Marcos Vinício Cuba

Placas de sinalização
organizam trânsito
A instalação de placas de orientação em pontos
estratégicos do município está colaborando com a organização do trânsito. O departamento responsável
pela área informou que o próximo local a receber a
sinalização será a rua Dr. Gregório Costa.

Processo seletivo
vai contratar
médicos para
Moreira César
PÁGINA 3
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Galeria evita enchentes no Boa Vista
Maria Fernanda Munhoz

A ampliação de uma galeria
de águas pluviais na rua Conselheiro Rodrigues Alves vai evitar enchentes e beneficiar centenas de moradores do bairro
Boa Vista. A obra faz a ligação
de galerias da ‘Rodrigues Alves’
com a ‘Mariz e Barros’, onde a
Prefeitura está abrindo mais
um ramal entre duas galerias e
fazendo a ligação dos tubos de
0,6m de vazão para um de 1m
– aumentando a capacidade de
escoamento de água.

O Projeto Jataí abriu inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos. Os interessados devem ir à sede do projeto,
que fica no loteamento Azeredo, em Moreira César, de segunda a sexta-feira, das 13h30
às 16h30.

SEGUNDO CADERNO

Férias, e agora?
As férias escolares estão aí e
muitos pais não sabem o que fazer com seus filhos em casa. Por
isso, a Tribuna traz uma página
especial com algumas sugestões de atividades que podem
ser desenvolvidas, pois além de
diversão garantida podem proporcionar momentos inesquecíveis entre a família. PÁGINA 5
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Curso rápido
com dança,
teatro e balé
Após serviços, Secretaria de Obras da
Prefeitura vai recapear o local

Festival de Marchinhas
tem inscrições até dia 24
O Festival de Marchinhas
de Pinda homenageia, neste
ano, a saudosa carnavalesca
"Cida Novaes". As inscrições

Jataí abre
vagas para
capacitação
proﬁssional

seguem até dia 24 de janeiro
e o evento será no início de
fevereiro.

PÁGINA 7

Alimentos arrecadados em jogo
com L. Gustavo são entregues
Cerca de duas toneladas de alimentos foram
entregues às instituições assistenciais de Pindamonhangaba na quinta-feira (9). Os produtos fo-

ram arrecadados durante partida beneficente entre o Vila São José e os amigos de Luiz Gustavo,
volante da Seleção Brasileira.
ESPORTES 16
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Marcos Vinício Cuba

Núcleos turísticos oferecem
opções para as férias
Os dois núcleos turísticos
de Pindamonhangaba (Ribeirão Grande e Piracuama) oferecem várias alternativas para
as férias de verão, com roteiro
gastronômico, opções de hos-

pedagem, produtos artesanais,
locais para prática de esportes,
lazer e o principal: atividades
aquáticas.

previsão do tempo

Baile beneﬁcente
no Marinelli Hall

SEXTA-FEIRA - 10/1
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Instituições receberam
os alimentos doados na
partida que terminou
empatada em 3 a 3

PÁGINA 2

19ºC
33ºC

SÁBADO - 11/1
Pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA
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19ºC
33ºC

DOMINGO - 12/1
Pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA 19ºC
TEMP. MÁXIMA 33ºC
SEGUNDA-FEIRA - 13/1
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA 19ºC
TEMP. MÁXIMA 33ºC
FONTE:CPTEC INPE

Equipe da Prefeitura realiza obras
de guias e sarjetas no novo trecho

Ligação do Aurora ao
Campo Belo facilita
acesso de moradores
A Prefeitura de Pindamonhangaba está fazendo a ligação entre a travessa Gregório
Casagrande, no Campo Belo, e
a rua João Baptista Passos, no

Jardim Aurora. Com o serviço,
centenas de moradores serão
beneficiados, pois o novo acesso vai diminuir a distância entre
os bairros.

SEGUNDO CADERNO
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Cover de Guns N Roses, Skid Row e Alanis Morissette

Editorial
Locais e números
diferentes, porém a
situação é semelhante
Uma publicação do jornal da Associação Médica Norte-americana revelou que as ações de controle do tabaco salvaram cerca de 8 milhões de vidas nos Estados Unidos nos
últimos 50 anos. Destas, 5,5 milhões eram de pessoas do
sexo masculino. Na mesma publicação, a Associação Médica aponta que as mulheres fumam menos, tantos nos índices
proporcionais de pessoas inalando tabaco, quando no volume
consumido.
Apesar dos dados positivos, nos últimos 25 anos, houve
crescimento na quantidade de pessoas que fumam nos Estados Unidos, sejam homens ou mulheres, e também expandiu
a produção de cigarro, sendo que em ambas as estatísticas o
índice ﬁcou na casa dos 30%.
Diferentemente de lá, no Brasil houve pequena elevação
em número absoluto de fumantes nos últimos 25 anos e pequeno crescimento na produção de índices de tabaco, segundo o INCA - Instituto Nacional de Câncer, que aponta diminuição acentuada de aproximadamente 50%, desde 1988.
Hoje, comprovado que o brasileiro fuma menos, a média
de consumo nacional é signiﬁcativamente inferior a dos Estados Unidos e maior parte dos países europeus.
Nesse cenário, o país se destaca nas políticas públicas de
combate ao tabaco nos últimos anos.
Embora no Brasil a quantidade de ações na justiça contra
a indústria do tabaco seja extremamente inferior a dos Estados Unidos e Europa, por exemplo, as ações governamentais
aqui são mais amplas do que nos EUA e nações europeias.
Em 2009, São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a
proibir o consumo do tabaco em ambiente fechado. O ato
motivou outras unidades da Federação a fazerem o mesmo.
Em 2011, o Governo Federal proibiu os fumódromos, áreas
isoladas e até mesmo abertas, em bares, restaurantes ou
qualquer outro estabelecimento. Mais uma medida que ajuda
a combater o vício.
Se comparados os trabalhos governamentais, é o Brasil,
seus estados e seus municípios que estão adiantados, em média, em relação a países de maior expressão – quando o assunto é poder econômico e desenvolvimento humano e social.
Só não nos esqueçamos de um detalhe, mesmo com todo
trabalho que possa existir contra o tabaco, quem decide se vai
fumar ou não são as pessoas e, neste caso, boa parte ainda
tem feito a escolha errada..

Estado disponibiliza consulta
de débitos ﬁscais
A Secretaria da Fazenda do
Governo de São Paulo disponibilizou o acesso ao sistema Conta
Fiscal do AIIM - Auto de Infração e
Imposição de Multa. Pelo portal da
Fazenda, os contribuintes podem
consultar o valor atualizado dos débitos apurados por meio de auto de
infração de ICMS, IPVA e ITCMD
e gerar a GARE - Guia de Arrecadação de Receitas Estaduais para
quitar o tributo. Esta ferramenta
permite aos contribuintes, contabilistas e escritórios de advocacia
efetuar toda a operação por meio
eletrônico, sem a necessidade de
deslocamento a um posto ﬁscal.
Além do valor atualizado de

débitos apurados, o contribuinte poderá visualizar pagamento,
parcelamento, inscrição em dívida
ativa, decisões do contencioso e
alterações do DDF - Demonstrativo do Débito Fiscal. Para acessar
o sistema é necessário ter o certiﬁcado digital. O contribuinte pessoa jurídica deve possuir o e-CNPJ
ou ser cadastrado no Posto Fiscal
Eletrônico; o contribuinte pessoa
física deve possuir o e-CPF.
No site da Secretaria da Fazenda: www.fazenda.sp.gov.br o
contribuinte deve selecionar “Produtos e Serviços” e, a seguir, escolher a letra “C” e clicar em “Conta
Fiscal do AIIM”.

Datas Comemorativas
VEJA AS DATAS QUE SE COMEMORAM HOJE,
3 DE JANEIRO, E NOS PRÓXIMOS DIAS
10/1 - Dia de São Gregório X.
11/1 - Dia Internacional do Obrigado, Dia de Santo
Higino, Dia de São Teodósio.
12/1 - Aniversário de Belém do Pará, Dia de São Modesto.
13/1 - Dia do Tratado de Madrid, Dia de Santa Ida.
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A Cervejaria Óbvio promove
o festival Wild Roses na sexta-feira (10), a partir das 22 horas.
O evento terá covers das bandas
Guns N Roses e Skid Roll, que
tocarão sucessos das décadas
de 1980 e 1990 dos dois grupos
norte-americanos, incluindo ‘Welcome to the Jungle’, ‘Paradise
City’, ‘November Rain’, ‘Patience’,
‘Sweet Child O’ Mine’ (Guns), ‘In
A Darkened Room’ e ‘18 and Life’
(Skid). No sábado será a vez da
cover da cantora canadense Alanis Morissette, com grandes sucessos, dentre eles ‘Ironic’, ‘You
Learn’, ‘You Oughta Know’, ‘Hand
In My Pocket’. A casa ﬁca na rua
Prudente de Moraes, 222, centro.
Mais informações pelo telefone
(12) 3648-4913 ou pelo e-mail cervejariaobvio@bol.com.br.

Meio Ambiente realiza doação de mudas de árvores e plantas
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento
de Meio Ambiente, realiza a doação mensal de mudas de árvores
nativas e frutíferas para a área

rural. As datas deste mês de janeiro serão dias 23 e 24. Para
participar da retirada, é preciso
chegar ao Viveiro Municipal antes das 8 horas, nas datas mar-

cadas, para retirar uma senha.
São distribuídas 30 senhas por
dia. Cada pessoa pode retirar até
24 mudas, sendo 12 de árvores
nativas, duas de frutíferas e dez

mudas de pingo de ouro. Como
a doação é somente para moradores da área rural, chácaras e
sítios, é preciso apresentar comprovante de residência.

Dança circular em dose dupla Vivência em Bioconstrução:
‘Pé no Barro’, no Ribeirão
Maria Fernanda Munhoz

A II Vivência em Bioconstrução:
‘Pé no Barro’ será realizada no domingo (12), no Ribeirão Grande.
De acordo com o coordenador da
atividade, Alexandre Almeida, a
bioconstrução é uma maneira de
executar ediﬁcações com materiais
e técnicas sustentáveis e de baixo
impacto ambiental. Durante a vi-

As rodas de dança circular estão de volta em 2014 e retornam
em dose dupla. A partir de janeiro,
serão duas edições mensais: no
segundo e no último domingo
de cada mês. Serão a partir
das 10 horas, no Bosque da
Princesa. A entrada é gratuita e

todos estão convidados a participar. O evento é realizado pela
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de
Educação, Cultura e Turismo,
e Departamento de Cultura, tendo
como focalizadores Bebel Moraes
e João Junqueira.

A nova regulamentação federal que começa a vigorar prevê a
obrigatoriedade de 5 horas/aula
em simulador de direção veicular
como parte do processo de obtenção da primeira habilitação na
categoria “B” (carro), para candidatos que iniciaram a capacitação em 2014.
Também terão que passar
pelas aulas no equipamento, os

condutores que desejam adicionar
a categoria “B” à Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) ou que tiveram que reiniciar o processo de
habilitação pela cassação do documento por infração de trânsito.
Semelhante a um videogame,
o simulador de direção veicular recria condições adversas que, possivelmente, o condutor irá vivenciar
nas ruas.

Salário
Mínimo

Conﬁra tabela do IPVA

vência os participantes aprenderão
como analisar, adequar, processar
e aplicar a terra para execução de
taipa de mão (também conhecida
como pau a pique ou bambu a
pique). As inscrições custam R$
30,00. Mais informações pelo telefone (12) 9 9207 3193 ou e-mail
alexandre@biomansturais.com.br.
Divulgação

Novidades no processo da CNH

Divulgação

Divulgação

No dia 19 de dezembro foi sancionada a lei 15.250 que reajusta
em 7,18% o piso do salário mínimo
no Estado de São Paulo. A primeira
faixa passa de R$ 755 a R$ 810.
A segunda vai de R$ 765 para R$
820.
O texto, aprovado pela Alesp
- Assembleia Legislativa de São
Paulo, passa a vigorar a partir de
janeiro de 2014.
O aumento deve beneﬁciar cerca de 7 milhões de trabalhadores
pelo Estado. Instituído em 2007,
o salário mínimo paulista contribui
para que os trabalhadores da iniciativa privada que não são protegidos por lei federal, convenção ou
acordo coletivo recebam mais que
o piso nacional.

Baile ‘Nos
Mares do Sol’
A Banda Oppus vai agitar o
baile beneficente ‘Nos Mares do
Sol’, no sábado (11), às 21 horas, no Marinelli Hall. Os convites são vendidos por Sandra Samahá e um grupo de voluntários,
que sempre realizam projetos
beneficentes. Toda renda será
revertida para instituições assistenciais.

A data de vencimento do IPVA
- Imposto Sobre Propriedade de
Veículo Automotor varia de acordo
com o ﬁnal da placa. Além disso,
o contribuinte deve ﬁcar atento se
fará pagamento em quota única
com desconto, quota única sem
desconto ou parcelado. Abaixo,
relação da primeira parcela (quota
única com desconto ou primeira
parcela). Além disso, para veículos

0km em quota única até o 5º dia útil
posterior à emissão da nota ﬁscal;
pagamento em quota única sem
desconto até 30 dias da data da
nota; ou pagamento parcelado,
com a 1ª parcela até 30 dias
após a emissão da nota. Caso
ainda não tenha recebido o boleto, basta acessar o site da fazenda
www.fazenda.sp.gov.br e acessar o
link IPVA.

Alistamento
Militar

As Forças Armadas Brasileiras abriram, na segunda-feira
(6), o período do alistamento militar. As inscrições vão até o dia
30 de junho e são para rapazes
que completam 18 anos até dezembro de 2014 .
Para o alistamento, comparecer à Junta Militar munidos
de certidão de nascimento ou
documento de identidade (RG,
Carteira de Habilitação ou de
Trabalho), comprovante de residência e uma foto recente, tamanho 3x4.
O alistamento é obrigatório,
o descumprimento pode acarretar em contratempos, como o
impedimento para retirar passaporte, ingressar no serviço público ou na iniciativa privada, entre
outros. Além disso, há previsão
de multa, cujo valor varia conforme o tempo de atraso. A Junta
Militar fica na avenida Albuquerque Lins, 138, São Benedito, e
atende de segunda a sexta-feira,
das 8 às 17 horas.
www.pedroafonso.to.gov.br

Mês janeiro parcela 1ª parcela
ou cota única com desconto
Placa
Final 1
Final 2
Final 3
Final 4
Final 5
Final 6
Final 7
Final 8
Final 9
Final 0

Dia do vencimento
13/1/2014
14/1/2014
15/1/2014
16/1/2014
17/1/2014
20/1/2014
21/1/2014
22/1/2014
23/1/2014
24/1/2014
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Processo seletivo de
médicos acontece domingo
A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza neste
domingo (12) um processo seletivo para médicos
oftalmologistas, clínicos
gerais plantonistas, pediatras e neuropediatras. Os
proﬁssionais irão atuar em

Aprovados irão trabalhar em Moreira César

Jataí oferece cursos
proﬁssionalizantes

Moreira César e a validade deste processo é de dois
anos, podendo ser prorrogado o prazo.
A avaliação será realizada na escola municipal
Dulce Pedrosa Romeiro
Guimarães, bairro Boa

Vista. A unidade educacional ﬁca nas proximidades
da antiga fábrica Coca-Cola. Os portões serão
abertos às 8h30 e fechados
às 8h55. A prova terá início às 9 horas.
A Prefeitura abriu este

processo para que os munícipes possam contar
com mais proﬁssionais.
Ao todo, inscreveram-se
20 candidatos. Os aprovados serão chamados de
acordo com a necessidade
da Secretaria de Saúde.

Cidade ganha novos sinalizadores
Marcos Vinício Cuba

MARCOS VINÍCIO CUBA
Interessados em aprender alguma proﬁssão podem
procurar as aulas do projeto
Jataí. Os cursos são oferecidos gratuitamente e as matrículas estão abertas. O projeto
ﬁca no loteamento Azeredo,
em Moreira César, e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 16h30.
É necessário levar cópia
do comprovante de endereço, de renda, RG ou certidão
de nascimento e uma foto
3x4. Os cursos proﬁssionalizantes são destinados a pessoas a partir dos 14 anos.
No dia 3 de dezembro
último, o projeto Jataí certiﬁcou 110 alunos, distribuídos

nos cursos de Moda e Artesanato, Informática e Cabeleireiro.
O diretor do projeto,
Amauri Monteiro, convida os jovens para aproveitarem a oportunidade oferecida e destaca que o Jataí conta
com proﬁssionais qualiﬁcados para atender os alunos e
indicá-los ao mercado de trabalho.
Juliana de Paula Nascimento fez o curso de Cabeleireiro em 2013 e já está
trabalhando na área. Ela garante que se tornou cabeleireira no projeto e que, além
de aprender as técnicas, também aprendeu a administrar
o trabalho.
Divulgação

MARCOS VINÍCIO CUBA
O Departamento de
Trânsito da Prefeitura de
Pindamonhangaba
está
realizando a instalação de
placas de sinalização nos
pórticos da cidade. Nos
últimos dias, os profissionais do setor estiveram na avenida Dr. Raul
Nelson Guaragna, próximo ao quarto trecho do
anel viário. O próximo local a receber as placas será
a rua Dr. Gregório Costa,
no centro.
As placas indicativas
são dispositivos de sinalização viária usados para
identiﬁcar regiões de interesse de tráfego, situando
o condutor em relação ao
seu posicionamento em
determinada localização.
Os motoristas do município e região elogiam a iniciativa, pois com as indicações conseguem chegar aos

Funcionários da Prefeitura instalam placas de sinalização no anel viário

destinos com mais facilidade.
O caminhoneiro Sidnei
Marques é de Pindamonhangaba e comenta que as sina-

lizações são sempre interessantes, pois contribuem com
os proﬁssionais em transportes, garantindo mais agi-

lidade, uma vez que não
perdem tempo para obter
informações sobre os caminhos das empresas.

Ação de moradores contribui
para combate à dengue
Em dezembro, alunos do Jataí receberam certiﬁcados

Renovação de bolsas
encerra nesta sexta-feira
MARCOS VINÍCIO CUBA
Os 150 alunos beneﬁciados com bolsas de estudos
em nível superior devem fazer a renovação da concessão
até esta sexta-feira (10). O
prazo teve início no dia 6 de
janeiro e será ﬁnalizado às
17 horas do dia 10. É preciso procurar o Departamento
de Assistência Social, localizado próximo à Prefeitura.
Um dos critérios para
que o aluno renove a bolsa
é ter feito a rematrícula na
faculdade ou universidade,
além disso, há necessidade
de apresentar cópias dos seguintes documentos: da Car-

teira de Trabalho – páginas
de identiﬁcação, do verso e
dos contratos trabalhistas,
do comprovante de residência e de renda.
Os beneﬁciados estão
convocados a comparecer ao
Departamento de Assistência
Social, localizado na rua Euclides Figueiredo, 94, Alto
Cardoso. O atendimento é
das 8 às 11h30 e das 13h30
às 17 horas.
As bolsas são de 100% do
curso. Futuramente o município contará com mais
proﬁssionais qualiﬁcados
para atender o mercado de
trabalho.

MARCOS VINÍCIO CUBA
Evitar a dengue é um
compromisso social, aﬁnal,
ao ﬁscalizar o próprio quintal os moradores colaboram
com a saúde pública. Casos
de epidemias, registrados
em anos anteriores nas cidades da região, servem de
alerta. A Prefeitura de Pindamonhangaba agradece a
população que está contribuindo com o combate ao
mosquito Aedes aegypti.
De acordo com as informações da Secretaria
de Saúde, até o momento, Pindamonhangaba não
registrou nenhum caso de
dengue. O sucesso do trabalho de prevenção deve-se à contribuição de
munícipes conscientes,
que abrem as portas de
casa para receber os pro-

Célia Lima

É importante eliminar focos criadouros do mosquito

fissionais da Vigilância.
Pindamonhangaba está
na luta contínua para com-

bater casos de dengue, pois,
de acordo com as projeções
do Ministério da Saúde, o

município poderá ter quase
21 mil notiﬁcações e deste número mais de 6 mil
poderão ser conﬁrmados.
Atentos às informações, os
pindamonhangabenses estão se prevenindo e também
cobrando dos vizinhos.
A professora Renata
Souza conta que sempre
limpa os vasos de ﬂores e
que as pessoas de sua casa
ﬁcam de olho no quintal.
A professora Vanya Dulce D´Arace Maciel conta
que conhece algumas pessoas que já tiveram dengue
e aﬁrma que não é brincadeira. Ela garante que felizmente todas sobreviveram.
Para evitar a proliferação
ela faz tudo que está ao seu
alcance, inclusive informa
e instrui os pais e alunos de
sua escola.

Mais de 38 mil alunos são atendidos pela Secretaria de Educação
MARIA FERNANDA MUNHOZ

A equipe de Alimentação Escolar, da Secretaria
de Educação, Cultura e Turismo, atende crianças da
pré-escola, Ensino Médio,
Ensino Fundamental e EJA.
São, aproximadamente, 38
mil alunos distribuídos em
90 unidades, localizados em
diferentes regiões do município. Durante 2013, foram

servidas, aproximadamente,
38 mil refeições por dia nas
escolas municipais, estaduais, creches e instituições de
Pindamonhangaba.
A equipe conta com
duas nutricionistas e onze
técnicas em nutrição. Além
das atividades padrão e da
rotina de trabalho - elaboração de cardápios para as
escolas municipais, estadu-

ais, creches e instituições,
especiﬁcação para licitação
de fórmulas infantis, alimentos estocáveis, gêneros
especiais, carnes, polpas de
frutas, hortifruti e produtos
descartáveis -, foram desenvolvidos, em 2013: Treinamento de Manipuladores de
Alimentos; Projeto Educando com a horta escolar e a
gastronomia (encontro tri-

mestral com professores e
gestores que trabalham com
a horta na escola); Teste de
Aceitabilidade (ferramenta
para observar a aceitação
do cardápio ofertado aos
alunos); Avaliação Antropométrica (avaliação da
relação peso x altura dos
alunos, conforme normas
da Organização Mundial
da Saúde), palestras sobre a

importância de uma alimentação saudável; orientações
para alimentação de alunos
que apresentam necessidade especiais ou intolerâncias alimentares; e manual
preliminar de Boas Práticas
de Manipulação e Procedimento Operacional Padrão,
estabelecendo os requisitos
essenciais de boas práticas e
procedimentos para as esco-

las, a ﬁm de garantir as condições higiênico-sanitárias
dos alimentos desde o seu recebimento até a distribuição.
Para o ano de 2014, a
equipe pretende repetir as
mesmas atividades e incluir
outras da mesma importância, sempre visando o atendimento dos alunos com
uma alimentação saborosa,
nutritiva e de qualidade.
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Polícia

Fim de ano com saldo positivo para a polícia de Pinda

Divulgação

Polícia prende suspeito de
atirar em olho de mulher
Divulgação

Na tarde do domingo, 22
de dezembro, a Polícia Civil
prendeu um dos acusado de
atirar em uma mulher durante um roubo conhecido
como “saidinha de banco”.
A prisão foi efetuada quando
o indivíduo saía de um bar e
foi reconhecido.

Na tentativa de assalto,
ocorrida em outubro último,
a vítima acabou perdendo a visão.
Com as imagens cedidas
pela agência bancária, os autores foram reconhecidos e
estavam sendo procurados.
Um deles foi preso, o outro
continua foragido.

Homens são presos
com quase 2 mil pinos
de cocaína

Entenda o caso
Após sair de uma agência bancária, de onde tinha
sacado R$ 4.500, RPB seguia com seu veículo pela avenida Francisco Lessa Junior, quando foi surpreendida
por dois indivíduos que estavam em uma moto. Eles já
se aproximaram, anunciando o assalto. Como ela não
parou, um dos assaltantes disparou tiros em sua direção, a atingindo na cabeça, próximo ao olho esquerdo,
fazendo com que perdesse o controle do automóvel, e
batesse em uma árvore. Os assaltantes fugiram sem levar nada e sem deixar pistas.

Imagem do circuito interno do banco mostra
suspeito no dia do crime

Suspeitos de tentativa de homicídio são capturados

Na noite de quarta-feira,
25 de dezembro, três homens suspeitos de serem os
autores de uma tentativa de
homicídio foram presos no

Campo Alegre.
De acordo com as informações da polícia, quatro
indivíduos teriam atirado em
direção à vítima, que não foi

atingida e acionou a PM.
Os supostos autores fugiram para o bairro Araretama. Três deles foram presos
momentos depois e encami-

Estatística de crimes cai na região
Dois indicadores de criminalidade apresentaram
queda na região do vale do
Paraíba e Litoral Norte. A
queda de homicídios foi de
3,48%, com 333 casos de
janeiro a novembro, 12 a
menos que no mesmo período de 2012. Os dados
fazem parte das estatísticas
criminais divulgadas no

dia 24 de dezembro pela
CAP - Coordenadoria de
Análise e Planejamento, no
site da SSP - Secretaria da
Segurança Pública.
Já os crimes denominados latrocínios, que consistem em roubos seguidos
de morte, apresentaram
uma queda de 42,85% nas
39 cidades que compõem

a região. Se comparado ao
mesmo período em 2012,
o índice aponta 12 casos a
menos do indicador de criminalidade. Enquanto em
2012 foram 28, nos 11 meses de 2013 foram 16, embora em passado tenha sido
registrado um caso a mais
em relação ao mesmo mês
do ano de 2012.

nhados ao CDP de Guaratinguetá. O quarto suspeito não
foi localizado pela PM. Com
eles, também foram encontradas porções de cocaína.

No final da tarde de
quinta-feira, 19 de dezembro, a Polícia Militar realizou uma operação que culminou na
prisão de três indivíduos. Os policiais saíram
para cumprir um mandado de prisão a um acusado de homicídio e tráfico de drogas, morador
do bairro Cidade Nova.
Quando chegaram à referida residência, localizada na rua Cruzeiro,
avistaram três indivíduos que acabaram tentado fugir, pulando entre
as residências ao redor.

Entretanto, eles foram
cercados e capturados.
Realizada revista no
local e em um veículo que
estava na garagem, foram
encontrados uma balança
de precisão, quatro celulares, cerca de 2 mil pinos
de cocaína, 14 tabletes de
maconha (aproximadamente 25g cada um, totalizando 375g), uma pedra
de crack, e a quantia de
R$ 300,45. Com eles também foi encontrada uma
granada. Presos, estão à
disposição da Justiça. Todos já têm passagem pela
polícia.

Furtos
A categoria também teve
suas estatísticas em queda:
2.070 casos registrados até
o penúltimo mês do ano de
2013. A diminuição foi de
10%, ou seja, 230 casos a
menos que no mesmo mês
em 2012. Os dados das estatísticas mostram ainda que
o indicador teve queda de
5,68% no ano. Foram 1.433
ocorrências a menos, ficando em 23.789 entre janeiro e novembro deste ano.
Além disso, o roubo de veículo caiu 5,19% e o furto de
veículo 0,27%.

Recorde de prisões
Em 2013, as polícias
Civil e Militar de 39 cidades da região bateram
recordes prisões, com a
maior quantidade em um
mês de novembro desde
2001. Foram 844 prisões
no mês. Em comparação
com o mesmo mês em
2012 - quando foram feitas 780 prisões - houve

aumento de 8,21%, ou 64
registros do indicador de
produtividade policial.
O indicador de produtividade policial aumentou,
ainda, 7,9% no ano, com
730 prisões a mais. De janeiro a novembro de 2013,
foram 9.970 - recorde para
esse período de onze meses.

Dicas da
polícia
para
quem vai
viajar
Muitas famílias aproveitam as férias para viajar, principalmente nos
meses de fim e começo
de ano. Antes de trancar
a casa e embarcar para as
férias, é importante tomar
algumas providências para
não ser surpreendido ao
voltar para casa.
Uma residência vazia
pode ser um atrativo para
os ladrões, que enxergam
nesses locais um alvo fácil para furtos. Sobre isso,
há muitas dicas da Polícia
Militar que podem impedir problemas.
A primeira delas é evitar comentários sobre as
férias com pessoas estranhas ou divulgar informações sobre ela em redes
sociais.
No entanto, é importante que um vizinho de
confiança saiba sobre a

viagem. Se possível, a PM
sugere que uma alternativa
é deixar uma chave com
essas pessoas para que
apaguem as luzes da casa
pela manhã, para não demonstrar que não há ninguém por lá.
Além disso, é importante suspender a entrega
de revistas e jornais durante o período da viagem,
para que não se crie um
amontoado na frente da
porta. Outra dica é desligar a campainha para evitar que pessoas descubram
que não há ninguém para
atendê-la.
A polícia também aconselha que joias ou dinheiro
deva ser guardado em cofre
de banco, mesmo que o proprietário tenha um em casa.
Além disso, é importante
que, na hora de arrumar as
malas no carro, isso seja

feito no interior da garagem
para evitar que desconhecidos vejam que a família está
se preparando para sair por
um longo período.
Existem, ainda, outros
cuidados que podem ser
tomados para garantir que
não haverá “surpresas” no
retorno das férias. O Corpo de Bombeiros alerta
que é importante desligar
o que for possível na chave
geral e limpar calhas para
que não haja rompimento,
sobretudo em períodos de
chuvas.
É importante também
que seja feita a manutenção periódica na rede elétrica, além de evitar deixar
vários aparelhos ligados
em uma mesma tomada,
o que pode causar sobrecarga de energia durante a
queda de raios.
(Fonte: Agência Brasil)
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Diversão para a criançada:
opção é o que não falta
ANA CAMILA CAMPOS
Mesmo com as férias
acabando mais cedo em
2014, devido à mudança do
calendário pela realização
da Copa do Mundo, muitos
familiares podem pensar em
enlouquecer sem saber o que
fazer com as crianças em
casa.
Além disso, muitos pais
precisam trabalhar, o que
pode impedir algum plano
de viagem. Mesmo para os
que viajam, não há passeio
que perdure por todo o período.
Diante desse cenário, é
preciso organizar atividades
para que as férias se tornem
prazerosas para os ﬁlhos, independentemente de viajar.
Além das reuniões familiares, onde eles encontram os
primos e parentes, e das atividades com amigos de escola, existem muitas opções
que podem se tornar uma alternativa ao ócio caseiro, que
faz com que ainda mais, os
jovens ﬁquem presos à televisão, computador ou videogame.
Em Pinda, algumas opções podem ser a saída para
fazer a alegria de crianças e,
por que não, adolescentes? A
primeira delas é o shopping.
Inaugurado há pouco tempo,
o espaço reúne praticidade, proximidade e algumas
opções de entretenimento,

Dicas para
uma boa
diversão:

Maria Fernanda Munhoz

• Fazer o Diário de
Férias: fotografe as
brincadeiras, passeios,
etc
• Façam espetinhos
de frutas. Você pode
passar os espetinhos no
mel, ou no açúcar, no
chocolate granulado etc

• Realizem uma sessão
pipoca/cinema em casa
• Convide os amigos do
seu ﬁlho e façam a noite
do pijama ou dos games
• Para as meninas, faça
o dia do “ salão”, chame
as amigas delas e
deixem que arrumem o
cabelo umas das outras,
pintem as unhas, etc.
• Para os menores:
Faça máscaras de super
herói. Ex. Homem
Aranha, Zorro, Batman.
Utilize cartolina, tintas,
ou tecido.

O Bosque da Princesa ﬁca às margens do rio Paraíba, tem entrada gratuita e ﬁca aberto diariamente

como cinema, cinema 6D,
praça de alimentação e espaço-diversão.
Centros esportivos também são uma boa pedida para
fazer a criançada se divertir.
Locais como o Centro Esportivo João Carlos de Oliveira

(‘João do Pulo’) e CE José
Ely Miranda (‘Zito’) ﬁcam
abertos e possuem espaço de
sobra, assim como o Bosque
da Princesa, que além de espaço, contempla as pessoas
com um belo visual e onde
podem ser realizadas ativi-

dades como piquenique e caminhada ecológica.
Apesar de férias, não
quer dizer que o conhecimento também precise tirar
folga. Passeios como visitas
à biblioteca, ao Museu Histórico e Pedagógico D. Pedro

I e D. Leopoldina e a locais
como a fazenda Nova Gokula são recheados de cultura e
informação.
Alguns locais na cidade
já têm tradição em realizar
colônia de férias, como alguns clubes na cidade.
Ana Camila Campos

Salesianos

• Façam juntos objetos
e brinquedos de sucata
tais como: Robôs,
porta retrato, barcos,
fantasias etc.
• Façam fantoches e/
ou bonecos e bolas
utilizando meias velhas
• Faça sorvete em casa
• Faça o dia do cupcake
ou do pastel, da pizza,
do sorvete etc
• Aprenda jogos de
tabuleiro: Dama,
Xadrez, Monopólio,
Soletrando etc.

• Façam um jardim
ou uma horta. Se não
tiver quintal, usem uma
jardineira

• Faça a noite da pizza:
vocês fazem a pizza

• Esconda um chocolate
ou balas no jardim
e realize a “ Caça ao
Tesouro”

• Façam bolo ou biscoito
juntos

• Separe algumas roupas que não usam mais
e customizem usando
retalhos, adesivos, pintura, colagem

Dicas para
uma boa
diversão:

• Escrevam uma carta
para um familiar,
incluindo fotos e
desenhos

• Convite amigos dos
seus ﬁlhos para brincarem na sua casa

• Jogo de obstáculos:
crie obstáculos com
almofadas, travesseiros,
caixas, cadeiras, cobertores e uma linha de
chegada. Quem chegar
primeiro sem derrubar
nada vence
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• Passe alguns dias com
os avós
• Passe alguns dias na
praia ou no campo

Mais de 60 crianças entre seis e 14 anos participam da Faislândia 2014 no Liceu Coração de Jesus

Outro local que também
está promovendo uma recreação de férias em 2014 é o
Liceu Coração de Jesus (Salesianos), que desenvolve atividades para crianças e adolescentes de seis a 14 anos entre
os dias 6 a 17 de janeiro, das
13 às 16h30.
A participação no even-

to, denominado Faislândia,
é gratuita. As inscrições
aconteceram até quinta-feira (9). Um dia antes, a
organização já computava
66 inscritos, que passam
toda a tarde participando de
atividades lúdicas e gincanas, planejadas e preparadas pela equipe responsável

com antecedência para proporcionar o melhor.
O grupo é formado por
seminaristas, voluntários e
colaboradores, que cuidam,
instruem e participam com a
criançada, que tem até torcida organizada. Aqui o grito
não é de guerra, mas sim,
grito de paz.
Ana Camila Campos

• Biscoitos de gelo: em
forminhas de biscoito
coloque suco de frutas
de vários sabores e leve
ao freezer
• Karaokê: façam concurso de canto e dança

Os Salesianos promovem atividades lúdicas e gincanas que vão até o dia 17

A colônia tem uma base
católica e o objetivo dessa
realização, que acontece há
mais de 17 anos, é a preventividade. Segundo a coordenadora de projetos sociais
dos Salesianos, Maria de Fátima Santos, Dom Bosco visava tirar o jovem e a criança
das ruas e levá-los para um
ambiente educativo.
Este ano, a competição
não premiará a equipe “vencedora” com um passeio.
Para incentivar a competição saudável, todos serão
presenteados com uma confraternização, que terá muita
diversão e atrações, como
tobogã inﬂável e futebol de
sabão.
Sobre a convivência dos
jovens, a coordenadora aﬁrma que, antes do início do
evento, é feita uma conscientização, principalmente
com relação ao “bullying”.
“Internalizar as regras são
sementes que plantamos
para ﬂorescer na realidade
de cada um”, declara.

• Visite um pomar e
permita que as crianças
subam nas árvores e
colham os frutos
• Visite alguém solitário
em um asilo, Ong,
abrigo, hospital etc
• Vá pescar e/ou
acampar

• Programe passeio de
bicicleta em família
• Leve seus ﬁlhos para
andar de patins e/ou
skate
• Leve-os para passear
de trem/ bondinho
• Permita que eles
aprendam algo “ radical”
por exemplo: arvorismo,
patinação, teatro,
escalada, etc.
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Sociais

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Feliz aniversário

Comemoração

Feliz aniversário
Muita felicidade para
Raquel Amaral Andreoleti do
Sacramento, aniversariante
do dia 14 de janeiro.
Recebe o carinho do
marido Dinho, da filha
Helena (com ela na foto),
demais familiares e amigos.
Felicidade!

Completa 2 aninhos no dia
12 de janeiro Rafael Carlucci
Basso. A família toda o
cumprimenta pela data
festiva.

Muita felicidade
para Kaio Frugoli,
o Kaião, que
comemora mais
um ano de vida
no dia 15 de
janeiro. Parentes
e amigos
desejam uma
vida repleta de
saúde e novas
aventuras.

Arquivo pessoal

Tudo de bom
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Felicidade
Para a
aniversariante
do dia 10
de janeiro
Celina Maria.
Ela recebe o
abraço do pai
Benedito da
Conceição
(com ela na
foto), do marido
Luís Josinaldo,
dos familiares
e amigos.
Parabéns.

Família Tricolor em festa

Parabéns para o são paulino Leandro, que comemorou
mais um ano de vida no dia 8 de janeiro. Seu filho
Marino, sua esposa Maristela – que está grávida do
segundo filho do casal - desejam uma vida repleta de
sucesso e felicidade.

Arquivo pessoal

Aniversário

Gil Arruda

Arquivo pessoal

Completa mais um
aniversário no dia 10 de
janeiro, Flavia Paim Kassab.
Os amigos e familiares lhe
desejam uma vida cheia de
felicidade e sucesso.
Arquivo pessoal

Feliz aniversário

Parabéns
O presidente do Paineiras Country Club, Felipe Pombo, com Luana Camarah e os
músicos da banda Turnê, antes do show realizado no dia 4 de janeiro.

É festa -

Para Irene Teodoro,
aniversariante do dia 11
de janeiro. “Paz, saúde e
felicidade”, são os desejos
dos amigos e familiares.

Arquivo pessoal

Para Flávio Henrique, que comemora aniversário no
dia 11 de janeiro. Ele recebe o carinho da esposa Lisia, dos filhos
Pedro Henrique e Junia Maria, e dos amigos, que lhe desejam
muita felicidade.

Felicidade para a jornalista Ana Paula,
que vai assoprar velinhas no dia 15 de
janeiro. Seu marido, seus pais, familiares e
amigos desejam muito sucesso.
Arquivo pessoal

Parabéns para Ligia
Carvalho, a Liginha, que
completa mais um ano de
vida no dia 11 de janeiro.
Mãe, irmão, sobrinha, toda
a família e amigos desejam
muita felicidade.
Arquivo pessoal

Felicidade
Parabéns - Para Sara, que completa mais uma

primavera no dia 10 de janeiro. Ela recebe abraços
dos primos Alexander e Guilherme, dos pais André e
Andréia, que pedem a Deus que a abençoe.

Parabéns para Flavia
Marcondes, que
comemora aniversário
no dia 12 de janeiro,
recebendo os parabéns
dos amigos da OAB. Tudo
de bom!

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 10 de janeiro de 2014

7

“Clássicos” foi um marco para a
Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga
Marcos Vinício cuba
Entre passos contemporâneos e relembrando grandes nomes da música, a Cia
Cênica de Dança Mônica
Alvarenga encerrou o ano
de 2013 com o espetáculo
“Clássicos”, um marco ao
longo dos seis anos de atuação. Para desenvolver o trabalho, foram feitas pesquisas
e estudos sobre movimentos
corporais de cada bailarino
envolvido no projeto, onde
o resultado foi a execução de
uma dança mais autoral, com
técnicas de dança clássica,
contemporânea, jazz e dança
de rua. Músicos como Bach,
Vila Lobos, entre outros, deram o tom à obra.
A professora Mônica Alvarenga comenta que o figurino foi concebido por meio
de pesquisas cênicas e as cores preto e branco representaram as teclas do piano. Ela
também agradece aos amigos e patrocinadores, pois
sem a contribuição, conceber
o espetáculo seria uma tarefa
mais difícil. “Agradeço a todos os parceiros. As pessoas
nos receberam muito bem e
sabem da importância de valorizar a arte e a cultura”.
Ao todo, foram 20 coreografias e 25 bailarinos em
cena, que desde o início de
2013 deram procedimento às
pesquisas cênicas e históricas
de cada música e corporal.

Divulgação

Cia oferece
workshop

O

Bailarinos da Cia. Cênica de Dança Mônica Alvarenga comemoram sucesso em 2013

As releituras das obras musicais buscaram a inovação e
sair dos paradigmas, criando
para cada intérprete/bailarino
desafios em relação aos próprios limites.
“Neste espetáculo também teve um detalhe muito
interessante, dentre esses 25
bailarinos, tivemos três homens, o que é muito difícil
numa companhia de interior
sem subsídio. Obrigada Erick
Johnny, Well Jackson e Daniel Silva. Também tivemos

a apresentação de Daniela Ribeiro, ela foi minha aluna por
três anos e agora mora em Juiz
de Fora e veio somente para se
apresentar conosco. Dedicada, Dani criou o solo Saudade, com música de Vila Lobos
em homenagem à Cia”, revela
Mônica.
No rol de entrada do teatro
foi realizada a exposição de
fotos da Cia em homenagem
aos seis anos de atuação no
município e o elenco contou
com o apoio cultural de Can-

dinho Fotos. Esta exposição
itinerante teve início no saguão da Prefeitura e também
passou pela academia Valeparaibana de Letras.
Fizeram parte de “Clássicos” os bailarinos Alice Prolungatti, Gabriela Regina
Leite, Letícia Helen, Kamily
Bretas, Débora Cristina, Iris
Cecília, Franciele Fuentes,
Milena Gonçalves, Samira
Zanateli, Ana Laura Prolungatti, Maria Júlia Pereira,
Letícia Gabriela, Ana Caro-

lina Amorin, Bárbara Lisboa,
Larissa Velasco, Bia Santos,
Ana Laura Corrêa, Rosana
Corrêa, Neucy Corrêa, Renata Flávia Pereira e Mônica
Alvarenga, também o ator
Rafael Gomes.
A companhia agradece
também à equipe técnica,
formada por Carlão, Ederson
Cleiton, Martha Lima, Sérgio
Corrêa e Juliana Ferreira, amigos, familiares e aos pais dos
alunos, pela confiança no trabalho cultural desenvolvido.

s interessados em
aproveitar as férias
para fazer cursos
de aperfeiçoamento podem
participar dos “Workshops
de Verão” oferecidos pelo
Stúdio Cênico Mônica Alvarenga. As oportunidades são
para dança de rua, teatro,
balé e dança contemporânea.
As atividades acontecem
entre os dias 13 e 31 de
janeiro.
Os alunos poderão
parcelar em até duas vezes.
Optando por mais de um
curso, terão 5% de desconto nos demais. Os participantes receberão certificados e terão o currículo
cadastrado como atores do
Núcleo.
As aulas serão com
professores especialistas e
atuantes no mercado cultural. Mais informações
poderão ser obtidas pelo
telefone (12) 99132-0836 ou
pelo e-mail monicsdance@
yahoo.com.br. Neste endereço eletrônico os interessados
também podem solicitar a
ficha de inscrição, a qual
contém valores dos cursos e
horários.

Carretas-móveis vão ampliar acesso
à mamografia pelo SUS em SP
Cinco veículos equipados com mamógrafo e ultrassom vão percorrer o Estado para
fazer 60 mil exames por ano, gratuitamente, pelo programa estadual ‘Mulheres de Peito’
A Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo vai
ampliar o acesso e incentivar as mulheres a realizarem
exames de mamografia pelo
SUS - Sistema Único de
Saúde em todo o Estado. O
objetivo é estimular o diagnóstico precoce da doença.
Com o novo programa
estadual “Mulheres de Peito”, a pasta quer incentivar
as mulheres paulistas com
idades entre 50 e 69 anos a
realizarem exames preventivos de mamografia a cada
dois anos na rede pública. A
iniciativa tem como objetivo
promover um rastreamento contínuo e organizado da
doença, visando à detecção
precoce de tumores malignos inclusive em fases em
que a mulher não apresenta
nenhum sintoma.
De imediato, em uma
primeira etapa, quatro carretas-móveis e um caminhão
adaptado irão percorrer o
Estado a partir deste ano, incluindo locais distantes onde
o exame não é oferecido,
para a realização gratuita do
procedimento. Cerca de 60
mil mamografias a mais por
ano serão realizadas apenas
por meio das unidades móveis. O investimento do governo do Estado será de R$
14 milhões.
Para as mulheres entre 50
e 69 anos de idade, não haverá necessidade de pedido

Divulgação

Cerca de 60 mil mamografias a mais por ano serão realizadas pelas unidades móveis

médico de mamografia para
a realização do exame nas
unidades móveis. Pacientes
fora dessa faixa etária também poderão realizar os exames, mas desde que tenham
em mãos um pedido médico,
que pode ter sido emitido
tanto pela rede pública quanto particular.

As carretas terão 15 metros de comprimento, 4,10
metros de altura e, quando
abertas, 4,90 metros de largura. Além de mamógrafo,
cada veículo será equipado
com aparelho de ultrassom,
conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antena de satélite,

computadores, mobiliários e
sanitários.
As unidades móveis de
mamografia contarão com
uma equipe multidisciplinar
composta por técnicos em
radiologia, auxiliares de enfermagem, funcionários administrativos e um médico
ultrassonografista.

No interior das carretas, as
mulheres poderão fazer exames de mamografia de segunda a sexta-feira, das 9 às 20
horas, e aos sábados das 9 às
13 horas. As imagens captadas
pelos mamógrafos serão encaminhadas para o Sedi - Serviço
Estadual de Diagnóstico por
Imagem, serviço da Secretaria
que emite laudos à distância,
na capital paulista. O resultado sairá em até 48 horas após
a realização do procedimento.
Caso seja detectada alguma
alteração no exame, as pacientes serão contatadas pela Secretaria para a realização de biópsia guiada por ultrassom ou
outros exames complementares.
Havendo sinais de câncer
maligno, a paciente será encaminhada a um serviço de
referência do SUS para fazer
o tratamento.
A primeira carreta do programa ficará instalada por
um período de testes, de 30
dias, na rua Adolfo Pinheiro,
bairro de Santo Amaro, na
zona sul da capital. Outras
três carretas-móveis deverão
entrar em operação ainda no
primeiro bimestre de 2014.
Os veículos irão percorrer, inicialmente, outros
bairros da capital e cidades
da região metropolitana. O
caminhão adaptado irá oferecer estrutura similar à das
carretas, e será usado em
municípios menores e de difícil acesso do interior.

“Os principais objetivos
desta ação são suprir os locais que possuem demanda
reprimida e espera para a
realização de mamografia, assim como estimular
o rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de
mama, que tem alto índice de mortalidade. Quanto
mais cedo o diagnóstico,
maior a chance de sucesso no tratamento”, afirma
o secretário de Estado da
Saúde.
“Diversos são os fatores que podem levar as
mulheres a não realizar o
exame, entre os quais a falta de tempo, medo de dor
e constrangimento durante
o exame e, em alguns casos, distância a se percorrer
para se chegar a um serviço
com mamógrafo. Por isso
esse programa de rastreamento contínuo, aliado às
carretas-móveis, é tão importante”, completa.
Além da melhora na detecção precoce do câncer de
mama, maior causa de morte por tumores em mulheres
no Brasil e em São Paulo,
o programa tem como objetivo ampliar o acesso ao
diagnóstico e tratamento da
doença, aumento na cobertura de mamografia na faixa
dos 50 a 69 anos e redução
gradativa na mortalidade
por câncer de mama em
todo o Estado.
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Inscrições para Festival de
Marchinhas seguem até dia 24
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MARiA FeRNANdA MuNhoz
As inscrições para o Festival
de Marchinhas “Cida Novaes”
seguem até o dia 24 de janeiro.
O evento será realizado nos dias
7, 8 (eliminatórias) e 9 de fevereiro (final), às 20 horas, no Lar-

go do Quartel.
As inscrições para o Festival
de Marchinhas “Cida Novaes” podem ser entregues pessoalmente
na sede do Departamento de Cultura ou enviadas pelos Correios
para a rua Dr. Campos Sales, 530,

São Benedito, CEP. 12.422-020.
Atenção: não é válida a data de
postagem e sim a de recebimento
do material.
Informações pelo email: cultura.pindamonhangaba@hotmail.
com ou pelos telefones (12) 3642-

1080 e 3643-2690.
As fichas de inscrições e o regulamento estão disponíveis no
site da prefeitura www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
O VII Festival de Música Carnavalesca de Pindamonhangaba

é realizado em cumprimento à
Lei nº 5.315, de 21 de dezembro
de 2011, e visa resgatar e divulgar a tradição das marchinhas de
carnaval e incentivar a criatividade de compositores populares
de todo o país.

Encontro de Grupos
Saguão da Prefeitura
Folclóricos abre as
divulga artistas da cidade
atividades culturais do ano

Maria Fernanda Munhoz

MARiA FeRNANdA MuNhoz

MARiA FeRNANdA MuNhoz
Pindamonhangaba iniciou as atividades culturais
de 2014 com o pé direito. No
primeiro domingo do ano, 5
de janeiro, foi realizada mais
uma edição do Encontro de
Grupos Folclóricos, na praça
Monsenhor Marcondes.
Com organização da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, por meio do
Departamento de Cultura da
Prefeitura, o encontro reuniu um grande público, que
mostrou que a população da
cidade se interessa por arte
e cultura. Neste ano, o encontro foi realizado em novo
horário, na parte da manhã,
pois nos anos anteriores a
chuva de verão, que normalmente cai no final da tarde,
sempre atrapalhava o brilho
do evento.
De acordo com o diretor
do Departamento de Cultura, diversas apresentações
especiais marcaram o domingo, que teve início com a
reza do terço para o Menino

Jesus, em frente ao presépio,
seguido pelas cantigas da Folia de Reis do Campo Alegre.
O encontro teve também
a participação da professora
Vânya Dulce D´Arace Maciel, abrilhantando o evento
com a declamação de trovas
de trovadores da cidade, em
homenagem ao Menino Luz.
Outro destaque foi a participação do compositor Márcio

Branco, autor da música “A
Festa de Santo Reis”, imortalizada na voz de Tim Maia.
A 1ª Escola de Congo de
São Benedito do Erê, de Tremembé, foi um show à parte,
emocionando a todos com
sua apresentação. No final,
o público dançou e cantou,
fechando com sucesso esse
primeiro evento cultural de
nossa cidade.
Divulgação

público prestigiou o primeiro evento cultural do ano

Artistas de Pinda participam do
Revelando São Paulo em Atibaia
MARiA FeRNANdA MuNhoz

Pindamonhangaba está sendo representada no Festival da Cultura Tradicional Paulista “Revelando São Paulo”, que
está sendo realizado até domingo (12),
em Atibaia. Com o nome VII Festival da
Cultura Paulista Tradicional Entre Serras
e Águas em Atibaia, o evento tem a
presença dos pindamonhangabenses
levando artesanato, culinária regional e
congada de São Benedito.
Com a proposta de difundir a diver-

sidade da cultura tradicional do Estado,
o Revelando São Paulo, há 16 anos, estimula paulistas do interior e da capital
a conhecer sua própria história, contada por meio de suas tradições. Nesta
grande festa popular, a pluralidade da
mesa paulista, assim como o artesanato, a música, o folclore e as danças
tradicionais de várias regiões reúnem-se no mesmo espaço, em uma grande
celebração multicultural que envolve
200 municípios.

Os artistas de Pindamonhangaba possuem mais
um local para a divulgação
de seu trabalho. Trata-se do espaço cultural no
saguão da Prefeitura, que
recebe mensalmente exposições de artes plásticas,
organizadas pelo Departamento de Cultura.
Resistência e bondade
Até o dia 31 de janeiro,
o artista homenageado é
Léo Ventura, com a mostra
“Dunas e Cajuais”. Nascido
no Rio de Janeiro, ele se
mudou aos dois anos para
Natal-RN, terra que inspira
as obras em exposição. O
artista usa cores vivas, sem
sombras ou pigmento preto, com curvas expressando
movimento. Para ela, o cajueiro é um ser que nasce
num local inóspito, sobrevive às adversidades e ainda
oferece uma diversidade
enorme de frutos. Por isso,
as obras representam a
resistência às adversidades
e a bondade.
Batizado por seus pais
em homenagem a Leonardo
Da Vinci, Leo Ventura conheceu Pindamonhangaba
na década de 1980, quando
veio visitar a comunidade
Hare Krishna. Na época,
era monge, e se apaixonou pela cidade. Morou
em Pinda em 2002, depois
foi para Penedo-RJ, e há 4
anos voltou à Princesa do
Norte, de onde não tem
planos de sair. Seu próximo
projeto é retratar a cidade
em suas telas.
Para ele, a iniciativa da
Prefeitura em oferecer esse
espaço de artes dentro de
sua sede é fantástica. “Vejo
com muito bons olhos essa
possibilidade de favorecer
às pessoas o contato com a
arte”, concluiu.
Arte e superação
A artista plástica homenageada em dezembro foi a
ex-atleta Lígia Fonseca, que
se acidentou durante um
treino de ginástica olímpica
e ficou tetraplégica, há mais

Léo Ventura e suas telas, da exposição de janeiro
de 10 anos. Contudo, ela não
se abateu e, com o apoio
da família, principalmente
de sua mãe, Marta Letícia,
mostra que a mente comanda e, desde então, coleciona
vitórias e superação.
As telas de Lígia são
todas pintadas com a boca,
técnica que conheceu em
2005 como uma terapia e
que a conquistou definitivamente. Ela tem o apoio
da “Associação dos Pintores
com a Boca e os Pés”, que dá
uma bolsa para que a artista
possa se aprimorar e realiza
avalições de dois em dois
anos, para verificar o desenvolvimento das técnicas.
Para Lígia, a tela mais
difícil foi uma que retratou

Nossa Senhora de Fátima
e foi dada de presente a
sua dentista. Na exposição,
foram mostradas diversas
telas de variados temas.
Lígia é bastante ativa,
esteve no Rock in Rio, nos
Jogos Pan-americanos e
já pôde ver de perto uma
partida de seu ídolo no
esporte, o tenista Rafael
Nadal. Agora, seu sonho é
conhecer o pintor Romero
Britto e presenteá-lo com
uma de suas telas, inspiradas na obra do artista.
Exposições
As exposições no saguão
da Prefeitura podem ser
visitadas de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17
horas. Entrada gratuita.
Maria Fernanda Munhoz

A artista Lígia Fonseca, com sua mãe, recebe
cumprimentos pela exposição de dezembro. No
detalhe, tela inspirada em Romero Britto

Núcleos turísticos de Pinda oferecem opções para as férias
MARiA FeRNANdA MuNhoz
Pindamonhangaba possui
dois núcleos turísticos: Ribeirão Grande e Piracuama.
Os locais recebem atenção
especial do Departamento de
Turismo da Prefeitura, para
que possam desenvolver
todo o seu potencial. Para
tanto, são oferecidos cursos
de capacitação, parcerias e
consultorias.
Mais informações sobre
os núcleos turísticos podem
ser obtidas no Departamento de Turismo da Prefeitura,
telefone 3643-1761 e 36431424.
Ribeirão Grande
O Núcleo Turístico do
Ribeirão Grande compreende toda a extensão da estrada
municipal Jesus Antonio de
Miranda, também conhecida como estrada do Ribei-

Maria Fernanda Munhoz

O Ribeirão Grande, que dá nome ao bairro e ao
Núcleo Turístico

rão Grande. Conta com um
diversificado roteiro gastronômico, oferecendo comida
caipira, peixes, massas, doces caseiros e muito mais.
Também apresenta artesanato, hospedagem, natureza

exuberante, trilhas, riachos,
cachoeiras, além da Fazenda
Nova Gokula, que abriga a
comunidade Hare Krishna.
Todos os anos, o Núcleo realiza o Festival da Primavera,
reunindo atrações culturais

e gastronomia e atraindo diversos visitantes à região.
Piracuama
Criado por meio de parceria público-privada, este núcleo visa oferecer mais alternativas de turismo na região
da Serra da Mantiqueira. A localização estratégica do bairro em uma área privilegiada
pelos recursos naturais dos
contrafortes da Mantiqueira e uma bacia hidrográfica
rica em cachoeiras de águas
límpidas e praias fluviais
possibilita alto potencial de
visitação turística. Como resultado, espera-se gerar mais
empregos e renda no bairro
e proximidades, além de desafogar o turismo de Campos
do Jordão. A partir de 2014,
haverá reuniões para que esse
núcleo seja resgatado, por
meio da união e organização

Núcleo Turístico
Ribeirão Grande

Núcleo Turístico
Piracuama

EmpREENdimENTOs

EmpREENdimENTOs

Artesanato Mãos
Amigas, Restaurante
e Pizzaria Colmeia,
Restaurante São
Marcos, Rancho
Mustang, Sítio Algodão
Doce, Colinas Ranch
Eventos, Restaurante
e Pousada Vila Serra
da Luz, Pesque Truta
Ribeirão Grande,
Fazenda Nova Gokula,
Chácara Lamil, Quiosque
Beira-Rio Graminha,
Fazenda São Sebastião,
Bar e Restaurante do
Edmundo.

Alecrim Restaurante e
Eventos, Clube de Campo Piracuama, Clube de
Pesca Kimi, Estrada de
Ferro Campos do Jordão,
Empresa Fórmula Cultural, Hotel Fazenda Pé da
Serra, Pesqueiro Bonsucesso, Pesqueiro do Noé,
Pesqueiro Vila Rica, Pousada Champetre, Projeto
Cerâmica, Rancho Fundo
Bar e Lanchonete, Parque Reino das Águas
Claras, Restaurante
Truticultura Serra Azul,
Voar de Balão.

dos empresários daquela região. Também estão programados pelo Departamento de
Turismo da Prefeitura a insta-

lação de placas de sinalização
e a criação de um evento gastronômico e cultural também
para essa região.

Segundo Caderno

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 10 de janeiro de 2014

Ampliação de galeria vai acabar com
enchentes na região do Boa Vista
Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba iniciou, no último
dia 4, a melhoria na galeria
da rua Conselheiro Rodrigues Alves, no bairro Boa
Vista, o que vai beneficiar
moradores da região.
No local, altura da ligação
com a rua Mariz e Barros, a
equipe da Secretaria de Obras
abriu mais um ramal entre
as duas galerias de 0,6m que
existem naquela rua, ligando
a uma outra galeria com vazão de 1m, que terá capacidade para comportar o excedente de águas pluviais.
Um total de 14 metros lineares foi aberto no asfalto e
novas manilhas foram colocadas. A região possui casas
antigas, de mais de 40 anos de
existência, tendo a tubulação
passando por baixo das residências, dificultando o trabalho da contenção de cheias.

Maria Fernanda Munhoz

Essa ação atende aos
pedidos da população e irá
evitar o acúmulo de água
principalmente em frente a
duas casas do final da rua
que, segundo os moradores – que acompanharam
de perto a realização do tão
sonhado serviço – já chegaram a ter, em frente de casa,
água com mais de um metro
de altura e com correnteza,
quando as chuvas são muito
intensas.

Ligação de
duas redes de
águas pluviais e
escoamento para
galeria com maior
capacidade de
vazão de água vai
evitar enchentes
no Boa Vista

Maria Fernanda Munhoz

Serviços de manutenção
da cidade não param

M

A abertura da rua vai facilitar o trânsito de veículos e pedestres

Obra liga Campo Belo
e Jardim Aurora
Maria Fernanda Munhoz

A

Prefeitura de
Pindamonhangaba iniciou, nesta
semana, a abertura da
ligação entre a travessa Gregório Casagrande, no Campo Belo, e
a rua João Baptista
Passos (João Petti), no
Jardim Aurora. O serviço atende a uma antiga reivindicação dos
moradores da região.
De acordo com
informações da Secretaria de Obras da
Prefeitura, que está

executando o serviço, após a abertura
da rua, estão sendo
feitos guia, sarjeta,
adequação das bocas
de lobo e escoamento
das águas das chuvas. Após o término
da ação, o novo trecho
será asfaltado.
O advogado Paulo
Casagrande, morador
da rua João Petti, está
bastante satisfeito
com o atendimento
da reivindicação pela
Prefeitura. Ele é um
dos requerentes da

Maria Fernanda Munhoz

esmo com as festas de final de
ano, quando as pessoas descansam e tiram alguns dias para relaxar, continua intenso o ritmo dos serviços
realizados pela Secretaria de Obras, por
meio do DSM - Departamento de Serviços Municipais. As equipes não pararam,
realizando a limpeza e manutenção de toda
a cidade.
Na semana entre os dias 20 de dezembro de 2013 e 8 de janeiro de 2014, foram
realizadas a limpeza, a capina e a roçada
em diversos bairros, somando mais de 20
locais que receberam essas melhorias:
Bela Vista, Parque das Nações, Santana,
Vila Bourghese, Campo Alegre, Alto Cardoso, bairro das Campinas, Cidade Nova,
Goiabal, Campos Maia, Jardim Resende,
Andrade , Jardim Imperial, Maricá, Santa
Cecília, Mombaça, Ouro Verde, Lessa, Bela
Vista, Vila Rica, centro e Araretama tiveram obras nos locais públicos, áreas verdes, quadras, academias da melhor idade,
canteiros, rotatórias etc.
Além desse serviço, as equipes do DSM
realizaram a retirada de lixo e entulho de
terrenos na travessa Mariz e Barros, Maria
Áurea, Santa Luzia e Nova Esperança.
Também foi feita a poda química para a

retirada de mato ao longo da avenida Antonio Pinheiro Júnior, área verde do Campos Maia, ruas do Santa Luzia, Mombaça I,
Jardim Aurora e São Benedito, e Cemitério
Municipal.
Manutenção de Estradas Rurais
A Secretaria de Obras, por meio do
DSM, também conta com as equipes de
manutenção as estradas rurais, que visam
deixar em melhores condições as estradas que levam aos bairros da área rural
da cidade. Entre o final do ano passado e
o começo deste ano, as equipes atuaram
nas seguintes estradas rurais: Kanegae,
Trabiju, Colmeia, Wilson Monteiro, Maçaim,
José Gomes Vieira, das Bicas e do Pesqueiro Vila Rica.
‘Pega Tudo’
Além de todos esses serviços, as equipes do “Pega Tudo” passaram pelo bairro
Cidade Nova, de onde retiraram entulho
equivalente a 61 viagens de caminhão e
também pelo Santa Cecília e Maricá, onde
fizeram 53 viagens de caminhão com entulho retirado do local. O “Pega Tudo” é um
grande aliado no combate à dengue, pois
visa dar destino ao entulho que os moradores retiram de seus quintais, eliminando,
assim, criadouros do mosquito transmissor
da doença.
Divulgação

ligação do trecho e
acompanhou de perto
a equipe da Secretaria
de Obras durante a
realização do serviço.
“Estou muito satisfeito com a obra, estou
acompanhando tudo,
já estive no Jurídico da Prefeitura e
me explicaram todos
os trâmites e, pelas
dificuldades todas,
acredito que a Prefeitura está atendendo a
solicitação até mesmo
antes do previsto”,
afirmou.
Retirada de sofá no Jardim Maricá durante o “Pega Tudo”

População precisa colaborar: entulho nas ruas causa doenças e enchentes
Divulgação

Entulho jogado em local proibido

Maria Fernanda Munhoz

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio de suas
secretarias, trabalha constantemente para manter a cidade mais limpa, agradável e longe de focos de doenças que
possam prejudicar a população. Contudo, os moradores
precisam colaborar, não jogando entulho ou lixo nas calçadas, áreas verdes, córregos e terrenos.
O entulho entope as galerias e os córregos e, principalmente nessa época do ano, o grande volume das águas
das chuvas sobrecarrega essas tubulações e ribeirões,
causando enchentes que prejudicam toda comunidade.
Além disso, com o calor, o entulho se torna criadouro do
mosquito da dengue, disseminando essa doença para toda
a cidade.
Um dos grandes desafios da administração municipal é
realizar a manutenção constante no município. Para isso,
existem equipes específicas, que atuam tanto na área
central e bairros, quanto no Distrito de Moreira César.
Reforçando esse trabalho, existe o “Pega Tudo”, quando

funcionários, tratores e caminhões atendem a determinados bairros da cidade e distrito, recolhendo o entulho depositado nas calçadas pelos moradores, de acordo com um
cronograma. A iniciativa visa auxiliar o morador a dar um
destino para o entulho de seus quintais e colaborar para o
extermínio de focos do mosquito da dengue.
A adesão da população é fundamental. A equipe da
Subprefeitura, por exemplo, recebe reclamações de falta
de limpeza em determinados bairros que receberam o
“Pega Tudo” há apenas um ou dois meses. Dessa forma,
é importante alertar a população para fazer a sua parte
e somente descartar entulho na época em que o “Pega
Tudo” estiver passando em seu bairro, o que ocorre, pelo
menos duas vezes ao ano.
Para mais informações sobre o cronograma do “Pega
Tudo”, a população do distrito pode entrar em contato com a
Subprefeitura de Moreira César, pelo telefone 3641-1116, e os
moradores dos demais bairros e centro da cidade podem se
informar no Departamento de Serviços Municipais 3644-5200.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2012
Objeto: “Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar”.
ATA nº 037/2012

É COPA DO MUNDO, ESTÁ LIGADO?
Mais um ano se inicia
ço de 2014 e o sistema de
e como é bom começá-lo
envios é “Sistema de Envesob eﬂúvios da poesia,
lopes”, ou seja:
depois de um breve intervalo!
- cada trova será digitada ou datilografada em um
2014: Ano da Copa de fu- envelope pequeno (+ ou – 8
tebol no Brasil. Queiramos ou x 11cm), branco, contendo
não, o evento mexe com a roti- acima o tema a que concorna do País. Teremos mais pro- re. Dentro deste envelope petestos, mais críticas ao gover- queno, colocar os dados pesno e também mais alegrias.
soais e depois lacrar. Colocar
Na Trova não poderia ser os envelopes pequenos dendiferente. Os nossos con- tro de um único envelope, tacursos trazem temas alusi- manho-padrão ou ofício, e
vos. Assim, em Belo Hori- enviar para o endereço acima
zonte os trabalhos versarão especiﬁcado. Como “remesobre COPA e TAÇA. Em tente”, colocar “Luiz OtáMaranguape/CE, estão sendo vio” e repetir o endereço do
propostos os temas BOLA e concurso. Estamos entendiFUTEBOL. E em Ribeirão dos?
Preto os trovadores falarão
É bom frisar que muitos
sobre PÊNALTI, GANDU- concorrentes têm suas troLA, BOLA e ESCANTEIO. vas desclassiﬁcadas por enShow de Bola!
viá-las fora dos padrões, ou
seja, em envelopes enormes
Trovador, vista o uniforme cada uma, ou em envelopes
e dê na trova a resposta:
coloridos, ou em papéis cotemos que escrever conforme lados, improvisando um ena temática proposta!
velope, ou manuscritos. Em
2013, duas trovas que seriam
Lembrando que em Pinda premiadas, foram descartaos alunos que concorrem ao das porque o autor, ao invés
Concurso “Juventrova”, com de enviá-las para o Concurregulamento e data de inscri- so Nacional, enviou-as pação à parte, escreverão exata- ra o Concurso Regional. Na
mente sobre “COPA”, apro- abertura dos envelopes de
veito para divulgar os dados identiﬁcação foi descoberto
e endereço para envio do
o equívoco do autor.
XXIV
CONCURSO
Sem querer criticar, poNACIONAL/INTERN. DE rém, já o fazendo, equívoTROVAS DE PINDAMO- cos à parte, eu lembro o seNHANGABA,
guinte: se a pessoa não tem
Biblioteca Pública “Ver. Rô- o mínimo cuidado na hora
mulo Campos “D’Arace”, La- de enviar sua trova para um
deira Barão de Pindamonhan- concurso, o que esperar de
gaba, S/N, Cep 12.401-320.
sua participação? Obedecer
Para os moradores do Va- ao regulamento é o primeile do Paraíba, Litoral Norte e ro passo para uma bem suceSerra da Mantiqueira, o tema dida empreitada. O resto... é
é “INSANO”. Para o restante talento e loteria!
do universo em idioma portuSeja bem-vindo, Ano Noguês o tema é “SENSATO”. vo! Seja bem-vinda, Copa!
Até três trovas por autor, Leitores, trovadores
inéditas, não sendo obrigatória a inclusão da palavra-te- Seja 14 o teu ano,
ma, bastando estar inserida a completo e feliz de fato,
ideia. Os trabalhos serão re- transformandoumgestoINSANO
cebidos até o dia 31 de mar- em algo nobre e SENSATO!
Cachorro desaparecido
Atende pelo nome de Apolo, da
raça poodle, médio porte, pelos
brancos levemente amarelados
nas costas, olhos grandes amarelos. Ele tem a doença do carrapato e estava em tratamento.
Quem encontrar favor ligar Tels
3648-3454 ou 99771-6354.
Oferecemos gratificação.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 224/2013
Objeto: Aquisição de impressos para atender os
setores e Departamentos da Prefeitura de Pindamonhangaba, ficha cadastral de aluno e ficha
individual do aluno para atendimento à Secretaria de Educação e Confecção de 20 blocos de
auto infração e imposição de multa: 50x3 vias
- papel auto copiativo - numerado – 2 cores.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2019/2013
Contratada: Lugil Artes Gráfica Ltda. ME.
Data da AF: 27/12/2013
Valor: R$ 2.104,00
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2020/2013
Contratada: Puccinelli Gráfica e Editora Ltda.
Data da AF: 27/12/2013
Valor: R$ 841,00
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2021/2013
Contratada: José Augusto Fernandes Moreira - ME
Data da AF: 27/12/2013
Valor: R$ 211,20
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2022/2013
Contratada: Lugil Artes Gráfica Ltda. ME.
Data da AF: 27/12/2013
Valor: R$ 1.050,00
Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2014.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 254/2013
Objeto: Aquisição de material de serralheria, canaleta e mourão para reforma do bicletário e do
alambrado da piscina do Centro esportivo Zito.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2014/2013
Contratada: Raul Rabello Neto EPP.
Data da AF: 26/12/2013
Valor: R$ 21.029,60
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2015/2013
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.
Data da AF: 26/12/2013
Valor: R$ 4.775,60
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2014.
Extrato de Aditamento de Convênio n.º 98/2011
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba /
TPinda Cursos Técnicos e Ensino Médio Ltda –
EPP – Colégio Tableau
Objeto: prorrogação prazo de vigência por 2 anos
Data de Assinatura: 27/12/2013

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 262/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 369/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: DCT Tecnologia e Serviços Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada
no fornecimento de hardware, software e manutenção em sistema de processamento e arrecadação de multas de trânsito.
Vigência: Prorroga-se em 12 (doze) meses, até
29/12/2014
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Sheila Adriana Pereira da Costa
Data de assinatura: 20/11/2013
Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2014.
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 191/2011
Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 343/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Eletroneuromiografia Dra. Mônica
Órfão & Dr. William Oliveira S/S Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada
na realização de exames de eletroneuromiografia.
Assunto: Prazo prorrogado em 02 (dois) meses,
até 11/02/2014.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro
Tutihashi
Assina pela contratada: Mônica Michelazzo Órfão de Oliveira
Data de assinatura: 26/11/2013.
Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 135/2013
Contrato nº 205/2013
Objeto: Aquisição de materiais de borracharia a
serem aplicados nas viaturas e máquinas desta
municipalidade, visando atender as necessidades de manutenção e conservação dos veículos
pertencentes à frota Municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Pneulinhares Comércio de Pneus Ltda.
Data de assinatura: 02/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 8.301,20
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: José Linhares Pimenta
Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 210/2013
Contrato nº 210/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada
para fornecimento de refeições para os Servidores em Campanhas de Vacinas e em Campanhas
educativas, Pacientes atendidos no CAPS (Centro de Atendimento Psico-Social) e Servidores
Plantonistas do Pronto Atendimento de Moreira
Cesar, pelo período de 12 (doze) meses).
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: José Mário Cândido Pereira Restaurante ME.
Data de assinatura: 09/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 334.812,00
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Assina pela contratada: José Mário Cândido Pereira
Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 243/2013
Contrato nº 206/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada
em prestação de serviço referente a trabalho artístico para festas natalinas - 2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Renan Wisney Teixeira
Data de assinatura: 04/12/2013
Vigência: de 01 a 23 de dezembro de 2013.
Valor: R$ 73.854,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Elizabeth Cursino Rodrigues
Assina pela contratada: Renan Wisney Teixeira
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2014.

“MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA, TORNA PUBLICO QUE
REQUEREU JUNTO A CETESB A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 03015225,PARA
SERVIÇO DE DESDOBRAMENTO DE MADEIRA,SITO A RUA DR. ANIBAL DE JESUS PINTO
MONTEIRO Nº 180 - ALTO CARDOSO PINDAMONHANGABA-SP”
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PÁTIO PINDA
Estão convidados todos os lojistas do Shopping Pátio Pinda para a Assembleia Geral de Constituição
da Associação dos Lojistas do Shopping Pátio Pinda - ALPAPIS (nome provisório), nos termos do art.
53 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para participarem da mesma, na qualidade de sócio
fundador, ocasião em que será discutida a aprovação do estatuto, eleição e posse dos membros da
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, bem como para definição da sede provisória, a realizar-se
no dia 14 de janeiro de 2014, às 9 horas, e, em segunda chamada, às 9h30 horas, no AUDITÓRIO
da FACULDADE PINDAMONHANGABA - CENTRO CLÍNICO GOV DR GERALDO ALCKMIN, RUA
MARECHAL DEODORO 316 - CENTRO - PINDAMONHANGABA – SP
Pindamonhangaba, 07 de janeiro de 2014.
COMISSÃO ORGANIZADORA
Ricardo Schille - Fábio Fantin - Luiz Ramos Pera - Daniel Bueno -Carlos Camilo - Roberto Costa
Marcelo Eder - Rafael Gomes - Paulo Afonso - Juliete Chagas - André Lorenzon – Lara Vilalta

“... ANTES DE VOLTAR PRA CASA diga pro seu coração, esquecer
as magoas que ﬁcaram da nossa paixão... “ – Zezé di Camargo &
Luciano
DIVULGUE GRATUITAMENTE a agenda de sua casa noturna.
Envie para o e-mail joao.ouverney@terra.com.br
ARENA 101 Pinda: 11/01 (sábado) – Bandas 8 Segundos e Arena.
www.arena101.com.br. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 78119776. Bairro Marçon, 4.900
BANDA CHAMEGO.COM (Anjinho do Vale e Josy Mattos):
Agenda de janeiro: 11/01 - SÁBADO - FESTA LAGOINHA 23h30
13/01 - DOMINGO - FORRÓ DO SILVIO (A. QUENTE)
TAUBATÉ. Tel (12) 3631-4598, 98181-6850 e 99771-5600. Site:
www.anjinhodovale.com.br
BOTECO DO GOL Taubaté: 12/01 (domingo 14h) – Grupo
Desenrola. Casa sob nova direção. Av. Sta. Luíza de Marilac, perto
do Corpo de Bombeiros
BUTEKO Pinda: 10/05 (sábado) – Bob Marley In Celebration.
Maneva. Av. Luíza Marcondes de Oliveira, 244. Tel (12) 3642-3450
CASARÃO ROSEIRA – toda quinta-feira, baladas em dois
ambientes. Djs Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free até
23h. Dois ambientes
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo
sábado (18h30). 25/01 - Banda Chamego.com (Anjinho do Vale & Josy
Mattos) ao vivo. Av. Abel Corrêa Guimarães, bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 11 e 18/01 – Não abre.
25/01 (sábado) – Fantasia A Festa. Prêmios em dinheiro. 08/02 –
Hawaii. Grupo Sambô. www.cervejariadogordo.com.br
CHICK NA ROÇA Taubaté: 12/01 (domingo) – Maycon do Valle.
Wellington Kallid . Estrada do Barreiro
CHICKEN BEER Tremembé: 09/01 (quinta) - Quinta sertaneja.
Banda Chapéu Brasil. Funk no 2º ambiente. Sexta e sábado – Videokê
proﬁssional.
CLUBE DA VILA São Benedito informa que, devido a férias
coletivas, em janeiro não haverá baile no Recinto São Vito. Tel (12)
3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: DOMINGO - 12/01 – Cinco Estrelas.
19 – Raio X. 26 – Tropicalientes (Aniversariantes). Todas as bandas
de domingo são deSão Paulo. QUARTA-FEIRA - 15/01 – Jorginho.
22 – Chamego.Com. 29 – Três Corações. Traje esporte ﬁno. Aulas
de dança terças feiras (19h) com o Professor Mineirinho. Rua Dr.
Flávio Bellegard Nunes, 515. Tel. 3635-5389. Site: www.sieps.com.
br e www.guiavaleonline.com.br, E-mail clubedelazer@sieps.com.br
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: Balada sertaneja todo sábado.
Elas free até 0h. SP-62, 2.400, estrada Pinda-Roseira
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix”: 11/01 – Banda
Gold. 18/01 – Trio Voz de Ouro. 25/01 – Bruno & Thiago. A direção
do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda sextafeira, 22h, com canja gratuita à 1h. Tel (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé: 10/01 – Noite dos Promoters. Rodrigo &
Santa Fé. Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: 10/01 (sábado) – By Day Party.
Netho & Davy, e Banda Brete. Baile Aniversariantes.
FERROVIÁRIA Pinda – Som ao vivo no deck da piscina SEXTAFEIRA: 10/01 – Pedro & Osmar. 17/01 – Luizinho & Priscila. 24/01
– Bruno & Thiago. 31/01 – Banda Chamego.com
Para o forró normal de sexta, associado em dia não paga e pode retirar
dois convites na secretaria. Não sócios: Homem R$ 10 e mulher vip
até 23h30, e R$ 5,00 após esse horário. Tel (12) 2126-4444. Site:
www.aaferroviaria.com.br
FERROVIÁRIA Pinda:
08/02/2014 (sábado) – Baile do Hawaii. Super banda, muitas frutas e
decoração no deck da piscina. Linda recepcionista e muita animação,
imperdível!
FESTIVAL COMUNICASOM Pinda: 01/02/2014 (sábado 17h) –
ETEC Pinda. Tema – Fraternidade e Tráﬁco Humano. Lema – É para
a liberdade que Cristo nos libertou. Regulamento e informações no
Centro de Pastoral (Rua Marechal Deodoro)
FESTIVAL DE MARCHINHAS de Pinda: Será nos dias 6, 7 e 8
de fevereiro, na Praça do Quartel. Inscrições no Departamento de
Cultura (Rua Dr. Campos Sales, 530). Telefones (12) 3642-1080 e
3643-2690. E-mail: cultura.pindamonhangaba@hotmail.com
KIPORÇÕES Pinda (antigo Barbabé): 12/01 (domingo 19h até meia
noite) – Trio Sem Nome com samba de raiz da melhor qualidade.
Músicos Socó e Adilson Sambinha, entre outros. Via Expressa, após
a Padaria Pane D’Oro
MANGUEIRÃO Pinda: 10/01 (sexta) – Bailão com a Banda Gold.
Canja gratuita à 1h. Estacionamento grátis. Tel (12) 9174-0026
MUTLEY Taubaté: 10/01 (sexta) – Banda Viva a Noite (Pânico da
Band). 11/01 (sábado) – Banda Serial Funkers. Tel (12) 3632-5540.
www.mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda – 10/01 (sexta) – Wild Roses (Gun’s
Roses e Kid Dow Tributes). 11/01 (sábado) – Banda Rebelis (Alannis
Morissete e The Cranberries Tributo). 17/01 (sexta) – Violence
Begins. 18/01 (sábado) – Pink Floyd (Banda Echoes). Tel (12) 36484913. www.cervejariaobvio.com.br
ÓBVIO CHOPERIA: Atenção bandas independentes! Estão abertas
as inscrições para a pré seleção para o festival Batalha de Bandas.
Premiação em dinheiro, gravações proﬁssionais e cursos de música,
além de vários brindes. Não vale músicas ou bandas covers. Veja mais
na página http://www.facebook.com/BatalhadeBandasIndependentes
PINDABAR Pindamonhangaba: SEXTA – 10/01 – Sertanejo.
SÁBADO – 11/01 – Não informado. 25/01 – Grupo Razão.
DOMINGO – 12/01 – Grupo Fino Trato. 26/01 – Novo Skma. Toda
quarta - videokê. Toda quinta – Música sertaneja ao vivo. R$ 15,00
homem e R$ 10,00 mulher. Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e
(12) 9749-8126. www.pindabar.com/
RANCHO DO GALÃ Taubaté: 10/01 (domingo) – Banda Rodeio.
Elas vip até 1h. Tel (12) 3424-7673 e 99169-0122
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: Baile toda quinta
e sábado (21h) com as melhores bandas da região. Tel. (12) 36484036 e 9775-0389
VARANDA ESPETINHOS Taubaté: Aulas de dança de salão grátis
toda segunda-feira (Baila Taubaté). Te. (12) 3632-8986. Av. Itália, em
frente ao Senai
VIA VALLE SHOW Pinda: 10/01 (sexta) – Baile Funk de Verão.
Tops Djs. Rua José Gambini de Souza, bairro Bela Vista, em frente à
Faculdade Anhanguera
VILLA SERTANEJA São José: 10/01(sexta) – Noite do Vira Latas.
Banda 8 Segundos. Beba uma lata de cerveja em 8 segundos e ganhe
outras oito. 11/01 (sábado) – Mc Kauan. Grupos Brilho no Olhar,
Intimidade e Arte Samba. Fazenda Brumado, perto do Corpo de
Bombeiro.
DESTAQUE DA SEMANA
VÍDEOS DE LINDAS
CANTORAS - Você já viu os
vídeos das 20 mais bonitas e
sexy cantoras da musica pop
da atualidade? Pois a partir
desta edição, apresentaremos
uma por vez. Tem Britney
Spears,
Chris
Isaak,
Usher, Christina Aguilera,
D’Angelo, Kylie, Robin
Thicke e muito mais. Hoje,
destaque para a belíssima
Toni Braxton (18º lugar) –
“Un-break My Heart” (1996),
conﬁra no link abaixo:
http://papelpop.com/2013/09/os-20-clipes-mais-sexy-da-musicapop-para-celebrar-o-dia-do-sexo/

Empresa: CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP.

Processo nº

Autorização de
Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

23594/2012

1445/2012

18.559,76

17/08/2012

24784/2012

2343/2012

11.020,80

24/08/2012

25379/2012

2374/2012

434,78

30/08/2013

25951/2012

2457/2012

17.782,60

06/09/2012

27447/2012

2592/2012

18.074,12

21/09/2012

28600/2012

2702/2012

5.441,56

08/10/2012

29168/2012

2736/2012

11.056,64

11/10/2012

29935/2012

2786/2012

196,16

22/10/2012

30598/2012

2831/2012

7.627,30

26/10/2012

31402/2012

2875/2012

3.224,38

05/11/2012

32019/2012

2909/2012

8.314,88

13/11/2012

32941/2012

3015/2012

1.952,28

23/11/2012

33578/2012

3038/2012

107,52

29/11/2012

34246/2012

3184/2012

12,26

17/12/2012

ATA nº 038/2012
Processo nº
23598/2012
23601/2012
24783/2012
25380/2012
25950/2012
26734/2012
27448/2012
27947/2012
28598/2012
29165/2012
29934/2012
30597/2012
31399/2012
32018/2012
32260/2012
32942/2012

ATA nº 039/2012

Empresa:
Autorização de
Fornecimento nº
1429/2012
1442/2012
2335/2012
2372/2012
2455/2012
2510/2012
2590/2012
2615/2012
2700/2012
2734/2012
2784/2012
2829/2012
2873/2012
2905/2012
2928/2012
3013/2012

JBS S/A
Valor R$

Data da AF

24.275,34
23.377,26
4.181,20
14.214,20
17.773,45
7.282,18
9.188,70
9.865,82
20.756,24
3.724,72
7.608,23
12.178,70
7.119,68
4.502,85
19.856,81
7.809,21

14/08/2012
17/08/2012
24/08/2012
30/08/2012
06/09/2012
14/09/2012
21/09/2012
27/09/2012
08/10/2012
11/10/2012
22/10/2012
26/10/2012
05/11/2012
13/11/2012
14/11/2012
23/11/2012

M. ZAMBONI COMÁECIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP

Empresa:

Processo nº

Autorização de
Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

23596/2012

1444/2012

7.564,71

17/08/2012

23599/2012

1443/2012

499,21

17/08/2012

24782/2012

2342/2012

12.930,52

24/08/2012
31/08/2012

25386/2012

2373/2012

12.404,07

25949/2013

2456/2013

799,73

06/09/2012

26733/2012

2511/2012

17.291,15

14/09/2012

27445/2012

2593/2012

8.274,27

21/09/2012

27948/2012

2616/2012

4.683,14

27/09/2012

28596/2012

2701/2012

5.440,41

08/10/2012

29163/2012

2735/2012

12.225,57

11/10/2012

29933/2012

2785/2012

6.943,13

22/10/2012

30596/2012

2830/2012

5.989,94

26/10/2012

31401/2012

2874/2012

1.167,15

05/11/2012

32017/2012

2904/2012

7.762,50

13/11/2012

32259/2012

2929/2012

8.387,44

14/11/2012

32943/2012

3014/2012

3.261,37

23/11/2012

Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2012
Objeto: “Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar”.
ATA nº 096/2012

Empresa:

GUIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Processo nº

Autorização de
Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

2371/2013

28/2013

11.863,63

25/01/2013

5084/2013

157/2013

3.777,15

22/02/2013

6400/2013

227/2013

2.534,38

08/03/2013

7208/2013

263/2013

414,88

19/03/2013

8479/2013

295/2013

386,08

28/03/2013

9180/2013

382/2013

31,90

09/04/2013

9335/2013

385/2013

1.350,00

11/04/2013

9336/2013

383/2013

209,56

18/04/2013

10430/2013

384/2013

1.346,74

18/04/2013

10738/2013

430/2013

506,13

19/04/2013

11764/2013

492/2013

4.253,44

30/04/2013

12372/2013

602/2013

375,33

10/05/2013

13190/2013

618/2013

1.289,50

16/05/2013

13750/2013

658/2013

58.066,20

24/05/2013

14294/2013

685/2013

1.516,31

28/05/2013

14307/2013

785/2013

10.319,04

07/06/2013

15666/2013

806/2013

2.216,10

17/06/2013
18/06/2013

16224/2013

809/2013

348,14

16912/2013

930/2013

441,32

26/06/2013

19062/2013

1096/2013

224,43

19/07/2013

19510/2013

1143/2013

6.960,60

29/07/2013

ATA nº 097/2012

Empresa:

M. ZAMBONI COMÁECIO E REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS
EM GERAL EPP

Processo nº

Autorização de
Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

3054/2013

040/2013

4.688,60

31/01/2013

6399/2013

239/2013

2.207,45

08/03/2013

8227/2013

290/2013

1.767,15

25/03/2013

10769/2013

432/2013

3.956,75

19/04/2013

13743/2013

666/2013

2.814,35

24/05/2013

ATA nº 099/2012

Empresa:

NUTRICIONALE COMPERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Processo nº

Autorização de
Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

2372/2013

030/2013

11.394,24

25/01/2013

5079/2013

153/2013

8.564,04

22/02/2013

6402/2013

228/2013

3.756,20

08/03/2013

7209/2013

264/2013

4.012,80

19/03/2013

8228/2013

289/2013

2.607,24

25/03/2013

9179/2013

386/2013

468,80

09/04/2013

9851/2013

387/2013

2740,84

18/04/2013

10220/2013

388/2013

87,68

18/04/2013

10783/2013

433/2013

1.837,48

19/04/2013

11753/2013

490/2013

57,70

30/04/2013

12370/2013

603/2013

2.438,60

10/05/2013

13186/2013

619/2013

311,04

16/05/2013

13749/2013

661/2013

2.268,72

24/05/2013

14291/2013

686/2013

3.554,04

28/05/2013

15143/2013

786/2013

3.565,60

07/06/2013

15667/2013

807/2013

3.989,76

17/06/2013

16223/2013

808/2013

172,80

18/06/2013

16910/2013

934/2013

274,00

26/06/2013

18336/2013

1077/2013

1.928,20

12/07/2013

19072/2013

1097/2013

3.064,48

19/07/2013

19509/2013

1145/2013

3.924,48

29/07/2013

19659/2013

1130/2013

339,84

26/07/2013

ATA nº 100/2012

Empresa:

NUTRIMENTAL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

Processo nº

Autorização de
Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

2373/2013

029/2013

40.244,34

25/01/2013

5078/2013

164/2013

46.231,40

22/02/2013

8229/2013

297/2013

20.465,77

25/03/2013

10785/2013

431/2013

28.555,18

19/04/2013

13747/2013

657/2013

28.570,10

23/05/2013

19613/2013

1144/2013

21.688,98

29/07/2013

Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2014.

História 11
Pindamonhangaba, sexta-feira, 10 de janeiro de 2014w

Altair Fernandes

Dona Chiquinha debaixo da serra
Destruindo a lenda da maldição (IV)

bico de pena de Renato San Martin

Tendo como fonte exemplares avulsos do periódico local ‘A Cidade’, extinto
jornal constitucionalista que
se publicava na década de
30, damos continuidade ao
interessante fato que teria
ocorrido em Pindamonhangaba na segunda metade do
século XIX, envolvendo a senhora Dona Chiquinha debaixo da Serra, proprietária
de uma fazenda na região do
Piracuama, e o capuchinho italiano Frei Caetano de
Messina.
Antes de partir de volta à cidade, padre Tobias
convidou o frei para realizar uma Santa Missão para
seus ﬁéis da igreja matriz
Nossa Senhora do Bom Sucesso, assim que terminasse
os dias de pregação no Piracuama. No entanto, o missionário já havia assumido
compromisso para pregação
no Sul de Minas, para onde
seguiria depois dali. Mas
garantiu que assim que
concluísse o trabalho em
Minas teria muito prazer em
atender o pedido do Reverendíssimo Vigário, pois os
ares de Pindamonhangaba

lhe haviam “restituído a saúde, pela vontade de Deus; e
de tal terra bendita era a nova
mãe que ele acabava de ganhar como presente do céu:
Dona Chiquinha debaixo da
serra”.
“Destruindo a Lenda
da Maldição”
É nesta passagem que,
ﬁnalmente, o cronista explica
o porquê do complemento ao
título de sua crônica se referir a uma curiosa maldição
que teria sido vítima o município de Pindamonhangaba.
Ao relatar o excelente relacionamento entre os sacerdotes, a intenção do redator
era esclarecer que não teria
fundamento “a triste versão,
de péssimo gosto, que os políticos inimigos gratuitos do
velho vigário Cônego Tobias”, teriam criado divulgando uma certa maldição
lançada por Frei Caetano
sobre
Pindamonhangaba.
A maldição teria sido uma
forma de retaliação do frei
porque o vigário Tobias teria lhe proibido de celebrar
as missões em território
pindamonhangabense (uma

LEMBRANÇAS
LITERÁRIAS:
www.taringa.net

Consolo
Ruja o peito! Palpite esta alma dolorida!
Sofra todo o meu ser, a mais cruciante dor!...
Embora!... Aurifulgente, é sempre a minha vida!
A estrada em que rebrilha a luz do teu amor!
Sofrer! É sofrimento, é gozo, ver nascida
qual afago perenal, feroz, devastador,
esta louca afeição, esta afeição nutrida
de mágoas, de pesar profundo, abrasador!...
Sofro muito... que importa? O coração palpita!
Imerso em emoção, tão terna, que me excita
a sofrer... e a sorrir ao teu amor fatal!
Ruja o peito! Palpite esta alma louca e triste!
Sofra todo o meu ser! Na minha vida, existe
o teu rasto de arcanjo, inocente e jovial!...

Cândido Dinamarco,
Jornal Tribuna do Norte, 10/3/1921

inverdade). Diziam
que era por conta do
tal esconjuro que o
município teria empobrecido.
(Referiam-se, talvez, ao
ﬁm da fase áurea da
Princesa do Norte
por conta da produção cafeeira, época
de riqueza, opulência e títulos nobiliárquicos.)
Abominando o
procedimento daqueles que teriam
implantado a mentirosa lenda da maldição do frei, o articulista desabafa
impetuosa e impiedosamente usando
como tribuna uma
edição de A Cidade:
“Malditos sim,
sejam sempre os
falsos ﬁlhos de sua
própria terra! Malditos os judas de seu
torrão! Malditos os
detratores de sua
própria gente! Malditos os que, com
seu proceder infame, ferem e matam
as tradições de seu
próprio
sangue!
Malditos os que não
respeitam o Ministro do Senhor! Malditos sim, esses...”
Prosseguindo, o
jornalista
daquele
extinto jornal constitucionalista conta
que seus escritos sobre o acontecimento
não eram lenda, tratava-se de narração
verídica, “insoﬁsmável de fatos referidos e conﬁrmados
pela gente da épo- “...padre Tobias convidou o frei para realizar uma Santa Missão para seus ﬁéis
ca, colhidos a esmo da igreja matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso, assim que terminasse os dias
de testemunhas do de pregação no Piracuama”
tempo e do lugar”.
Nos parágrafos seguin- século XX, que, segundo ele, deirantes! Atenas paulista ﬁdalguia! Que grandeza
tes, em uma evocação algo não estavam cultuando com - o local de nosso estado de d’alma! Que religiosidade!
bairrista, que em uma tri- o devido respeito e amor pa- onde mais saíram e saem Que amor a Deus! À Igreja!
buna haveria de contagiar triótico, nem a história nem ainda homens de letras, Que sinceridade de gestos!.
os ouvintes com a seiva do as glórias de sua terra natal: valores reais em todos os Pindamonhangaba! Oh! “Pindamonhangaba! departamentos os conheci- Levanta-te Pindamonhanamor patriótico, o cronista,
identiﬁcado apenas pelas Quem te não conhece o belo mentos humanos! Pinda- gabense novo, do século
iniciais J.J. ao pé de seus e afamado nome? - Terra monhangaba! - onde se não do rádio, da nova geração,
artigos, conclui seu desaba- da velha nobreza do Norte encontram seus ﬁlhos? Não ergue-te, lê, estuda, medita
fo. O seu clamor textual de Paulista! Rincão de bene- há governo que se constitua, a história de tua terra e choprofunda repulsa aos pinda- merências, de honradez a não há movimento de valor ra, porque tua responsabilimonhangabenses daquelas toda prova! Terra roxa do que se veriﬁque no cenário dade é muito grande! Tens
três primeiras décadas do talento e da cultura ban- da grande pátria, sem que muito que fazer para que
os ﬁlhos da velha Princesa sejas digno de teus avós!
do Norte, brilhem, irradiem Mas não te desanimes, não
luz e calor! Bicudo Leme, esmoreças, pindamonhanMoreira Cesar, Barão Ho- gabense novo, porque não
ANÚNCIO
mem de Mello, João Antô- te falta também a ti o gérDO PASSADO
nio Dantas da Gama, Pa- men do passado a crescer, a
dre Claro Monteiro, Dino ﬂorescer, a frutiﬁcar em ti o
Bueno, Gustavo de Godoy, valor de tua raça! Quem foi
ORNAL OLHA DO ORTE
Francisco Romeiro, Mon- rei, sempre tem majestade !
teiro Cesar, Emílio Ribas, Ergue-te e caminha! CamiJoão Romeiro, viscondes nha e trabalha! Trabalha e
de Pindamonhangaba, ba- luta! Luta e triunfa! Quanrões de Itapeva, General do na vida, te lembras de
Marcondes Salgado! - São tua terra, pindamonhanganomes que enobrecem não bense, descobre-te reverenuma aldeia, mas um povo; te, beija teu solo, respeita a
não uma cidade, mas uma cinza de teus avós!.”
A intenção do cronista era
nação! Erguei-vos de vossas
tumbas, velhos pindamo- desfazer de vez a lenda de uma
nhangabenses vinde dizer, maldição que não existira.
Na edição da próxima
vinde chamar as glórias de
vossa terra de nascimento! sexta-feira traremos alguns
Pindamonhangaba! - Os dados sobre Dona Chiquiteus casarões enormes, tuas nha, moradora aos pés da
fazendas grandes, tudo cin- serra da Mantiqueira, e os
tila um passado fértil de derradeiros e curiosos fatos
emoções, de saudade! E revelados pelo articulista J.J.
que gente! Que povo! Que na conclusão de sua matéria.

J

F

N

(1925)
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Ricardo Piorino agradece Toninho da Farmácia diz que
Magrão se reúne com
início das obras de galerias nova escola e complexo esportivo prefeito e confirma início
trarão melhorias para o Crispim das obras do Poupatempo
no Campo Alegre
Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

“As benfeitoriAs vão AcAbAr com As
enchentes no locAl”
O Presidente da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba, Ricardo Piorino
(PDT) agradece a Administração Municipal pelo início
das obras para a instalação
de galerias pluviais no bairro
Campo Alegre.
De acordo com o vereador,
o serviço é fundamental e proporcionará maior qualidade de
vida a população. “As obras

Vereador ricardo Piorino (no
d e s ta q u e ), a b a i x o , a t u b u L a ç ã o

que

será utLizada na gaLeria de águas
PLuViais no

camPo aLegre

vão acabar com as enchentes
no local, o que trará maior
segurança para a população”,
destacou. “Há muito tempo
venho pedindo a instalação
das galerias no bairro Campo
Alegre. Agradeço ao atual
prefeito municipal por ter
atendido nossa solicitação,
uma vez que é de suma
importância para garantir o
bem estar da comunidade”,
pontuou Piorino.
Shopping center
O vereador Ricardo Piorino solicitou a empresa de
ônibus Viva Pinda, por meio
de ofício, que seja instalado
um abrigo no ponto de ônibus
em frente ao Shopping Pátio
Pinda. Segundo o parlamentar,
os passageiros que utilizam o
serviço ficam expostos a uma
série de fatores, como ao sol
e a chuva, para aguardarem a
chegada dos veículos.
Fotos: AssessoriA

de
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Vereador toninho

da

realidade na Administração
do Prefeito Vito Ardito”,
agradece o vereador Toninho
da Farmácia.
Complexo Esportivo
O vereador Toninho da Farmácia recebeu informações da
prefeitura municipal que em
breve começará a construção
no bairro do Crispim de um
complexo para a prática esportiva que contará com um
ginásio poliesportivo com medidas oficiais, arquibancadas
móveis, quadras transversais
para atender o maior número de atletas e uma pista de
atletismo para treinamento de
todas as modalidades. “Venho
cobrando desde 2005 este
benefício para os moradores
do bairro do Crispim. Agora
que Pindamonhangaba foi
contemplada através do PAC2 (Programa de Aceleração do
Crescimento) conseguimos
trazer para o bairro do Crispim
este complexo, que trará inúmeros benefícios não só aos
moradores do Crispim como
de toda a população de nossa
cidade”, destaca o vereador
Toninho da Farmácia.

Farmácia

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) aguarda o
início das obras da nova escola do bairro do Crispim que
será construída na rua Ceará,
próxima a APAE. Esta escola
contará com 12 salas de aula
e beneficiará as crianças dos
bairros Crispim, Andrade,
Bosque, Carangola e Santana.
“Quero agradecer a Secretária
de Educação, Profa. Beth Cursino, pelo seu trabalho à frente
da Secretaria de Educação.
Há mais de dois anos, desde a
administração passada, venho
solicitando a construção desta
escola, e agora começa a virar

LocaL

onde será construída a noVa escoLa do

crisPim

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador magrão

conVersa com o

PreFeito Vito ardito Lerário

O vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS)
esteve reunido com o prefeito
no último dia 7, cuja pauta foi
sobre as instalações do Poupatempo em nossa cidade. Logo
que assumiu seu mandato, o
vereador Magrão se empenhou
para que o Poupatempo tivesse
uma unidade implantada em
Pindamonhangaba, através do
Requerimento nº 34/2013, enviado ao Governo do Estado.
“Além do requerimento, eu
também estive pessoalmente
com o Secretário de Governo
do Estado, Davi Zaia, presidente do meu partido PPS,
pleiteando a instalação da
unidade do Poupatempo em
nosso município”, destaca
Magrão.
Na reunião, o edil foi informado pelo prefeito sobre

as obras para a instalação do
Poupatempo, que serão iniciadas ainda neste mês de janeiro,
ao lado do Tenda Atacado,
com previsão de término no
final de fevereiro e as contratações deverão ser feitas
pela empresa terceirizada que
administra o Poupatempo,
através do PAT – Posto de
Atendimento do Trabalhador
de Pindamonhangaba, que
em breve deverá informar
o início do recebimento dos
curriculos. “A vinda desta unidade do Poupatempo mostra
que vamos sempre lutar pela
excelência, agilidade, rapidez
e qualidade no atendimento à
nossa comunidade, além de
também contribuir com o desenvolvimento e a geração de
empregos para nossa cidade”,
salienta o vereador Magrão.

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Vereador Janio
Vereador Professor Eric Felipe César – FC pede a
pede linha de ônibus para publicação dos estabelecimentos considera positivo início de
os bairros Karina e Ramos com mais reclamações no Procon mandato no ano de 2013
AssessoriA

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador ProFessor eric

O vereador Professor Eric
(PR) pede a implantação de
uma linha de ônibus para
atender os moradores dos
bairros Karina e Ramos, em
Moreira César.
Na Sessão Ordinária, do
dia 16 de dezembro, o vereador Professor Eric fez um
requerimento ao Executivo,
com cópia à empresa de ônibus Viva Pinda, para que os
bairros tenham sua linha de
ônibus regular.
O parlamentar constatou
que o ponto de passageiro
mais próximo, fica longe do
bairro, dificultando o acesso
dos moradores que carregam
bolsas pesadas, idosos e
mulheres grávidas, por exemplo. “Quero lutar para mais

conforto aos munícipes de Moreira
César, pois flagrei
diversas situações
de pessoas enfrentando dificuldades,
caminhando até os
bairros Karina ou
Ramos, que não são
contemplados com
o transporte coletivo, enquanto que
bairros mais novos
já têm sua linha
de ônibus regular
há muito tempo”,
enfatiza o Professor
Eric.
Implantação
de faixa elevada
de pedestres
Preocupado
com a segurança
dos pedestres, o vereador
Professor Eric fez dois requerimentos na última Sessão Ordinária, no dia 16 de dezembro
de 2013, pedindo que sejam
construídas faixas de pedestre
elevadas em frente a todas as
escolas, igrejas e templos religiosos de Pindamonhangaba.
De acordo com o vereador,
desta forma os veículos são
obrigados a parar, uma vez que
o parlamentar observou que
muitos motoristas não respeitam a faixa de pedestre. “Creio
que assim poderemos garantir
a travessia com segurança das
crianças e adolescentes nas
escolas e também das famílias
que frequentam as igrejas da
nossa cidade”, ressalta o vereador Professor Eric.

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Vereador FeLiPe césar - Fc

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) é o autor do
Projeto de Lei 136/2013, que
estabelece que o PROCON de
Pindamonhangaba, divulgue
e disponibilize para conhecimento dos consumidores, a
lista dos 10 estabelecimentos
com maior número de reclamações, do município de
Pindamonhangaba. De acordo
com o projeto, esta lista deverá
ser atualizada mensalmente,
de modo que o consumidor
saiba quais empresas não
estão cumprindo o Código
do Consumidor, sendo que a
divulgação desta relação, fará
com que as empresas tenham
uma atenção maior com relação ao trato com seus clientes.
Cursos técnicos
a distância
O vereador Felipe César
- FC reitera ao Governo Federal, através do Ministério
da Educação e ao Governo do

de

AssessoriA

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Estado, através
da Secretaria
de Educação,
a possibilidade
de instalação de
cursos técnicos
à distância, em
diversas áreas
para beneficiar
principalmente
os jovens e trabalhadores que
não tem tempo suficiente
de frequentar
as aulas diariamente.
De acordo
com o vereador,
esta iniciativa
se faz necessária para dar
condições aos jovens e aos
trabalhadores em geral, sobretudo os mais carentes, de
ter acesso à formação técnica
de forma gratuita.
Divulgação de listagem
de pacientes que
aguardam consultas
O vereador Felipe César
– FC é autor do Projeto de
Lei 158/2013, que está em
tramitação, e Dispõe sobre a
divulgação de listagem dos
pacientes que aguardam por
consultas com especialistas,
exames e cirurgias na rede
pública do município. O
vereador quer, de modo que
seja garantido a privacidade
dos pacientes, a divulgação de
maneira mais clara, a posição
de espera dos munícipes que
aguardam por uma consulta
com especialistas, exames e
cirurgias na rede pública do
município.

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

de
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Vereador Janio ardito Lerario

O ano de 2013 foi significativo para o Vereador
Janio Lerario (PSDB) que
realizou reuniões em diferentes bairros da cidade com
o intuito de estreitar a comunicação com os munícipes e
colher as principais solicitações. Para o parlamentar,
é fundamental esse contato
com a comunidade. “É
através desse trabalho que
identificamos os principais
problemas do município”,
destacou.
Para o vereador, o que
contribuiu para Pindamonhangaba avançar, além
da comunicação com a
comunidade, foi também o
empenho e trabalho em con-

junto com o Sr. Prefeito, Vito
Ardito, e a colaboração dos
demais vereadores da Casa.
“Busco acompanhar e
encaminhar os pedidos de
forma com que todos sejam
atendidos, e aproveito a
oportunidade para parabenizar o Sr. Prefeito, pois com
o seu empenho Pindamonhangaba está dando uma
boa alavancada”. “Deus tem
nos dado paciência e discernimento para desempenhar
bem o nosso trabalho, e embora estejamos em recesso,
meu gabinete e assessores
continuam a disposição para
atender nossos munícipes e
os anseios de Pindamonhangaba”, finalizou o vereador.

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br
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Cal agradece início das
SAMU, PS Infantil e Creche do
Martim Cesar pede faixa
Idoso são as principais metas do elevada de pedestres na
obras da alça de acesso
ao Viaduto das Campinas Dr. Marcos Aurélio para 2014 Manoel César Ribeiro
Fotos: AssessoriA

de
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VereAdor dr. mArCos Aurélio

VereAdor CAl,

n o d e s tA q u e , A g r A d e C e i n í C i o d A s o b r A s d A A l ç A d e A C e s s o

Ao ViAduto do bAirro dAs

CAmpinAs

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) agradece
ao Prefeito Vito Ardito e a
Secretaria de Obras, que já
iniciaram o ano trabalhando
firme na construção da alça
de acesso do Viaduto do bairro das Campinas; obra essa
tão esperada pela população
daquela região, pois evitará a
passagem de veículos pesados
na rua José Benedito Quirino
e que vai facilitar a todos que
forem acessar a Via Dutra.
O vereador Cal também
agradece ao Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá,
que muito contribuiu para
a construção do Viaduto e
ajudou a cobrar a realização
desta obra. A realização desta
alça de acesso ao Viaduto das
Campinas, vai ajudar toda a
região leste, principalmente
para quem acessa o Distrito
Industrial do Feital.

Colonia de Férias no Zito
O vereador Cal está cobrando da Secretaria de Esportes, a
realização da colônia de férias
no Centro Esportivo Zito, no
Distrito de Moreira César e
em todos os centros esportivos
da cidade, como: Araretama,
Cidade Nova e João do Pulo.
Anualmente, a colônia de
férias proporcionava lazer e
saúde a juventude da nossa
cidade e principalmente do
Distrito de Moreira.
“No ano passado a colônia
de férias não foi realizada devido a reestruturação da Secretaria de Esportes, mas este ano,
esperamos que seja realizada,
pois já fez um ano que a Secretaria está trabalhando sob nova
administração, entendemos que
já deve estar preparado para
a realização deste importante
evento para a nossa juventude”,
cobra o vereador Cal.

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

O vereador Dr. Marcos
Aurélio (PR), desde o início
do seu primeiro mandato, tem
lutado por melhorias na área
da saúde de Pindamonhangaba e neste ano de 2014, tem
como principais metas, a vinda
do SAMU, a construção do
Pronto-Socorro Infantil e da
Creche do Idoso.
Segundo o vereador, o
SAMU é muito importante
porque atende rapidamente o
paciente no local em que ele
está, faz o socorro pré-hospitalar em casos de emergência
e, desta forma, reduz o número de óbitos, o tempo de
internação em hospitais e as
sequelas decorrentes da falta
de pronto-atendimento. “A
implantação do serviço será
mais uma conquista para a
população e para a melhoria da
saúde no município”, afirma o
vereador Dr. Marcos Aurélio.
Preocupado com o bem-estar dos munícipes, Dr. Marcos
Aurélio também solicita

a construção
do Pronto-Socorro Infantil,
onde haverá
uma área de
atendimento específico
para as crianças, o que evitaria que elas
presenciassem momentos chocantes
de pacientes
terminais ou
com ferimentos graves. “Essa separação
ajudaria na recuperação mais
rápida das crianças que ficam
esperando por atendimento e
na desaglomeração de pessoas
em um mesmo ambiente, podendo, até mesmo, acarretar
sérios traumas aos mesmos”,
esclareceu o vereador.
Outra meta do Dr. Marcos Aurélio é a construção
da Creche do Idoso pois “é
importante termos um lugar
adequado e confortável para a
estadia de nossos entes queridos e a Creche do Idoso é um
lugar apropriado e especial
para as pessoas experientes
e que servem de exemplo de
vida para nós, mas que hoje
se encontram em estado de
dependência. Essas pessoas
precisam ter um ambiente
seguro e confortável no qual
possam exercer várias atividades de forma criativa ao longo
do dia e, no final da tarde,
retornam para seus lares”,
enfatizou o vereador.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Professor Osvaldo reitera Roderley Miotto luta
pedido de instalação de
por ponto de ônibus
rotatórias na cidade
coberto para o Shopping
AssessoriA

de
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VereAdor professor osVAldo

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) reitera seu pedido
para a instalação de rotatórias na cidade, tendo em
vista que os locais abaixo
descritos apresentam um
aumento considerável de
acidentes, o que tem preocupado a população.
O cruzamento entre a rua
Barão Homem de Mello e
a rua Gregório Costa e a
entrada do bairro Carangola, que teve a saída do

bairro fechada; mas que
infelizmente não diminuiu
os acidentes e os transtornos
são os locais que merecem
atenção para que a população se sinta mais segura.
“Acredito que seja necessário um estudo para
a instalação de rotatórias
nesses locais ou outras medidas que tragam mais segurança para os moradores
e motoristas que transitam
por esses locais”, ressalta o
professor Osvaldo.

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

AssessoriA

de

AssessoriA

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

C o m u n i C A ç ã o /CVP

VereAdor mArtim CesAr

O vereador Martim Cesar
(DEM) encaminhou Indicação
ao Prefeito Vito Ardito, solicitando providências para que
sejam feitos estudos visando
a confecção de faixas de pedestre elevada, com lombada,
na avenida Professor Manoel
César Ribeiro, no trecho entre o
Destacamento da Polícia Militar
e a rotatória de acesso ao Tenda
Atacado. “Tendo em vista que
neste trecho o tráfego de veículos
é muito intenso e coloca a segurança dos pedestres e ciclistas em
risco”, comenta Martim.
Recapeamento
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao Poder Executivo é para que seja feito estudos
visando o recapeamento do piso
asfáltico no trecho que liga a
rua Manoel da Silva Carvalho,
com a rua Dez e rua José Aneas
Rodrigues, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mais
precisamente nas proximidades
da Escola Estadual Profª. Yonne
César Guaycuru de Oliveira e a
Guarda Municipal. De acordo

com o vereador, a condição atual
desta via vem trazendo risco
aos pedestres e condutores de
veículos que trafegam pelo local.
Anistia
Fiscal de Impostos
O vereador Martim Cesar faz
um alerta sobre prazo para anistia
de multas e juros de IPTU, e comunica que o prazo para descontos e anistia de multas e juros de
mora sobre os débitos em divida
ativa no município, ocorre entre
os meses de dezembro de 2013
a março de 2014. “O munícipe
deverá se dirigir à Prefeitura
ou a Subprefeitura de Moreira
César, munido dos documentos
originais e cópias do RG, CPF, e
o carnê de IPTU. “O desconto e
a anistia de multas e juros variam
de acordo com uma tabela que
leva em consideração o débito
e a forma que será efetuado o
pagamento do mesmo, podendo
em alguns casos chegar a até
95%, em outro, o contribuinte
poderá quitar o valor em até 30
parcelas”, enfatiza o vereador
Martim Cesar.

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Comunicado
Importante
AssessoriA
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No retorno
do recesso do
Legislativo,
Roderley Miotto (PSDB) já
trabalha buscando soluções
para problemas
apontados pela
população. O
sol e as chuvas
fortes dos últimos dias fizeram aumentar
os pedidos dos
munícipes por
uma cobertura
para os pontos
de ônibus do
Shopping Pátio
Pinda. Buscando atender às V e r e A d o r r o d e r l e y m i o tt o
inúmeras solicitações re- durante o período das festas
cebidas, o vereador está de fim de ano e o edil está
conversando com a Prefei- negociando uma solução urtura Municipal e a empresa gente para atender ao povo.
“Independente dos reViva Pinda.
Ainda em 2013, na 44ª querimentos protocolados
Sessão Ordinária da Câma- e seus prazos, estou conra, no dia 09 de dezembro, versando com a Prefeitura
Roderley apresentou dois e com a Viva Pinda para
requerimentos: o docu- conseguirmos as melhomento número 3173/2013, rias do ponto de ônibus do
solicitando um recuo no Shopping o mais rápido
ponto que fica às margens possível. Tenho certeza que
da SP-062 e o 3176/2013 todos entenderão a situação
solicitando essa cobertura e o problema será resolvido
nos pontos. No entanto, com a rapidez que se exias reclamações se multi- ge nesse caso”, afirmou o
plicaram nas redes sociais vereador.

de
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A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que desde o dia
21 de dezembro se encontra em período
de Recesso Parlamentar, retomando os
trabalhos com a 1ª Sessão Ordinária do
ano de 2014 no dia 27 de janeiro, às
18 horas.
Se faz importante ressaltar que os trabalhos do Legislativo, Administrativo,
Gabinetes e funcionamento da Casa de
Leis permanecem normal durante o mês
de janeiro.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
AssessoriA

de

ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper
A s s i s t e n t e s d e i m p r e n s A p A r lA m e n tA r :
l u i z C A r l o s p i n t o (mt b 32.783)
r o b s o n l u í s m o n t e i r o (mt b 18.021)
t e l e f o n e s : (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 10 de janeiro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 160/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 160/2013,
que cuida de “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de soluções
de Firewall e filtro de conteúdo, com garantia
de atualização contínua e suporte técnico pelo
período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em
favor da empresa (item/lote): BR Connection
Comércio e Serviços de Informática Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 27 de dezembro de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 232/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 232/13,
que cuida de “Aquisição de agregados para
serem utilizados em diversas obras no município de Pindamonhangaba pela usina de asfalto, conforme solicitado pelo departamento de
obras e viação”, a Autoridade Superior, ante
manifestação do Departamento de Finanças e
parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, indefere o recurso interposto pela empresa Santa
Cornélia Indústria e Comércio de Minerais Ltda.
EPP, mantendo assim sua classificação em segundo lugar para o item 04. E HOMOLOGA e
ADJUDICA o procedimento licitatório supra em
favor das empresas (itens/preços R$): Casamax
Comercial Ltda. (02 – 59,78; 05 – 63,50); Hamover
Comércio de Materiais de Construção Ltda. ME
(04 – 73,72); Santa Cornélia Indústria e Comércio
de Minerais Ltda. EPP (01 – 57,49; 03 – 62,43).
Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2014.
PREGÃO Nº. 273/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 273/2013,
que cuida de “Aquisições de medicamentos fitoterápicos através de farmácia especializada
em manipulação preparo e fornecimento de
cremes fitoterápicos para uso nas salas de
curativos das unidades Básicas de Saúde e
Programa de Saúde da família do município,
pelo período 12 meses”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro
no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): FMA de Almeida & Cia. Ltda.
ME (01 e 02).
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2014.
PREGÃO Nº. 278/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 278/2013,
que cuida de “Aquisição de verniz, tinta para
piso e pavimento para manutenção da pista de
skate do C. E. João do Pulo, tinta para demarcação viária padrão Dersa, para uso em máquina de pintura airless, Departamento de Trânsito, Centros esportivos da Sejelp e Parque da
Cidade”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas
(itens/lotes): NL Comércio Exterior Ltda. (01);
Specialab Produtos de Laboratórios Ltda. EPP
(02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,1 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25); Zyon
Sciennce Diagnóstico Ltda. EPP (26 e 27). Item
impróspero: 17
Pindamonhangaba, 26 de dezembro de 2013.
PREGÃO Nº. 279/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 279/2013,
que cuida de “Aquisição de moveis para compor os Departamentos de Proteção Riscos e
Agravos a Saúde, Departamento de Assistência Social, Parque da Cidade e Departamento
de Licenciamento Ambiental e Urbanismo”, a
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento
licitatório supra em favor das empresas (itens/
lotes): AP de Oliveira Comércio de Móveis para
Escritório ME (01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14,
20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34); CT Araújo Móveis (19, 27); Diego Koloszuk
Hervelha Móveis EPP (12, 15); J P de Alcântara Neto & Cia Ltda EPP (05, 11, 13, 16, 17, 18,
35); Maap Comércio de Móveis para Escritório
Eireli EPP (02, 06, 23)
Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2014.
PREGÃO Nº. 280/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 280/2013,
que cuida de “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para confecção
de impressos de talões para doação de mudas,
de taxas do Mercado Municipal”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em
favor das empresas (itens/lotes): José Augusto
Fernandes Moreira ME (01, 02, 03, 04, 11, 12 e
13); Marquinhos Artes Gráficas Ltda. EPP (05,
06, 07, 08, 09 e 10)
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2014.
PREGÃO Nº. 281/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 281/2013,
que cuida de “Aquisição de verniz, tinta para
piso e pavimento para manutenção da pista de
skate do C. E. João do Pulo, tinta para demarcação viária padrão Dersa, para uso em máquina de pintura airless, Departamento de Trânsito, Centros esportivos da Sejelp e Parque da
Cidade”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas
(itens/lotes): Dardour Tintas e Comércio e Serviços Ltda. (01, 02, 03, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
19, 20, 21 e 22); New Master Tintas Ltda. EPP
(15, 17 e 18); Sale Service Indústria Comércio
e Serviços de Sinalização Viária Ltda. (04, 05,
06, 07, 08 e 09).
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2014.
PREGÃO Nº. 285/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 285/2013,
que cuida de “Aquisição de materiais serão utilizados nas construções de casas provisórias
nos bairros Araretama e Castolira e materiais
para ampliação da garagem no Viveiro Municipal”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento
licitatório supra em favor da empresa (item/
lote): Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP (04,
05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11). Itens desertos: 01, 02 e 03.
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2014.
PREGÃO Nº. 289/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 289/2013,
que cuida de “Aquisição de material para construção de um galpão no Viveiro Municipal e nas
construções de casas provisórias nos Bairros
Araretama e Castolira”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor
das empresas (itens/lotes): Raul Rabello Neto
EPP (01, 07 e 08); Santos Gouvea Comercial
Ltda. EPP (02, 03, 06, 09, 11, 13 e 14). Itens
imprósperos: 04, 05, 10 e 12.
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2014.
PREGÃO Nº. 290/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 290/2013,
que cuida de “Aquisição de bebedouro e purificador de água, ambos refrigerados, para
atender o Departamento de Turismo no Projeto
Nosso Bairro e para atender os Munícipes na
Secretaria de Habitação”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em
favor da empresa (itens/lotes): CT Araújo Móveis (01, 02 e 03).
Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº4.154, 20 DE DEZEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade com a e de acordo
com a Portaria Geral nº 3.969, de 1º de fevereiro de 2013, resolve CESSAR a designação da
Profª Cláudia Aparecida da Silva Galvão França para exercer a função de Gestor Geral da
Educação, a partir de 11 de dezembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de dezembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº 1805/13-SEC
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 005/2009
Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 139/2009
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Panificadora e Confeitaria Alcântara Pindamonhangaba Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de Lanches.
Prazo: Prorrogado em 03 (três) meses, até
07/03/2014.
Assina pela contratante: Elizabeth Cursino Rodrigues
Assina pela contratada: Ângelo Roncale Andrade Alcântara
Data de assinatura: 07/12/2013
Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2014.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO
DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 234/2013
Objeto: Aquisição de EPI’S Equipamentos de
Proteção Individual para a equipe de vetores
vigilância sanitária.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2027/2013
Contratada: Dezotti Comércio de Ferramentas
e Ferragens Ltda.
Data da AF: 27/12/2013
Valor: R$ 21.138,97
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 002/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. AMPARO C. MORANTE, responsável pelo imóvel situado a
Rua Bolívia, Parque das Nações, Quadra I, Lote 0012, inscrito no município
sob a sigla SO21.08.11.007.000, para
que efetue a limpeza do referido imóvel
no prazo de 07 dias a contar da data
desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Edson Macedo de Gouvea
Secretario de Administração

Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher - CMDM

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção
aos Riscos
e Agravos à Saúde
Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
Secretaria
Saúde e Promoção
Social
Rua Maj. José
dos de
Santos
Moreira,
570 – Centro
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Pindamonhangaba
– SP - CEP: 12410-050
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
Tel.:
(0XX12)
CEP: 12410-050
– Tel.:3648-1912
(0XX12) 3648-1912
E-mail:E-mail:
visasaudepinda@yahoo.com.br
- visa_saude_pinda@yahoo.com.br
visasaudepinda@yahoo.com.br
visa_saude_pinda@yahoo.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO
DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE
CIVIL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA MULHER DE
PINDAMONHANGABA – GESTÃO 2014/2016
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher CMDM, criado pela Lei Municipal nº 4.985, de
10 de novembro de 2009, alterado pela Lei nº
5224/2011, no uso de suas atribuições legais
e com base na deliberação da décima reunião
ordinária de dois de dezembro de 2013,
CONVOCA:
A Sociedade Civil representada por organizações ligadas à promoção e defesa dos direitos
da mulher, que estejam em atividades há pelo
menos um ano, comprovadas por fotos e/ou
outros documentos, para indicarem representantes para a Gestão 2014/2016 junto a este
Conselho Municipal.
As organizações deverão realizar a inscrição de
duas representantes mediante ofício endereçado a presidente do Conselho, indicando a titular
e a suplente, conforme instruções abaixo.
A eleição ocorrerá em assembléia extraordinária, convocada especialmente para este
fim, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014, ÀS 18
HORAS, no CIAS – Centro Integrado de Assistência Social, à Rua Euclides Figueiredo, 94,
próximo à Prefeitura Municipal.
1. Da programação:
O cronograma das atividades será:
• PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 17/12/2013
• PERÍODO DE INSCRIÇÕES – 17/12/2013 A
13/01/2014
• PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HABILITADAS – 17/01/2014
• ELEIÇÃO DAS REPRESENTANTES –
27/01/2014
• PUBLICAÇÃO DAS REPRESENTANTES
ELEITAS – 04/02/2014
2. Das inscrições:
As inscrições deverão ser realizadas no Setor
Executivo dos Conselhos Municipais, à Rua
Euclides Figueiredo, 94, (prédio do CIAS) das
8 às 11 horas e das 14 às 17 horas, de segunda
a sexta-feira, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
• Ofício à Presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher – CMDM, em papel
timbrado da instituição e/ou movimento com a
identificação do representante legal (nome, RG,
CPF, cargo) e os seguintes dados da pessoa
indicada:
a) Nome, RG, CPF, profissão, endereço completo, email e telefones para contato.
• Resumo das atividades realizadas, observando-se a finalidade da organização da sociedade
civil que a indica.
3. Da comissão eleitoral:
São membros da comissão eleitoral:
• Doralice Cursino de Souza Labastie e Jôsi
Natalia Marcondes Pereira – representantes
do governo;
• Andrea Campos Sales Martins e Sonia REjane
de Campos – representantes da Sociedade Civil.
São atribuições da comissão eleitoral:
I - Homologação do credenciamento e cadastro
dos candidatos de acordo com os critérios definidos neste regimento;
II - Organizar as listas de eleitores e validar as
cédulas de votação;
III - Abrir e encerrar as votações no local de
votação;
IV - Lavrar atas de abertura e encerramento da
eleição;
V - Fornecer e organizar as listas de presença nas votações e sanar casos omissos deste
edital;
VI - Homologar os formulários de inscrição e
cadastramento de candidatos e eleitores;
VII - Fiscalizar o sistema de votação e apuração;
VIII - Fazer publicar os atos de suas Deliberações em Diário Oficial da Cidade ou Jornal de
grande circulação.
4. Da eleição e apuração:
São seis vagas de titular com as respectivas
suplentes, correspondentes a sociedade civil
que serão disputadas entre as inscritas, por
voto secreto.
Cada candidata poderá votar em até três representações.
A Comissão eleitoral apurará os votos ao termino da votação.
O critério de desempate deverá ser pela maior
idade da candidata titular.
O quadro dos resultados será divulgado imediatamente, respeitando a ordem de votação.
5. Das disposições finais:
O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo eleitoral com a divulgação do
edital, prazos e formas de acesso.
Ao final do processo eleitoral será redigida a ata
final de eleição com os resultados e será dada
posse às novas conselheiras, em assembléia
específica, marcada para este fim.
Na assembléia de posse também será realizada a eleição da diretoria.
Casos omissos serão dirimidos pela Comissão
Eleitoral nos termos da Lei.
Ana Maria Braz Cavalcante
Presidente do CMDM
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Administração
Fiscalização de Posturas
CONCURSO DE MARCHINHAS /2014
LOCAL: PRAÇA DO QUARTEL
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES para trabalhar
como Vendedor Ambulante no CONCURSO DE
MARCHINHAS, que será realizado de 07 à 09
de Fevereiro/2014
Período das Inscrições:
INÍCIO : 13/JAN/2014 - TÉRMINO : 31/JAN/2014
*Obs.: Não poderá ter VASILHAMES DE VIDRO no local, somente em LATAS
Documentos necessários para inscrição:
CÓPIAS do RG, CPF e de Comprovante de
Endereço de Residência no município de Pindamonhangaba.
A Entrega dos Alvarás será no(s) dia(s):
03,04,05, 06 e 07/Fev/14
Gastão José Schmidt
Gerente da Fiscalização
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Administração
Fiscalização de Posturas
CARNAVAL /2014
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA DO
BOM SUCESSO
DIA(S) 28 de Fevereiro à 04 de Março DE 2014
OBS.: Não poderá ter VASILHAMES de vidro
no Local, somente em Latas
Período das INSCRIÇÕES para trabalhar como
Vendedor Ambulante:
INÍCIO: 13/JAN/2014 - TÉRMINO : 31/JAN/2014
Documentos necessários para Inscrição:
CÓPIAS do RG, CPF e Comprovante de Endereço de residência no município de Pindamonhangaba.
*OBS.: A Entrega dos Alvarás será no Período de :
24 à 28 de Fevereiro 2014
Gastão José Schmidt
Gerente da Fiscalização
Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Departamento de Administração
Fiscalização de Posturas
MATINÊ /2014
LOCAL: PRAÇA DO QUARTEL
DIA(S) 28 de Fevereiro à 04 Março DE 2014
OBS.: Não poderá ter VASILHAMES de vidro
no Local, somente em Latas
Período das INSCRIÇÕES para trabalhar como
Vendedor Ambulante:
INÍCIO : 13/JAN/2014 - TÉRMINO : 31/JAN/2014
Documentos necessários para Inscrição:
CÓPIAS do RG, CPF e Comprovante de Endereço de residência no município de Pindamonhangaba.
*OBS.: A Entrega dos Alvarás será no Período de :
24 à 28 de Fevereiro 2014
Gastão José Schmidt
Gerente da Fiscalização
Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Departamento de Administração
Fiscalização de Posturas
PRÉ CARNAVAL /2014
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES para trabalhar
como Vendedor Ambulante no PRÉ CARNAVAL, que será realizado no dia 22 de Fevereiro
de 2014 em Moreira Cesar.
Período das Inscrições:
INÍCIO: 13/JAN/2014 - TÉRMINO :
31/
JAN/2014
*Obs.: Não poderá ter VASILHAMES DE VIDRO no local, somente em LATAS
Documentos necessários para inscrição:
CÓPIAS do RG, CPF e de Comprovante de
Endereço de Residência no município de Pindamonhangaba.
A Entrega dos Alvarás será no(s) dia(s): 17 a 21
de Fevereiro de 2014.
Gastão José Schmidt - Gerente da Fiscalização
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 003/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. RALPH DA SILVA MORAES,
responsável pelo imóvel situado a Rua José
Roberto Ferreira de Carvalho, Galega, Quadra F, Lote 63, inscrito no município sob a
sigla SO11.07.22.020.000, para que efetue
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07
dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Edson Macedo de Gouvea
Secretario de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 4.165 , DE 07 DE JANEIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve DESIGNAR o Sr. José Antônio
Rodriguês Alves, para responder interinamente
pela Secretaria de Obras e Serviços a partir de
07 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Pindamonhangaba, 07 de janeiro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 07 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1009/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000117-1-1 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8650-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta

PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
DE PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR

184/13

04/07/2013
19/12/2014

RAZÃO SOCIAL:
RUBENS FREIRE GONÇALVES
CNPJ/CPF:
048.614.568-94
ENDEREÇO: Av. Albuquerque Lins
N°:
501
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12410-030
UF: SP
RESP. LEGAL:
Rubens Freire Gonçalves
CPF: 048.614.568-94
RESP. TÉCNICO: Rubens Freire Gonçalves
CPF: 048.614.568-94
CBO: Médico Cirurgião Vascular
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 52059
UF: SP
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
SecretariaDiretora
de Saúde
Promoção
Social aos Riscos e Agravos à Saúde,
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES
doeDepto.
de Proteção
de DISCRIMINADO.
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
DEFERE em 19/12/2013, ODepto
ACIMA
O (s) responsável
assume
(m) Santos
cumprirMoreira,
a legislação
e Pindamonhangaba
observar as boas práticas
Rua(s)
Maj.
José dos
570 vigente
– Centro
– SP referentes às
atividades prestadas, respondendo
civil
e criminalmente
pelo não 3648-1912
cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP:
12410-050
– Tel.: (0XX12)
inclusive, sujeito
(s) visasaudepinda@yahoo.com.br
ao cancelamento deste documento. - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
E-mail:

DATA: 09/01/2014
FUNÇÃO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR FINANCEIRO ( COM EXPERIÊNCIA EM FIES )
BARMAN
CABELEIREIRO ESCOVISTA
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
FAXINEIRO
INSTRUTOR DE ATENDENTE EM FARMÁCIA
INSTRUTOR DE WEB DESIGNER
MANICURE
MECÂNICO DE AUTOS (PARA AUTO CENTER)
MENSAGEIRO (COM HABILITAÇÃO AB)
OPERADOR DE GUINDASTE RODOVIÁRIO
OPERADOR DE SUPERMERCADOS (FRIOS E HORTI- FRUTTI)
PADEIRO CONFEITEIRO
PORTEIRO
RECEPCIONISTA DE HOTEL
REPRESENTANTE COMERCIAL
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM INFORMÁTICA
VIGIA

Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1599/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000016-1-9 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8650-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta

185/13

31/10/2013
19/12/2014

RAZÃO SOCIAL:
ROBERTO ROJAS FRANCO
CNPJ/CPF:
050.705.198-08
ENDEREÇO: Rua Dr. Frederico Machado
N°:
132
COMPLEMENTO:
Sala 35
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12410-040
UF: SP
RESP. LEGAL:
Roberto Rojas Franco
CPF: 050.705.198-08
RESP. TÉCNICO: Roberto Rojas Franco
CPF: 050.705.198-08
CBO: Médico Neurocirurgião
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 77200
UF: SP
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES
doeDepto.
de Proteção
SecretariaDiretora
de Saúde
Promoção
Social aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 19/12/2013, ODepto
ACIMA
de DISCRIMINADO.
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
O (s) responsável
assume
(m) Santos
cumprirMoreira,
a legislação
e Pindamonhangaba
observar as boas práticas
Rua(s)
Maj.
José dos
570 vigente
– Centro
– SP referentes às
atividades prestadas, respondendo
civil
e criminalmente
pelo não 3648-1912
cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP:
12410-050
– Tel.: (0XX12)
inclusive, sujeito
(s) visasaudepinda@yahoo.com.br
ao cancelamento deste documento. - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
E-mail:
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1009/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000505-1-2 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8650-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta

185/13

04/07/2013
19/12/2014

RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINDA
CNPJ/CPF:
54.126.818/0001-84
ENDEREÇO: Rua José de Oliveira
N°:
55
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Jd Elvira Moreira
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12402-250
UF: SP
RESP. LEGAL:
Maria Giovana do Amaral
CPF: 741.099.018-04
RESP. TÉCNICO: Marcelo Lucci Mussi
CPF: 057.945.918-70
CBO: Médico Clínico Geral
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 95082
UF: SP
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES
doeDepto.
de Proteção
SecretariaDiretora
de Saúde
Promoção
Social aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 19/12/2013, ODepto
ACIMA
de DISCRIMINADO.
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
O (s) responsável
assume
(m) Santos
cumprirMoreira,
a legislação
e Pindamonhangaba
observar as boas práticas
Rua(s)
Maj.
José dos
570 vigente
– Centro
– SP referentes às
atividades prestadas, respondendo
civil
e criminalmente
pelo não 3648-1912
cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP:
12410-050
– Tel.: (0XX12)
inclusive, sujeito
(s) visasaudepinda@yahoo.com.br
ao cancelamento deste documento. - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
E-mail:
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

186/13

Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1110/13
DATA PROTOCOLO:
29/07/2013
Nº CEVS:
353800601-477-000051-1-8 DATA DE VALIDADE:
20/12/2014
CNAE:
4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
RAZÃO SOCIAL:
DROGA PINDA LTDA
CNPJ/CPF:
53.357.025/0001-58
ENDEREÇO: Av. Dr. Jorge Tibiriçá
N°:
228
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-000
UF: SP
RESP. LEGAL:
Isabela Vieira Mariano
CPF: 430.667.028-71
RESP. TÉCNICO: Isabela Aragão Nunes
CPF: 057.647.096-10
CBO: Farmacêutica
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.: 38049
UF: SP
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
SecretariaDiretora
de Saúde
Promoção
Social aos Riscos e Agravos à Saúde,
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES
doeDepto.
de Proteção
ACIMA
DEFERE em 20/12/2013, ODepto
de DISCRIMINADO.
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
O (s) responsável
assume
(m) Santos
cumprirMoreira,
a legislação
e Pindamonhangaba
observar as boas práticas
Rua(s)
Maj.
José dos
570 vigente
– Centro
– SP referentes às
atividades prestadas, respondendo
civil
e criminalmente
pelo não 3648-1912
cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP:
12410-050
– Tel.: (0XX12)
inclusive, sujeito
(s) visasaudepinda@yahoo.com.br
ao cancelamento deste documento. - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
E-mail:

ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br ou COMPARECER AO PAT:
PARA CADASTRO - AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO –
PINDAMONHANGABA-SP ou AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 –
SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR
O HORÁRIO DE SEGUNDA À SEXTA DAS 8:00 AS 16:00 HORAS,
MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU
ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0367/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000160-1-2 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:
BENEDICTO RUIVO JUNIOR
CNPJ/CPF:
085.661.268-58
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
Benedicto Ruivo Junior
RESP. TÉCNICO: Benedicto Ruivo Junior
CBO: Médico Pneumotisiologista
CONS. PROF.:
CRM

BAIRRO:
CEP:
CPF:
CPF:
N º INSCR.:

187/13

06/03/2013
20/12/2014

N°:
759
Centro
12410-050
UF: SP
085.661.268-58
085.661.268-58
67080
UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 20/12/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2013

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Promoção Social - Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP - CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1474/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-211-000001-1-6
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
2110-6/00 Fabricação de produtos farmoquímicos

175/13

04/10/2013
10/12/2014

RAZÃO SOCIAL:
SOURCETECH QUÍMICA LTDA
CNPJ/CPF:
071.717.938/0001-75
ENDEREÇO:
Rua Suíça
N°:
3430
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Água Preta
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12403-610
UF: SP
RESP. LEGAL:
Devanyr Antonio Chesca
CPF:
037.315.188-80
RESP. TÉCNICO: Ricardo Kooji Teramoto
CPF:
084.781.388-62
CBO: Químico em Geral
CONS. PROF.:
CRQ
N º INSCR.: 04116024
UF: SP
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES
doeDepto.
de Proteção
SecretariaDiretora
de Saúde
Promoção
Social aos Riscos e Agravos à Saúde,
ACIMA
DEFERE em 10/12/2013, ODepto
de DISCRIMINADO.
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1706/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000666-1-3
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/05 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta

RAZÃO SOCIAL:
MARIA JULIETA ZACCARO FERRO
CNPJ/CPF:
159.400.918/06
ENDEREÇO:
Rua Alcides Ramos Nogueira
N°:
790
COMPLEMENTO:
Sala 02
BAIRRO:
Socorro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12421-010
UF: SP
RESP. LEGAL:
Maria Julieta Zaccaro Ferro
CPF:
150.400.918-06
RESP. TÉCNICO: Maria Julieta Zaccaro Ferro
CPF:
150.400.918-06
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 92867
UF: SP
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES
doeDepto.
de Proteção
SecretariaDiretora
de Saúde
Promoção
Social aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 12/12/2013, O
ACIMA
Depto
de DISCRIMINADO.
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br

Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2013

Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1787/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-325-000009-1-4
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

176/13

09/12/2013
10/12/2014

RAZÃO SOCIAL:
MIGUEL DURANDE NETO
CNPJ/CPF:
741.074.888-53 (001)
ENDEREÇO:
Rua Dr. João Romeiro
N°:
238
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-030
UF: SP
RESP. LEGAL:
Miguel Durand Neto
CPF:
741.074.888-53
RESP. TÉCNICO: Juan Monteiro Durand
CPF:
327.222.398-33
CBO: Cirurgião Dentista
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.: 93073
UF: SP
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES
doeDepto.
de Proteção
SecretariaDiretora
de Saúde
Promoção
Social aos Riscos e Agravos à Saúde,
ACIMA
DEFERE em 10/12/2013, ODepto
de DISCRIMINADO.
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
O (s) responsável
assume
(m) Santos
cumprirMoreira,
a legislação
e Pindamonhangaba
observar as boas práticas
Rua(s)
Maj.
José dos
570 vigente
– Centro
– SP referentes às
atividades prestadas, respondendo
civil
e criminalmente
pelo não 3648-1912
cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP:
12410-050
– Tel.: (0XX12)
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br

N°:
866
São Benedito
12410-050
UF: SP
072.501.378-83
072.501.378-83
76.062
UF: SP

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

182//13

Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0508/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000446-1-0
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica

RAZÃO SOCIAL:
RENATA CEGATTA MARIANO – ME
CNPJ/CPF:
004.302.951/0001-76
ENDEREÇO:
Av. José Augusto Mesquita
N°:
155
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Moreira César
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12440-010
UF: SP
RESP. LEGAL:
Renata Cegatta Mariano
CPF:
294.531.208-55
RESP. TÉCNICO: Renata Cegatta Mariano
CPF:
294.531.208-55
CBO: Farmacêutico em Geral
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.: 43209
UF: SP
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES
do eDepto.
de Proteção
SecretariaDiretora
de Saúde
Promoção
Social aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 11/12/2013, ODepto
ACIMA
deDISCRIMINADO.
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
O (s) responsável
assume
(m) Santos
cumprirMoreira,
a legislação
e observar
as boas práticas
Rua(s)
Maj.
José dos
570 vigente
– Centro
Pindamonhangaba
– SP referentes às
atividades prestadas, respondendo
civil
e criminalmente
pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando,
CEP:
12410-050
– Tel.: (0XX12)
3648-1912
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br

RAZÃO SOCIAL:
LUIS GUILHERME SCAVONE DE MACEDO
CNPJ/CPF:
214.789.028/68
ENDEREÇO:
Rua Dr. João Romeiro
N°:
176
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-030
UF: SP
RESP. LEGAL:
Luiz Guilherme Scavone de Macedo
CPF:
250.039.008-05
RESP. TÉCNICO: Luiz Guilherme Scavone de Macedo
CPF:
250.039.008-05
CBO: Cirurgião Dentista
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.: 66701
UF: SP
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES
doeDepto.
de Proteção
SecretariaDiretora
de Saúde
Promoção
Social aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 13/12/2013, ODepto
ACIMA
de DISCRIMINADO.
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
O (s) responsável
assume
(m) Santos
cumprirMoreira,
a legislação
e Pindamonhangaba
observar as boas práticas
Rua(s)
Maj.
José dos
570 vigente
– Centro
– SP referentes às
atividades prestadas, respondendo
civil
e criminalmente
pelo não 3648-1912
cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP:
12410-050
– Tel.: (0XX12)
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br

177/13

21/11/2013
11/12/2014

01/11/2012
13/12/2014
realização de exames

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
Secretaria
de Saúde e Promoção Social
DISCRIMINADO.
DEFERE em 13/12/2013, O ACIMA
Depto
Proteção
aos Riscos
e Agravos
à Saúde
O (s) responsável (s) assume
(m) de
cumprir
a legislação
vigente
e observar
as boas práticas referentes às
Rua Maj.
José dos civil
Santos
Moreira, 570pelo
– Centro
Pindamonhangaba
– SP
atividades prestadas,
respondendo
e criminalmente
não cumprimento
de tais exigências,
ficando,
CEP: 12410-050
– Tel.: (0XX12) 3648-1912
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento
deste documento.
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013
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Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1328/12
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000149-1-5
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para
complementares
RAZÃO SOCIAL:
MARCOS ANTONIO MINICUCCI
CNPJ/CPF:
072.501.378/83
ENDEREÇO:
Rua Major José dos Santos Moreira
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
RESP. LEGAL:
Marcos Antônio Minicucci
CPF:
RESP. TÉCNICO: Marcos Antônio Minicucci
CPF:
CBO: Médico Ortopedista
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.:

Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0356/13
DATA PROTOCOLO:
28/02/2013
Nº CEVS:
353800601-477-000007-1-0
DATA DE VALIDADE:
11/12/2014
CNAE:
4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2013

Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1709/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000021-1-9
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/05 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
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20/11/2013
12/12/2014

Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1360/12
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000544-1-0
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta

03/04/2013
13/12/2014
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06/11/2012
13/12/2014

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

Comunicado de DEFERIMENTO:
CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
1604/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-931-000032-2-0
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
9313-1/00 Atividades de condicionamento físico

RAZÃO SOCIAL:
TUTIHASHI ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
CNPJ/CPF:
007.172.260/0001-93
ENDEREÇO:
Rua Major José dos Santos Moreira
N°:
891
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Parque do Ypê
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12410-050
UF: SP
RESP. LEGAL:
Enrico Kanzo Tutihashi
CPF:
458.213.488-20
RESP. TÉCNICO: Enrico Kanzo Tutihashi
CPF:
458.213.488-20
CBO: Clínico Geral
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 19.614
UF: SP

RAZÃO SOCIAL:
AMW SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
CNPJ/CPF:
011.959.560/0001-94
ENDEREÇO:
Rua Major José dos Santos Moreira
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
RESP. LEGAL:
Marcos Antônio Minicucci
CPF:
RESP. TÉCNICO: Marcos Antônio Minicucci
CPF:
CBO: Médico Ortopedista
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.:

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 11/12/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 13/12/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 13/12/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2013

Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013

Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL ELETRÔNICA
Processo nº:
0000764-92.2012.8.26.0445
Classe – Assunto:
Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Anônima
Requerentes:
Massa Falida da Nobrecel S/A Celulose e Papel e outros
EDITAL DE LEILÃO PARA ALIENAÇÃO JUDICIAL ELETRÔNICA PARA 1ª E 2ª PRAÇAS DOS BENS
MÓVEIS ARRECADADOS E AVALIADOS NOS AUTOS DA FALÊNCIA DE NOBRECEL S/A CELULOSE E PAPEL E OUTRAS - Processo nº 0000764-92.2012.8.26.0445.
O EXCELENTÍSSIMO DR. HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, JUIZ DE DIREITO DA 3ª
Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba/SP, na forma da lei etc. Faz saber a todos quantos
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi determinada a alienação judicial eletrônica dos bens arrecadados nos autos de FALÊNCIA DE NOBRECEL S/A CELULOSE E PAPEL E
OUTRAS, Processo nº 0000764-92.2012.8.26.0445, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca
de Pindamonhangaba/SP, pelo Leiloeiro Oficial Fernando dos Santos Graça, Jucesp nº 841, escritório do Leiloeiro situado na Travessa Danças Caipiras, 70, Santana - São Paulo/SP, devidamente
autorizado por este Respeitável Juízo, venderá em Leilão Público na modalidade on line, CSM nº
1625/09 do TJ/SP, com lances aceitos através do site: www.patrimonioleiloes.com.br, à iniciar-se a 1ª
Hasta no dia 27/01/2014 às 11:00 horas, e com término no dia 30/01/2014 às 11:00 horas, bem como
fica designado para a 2ª Hasta com início no dia 30/01/2014 às 11:01 horas e com término no dia
19/02/2014 às 11:00 horas dos bens abaixo descritos e avaliados para arrematação por quem maior
lanço oferecer acima da avaliação, consignando-se que no primeiro pregão os bens deverão ser
arrematados por valor superior ao da avaliação, e em segundo pregão por quem mais der ou maior
lanço oferecer, desde que não seja inferior a 60% do valor da avaliação e a alienação se dará pelo
maior lanço ofertado. O primeiro pregão começa no dia e horário designados e, não havendo lanço
superior ao da avaliação nos três dias subsequentes ao seu início, seguir-se-á sem interrupção o
segundo pregão, que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em no dia horário e local
acima fixados, tudo nos termos (Art. 692 do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009):
Item 1-) No lote 01, sucatas de ferro, em sua maioria, estas sucatas estão expostas ao tempo o
que acelerou sua degradação fato este que retirou qualquer possibilidade de aproveitamento destas
peças para a reposição em maquinário pertencente à fábrica, sendo classificadas como “ferro velho”
a estas sucatas foi atribuído o valor para lance inicial de R$ 0,50 (Cinquenta Centavos de Real)
por Quilograma, a ser levado a leilão, neste lote também estão os veículos sem possibilidade de
recuperação em razão do alto custo para tal, com volume de aproximadamente 300 ton. (Trezentas
Toneladas)
*OBS: Sucata e equipamentos, NO ESTADO sem marca, modelo, ano de fabricação e sem especificação técnica.
Item 2-) No lote 02 contêineres com peças e materiais diversos, sendo compostos por metal de maior
qualidade como aço inox, alumínio, motores (cobre) e válvulas, em sua maioria acoplados à equipamentos diversos, porem sucateados, estas peças não dispõem de identificação precisa quanto a
sua origem ou tão pouco sobre suas características básicas para reaproveitamento, por se tratar de
matérias com maior valor de mercado e tendo em vista a arrematação dos lotes pela média de sua
qualidade e quantidade os contêineres do lote 02 tem seu conteúdo avaliados com o valor agregado,
valor para lance inicial, de R$ 5,00 (cinco Reais) por quilograma, tendo seu peso estimado em aproximadamente 250 ton. (Duzentas e Cinquenta Toneladas), dividido sublotes em containers a seguir:
2.1-) Lote 2.1 Contêiner nº 01, composto Fibra e Maquinário;
2.2-) Lote 2.2 Contêiner nº 02, container Vazio e Contêiner nº 02 a, composto por aço inox e maquinário velho;
2.3-) Lote 2.3 Contêiner nº 03, composto por Motores elétricos;
2.4-) Lote 2.4 Contêiner nº 04, composto por aço inox e flanges diversas e Contêiner nº 04 a, composto por pistões e válvulas hidráulicas;
2.5-) Lote 2.5 Contêiner nº 05, composto por roletes diversos;
2.6-) Lote 2.6 Contêiner nº 06, composto por válvulas diversas e Contêiner nº 06 a, composto por
motores elétricos e válvulas hidráulicas diversas;
2.7-) Lote 2.7 Contêiner nº 07, composto por maquinários diversos e rolamentos em geral, Contêiner
nº 07 a, composto por motor importado (sem uso), Contêiner nº 07 b, composto por motor elétrico e
Contêiner nº 07 c, composto por sucatas diversas com lixo;
2.8-) Lote 2.8 contêiner nº 08, composto por máquina de silque, Contêiner nº 08 a, composto por
rolamentos e engrenagens diversos e Contêiner nº 08 b, composto por diversos motores elétricos
em geral;
2.9-) Lote 2.9 Contêiner nº 09, composto por diversos motores elétricos em geral e Contêiner 09a,
composto por tubos metálicos em geral;
2.10-) Lote 2.10 Contêiner nº 10, composto por sucata de ferro em geral, Contêiner nº 10 a, composto por máquina valvuladeira e Contêiner nº 10 b, composto por maquinário em inóx;
2.11-) Lote 2.11 contêiner nº 11, contêiner vazio;
2.12-) Lote 2.12 contêiner nº 12, composto por motores elétricos em geral;
2.13-) Lote 2.13 contêiner nº 13, composto por máquina secadora parcialmente montada e Contêiner
nº 13 a, composto por partes da máquina secadora do contêiner nº 13;
2.14-) Lote 2.14 contêiner nº 14, composto por sucata válvulas hidráulicas em geral;
*OBS:
-Todos os containers acima são compostos por Sucata e equipamentos, NO ESTADO sem marca,
modelo, ano de fabricação e sem especificação técnica.
-O arrematante que lançar em um sublote, arrematará os containers sequenciados por alíneas do
mesmo sublote a exemplo dos lotes: lote 2.2 contêineres nº 02 e 02.a, todos juntos; lote 2.4 contêineres nº 04 e 04.a, todos juntos; lote 2.6 contêineres nº 06 e 06.a, todos juntos; lote 2.7 contêineres nº
07, 07.a, 07.b, 07.c, todos juntos; lote 2.8 contêineres nº 08, 08.a, 08.b, todos juntos; lote 2.9 contêineres nº 09, 09.a, todos juntos; lote 2.10 contêineres nº 10, 10.a e 10.b, todos juntos.
Item 3) Lote 3.b, Um trator Valmet, 292 Massey Ferguson, com engate e carreta, no estado, valor
para lance inicial R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais);
*OBS: Equipamento, NO ESTADO.
Item 4-) Lote 05, Planta para a produção e laminação de papel, contento aproximadamente: 04 (quatro) bombas de vácuo, 60 (sessenta) registros de alta preção em; 01 (um) conjunto de filtros semi
montados; 01 (uma) tonelada de tubos de inox; 01 (uma) tonelada de tubos de ferro; 20 (vinte) turbinas; Diversos tamanhos de vigas perfil I; 150 (cento e cinquenta) mancais; 150 (cento e cinquenta)
quilos de cantoneiras; 265 (duzentos e sessenta e cinco) cilindros para calandramento e laminação,
variando o diâmetro entre 8’ (oito) a 60’ (sessenta) polegadas; 42 caixas de painéis elétricos vazias;
157 (cento e cinquenta e sete) motores elétricos de potencias variadas; 98 (noventa e oito) acoplamentos e luvas; flanges e engrenagens diversas; conexões e reduções mecânicas diversas.
*OBS:
- Valor mínimo para lance inicial: 10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais);
-Equipamento no estado;
- Peso estimado em 200 Toneladas;
- Peças do mesmo lote como silk, motores e painel elétrico encontram-se em no galpão identificado
como LOTE 05 GALPÃO 01.
Item 5-) LOTE 06, carcaças, rolamentos, bobinas e eixos para motores elétricos e motores elétricos
montados de variadas origens, potencias e desempenhos, vide placas “Lote 06”, valor para lance
inicial R$ 7,00 (Sete Reais) o quilograma, lote com aproximadamente 150ton. (Cento e Cinquenta
Toneladas).
*OBS:
-Sucata e equipamentos, NO ESTADO sem marca, modelo, ano de fabricação e sem especificação técnica.
- Este lote encontra-se me 02 (dois) galpões fechados já previamente identificados, não se misturando com os demais motores encontrados na planta.
Item 6-) Lote 08, Ferramentas variadas destinadas a diversas aplicações tais como martelos, alicates, chaves inglesa, chaves de fenda e chaves de boca em medidas diferentes, 01 (uma) girafa, valor
para lance inicial de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais).
*OBS: Sucata e equipamentos, NO ESTADO sem marca, modelo ano de fabricação sem especificação técnica.

N°:
866
São Benedito
12410-050
UF: SP
072.501.378-83
072.501.378-83
76.062
UF: SP

RAZÃO SOCIAL:
ESTUDIO MULIER LTDA ME
CNPJ/CPF:
017.824.832/0001-25
ENDEREÇO:
Rua Dr. Bicudo Leme
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
Silvia Aparecida de Almeida Prado
RESP. TÉCNICO: Diva Maria da Silva Rocha
CBO: Professor de Educação Física CONS. PROF.:
CREF

183//13

31/10/2013
N/A

BAIRRO:
CEP:
CPF:
CPF:
N º INSCR.:

N°:
386
Centro
12400-180
UF: SP
060.578.828-65
081.054.578-06
078970-G
UF: SP

Item 7-) Lote 09, Trator Jhon Deer 200 CLC, funcionando, falta a garra que encontra-se ao lado no
chão, valor para lance inicial R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais).
OBS: Equipamento, NO ESTADO.
Item 8-) LOTE 11, Equipamentos e artigos diversos para análise de matéria prima e papeis, composto
por balanças, estufas, microscópios e equipamentos de medição em geral, valor para lance inicial R$
88.000,00 (Oitenta e oito Mil Reais)
*OBS:
-Equipamentos, NO ESTADO, sem marca, modelo, ano de fabricação e sem especificação técnica;
- Para arrematação deste lote o interessado deverá comprovar possuir as seguintes licenças ambientais: classe I e II; licença de funcionamento CETESB ou equivalente na unidade da federação
na qual encontra-se a licença.
Item 09-) LOTE 12, Contêiner com Ferramentas variadas em geral, maçaricos/chaves e eletrodos,
valor para lance inicial R$ 20.000,00 (vinte Mil Reais).
OBS: Equipamentos, NO ESTADO, sem marca, modelo, ano de fabricação e sem especificação técnica.
Item 10-) LOTE 13 - 01 (um) caminhão Toyota Bandeirantes, de placa CAH 1783- Pindamonhangaba
SP, valor para lance inicial R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).
OBS: Equipamento, NO ESTADO.
Item 11) LOTE 13.a - 01 (um) caminhão Volkswagen, 16 170, com guincho tipo Munk, em funcionamento de placa BUG 8576- Pindamonhangaba SP, valor para lance inicial R$ 25.000,00 (Vinte e
Cinco Mil Reais), RENAVAM 644731150.
OBS: Equipamento, NO ESTADO.
Item 12-) LOTE 14, aproximadamente 5000 m3. (Cinco Mil) de madeira de eucalipto cortada, valor
para lance inicial R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) por metro cúbico.
*OBS: para arrematação deste lote deverá o interessado apresentar licença ambiental classe I e II e
licença de Operação IBAMA ou equivalente na unidade da federação na qual encontra-se a licença.
Item 13-) LOTE 16, aproximadamente 150ton. (Cento e Cinquenta Toneladas) de cavaco de madeira,
valor para lance inicial de R$ 35,00 (Trinta e Cinco Reais) por tonelada.
*OBS: para arrematação deste lote deverá o interessado apresentar licença ambiental classe I e II e
licença de Operação, CETESB e IBAMA ou equivalente na unidade da federação na qual encontra-se a licença.
Item 14-) LOTE 17, 01 (um) trator Valmet modelo 88 com carreta de engate e 01 (uma) roçadeira de
grama, valor para lance inicial R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).
OBS: Equipamento, NO ESTADO.
14.1-) LOTE 17.a, 01 (um) trator Valmet, com carreta tanque e com bomba de irrigação acoplada,
valor para lance inicial R$ 15.000,00 (Quinze mil Reais)
OBS: Equipamentos, NO ESTADO sem marca, modelo ano de fabricação sem especificação técnica.
Item 15-) LOTE 18, composto por maquinas para a manufatura e beneficiamento de chapas de metal
até ½ polegadas, sendo, 01 (uma) máquina de vinco hidráulico; 01 (uma) Calandra de 2 (Dois) metros de largura; 01 (uma) ponte rolante com capacidade para 01 (uma) tonelada com talha manual e
trole de rolagem no eixo XY; 01 (uma) dobradeira com 1,5m (um metro e meio); 01 (uma) máquina
de solda VI 315 MIG; 03 (Três) Serras Circulares para madeira; 01 (uma) descascadeira de madeira
com meio metro de largura com motor, valor para lance inicial de R$ 25.000,00.
OBS: Equipamentos, NO ESTADO sem marca, modelo ano de fabricação sem especificação técnica.
Item 16-) LOTE 19, 01 (uma) plataforma elétrica de elevação, SIMON, valor para lance inicial de R$
15.000,00 (Quinze Mil Reais).
OBS: Equipamento, NO ESTADO, sem modelo, ano de fabricação e sem especificação técnica.
Item 17-) LOTE 20, 01 (Um) veículo marca FIAT, modelo Ducato, ano 2000, transformado para ambulância, sem equipamentos para primeiros socorros, somente maca e cilindro de oxigênio em seu
interior, placa CNV 9861, valor para lance inicial R$ 30.00,00, RENAVAM 00761023615.
OBS: Equipamento, NO ESTADO.
Item 18-) LOTE 22, 01 par (02 Duas) pontes rolantes com capacidade para 30ton. (Trinta Toneladas),
marca Villares com 25 metros de vão e 140 mts de caminho de rolagem, sendo uma com cabine de
comando e a outra sem cabine de comando, valor para lance inicial R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil
Reais) pelo lote.
*OBS: Equipamento, NO ESTADO; Somente poderá ser retirado pelo arrematante após a retirada
do LOTE 05.
Item 19-) LOTE 23, 01par (02 Duas) pontes rolantes com capacidade para 30ton. (Trinta Toneladas), marca Villares com 25 metros de vão e 140 mts de caminho de rolagem, ambas sem cabine
de comando, acionamento por botoeira, valor para lance inicial de R$ 550.000,00 (Quinhentos e
Cinquenta Mil Reais)
OBS: Equipamento, NO ESTADO; Somente poderá ser retirado pelo arrematante após a retirada
do LOTE 05.
Item 20-) LOTE 25, Diversas maquinas mecânicas, sendo: 20 (vinte) bancadas; 02 (duas) girafas; 01
(um) torno ROMMI E45A com 5 mts. de barramento; 01 (uma) talha manual com caminho de rolagem
de 60mts e vão de 10 mts capacidade para 01 ton.; 01 torno MEUSER, com 02 mts de barramento;
02 tornos PROMECA com 1.2 mts de barramento; 01 torno IMMOR, com 1,2mts de barramento; 01
serra de fita DOALL mod v36; 01 retifica ZOCA; 01 fresa IMMOR mod. U30; 01 prensa SIWA capacidade de 60 ton.; 02 furadeiras de bancada; 01 furadeira KONNE Kor 40; 02 máquinas de solda;
02 esmeris; 01 serra de fita FRANHO mod. FM 900h; 01 lixadeira; 01 paleteira; 01 rosqueadeira e
materiais diversos, valor para lance inicial de R$ 84.500,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais).
OBS: Equipamentos, NO ESTADO, alguns sem marca, modelo, ano de fabricação e sem especificações técnicas detalhadas.
Item 21-) LOTE 26, 02 (Duas) gruas estacionarias, com capacidade para 05 ton. (Cinco toneladas);
01 (uma) grua estacionaria, com capacidade para 10 ton. (Dez) Toneladas; 01 (uma) carreta volante,
valor para lance inicial 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais).
OBS: Equipamentos, NO ESTADO sem marca, modelo, ano de fabricação sem especificação técnica.
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES NO ATO DA ARREMATAÇÃO:
TRANSPORTE PARA RETIRADA DOS BENS SERÁ POR CONTA DO COMPRADOR;
MANUSEIO COM ENERGIA ELÉTRICA POR CONTA DO COMPRADOR
DESMONTAGEM DOS MAQUINÁRIOS POR CONTA DO COMPRADOR;
PARA VISITAÇÃO DOS BENS, IMPRESCINDÍVEL AGENDAMENTO COM A EMPRESA PATRIMÔNIO LEILÕES PELO TELEFONE: (11) 2283-0051.
Condições de Pagamento: à vista, realizado por depósito judicial em até 24 horas após o encerramento do leilão.
Condições de Venda: Maiores detalhes quanto aos bens poderão ser obtidos consultando os autos
do feito falimentar em trâmite junto ao Cartório da 3º Vara da Comarca de Pindamonhangaba/SP.
Todas as despesas e ônus ficarão por conta da massa falida até a data do Leilão, assim, todos os
débitos e encargos após a arrematação ficarão por inteira e exclusiva conta do arrematante.
Os lotes: LOTE 01; LOTE 02 E TODOS SEUS SUBLOTES; LOTE 06; LOTE14 e LOTE 16, tem seu
peso total estimado, os lances destes lotes serão em razão do peso medio estimado indicado na
descrição de cada lote, em caso de diferença entre o peso total arrematado e o efetivamente apurado
na retirada do lote pelo arrematante se dará da seguinte forma: a- caso o valor lançado for superior
ao peso real apurado na retirada, o arrematante solicitará guia de levantamento da diferença; b- caso
o valor lançado for inferior ao peso real apurado na retirada o arrematante depositará a diferença
para a retirada do total em até 24 horas a constatação do ocorrido, ficando a retirada condicionada
a comprovação de pagamento.
Será acrescida a porcentagem de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da arrematação, valor este
referente à comissão do Leiloeiro Oficial, de acordo com o Decreto 21.981/32, cabendo ao arrematante fazer o pagamento diretamente ao Leiloeiro por depósito bancário em até 24 horas após o encerramento do leilão (Gestora Judicial PATRIMÔNIO LEILÕES (CNPJ 16.603.739/0001-28), Banco
Itaú S/A 341, Agência 0355, Conta Corrente 07191-1), à vista.
Informações com o leiloeiro pelo fone (11) 2283-0051 e (11) 2283-0123 ou www.patrimonioleiloes.
com.br.
E para que produza os efeitos de direito é expedido o presente edital de Leilão, que será publicado e
afixado como de costume na forma da Lei. Nada mais. Dado e passado no Estado de Pindamonhangaba/SP, aos de 19 de Dezembro 2013.
Hélio Aparecido Ferreira de Sena
Juiz de Direito

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 10 de janeiro de 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 2013.
Altera e acrescenta anexo da Lei
Complementar nº 03, de 10 de outubro de
2006, que institui o Plano Diretor Participativo
do Município de Pindamonhangaba.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal,
faz saber que a Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Ficam alteradas as descrições
das seguintes Zonas, constantes da Lei
Complementar nº 03, de 10 de outubro de 2006,
passando a vigorar conforme os Anexos que
integram a presente Lei Complementar:
Anexo I – ZEIb-03 (Zona Empresarial e
Industrial tipo b 03) – encerrando uma área
de 6.219.966,00 m².
Anexo II – ZI-01 (Zona Industrial 01) –
encerrando uma área total de 12.994.209,00 m².
Anexo III- ZM-03 (Zona Mista 03) – encerrando
uma área total de 381.387,00 m2
Anexo IV- ZPADE (Zona de Proteção
Ambiental e Desenvolvimento Estratégico) –
encerrando uma área total de 12.501.637,00 m2
Anexo V- ZEIb-01 (Zona Empresarial e
Industrial tipo b 01– encerrando uma área
total de 6.976.551,00 m2
Anexo VI – ZIA-06 (Zona de Interesse
Ambiental) – encerrando uma área total de
101.005,90 m2
Anexo VII- ZI-02 (Zona Industrial 02) –
encerrando uma área total de 10.030.554,00 m2
Anexo VIIIZM-01 (Zona Mista 01) –
encerrando uma área total de 50.876.140,10 m2
Anexo IX- ZM-02 (Zona Mista 02) – encerrando
uma área total de 5.614.321,00 m2
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos em 20 de dezembro de
2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
Anexo I
ZEI-b-03
Inicia-se o seu perímetro em um ponto na
Rodovia Presidente Dutra (BR 116) com
coordenadas UTM 458142.5E, 7461511.2N,
denominado marco 70 (M70), segue por esta
Rodovia no sentido São Paulo-Rio de Janeiro
até o ponto localizado no ribeirão Ipiranga com
coordenadas UTM 459121.29E, 7462078.45N,
denominado marco 69 (M69), deflete à esquerda
e segue a jusante deste ribeirão até o ponto
com coordenadas UTM 458830E, 7462280N,
denominado marco X (im), deflete à direita
e segue até o ponto com coordenadas UTM
459367E, 7462570N, denominado marco W
(im), deflete à direita e segue até o ponto situado
na Rodovia Presidente Dutra (BR 116) com
coordenadas UTM 459390.2E, 7462231.8N,
denominado marco 64 (M64), deflete à
esquerda e segue por esta Rodovia no sentido
São Paulo-Rio de Janeiro, até o ponto com
coordenadas UTM 460428.14E; 7462823.35N,
denominado ponto CZ (04), deflete à esquerda
e segue até o ponto de coordenadas UTM
460248.26E; 7462820.26N, denominado ponto
CZ (05), deflete à direita e segue até o ponto de
coordenadas UTM 460127.58E; 7463085.69N,
denominado ponto CZ (01) localizado na Av.
João Francisco da Silva, deflete à direita e segue
por esta avenida até o ponto de coordenadas
UTM 460575.63E; 7463096.85N, denominado
ponto CZ (02) localizado na ponte sobre o Rio
Preto, deflete à direita e segue por este rio até
o ponto de coordenadas UTM 460751.37E;
7462998.96N, denominado ponto CZ (03)
localizado na Rodovia Presidente DUTRA,
deflete à esquerda e segue por esta rodovia, no
sentido São Paulo – Rio de Janeiro até o ponto
de coordenadas UTM 460974.4E, 7463059.9N,
denominado marco 63 (M63), deflete à direita
e segue até o ponto com coordenadas UTM
461.331.9E, 7462691.9N, denominado marco
61 (M61), deflete à esquerda e segue até o
ponto com coordenadas UTM 461467.9E,
7462633.1N, denominado marco 60 (M60),
deflete à esquerda e segue até o ponto com
coordenadas UTM 462162.6E, 7462836.3N,
denominado marco 59 (M59), deflete à esquerda
e segue até o ponto com coordenadas UTM
462175.3E ; 7462933.5N, denominado marco
58 (M58), ponto este situado na Estrada
Municipal (PIN 472), sem denominação, deflete
à direita e segue por esta Estrada até o ponto
distante 1.500m (um mil e quinhentos metros)
da Rodovia Presidente Dutra (BR 116), com
coordenadas UTM 462920.34E, 7462370.59N,
denominado marco 109 (M109), deflete à direita
e
segue numa linha imaginária paralela à
Rodovia Presidente Dutra (BR 116), distante
dela 1.500m (um mil e quinhentos metros) até
o ponto com coordenadas UTM 458976.31E,
7460249.19N, denominado ponto 3 (P3), no
limite da Macrozona Urbana, deflete à direita,
segue até o ponto com coordenadas UTM
458389.49E, 7461237.05N, denominado marco
71 (M71), deflete à esquerda e segue até o
ponto na Rodovia Presidente Dutra (BR 116)
com coordenadas UTM 458142.5E, 7461511.2N,
denominado marco 70 (M70), ponto inicial desta
descrição, encerrando assim uma área de
6.219.966m².
Anexo II
ZI-01
Inicia-se o seu perímetro em um ponto junto
à Rodovia Presidente Dutra (BR 116), com
coordenadas UTM 461838.7E, 7463472.5N,
denominado marco 55 (M55), segue pela
Rodovia Presidente Dutra até o entroncamento
desta com a Avenida Engº. Luiz Dumont
Villares, deflete à esquerda, segue por essa
Avenida até a sua confluência com o leito da
ferrovia da Rede Ferroviária Federal S. A.,
no ponto de coordenadas UTM 464348.98E;
7466040.95N, denominado marco (M 1026),
deflete à esquerda e segue por esta ferrovia até
o ponto com coordenadas UTM 463546.19E,
7465761.09N, denominado marco 27 (M27),
deflete à direita e segue até o ponto com
coordenadas UTM 462753.28E, 7466895.44N,
denominado marco 112 (M112), deflete
à
direita e segue até o ponto com coordenadas
UTM 463080.97E, 7467171.81N, denominado
marco 111 (M111), deflete à direita e segue até
o ponto com coordenadas UTM 463150.80E,
7467261.8N , denominado marco 110 (M110),
localizado na Av. Engº Luiz Dumont Villares,
deflete à esquerda e segue por esta Avenida
até a confluência com a Rodovia Vereador
Abel Fabrício Dias (SP–62), deflete à direita
e segue por esta Rodovia até o ponto com as
coordenadas UTM 463939.01E, 7469429.15N,
denominado marco 24 (M24), deflete à direita
e segue numa linha imaginária paralela de
200m (duzentos metros) de distância da divisa
com o Município de Roseira até o ponto com
coordenadas UTM 465175.6E; 7463585.36N,
denominado marco 108 (M108), deflete à direita
seguindo por uma linha imaginária paralela à
Rodovia Presidente Dutra (BR 116) e distante
dela 1500m (um mil e quinhentos metros) até
o ponto com coordenadas UTM 462920.34E;
7462370.59N, denominado marco (M109), ponto
este localizado na Estrada Municipal do Pinheiro
(PIN 472), deflete à direita e segue nesta Estrada
até o ponto com coordenadas UTM 462699.47E;
7462743.84N, denominado ponto RP (07);
daí deflete à direita e segue até o ponto de
coordenadas UTM 462904.43E; 7463016.16N,
denominado ponto RP (06), localizado no
Ribeirão Capituba; daí deflete à direita e segue
pelo ribeirão até o ponto de coordenadas UTM
463126.25E; 7462620.02N, denominado ponto
RP (05); daí deflete à esquerda e segue até
o ponto de coordenadas UTM 463371.95E;
7462926.57N, denominado ponto RP (04);
daí deflete à esquerda e segue até o ponto de
coordenadas UTM 463160.12E; 7463401.04N,
denominado ponto RP (03); daí deflete à
esquerda e segue até o ponto de coordenadas
UTM 462561.89E; 7463249.38N, denominado
ponto RP (02); daí deflete à esquerda e segue
até o ponto de coordenadas UTM 462474.80E;
7462943.48N, denominado ponto RP (01);

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.604, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013.
Cria o Programa Auxílio Moradia, e dá outras
providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído no Município de
Pindamonhangaba,
o
Programa
“Auxílio
Moradia” , com o objetivo de garantir a inclusão
social de famílias que estejam em situação de
risco em eventos emergenciais e de calamidade
pública, em áreas de intervenção urbana, ou em
casos de vulnerabilidade social, no que tange à
integridade física, moral ou social, nos termos
desta Lei.
Parágrafo Único. O Programa, ora instituído,
consistirá no pagamento de um auxílio moradia
pelo Município de Pindamonhangaba, para as
famílias que se enquadrem nos casos previstos
nesta Lei, podendo ser utilizado para pagamento
de aluguel ou despesas com moradia,
decorrentes dos eventos aludidos no caput deste
artigo e nos incisos do art. 3º desta Lei.
Art. 2º O Programa a que se refere o art. 1º tem
por fundamento o acesso de famílias a unidades
habitacionais, bem como a cobertura de despesas
com alojamento temporário em locais que não
tenham como vínculo a locação, por meio de
auxílio financeiro do Poder Público Municipal.
§1º O Programa previsto no caput consiste no
pagamento de um auxílio mensal de até 7,35
(sete virgula trinta e cinco) U.F.M.P’s. (Unidades
Fiscais do Município de Pindamonhangaba).
§2º Na hipótese do valor do aluguel mensal ser
inferior ao valor no “Auxílio Moradia”, este limitarse-á ao valor do aluguel do imóvel locado.
§3º Em função da demanda existente, bem como
da disponibilidade orçamentária e financeira do
Município para auxílio instituído por esta Lei, o
respectivo valor poderá ser aumentado e/ou
reduzido, em uma variação de até 25% (vinte e
cinco por cento).
Art. 3º Para efeitos desta Lei, considera-se
situação de emergência ou de calamidade
pública o enquadramento do imóvel em, no

daí deflete à direita e segue até o ponto de
coordenadas UTM 462175.3E; 7462933.5N,
denominado marco 58 (M58), deflete à direita
e segue até o ponto com coordenadas UTM
462205.8E, 7463188.7N, denominado marco 57
(M57); daí deflete à esquerda segue até o ponto
com coordenadas UTM 461756.4E, 7463220.3N,
denominado marco 56 (M56), deflete à direita
e segue até o ponto com coordenadas UTM
461838.7E, 7463472.5N, denominado marco 55
(M55), ponto inicial desta descrição, encerrando
assim uma área de 12.994.209m².
Anexo III
ZM – 03
Inicia-se o seu perímetro em um ponto junto
à Estrada Municipal do Pinheiro (PIN 472)
denominado RP (01) de coordenadas UTM
462474.80E; 7462943.48N, segue até o ponto
denominado RP (02) de coordenadas UTM
462561.89E; 7463249.38N, deflete à direita
e segue até o ponto denominado RP (03) de
coordenadas UTM 463160.12E; 7463401.04N,
deflete à direita e segue até o ponto denominado
RP (04) de coordenadas UTM 463371.95E;
7462926.57N, deflete à direita e segue até o
ponto denominado RP (05) de coordenadas
UTM 463126.25E; 7462620.02N, localizado
no Ribeirão Capituba, deflete à direita e
segue pelo ribeirão até o ponto denominado
RP (06) de coordenadas UTM 462904.43E;
7463016.16N, deflete à esquerda e segue até
o ponto denominado RP (07) de coordenadas
UTM 462699.47E; 7462743.84N, localizado na
Estrada Municipal do Pinheiro (PIN 472), deflete
à direita e segue por esta estrada até o ponto
denominado RP (01) inicial desta descrição,
encerrando assim uma área de 381.387,00m².
Anexo IV
ZPADE
Inicia-se o seu perímetro na confluência da
Avenida Prof. Manoel César Ribeiro, com
Estrada Municipal das Campinas, segue até
o ponto com coordenadas UTM 455433.88E,
7462282.0N, denominado marco 81 (M81),
deflete à esquerda, segue até o ponto com
coordenadas UTM 455651.34E, 7462088.63N,
denominado marco 80 (M80), deflete à
esquerda, segue até o ponto com coordenadas
UTM 455965.45E, 7462190.69N, denominado
marco 79 (M79), deflete à direita, segue até o
ponto com coordenadas UTM 456279.56E,
7462128.92N, denominado marco 78 (M78),
deflete à direita novamente, seguindo até o
ponto com coordenadas UTM 456247.34E,
7461967.78N, denominado marco 77 (M77),
deflete à esquerda, segue até o ponto com
coordenadas UTM 456384.26E, 7461873.79N,
denominado marco 76 (M76), deflete à esquerda,
segue até o ponto com coordenadas UTM
456623.2E, 7461908.7N, denominado marco 75
(M75), deflete à direita, segue até o ponto com
coordenadas UTM 456695.69E, 7461852.3N,
denominado marco 74 (M74), deflete à direita,
segue até o ponto com coordenadas UTM
456469.00E, 7461480.00N, denominado ponto
O (im), deflete à esquerda, segue até o ponto de
coordenadas UTM 456541.00E ; 7461321.00N,
denominado ponto P (im), deflete à direita,
segue até o ponto de coordenadas UTM
456584.00E; 7460900.00N, denominado ponto
Q (im), deflete à direita e segue até o ponto de
coordenadas UTM 455150.30E ; 7460150.76N,
denominado marco 1002 (M1002), deflete à
direita e segue pelo limite da Fazenda do Estado
até o ponto onde cruza o ribeirão do Curtume,
deflete à esquerda e acompanha o ribeirão até
o ponto com coordenadas UTM 456085.76E,
7458687.63N, denominado marco 98 (M98),
distante 1.500m (um mil e quinhentos metros)
da Rodovia Presidente Dutra (BR 116), deflete
à direita, segue por uma linha imaginária
paralela à Rodovia e dela distante 1.500m
(um mil e quinhentos metros), até o ponto com
coordenadas UTM 454823.43E, 7457973.53N,
denominado marco 99 (M99), junto ao córrego
do Pinhão do Borba ou da Malacacheta, deflete
à direita, segue pelo córrego, até o ponto com
coordenadas UTM 454666.73E, 7458382.83N,
denominado marco 100 (M100), deflete à
esquerda, segue até o ponto com coordenadas
UTM 453470.27E; 7458540.07N, denominado
ponto H (02), deflete à direita, segue até o
ponto de coordenadas UTM 453325.42E;
7458742.40N, denominado ponto H (01), junto
à Estrada Doutor José Gomes Vieira, deflete à
direita e segue pela estrada até a confluência
da Rodovia Presidente Dutra (BR 116), deflete
à esquerda e segue pela Rodovia Presidente
Dutra (BR 116) até um ponto no córrego da
Ponte Alta, com coordenadas UTM 452925.59E,
7458626.67N, denominado marco 106 (M106),
deflete à direita, segue pelo córrego até o
ponto com coordenadas UTM 453741.45E,
7462329.33N , denominado marco 46 (M46),
e segue até o ponto com coordenadas UTM
454759.02E; 7463390.33N, denominado marco
1045 (M1045), deflete à direita e segue até a
coordenada UTM 454857.71E; 7463365.18N,
denominado marco 1044 (M1044), deflete
à esquerda e segue até a coordenada UTM
455013.21E; 7463420N, denominado marco
1043 (M1043), deflete a direita e segue até a
coordenada UTM 455187.33E; 7463429.45N,
denominado marco 1042 (M1042), deflete à
esquerda até a coordenada UTM 455482.50E;
7463523.52, denominado marco 1041 (M1041),
junto à Avenida Professor Manoel César Ribeiro
e segue pela avenida até a confluência com a
Estrada Municipal das Campinas, ponto inicial
desta descrição encerrando seu perímetro
12.501.637,00m².
Anexo V
ZEI-b-01
Inicia-se o seu perímetro no ponto com
coordenadas UTM 449607.00E, 7456232,00N,
denominado marco Z (im), distante cerca de
500,00m (quinhentos metros) da Rodovia
Presidente Dutra (BR 116), localizada na
estrada sem denominação (continuação da
Estrada Municipal Antonio Marçon, segue pela
Estrada sem denominação até o cruzamento
sob a Rodovia Presidente Dutra (BR 116),
continua pela referida Estrada Municipal Antonio
Marçon até o ponto com coordenadas UTM
449255.32E, 7457810.94N, denominado marco
9 (M9), distante cerca de 1.000,00m (um mil
metros) da Rodovia Presidente Dutra (BR 116),
deflete à direita e segue numa linha imaginária
paralela à Rodovia Presidente Dutra (BR 116)
e dela distante 1.000,00m (um mil metros) até
o ponto com coordenadas UTM 450514.27E,
7458525.08N, denominado marco 7 (M7),
continua pela mesma linha imaginária até o
ponto com coordenadas UTM 451669.6536E;
7459218.5907N, denominado A(ir) localizado
na Estrada Sebastião Vieira Machado, deflete
à esquerda e segue por esta Estrada até o
ponto de coordenadas UTM 451607.6425E;
7459339.3824N, denominado E(ir) localizado
na Estrada Sebastião Vieira Machado, deflete
à direita e segue até o ponto de coordenadas
UTM
451898.9536E;
7459498.1101N,
denominado H(ir), deflete à direita e segue até
o ponto de coordenadas UTM 451950.7462E;
7459469.3654N, denominado I(ir), deflete à
direita e segue até o ponto de coordenadas
UTM
451973.7803E;
7459411.5806N,
denominado J(ir), deflete à direita e segue até
o ponto de coordenadas UTM 451975.4817E;
7459384.1433N, denominado K(ir), deflete à
esquerda e segue numa linha imaginária paralela
à Rod. Presidente Dutra (BR 116) e dela distante
1.000,00m até o ponto de coordenadas UTM
452441.72E, 7459617.28N, denominado marco
6 (M6), ainda percorrendo a mesma linha chega
ao ponto na margem esquerda do córrego da
Ponte Alta, com coordenadas UTM 453511.39E,
7460188.12N, denominado marco 47 (M47),
deflete à direita, segue esta margem do córrego
até o ponto na Rodovia Presidente Dutra (BR
116) com coordenadas UTM 452925.59E,
7458626.67N, denominado marco 106 (M106),
segue pela Rodovia Presidente Dutra (BR
116) até a confluência da Rodovia presidente
Dutra (BR 116) com a Estrada Municipal Dr.
José Gomes Vieira, deflete à direita, segue
pela Estrada até o ponto com coordenadas
UTM 453325.42E; 7458742.40N, denominado
ponto H (01), deflete à esquerda, segue até o
ponto com coordenadas UTM 453470.27E;
7458540.07N, denominado ponto H (02), deflete
à esquerda, segue até o ponto com coordenadas
UTM 453786.28E; 7458503.73N, denominado
ponto H (03), distante 500m (quinhentos metros)
da Rodovia Presidente Dutra (BR 116), deflete à
direita e segue por uma linha imaginária paralela
à Rodovia e dela distante 500m (quinhentos

mínimo, uma das seguintes circunstâncias:
I – interdição total pela Defesa Civil;
II – acidentes da natureza, como destruição
ocasionada por deslizamento, desmoronamento
ou vendaval, fato natural que inviabilize
a moradia, ou qualquer fato análogo que
impossibilite a moradia.
Art. 4º O “Auxílio Moradia”, na questão
habitacional, poderá ser destinado ao
atendimento de famílias que ocupem áreas
onde serão realizadas intervenções específicas
pelo Poder Público Municipal, no que se refere à
urbanização e impliquem, necessariamente, na
remoção de famílias.
§1º Caberá às Secretarias Municipais envolvidas
indicar quais serão as áreas de intervenção,
cujos ocupantes serão beneficiados pela
presente Lei.
§2º Somente poderão ser beneficiárias do
“Auxílio Moradia”, na questão habitacional,
as famílias que ocupem áreas de intervenção
que serão definidas por meio de Decreto a ser
expedido pelo Poder Público Municipal, em cada
situação.
§3º Os requisitos para os casos de
vulnerabilidade social serão regulamentados por
Decreto do Executivo.
Art. 5º Para habilitar-se ao Programa “Auxílio
Moradia”, além de preencher os requisitos
específicos previstos nesta Lei, os beneficiários
deverão comprovar renda familiar igual ou
inferior a 03 (três) salários mínimos nacional
vigente, e deverão:
I – não possuir imóvel próprio no município ou
fora dele, exceto o atingido pelo desastre;
II – não estar em alojamento ofertado pelo Poder
Público.
Parágrafo único. Nos casos de intervenções
específicas do
Poder Público poderá ser
excluído o requisito referente a renda familiar
mínima prevista no caput deste artigo.
Art. 6º São requisitos, obrigatórios, para o
recebimento do benefício do Programa “Auxílio
Moradia”:
I – laudo da Defesa Civil para os casos de
acidentes da natureza;
II – laudo da Secretaria responsável pela
obra para os casos de remoções em áreas de
intervenção;
III – residir no imóvel atingido;
Parágrafo único. No caso de vulnerabilidade
social será requisito o laudo de avaliação social,

metros) até o ponto com coordenadas UTM
449607.00E, 7456232.00N, denominado marco
Z (im), ponto inicial desta descrição, encerrando
assim uma área de 6.976.551m².
Anexo VI
ZIA-06 – MATA DOS PADRES
Inicia-se seu perímetro no ponto MU (01) de
coordenadas UTM 452007.73E; 7461839.48N,
localizado na lateral direita da Rua Dr. Luiz Itálico
Bocco, sentido centro-bairro, na divisa com o
lote nº 04 da Quadra “2” do loteamento Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro; segue pela Rua
Dr. Luiz Itálico Bocco até o ponto MU (02) de
coordenadas UTM 452085.45E; 7461915.27N,
daí deflete à esquerda e segue até o ponto
MU (03) de coordenadas UTM 452087.41E;
7461928.89N, daí deflete à esquerda e segue
até o ponto MU (04) de coordenadas UTM
452049.34E; 7461952.89N, daí deflete à direita e
segue até o ponto MU (05) de coordenadas UTM
452049.11E; 7461964.28N, daí deflete à direita
e segue até o ponto MU (06) de coordenadas
UTM 452056.99E; 7461971.69N, daí deflete
à esquerda e segue até o ponto MU (07) de
coordenadas UTM 452046.73E; 7461982.63N,
daí deflete à direita e segue até o ponto
MU (08) de coordenadas UTM 452058.60E;
7461994.35N, daí deflete à esquerda e segue
até o ponto MU (09) de coordenadas UTM
452034.94E; 7462012.80N, daí deflete à direita e
segue até o ponto MU (10) de coordenadas UTM
452023.63E; 7462022.65N, daí deflete à direita
e segue até o ponto MU (11) de coordenadas
UTM 452003.42E; 7462044.83N, daí deflete
à direita e segue até o ponto MU (12) de
coordenadas UTM 452030.87E; 7462072.53N,
localizado na Rua Eduardo Douglas Visoto de
Camargo, daí deflete à esquerda e segue por
esta rua até o ponto MU (13) de coordenadas
UTM 451919.44E; 7462219.79N, daí deflete
à esquerda e segue até o ponto MU (14) de
coordenadas UTM 451906.52E; 7462222.75N,
localizado na Rua Prof. José Pinto Marcondes
Pestana, daí deflete à esquerda e segue por
esta rua até o ponto MU (15) de coordenadas
UTM 451676.37E; 7461985.57N, localizado na
APP do Ribeirão da Galega ou Anhanguera, daí
deflete à esquerda e segue pela APP do Ribeirão
da Galega ou Anhanguera até o ponto MU (16) de
coordenadas UTM 451763.99E; 7461774.71N,
daí deflete à esquerda e segue até o ponto
MU (17) de coordenadas UTM 451802.99E;
7461774.25N, daí deflete à esquerda e segue
até o ponto MU (18) de coordenadas UTM
451861.22E; 7461844.83N, daí deflete à direita
e segue até o ponto MU (19) de coordenadas
UTM 451922.78E; 7461804.53N, daí deflete
à esquerda e segue até o ponto MU (20) de
coordenadas UTM 451968.91E; 7461875.93N,
daí deflete à direita e segue até o ponto
MU (21) de coordenadas UTM 452006.69E;
7461851.47N, daí deflete à direita e segue
até o ponto MU (01) inicial desta descrição,
encerrando uma área de 101.005,90m².
Anexo VII
ZI-02
Inicia-se o seu perímetro em um ponto com
coordenadas UTM 458846.00E; 7467738.00N,
denominado ponto R (im), localizado na Rodovia
Vereador Abel Fabrício Dias (SP-62) e segue
por ela até o ponto de coordenadas UTM
459806.56E; 7468236.94N denominado marco
(M37); deflete à direita e segue até o ponto com
coordenadas UTM 459949.98E, 7467743.43N,
denominado marco 38 (M38), deflete à direita
e segue até o ponto com coordenadas UTM
459978.88E, 7467345.21N, denominado marco
97 (M97), deflete à direita e segue até o ponto com
coordenadas UTM 459877.04E, 7467227.25N,
denominado marco 96 (M96), deflete à esquerda
e segue até o ponto com coordenadas UTM
459887.04E,
7467152.19N,
denominado
marco 95 (M95), deflete à direita e segue até
o ponto com coordenadas UTM 459790.64E,
7467114.66N, denominado marco 94 (M94),
deflete à esquerda e segue até o ponto com
coordenadas UTM 459796.64E, 7466696.46N,
denominado marco 93 (M93), deflete à direita
e segue até o ponto com coordenadas UTM
459700.17E, 7466642.84N, denominado marco
92 (M92), deflete à esquerda e segue até o
ponto com coordenadas UTM 459780.85E,
7465978.01N, denominado marco 91 (M91),
deflete à esquerda e segue até o ponto de
coordenadas UTM 459964.29E; 7465234.79N,
denominado marco 90 (M90) localizado no leito
da ferrovia da Rede Ferroviária Federal S.A.;
deflete à esquerda e segue por esta ferrovia até
o ponto com coordenadas UTM 460690.18E,
7465350.17N, denominado marco 30 (M30), no
Ribeirão Capituba, deflete à direita e segue pelo
ribeirão Capituba, até o ponto com coordenadas
UTM 461064.56E, 7464499.35N, denominado
marco 29 (M29), deflete à direita e segue até
o ponto com coordenadas UTM 458372.06E,
7463982.95N, denominado marco 48 (M48), no
Ribeirão Ipiranga, deflete à esquerda e segue
pelo ribeirão até o ponto com coordenadas UTM
458464.99E, 7463463.29N, denominado marco
48 (M48), localizado no Ribeirão do Ipiranga,
deflete à esquerda e segue pelo ribeirão até a
ponte na Avenida Gastão Vidigal Neto, deflete à
direita e segue pela avenida, até a confluência
com a Avenida Prof. Manoel César Ribeiro,
e segue por esta avenida até o ponto de
coordenadas UTM 456096.90E, 7463261.14N,
denominado marco 49 (M49); deflete à direita
e segue até o ponto com coordenadas UTM
456788.44E, 7463417.64N, denominado marco
45 (M45), localizado no Ribeirão da Água Preta,
deflete à esquerda e segue por este Ribeirão até
o ponto com coordenadas UTM 456762.99E,
7464477.66N, denominado marco 44 (M44),
localizado no leito da Rede Ferroviária Federal
– RFFSA, transpõe a via férrea e segue por esse
ribeirão até o ponto com coordenadas UTM
456697.82E; 7465195.86N denominado ponto
CH (01); deflete à esquerda e segue pelo antigo
leito da RFFSA até o ponto de coordenadas UTM
456501.71E; 7465153.29N denominado ponto
CH (02); deflete à direita e segue até o ponto com
coordenadas UTM 456561.35E, 7465150.72N,
denominado marco 43 (M43), localizado na
Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias (SP 062),
deflete à direita e segue por esta Rodovia até
o ponto com coordenadas UTM 456476.58E,
7465992.52N, denominado marco 42 (M42),
deflete à direita e segue até o ponto com
coordenadas UTM 456605.11E; 7465889.85N,
denominado marco 1033 (M1033), deflete à
esquerda e segue até o ponto com coordenadas
UTM 456725.00E, 7465978.01N, denominado
marco 41 (M41), localizado no córrego da Água
Preta, deflete à direita e segue pelo córrego até
o ponto com coordenadas UTM 456730.83E,
7465270.28N, denominado marco 116 (M116),
deflete á esquerda, segue até o ponto com
coordenadas UTM 459426.82E, 7466889.47N,
denominado marco 115 (M115), deflete à
esquerda e segue até o ponto com coordenadas
UTM 459475.05E, 7467286.23N, denominado
marco 114 (M114), deflete à esquerda e segue
até o ponto com coordenadas UTM 459319.62E,
7467398.82N, denominado marco 113 (M113);
desse ponto segue nessa mesma direção
até o ponto de coordenadas UTM 458846E;
7467738.00N, denominado ponto R (im), ponto
inicial desta descrição, encerrando assim uma
área de 10.030.554,00 m².
Anexo VIII
ZM-01
Inicia-se seu perímetro na coordenada UTM
449255.32E ;7457810.94N,denominado marco 9
(M9), ponto este localizado na estrada Antonio
Marçon (PIN 170), daí segue pela estrada até a
coordenada UTM 448444.27E; 7460271.64N,
denominado marco 1013 (M1013), ponto este
localizado na Rodovia Amador Bueno da Veiga
(SP 062), daí deflete a direita e segue pela
rodovia até a coordenada UTM 448340.95E;
7460727.59N, denominado marco 13 (M13), daí
deflete a esquerda e segue até a coordenada
UTM 448276.44E; 7460848.69N, denominado
marco 1015 (M1015), ponto este localizado na
Rede Ferroviária Federal - RFFSA, daí deflete a
esquerda e segue e até a coordenada UTM
448234.00E; 7460915.90N, denominado marco
1016 (M1016), daí deflete a esquerda e segue
até
a
coordenada
UTM
448134.98E;
7461039.72N,
denominado
marco
1017
(M1017), daí deflete a esquerda e segue até a
coordenada UTM 448004.13E; 7461276.74N,
denominado marco 1018 (M1018), ponto este
localizado na Estrada Municipal Sebastião Paiva
Gomes, daí deflete a esquerda e segue até a
coordenada UTM 447965.86E; 7461283.74N,
denominado marco 14 (M14), ponto este

elaborado pelo Departamento de Assistência
Social da Prefeitura.
Art. 7º É vedada a concessão do auxílio a mais
de um membro da mesma família, sob pena de
cancelamento.
Art. 8º Para efeito desta Lei, considera-se
como família, o núcleo de pessoas formado por,
no mínimo, um dos pais ou responsável legal,
filhos e/ou dependentes que estejam sob tutela
ou guarda, devidamente formalizado pelo Juízo
competente.
Parágrafo Único. Poderá ainda receber o
benefício do Programa “Auxílio Moradia” o
indivíduo só, que perceba menos de 01 (um)
salário mínimo nacional e mediante laudo da
Promoção Social.
Art. 9º A concessão do auxílio mensal
deverá estar acompanhada de declaração do
proprietário do imóvel informando que locará
o mesmo ao beneficiário e/ou declaração do
proprietário do local em que for abrigado.
§1º O beneficiário deverá comprovar o
pagamento, mediante recibo do mês anterior,
sob pena de suspensão do benefício até a
devida comprovação.
§2º Em caso de não comprovação do pagamento
no prazo de 15 (quinze) dias, o beneficiário
poderá ser excluído do Programa.
Art. 10 Somente poderão ser objeto de locação
e/ou estadia, nos termos desta Lei, os imóveis e/
ou estabelecimentos localizados no Município de
Pindamonhangaba.
Art. 11 A localização do imóvel, negociação
do valor, contratação da locação e pagamento
mensal aos locatários será de responsabilidade
do titular do benefício.
Art. 12 A Administração Pública Municipal não
será responsável por qualquer ônus financeiro
ou legal com relação ao locador, em caso de
inadimplência ou descumprimento de qualquer
cláusula contratual por parte do beneficiário.
Art. 13 Cessará o auxílio, perdendo o direito a
ele, mediante manifestação circunstanciada e
fundamentada, a família que:
I – for dada solução habitacional definitiva por
qualquer das esferas de Governo, seja para a
pessoa e/ou família beneficiada;
II – deixar de atender, a qualquer tempo, os
critérios estabelecidos nesta Lei;
III – sublocar o imóvel objeto da concessão do
auxílio;
IV – descumprir qualquer das cláusulas do
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localizado na faixa de 50m de proteção
permanente do Rio Una, daí deflete a direita e
segue por esta faixa até a coordenada UTM
447311.81E; 7462862.67N, denominado marco
15 (M15), daí à esquerda e segue até o ponto
com
coordenada
UTM
446811.87E
;
7463434,41N, denominado marco 16 (M16), daí
deflete a direita e segue até a coordenada UTM
446808.13E; 7463916.85N, denominado marco
17 (M17), daí deflete a esquerda e segue até a
coordenada UTM 446456.05E; 7464286.31N,
denominado marco 18 (M18),
ponto este
localizado na faixa de 50m de proteção
permanente do Rio Una, daí deflete a direita e
segue e vai até o ponto 29 (P29) de coordenada
UTM 446555.77E; 7464732.44N daí deflete a
direita e segue até o ponto 30 (P30) de
coordenadas UTM 446906.86E, 7464941.79N,
daí deflete à direita e segue até o ponto 31 (P31)
de
coordenadas
UTM
447634.85E;
7464888.27N, localizado na Estrada de Ferro
Campos do Jordão, daí deflete à direita e segue
por ela até o ponto 32 (P32) de coordenadas
UTM 451332.94E; 7464602.10N, localizado no
cruzamento da Estrada de Ferro Campos do
Jordão com o Ribeirão da Galega, daí deflete à
esquerda e segue por este Ribeirão até o ponto
33 (P33) de coordenadas UTM 451516.68E;
7464925.50N, daí deflete à esquerda e segue
até o ponto 34 (P34) de coordenadas UTM
451449.23E; 7466100.43N, localizado na área
de proteção permanente de 100m do Rio
Paraíba do Sul, daí deflete à direita e segue até
o ponto 35 (P35) de coordenadas UTM
451732.98E; 7466263.29N, localizado na
confluência da Rodovia Dr. Caio Gomes
Figueiredo (SP-132) com a Estrada do Aterrado,
daí deflete à direita e segue até o ponto 36 (P36)
de
coordenadas
UTM
452026.04E;
7466535.51N, daí deflete à esquerda e segue
até o ponto 37 (P37) de coordenadas UTM
451893.47E; 7466935.68N, daí deflete a direita
e segue até a coordenada UTM 452225.16E;
7466944.40N,
denominado
marco
1019
(M1019), ponto este localizado na faixa de
proteção permanente de 100m do Rio Paraíba
do Sul, daí deflete a direita e segue até a
coordenada
UTM
452325.10E;
7466011.37N,denominado marco 1020 (M1020)
daí deflete a direita e segue até a coordenada
UTM 452263.92E; 7465304.79,denominado
marco 1021 (M1021), ponto este localizado na
Travessa Mariz de Barros, daí deflete a direita e
segue por esta travessa até a confluência com a
Rua Dona Isaura E. de Toledo Silva, daí deflete a
esquerda e segue até a confluência com a Rua
Pinheiro da Silva, daí deflete a esquerda e segue
pela Rua Pinheiro da Silva até a confluência com
a Rua Miguel Ângelo, daí deflete a direita e
segue pela Rua Miguel Ângelo até a confluência
com a Rua Bicudo Leme, daí deflete a direita e
segue pela Rua Bicudo Leme até a confluência
com Rua Dr. Matheus Romeiro, daí deflete a
esquerda e segue pela Rua Dr. Matheus
Romeiro até a confluência com a Rua Martin
Cabral, daí deflete a esquerda e segue pela Rua
Martin Cabral até a confluência com a Rua Dr.
Campo Salles, daí deflete a direita e segue pela
Rua Dr. Campos Salles até a confluência com a
Rua Dr. Fontes Júnior, daí deflete a direita e
segue pela Rua Dr. Fontes Junior até a
confluência com a Rua do Cardoso, daí deflete a
esquerda e segue pela Rua do Cardoso até a
confluência com Rua Antonio Pinto Monteiro, daí
deflete a esquerda e segue pela Rua Antonio
Pinto Monteiro até a confluência com a Rua Juó
Bananéri, daí deflete a direita e segue pela Rua
Juó Baneneri até a confluência com a Rua
Laerte Assunção Júnior, daí deflete a esquerda e
segue pela Rua Laerte Assunção Júnior até a
confluência com a Avenida Antonio Pinheiro
Júnior, daí deflete a direita e segue por esta
Avenida até a confluência com a Rua Santo
Antonio, daí deflete a esquerda e segue por esta
rua até a confluência com a Rua Santa Maria,
daí deflete a esquerda e segue pela Rua Santa
Maria até a confluência com a Rua Celeste, daí
deflete a esquerda e segue pela Rua Celeste até
a confluência com a Rua Frederico Machado, daí
deflete a direita e segue pela Rua Frederico
Machado até a confluência com a Rede
Ferroviária Federal – RFFSA, daí deflete a
direita e segue pelo leito da ferrovia até a
coordenada UTM 453119.67E; 7464384.39N,
denominado marco 3 (M3), daí deflete a
esquerda e segue até a confluência da Avenida
Fortunato Moreira com a Rua Alfredo Valentini,
daí segue por esta rua até o fim de sua
denominação e inicio da Rua Coronel José
Francisco, daí segue pela Rua Coronel José
Francisco até a confluência com a Rua Dr.
Monteiro de Godoy, daí deflete a direita e segue
pela Rua Dr. Monteiro de Godoy até a confluência
com a Rua Antonio Caetano Júnior, daí deflete a
direita e segue pela Rua Antonio Caetano Júnior
até encontrar com o limite da faixa de proteção
permanente de 100m do Rio Paraíba do Sul na
coordenada UTM 452764.76E; 7465505.44N,
denominado marco 2 (M2), daí deflete a direita e
segue por esta faixa até a coordenada UTM
452811.00E; 7465921.00N, denominado ponto T
(im), ponto este localizado na faixa de 100,00m
de proteção permanente do Rio Paraíba do Sul;
daí deflete à direita e segue até a coordenada
UTM 453930.00E; 7466419.00N, denominado
ponto U (im); daí deflete a direita e segue até o
ponto 39 (P39) de coordenada UTM 454196.05E;
7766247.01N; daí deflete à esquerda e segue
até o ponto 40 (P40) de coordenadas UTM
454894.09E, 7466396.26N, daí deflete à
esquerda e segue até o ponto 41 (P41) de
coordenadas UTM 455919.78E, 7466966.86N,
daí deflete à direita e segue até o ponto 42 (P42)
de
coordenadas
UTM
456212.84E,
7466951.16N, daí deflete à esquerda e segue
até o ponto 43 (P43) de coordenadas UTM
456511.13E, 7467144.85N, daí deflete à direita e
segue até o ponto 44 (P44) de coordenadas
UTM 456668.12E, 7466961.63N, daí deflete à
esquerda e segue até o ponto 45 (P45) de
coordenadas UTM 456840.82E, 7466961.63N,
daí deflete à esquerda e segue até o ponto 46
(P46) de coordenadas UTM 457542.06E,
7467746.85N, daí deflete à direita e segue até o
ponto 47 (P47) de coordenadas UTM
458709.05E, 7468024.30N, deflete à esquerda e
segue até o ponto 48 (P48) de coordenadas
UTM 459787.08E, 7468589.67N, daí deflete à
esquerda e segue até o ponto 49 (P49) de
coordenadas UTM 459944.07E, 7469401.07N,
daí deflete à direita e segue até o ponto 50 (P50)
de
coordenadas
UTM
460770.91E,
7469333.01N, daí deflete à esquerda e segue
até o ponto 51 (P51) de coordenadas UTM
462911.26E, 7469882.67N , denominado marco
1024 (M1024), ponto este situado na faixa de
proteção permanente de 100m do Rio Paraíba
do Sul, daí segue por esta faixa até a coordenada
UTM 463701,88E; 7470299,04N, denominado
marco 23 (M23), ponto este localizado numa
faixa de 200m do Ribeirão dos Surdos, daí
deflete a direita e segue por esta faixa até a
coordenada UTM 463939.01E; 7469429.15,
denominado marco 24 (M24),
ponto este
localizado na Rodovia Abel Fabrício Dias (SP
62), daí deflete a direita e segue pela Rodovia
até
a
coordenada
UTM
462382.00E;
7468515,38N,denominado marco 25 (M25), daí
deflete a esquerda e segue até a coordenada
UTM 462664.29E; 7467043,35N, denominado
marco 26 (M26), daí deflete a esquerda e segue
até
a
coordenada
UTM
463546.19E;
7465761.09N, denominado marco 27 (M27),
ponto este localizado na Rede Ferroviária
Federal – RFFSA, daí deflete a esquerda e
segue pelo leito da ferrovia até a coordenada
UTM 464348.98E; 7466040.95N, denominado
marco 1026 (M1026), ponto este localizado na
confluência da Avenida Engenheiro Luiz Dumont
Villares com a Rede Ferroviária Federal, daí
deflete a direita e segue até a coordenada UTM
464587.89E; 7465552.15N, denominado marco
(M1027), ponto este localizado na faixa de
transmissão de alta tensão da Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista –
CTEET, daí deflete a direita e segue pela faixa
de transmissão até a confluência da Rua Dr.
José Monteiro Machado César com a Rua
Acácio do Nascimento, daí deflete a esquerda e
segue pela Rua Acácio do Nascimento até a
coordenada UTM 461238.89E; 7464309.58N,
denominado marco 28 (M28), ponto este
localizado a 80m da margem esquerda, sentido
jusante do Ribeirão do Capituba, daí deflete a
direita e segue por esta faixa de 80m até a
coordenada UTM 461064,56E ; 7464499,35N,
denominado marco 29 (M29), localizado na
linha de transmissão de alta tensão da
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica
Paulista – CTEEP, daí continua seguindo a faixa

paralela de 80m do ribeirão referido até a
coordenada UTM 460690.18E; 7465350.17N,
denominado marco 30 (M30), ponto este
localizado na Rede Ferroviária Federal – RFFSA,
daí deflete a esquerda e segue pelo leito da
ferrovia até a coordenada UTM 460140,57E;
7465234,79N, denominado marco 31 (M31), daí
deflete a direita e segue até a coordenada UTM
459947.33E; 7465672.37N, denominado marco
1028(M1028), daí deflete a esquerda e segue
até
a
coordenada
UTM
459934.29E;
7465782.25N,
denominado
marco
1029
(M1029), daí deflete a esquerda e segue até a
coordenada UTM 459880.30E; 7466024.36N,
denominado marco 1030, daí deflete a direita e
segue até a coordenada UTM 460008.76E;
7466303.73N, denominado marco 33 (M33), daí
deflete a direita e segue até a coordenada UTM
460681.32E; 7466404.80N, denominado marco
34 (M34), ponto este localizado numa faixa de
80m do Ribeirão Capituba, daí deflete a
esquerda e segue por esta faixa até a
coordenada UTM 460520.37E; 7467185.82N,
denominado marco 1030 (M1030), daí deflete a
direita e segue até a coordenada UTM
460380.97E; 7467480.71N, denominado marco
1031 (M1031), daí deflete a direita e segue até a
coordenada UTM 460300.98E; 7467743.61N,
denominado marco 1032 (M1032), daí deflete a
direita e segue até a
coordenada UTM
460064,71E ; 7468368,93N, denominado marco
36 (M36), localizado na Rodovia Abel Fabrício
Dias (SP 062), daí deflete a esquerda e segue
pela rodovia até a coordenada UTM 458846.00E;
7467398.82N, denominado ponto R(im); daí
deflete a esquerda e segue até a coordenada
UTM 459319.62E; 7467398.82N, denominado
marco 113 (M113), daí deflete a direita e segue
até
a
coordenada
UTM
457970.15E;
7466676.66N, denominado marco 39 (M39), daí
deflete a esquerda e segue até a coordenada
UTM 456730.83E; 7465527,64, denominado
marco 40 (M40), daí deflete a direita e segue até
a coordenada UTM 456753.67E; 7465544.37N,
ponto este localizado na Ribeirão da Água Preta,
daí deflete a esquerda e segue a jusante deste
ribeirão até a coordenada UTM 456725.00E;
7465978.01N, denominado marco 41 (M41),
deflete à esquerda e segue até a coordenada
UTM 456605,11E ; 7465889,85N, denominado
marco 1033 (M1033), daí deflete a direita e
segue até a coordenada UTM 456476.58E;
7465992.52N, denominado 42 (M42), ponto este
localizado na Rodovia Abel Fabrício Dias (SP
062), daí deflete a esquerda e segue pela
rodovia até a coordenada UTM 456312,76E;
7465795,35N, denominado marco 43 (M43), daí
deflete a esquerda e segue até a coordenada
UTM 456501.71E; 7465153.29N, denominado
ponto CH (02), daí deflete à esquerda e segue
pelo antigo leito da RFFSA até a coordenada
UTM 456697.82E; 7465195.86N, denominado
ponto CH (01), ponto este localizado no Ribeirão
da Água Preta, deflete à direita e segue pelo
ribeirão até a coordenada UTM 456762,99E ;
7464771,66N, denominado marco 44 (M44),
ponto este localizado na ponte do ribeirão da
Água Preta sob a Rede Ferroviária Federal –
RFFSA, daí deflete a esquerda e segue a
montante deste ribeirão até a coordenada UTM
456819.71E; 7463423.08N, denominado 45
(M45), daí deflete a direita e segue até a
coordenada UTM 456107.47E; 7463269.41N,
denominado marco 1035 (M1035), ponto este
localizado na confluência da Rua Noel César
Pires com a Avenida Professor Manoel César
Ribeiro, daí deflete a esquerda e segue pela
Avenida até a confluência com a Avenida Gastão
Vidigal Neto, daí deflete a esquerda e segue pela
Avenida Gastão Vidigal Neto até a ponte sobre o
Ribeirão do Ipiranga, daí deflete a esquerda e
segue pelo ribeirão até a coordenada UTM
458433.40E; 7463458.42N,denominado marco
48 (M48), daí deflete a direita e segue até a
coordenada UTM 459521.29E; 7463417.85,
denominado marco 49 (M49), daí deflete a
esquerda e segue até a coordenada UTM
459516.10E; 7463663.32N, denominado marco
50(M50), daí deflete a direita e segue até a
coordenada UTM 460939.74E; 7463618.79N,
denominado marco 51 (M51), daí deflete a
direita e segue até a coordenada UTM
46089.00E; 7463365.03N, denominado marco
52 (M52), daí deflete a esquerda e segue até a
coordenada UTM 461079.44E; 7463335.55N,
denominado marco 53 (M53), daí deflete a
direita e segue até a coordenada UTM
461059,43E; 7463129,90N, denominado marco
54 (M54), ponto este localizado na Rodovia
Presidente Dutra (BR 116),daí deflete a esquerda
e segue por esta rodovia até a coordenada UTM
461838,70E;7463472.50N, denominado marco
55 (M55), daí deflete a direita e segue até a
coordenada UTM 461756,40E, 7463220,30N,
denominado marco 56 (M56), daí deflete a
esquerda e segue até a coordenada UTM
462205.80E; 7463188,70N, denominado marco
57 (M57), daí deflete a direita e segue até a
coordenada UTM 462165,62E; 7462836,69N,
denominado marco 59 (M59), daí deflete a
direita e segue até a coordenada UTM
461842.66E; 7462674.92N, denominado 1036
(M1036), daí deflete a direita e segue até a
coordenada UTM 461672.55E; 7462631.13N,
denominado marco 1037 (M1037), daí deflete a
direita e segue até a coordenada UTM
461467.66E; 7462633.14N,denominado marco
60 (M60), daí deflete a direita e segue até a
coordenada UTM 461331.58E; 7462691.94N,
denominado marco 61 (M61), daí deflete a
direita e segue até a coordenada UTM
460997.90E; 7463012.90N, denominado marco
62 (M62), ponto este localizado na Rodovia
Presidente Dutra (BR 116), daí deflete a
esquerda e segue pela rodovia até a coordenada
UTM 460751.37E;7462998.96N, denominado
ponto CZ (03), localizado no Rio Preto; daí
deflete à direita e segue por este rio até a
coordenada UTM 460575.63E; 7463096.85N,
denominado ponto CZ (02), localizado na
Avenida João Francisco da Silva; daí deflete à
esquerda e segue por esta avenida até a
coordenada UTM 460127.58E; 7463085.69N,
denominado ponto CZ (01); daí deflete à
esquerda e segue até a coordenada UTM
460248.26E;7462820.26N, denominado ponto
CZ (05); daí deflete à esquerda e segue até a
coordenada UTM 460428.26E; 7462823.35N,
denominado ponto CZ (04), localizado na
Rodovia Presidente DUTRA; daí deflete à direita
e segue por esta rodovia até a coordenada UTM
459391.43E; 462235.73N, denominado marco
64 (M64), daí deflete a direita e segue até o
ponto com coordenadas UTM 459367E,
7462570N, denominado marco W (im), daí
deflete à esquerda e segue até o ponto de
coordenadas UTM 458830E, 7462280N,
denominado marco X (im), marco este localizado
no Ribeirão do Ipiranga, daí deflete a esquerda e
segue a montante do ribeirão até a ponte da
Rodovia Presidente Dutra (BR 116), na
coordenada UTM 459090.42E; 7462057.96N,
denominado marco 69 (M69), daí deflete à
direita e segue pela rodovia até a coordenada
UTM 458138.56E; 7461512.35N, denominado
marco 70 (M70), daí deflete à esquerda e segue
até a coordenada UTM 458231,90E ;
7461353,20N, denominado marco 71 (M71),
deflete à esquerda e segue até a coordenada
UTM 458387.05E; 7461236.39N, denominado
marco 1038 (M1038), daí deflete à direita e
segue até o ponto 3 (P03) de coordenada UTM
458976.31E; 7460249.19N, daí deflete à direita
e segue até a coordenada UTM 458022.74E;
7460484.35N,
denominado
marco
1039
(M1039), daí deflete à esquerda e segue até a
coordenada UTM 457806.06E; 7460156.43N,
denominado marco 1040 (M1040), ponto este
localizado na Estrada Municipal das Campinas,
daí deflete à direita e segue por esta estrada até
a confluência com a Avenida Professor Manuel
César Ribeiro, daí deflete à esquerda e segue
por esta avenida até a confluência com o Anel
Viário (trecho) Avenida Geraldo José Rodrigues
Alckmin, daí deflete à esquerda e segue pelo
Anel Viário até a coordenada UTM 454122.65E;
7463771.14N, denominado marco 46 (M46)
ponto este localizado no Córrego da Ponte Alta,
daí deflete à direita e segue a montante do
córrego até a coordenada UTM 453538.81E;
7460196.08N, denominado marco 47 (M47),
ponto este localizado na ponte da Estrada
Municipal José Pereira Lopes (PIN 50), daí
deflete à direita e segue até a coordenada UTM
452441.72E; 7459617.28N, denominado marco
6 (M6), daí deflete à direita e segue até a
coordenada UTM 452437.59E; 7460369.58N,
denominado marco 5 (M5), ponto este localizado
no Ribeirão da Galega ou Anhanguera, daí
deflete à direita e segue por este ribeirão até a

coordenada UTM 452408.66E; 7460944.13N,
denominado marco 4 (M4) daí deflete à direita e
segue até a coordenada UTM 452296E;
7461810.63N, denominado marco 1008(M1008),
ponto este localizado na Rua Japão, daí deflete
à esquerda e segue até o ponto de coordenadas
UTM 451795.89E; 7461703.59N, denominado
marco 1007 (M1007), ponto este localizado na
divisa da APP distando 30m da margem do
Ribeirão da Galega ou Anhanguera, daí deflete à
direita e segue pela APP do Ribeirão da Galega
ou Anhanguera, sentido jusante até o ponto MU
(16) de coordenadas UTM 451763.99E;
7461774.71N, daí deflete à direita e segue até o
ponto MU (17) de coordenadas UTM
451802.99E; 7461774.25N, daí deflete à
esquerda e segue até o ponto MU (18) de
coordenadas UTM 451861.22E; 7461844.83N,
daí deflete à direita e segue até o ponto MU (19)
de
coordenadas
UTM
451922.78E;
7461804.53N, daí deflete à esquerda e segue
até o ponto MU (20) de coordenadas UTM
451968.91E; 7461875.93N, daí deflete à direita
e segue até o ponto MU (21) de coordenadas
UTM 452006.69E; 7461851.47N, daí deflete à
direita e segue até o ponto MU (01) de
coordenadas UTM 452007.73E; 7461839.48N,
localizado na lateral direita da Rua Dr. Luiz Itálico
Bocco, sentido centro-bairro, na divisa com o
lote nº 04 da Quadra “2” do loteamento Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro; segue pela Rua
Dr. Luiz Itálico Bocco até o ponto MU (02) de
coordenadas UTM 452085.45E; 7461915.27N,
daí deflete à esquerda e segue até o ponto MU
(03) de coordenadas UTM 452087.41E;
7461928.89N, daí deflete à esquerda e segue
até o ponto MU (04) de coordenadas UTM
452049.34E; 7461952.89N, daí deflete à direita
e segue até o ponto MU (05) de coordenadas
UTM 452049.11E; 7461964.28N, daí deflete à
direita e segue até o ponto MU (06) de
coordenadas UTM 452056.99E; 7461971.69N,
daí deflete à esquerda e segue até o ponto MU
(07) de coordenadas UTM 452046.73E;
7461982.63N, daí deflete à direita e segue até o
ponto MU (08) de coordenadas UTM
452058.60E; 7461994.35N, daí deflete à
esquerda e segue até o ponto MU (09) de
coordenadas UTM 452034.94E; 7462012.80N,
daí deflete à direita e segue até o ponto MU (10)
de
coordenadas
UTM
452023.63E;
7462022.65N, daí deflete à direita e segue até o
ponto MU (11) de coordenadas UTM
452003.42E; 7462044.83N, daí deflete à direita
e segue até o ponto MU (12) de coordenadas
UTM 452030.87E; 7462072.53N, localizado na
Rua Eduardo Douglas Visoto de Camargo, daí
deflete à esquerda e segue por esta rua até o
ponto MU (13) de coordenadas UTM
451919.44E; 7462219.79N, daí deflete à
esquerda e segue até o ponto MU (14) de
coordenadas UTM 451906.52E; 7462222.75N,
localizado na Rua Prof. José Pinto Marcondes
Pestana, daí deflete à esquerda e segue por esta
rua até o ponto MU (15) de coordenadas UTM
451676.37E; 7461985.57N, localizado na APP
do Ribeirão da Galega ou Anhanguera, daí
deflete à direita e segue pela APP do Ribeirão da
Galega ou Anhanguera até o ponto de
coordenada UTM 451602.82E; 7462035.62N,
denominado marco 1050 (M1050), daí deflete à
esquerda até a coordenada UTM 451536.99E;
7462043.43N,
denominado
marco
1051
(M1051), daí à esquerda e segue até a
coordenada UTM 451356.25E; 7461782.27N,
denominado marco 1052 (M1052), daí deflete à
direita e segue até a coordenada UTM
451270.74E; 7461877.14N, denominado (1053),
ponto este localizado na Estrada Sebastião
Vieira Machado, daí deflete à direita e segue por
esta estrada até a confluência com a Avenida
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Avenida
Doutor Francisco Lessa Junior, daí deflete à
direita e segue pela Avenida Doutor Francisco
Lessa Júnior até a confluência com a Rua
Professora
Myriam
Penteado
Rodrigues
Alckmin, daí deflete à direita e segue pela
referida rua a divisa dos Loteamentos Jardim
Rezende e Vila Rica com o Loteamento
Residencial Doutor Lessa, daí deflete à esquerda
e segue pela divisa mencionada acima, até a
Rua Dona Gabriela de Barros Lessa, daí deflete
à direita e segue por esta rua até a Rua Doutor
Álvaro Pinto Madureira junto ao leito da Rede
Ferroviária Federal, antiga Estrada de Ferro
Central do Brasil, daí deflete à esquerda e segue
por esta ferrovia (sentido RJ – SP) até a
coordenada UTM 449777.05E; 7462569.51,
denominado marco 85 (M85) daí deflete à direita
e segue até a coordenada UTM 449331.81E;
7462952,21N, denominado marco 84 (M84), daí
deflete à esquerda até a coordenada
449190.93E; 7462902.94, denominado marco
1054 (M1054), daí deflete à esquerda até a
coordenada
449079.75E;
7462743.78,
denominado marco 1055 (M1055), daí deflete à
esquerda até a coordenada 449070.46E;
7462610.77,denominado marco 1056 (M1056),
daí deflete à esquerda até a coordenada
449111.37E; 7462519.83N, denominado marco
1057 (M1057), daí deflete à direita até a
coordenada
449113,65E;
7462474.35N,
denominado marco 1058 (M1058), daí deflete à
direita até a coordenada 449073.87E;
7462372.04N,
denominado
marco
1059
(M1059), daí deflete à esquerda até a
coordenada
449079.55E;
7462273.14N,
denominado marco 1060 (M1060) ponto
localizado na Estrada Municipal da Mombaça,
daí deflete à esquerda e segue por esta estrada
até a confluência com a ponte sobre a Rede
Ferroviária Federal, Antiga Estrada de Ferro
Central do Brasil, daí deflete à direita até a
coordenada e segue por esta ferrovia (sentido
RJ – SP), daí deflete à esquerda e segue até a
coordenada UTM 449128.18E; 7461760.25N,
denominado marco 1012 (M1012), deflete à
esquerda e segue até a coordenada UTM
449450,36E ; 7461488,31N, denominado marco
1061 (M1061), ponto este localizado na Rodovia
Amador Bueno da Veiga (SP – 062), daí deflete
à esquerda e segue por esta Rodovia até a
confluência com a Rua Anacleto Rosa Júnior, daí
deflete à direita e segue por esta rua até a
coordenada UTM 450208.4E; 7461116.60N,
denominado marco 1011 (M1011), ponto este
situado na divisa do Loteamento Village
Paineiras, daí deflete à esquerda e segue pela
referida divisa até a coordenada UTM
450460.33E; 7461116.60N, denominado marco
1010 (M1010) daí deflete à direita e segue por
uma estrada sem denominação até a
coordenada UTM 450555.81E; 7460827.97,
denominado marco 1009 (M1009), ponto este
localizado na PIN – 453; daí deflete à direita e
segue por esta estrada até a coordenada UTM
449778.58E; 7460241.82N, denominado marco
8 (M8) daí deflete à esquerda e segue até a
coordenada UTM 450514.27E; 7458525.08N,
denominado marco 7 (M7), ponto este localizado
a cerca de 1000m em uma linha paralela a
Rodovia Presidente Dutra, daí deflete à direita e
segue até a coordenada UTM 449255.32E;
7457810.94N, ponto inicial desta descrição
encerrando uma área de 50.876.140,10m².

Termo de Compromisso e Responsabilidade,
que deverá ser lavrado antes da concessão do
primeiro auxílio mensal;
V – prestar declaração falsa ou usar meios
ilícitos para obtenção de vantagens.
Art. 14 O auxílio, a que se refere esta Lei,
vigorará:
I – pelo tempo necessário à execução das obras,
no caso de urbanização de áreas pelo Poder
Público Municipal;
II – por até 06 (seis) meses, no caso de situação
emergencial ou de calamidade pública, podendo
ser prorrogado por relatório circunstanciado
elaborado pelo Departamento de Assistência
Social.
III- até a inclusão em programas habitacionais ou
de emprego.
Art. 15 Uma vez verificada a existência da
situação prevista no art. 1º desta Lei, será
realizado o cadastramento dos moradores das
áreas atingidas, e realizado o atendimento inicial
dos beneficiários, com o objetivo de orientá-los
sobre o funcionamento do Programa.
Art. 16 O “Auxílio Moradia” previsto nesta Lei,
será gerido pelas áreas de Assistência Social,
Habitação e Defesa Civil do Município de
Pindamonhangaba, as quais poderão contar
com o apoio dos demais órgãos competentes.
Art. 17 As despesas decorrentes da execução
desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias das áreas envolvidas e
suplementadas, se necessário.
Parágrafo Único. A aplicabilidade desta Lei fica
condicionada a disponibilidade orçamentária e
financeira da Prefeitura, em observância com a
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 18 Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 241/2013
Contrato nº 215/2013
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação, responsabilidade
técnica em montagem, desmontagem e operação em estruturas metálicas, coberturas,
tendas, palcos, cadeiras plásticas, mesas plásticas, geradores para eventos do município de
Pindamonhangaba.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Audio Service Locação E Comércio Ltda.
Data de assinatura: 16/12/2013
Vigência: 06 (seis) meses
Valor: R$ 92.743,00
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Assina pela contratada: Agnaldo Carlos Gomes

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 119/2013

Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos em 20 de dezembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 198/2013

Contrato nº 216/2013
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação, responsabilidade
técnica em montagem, desmontagem e operação em estruturas metálicas, coberturas,
tendas, palcos, cadeiras plásticas, mesas plásticas, geradores para eventos do município de
Pindamonhangaba.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Lima & Rios Ltda. ME
Data de assinatura: 16/12/2013
Vigência: 06 (seis) meses
Valor: R$ 12.102,00
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Assina pela contratada: Mozart Tadeu Rios
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2014.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO
DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 235/2013
Objeto: Aquisição de madeira a serem utilizadas nas obras no distrito de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1993/2013
Contratada: MG Moreira Construção ME
Data da AF: 19/12/2013
Valor: R$ 21.454,00
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2014.

Anexo IX
ZM – 02
Inicia-se o seu perímetro, no ponto UTM
449715.12E; 7455091.53N, denominado marco
107 (M107), distante cerca de 1.500,00m (um
mil e quinhentos metros) da Rodovia Presidente
Dutra (BR 116), localizado na estrada sem
denominação (continuação da Estrada Municipal
Antonio Marçon), segue pela Estrada sem
denominação até o ponto com coordenadas UTM
449607,00E; 7456232,00N, denominado marco
Z (im), distante cerca de 500,00m (quinhentos
metros) da Rodovia Presidente Dutra (BR 116),
deflete à direita e segue numa linha imaginária
paralela à Rodovia Presidente Dutra (BR 116)
e dela distante 500,00m (quinhentos metros)
até o ponto de coordenadas UTM 453786.28E;
7458503.73N, denominado H(03); deflete à
direita e segue até o ponto junto à margem
esquerda do córrego do Pinhão do Borba
ou da Malacacheta, com coordenadas UTM
454666.73E, 7458382.83N, denominado marco
100 (M100), deflete à direita, segue pela margem
do córrego, até o ponto com coordenadas UTM
454823.43E, 7457973.53N, denominado marco
99 (M99), distante 1.500m (um mil e quinhentos
metros) da Rodovia Presidente Dutra (BR 116),
deflete à direita e segue por uma linha imaginária
paralela à Rodovia e dela distante 1.500m (um
mil e quinhentos metros), até o ponto com
coordenadas UTM 449715.12E, 7455091.53N,
denominado marco 107 (M107), ponto inicial
desta descrição, encerrando assim uma área de
5.614.321m².

Contrato nº 209/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada
no fornecimento de refeições, pelo período de
12 (doze) meses para o Corpo de Bombeiros
de Pindamonhangaba.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: José Mário Cândido Pereira Restaurante ME
Data de assinatura: 06/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 110.880,00
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Edson Macedo de Gouvêa
Assina pela contratada: José Mário Cândido Pereira
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2014.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO
DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 211/2013
Objeto: Aquisição de materiais diversos de
obras a serem aplicados nas Obras do Distrito
de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1994/2013
Contratada: DL Ishizucka ME
Data da AF: 19/12/2013
Valor: R$ 4.226,18
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1995/2013
Contratada: Potenza Celano Ferramentas Ltda.
Data da AF: 19/12/2013
Valor: R$ 1.574,70
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1996/2013
Contratada: Raul Rabello Neto EPP.
Data da AF: 19/12/2013
Valor: R$ 5.125,00
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1997/2013
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP
Data da AF: 19/12/2013
Valor: R$ 3.696,90
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2014.
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Familiares de L. Gustavo entregam
alimentos para instituições
MARCOS VINÍCIO CUBA
No dia 29 de dezembro
Pindamonhangaba viveu um
momento ímpar. O volante
da Seleção Brasileira de futebol, Luiz Gustavo, participou de um jogo beneﬁcente.
A ação social contou com o
apoio de vários parceiros e
da Prefeitura de Pindamonhangaba e foram arrecadados cerca de 2 mil quilos de
alimentos.
Na manhã de quinta-feira
(9), o pai de Luiz Gustavo,
Luiz Antonio Dias, e o irmão do atleta, Jardel Dias,
ﬁzeram a entrega dos mantimentos para quatro instituições do município. O prefeito de Pindamonhangaba,
subprefeito de Moreira César, secretário de Relações
Institucionais, de Esportes,
e diretores da Prefeitura de
Pindamonhangaba também
participaram deste momento
ocorrido no Centro Esportivo José Ely Miranda, “Zito”.
Luiz Antonio Dias comenta que a família já passou por situações difíceis e
sempre que possível busca
ajudar as pessoas. “Eu e o
Luiz Gustavo estamos muito
felizes com o resultado deste

Marcos Vinício Cuba

Prefeito de Pindamonhagaba participou da entrega e elogiou as pessoas envolvidas na arrecadação

jogo e no ﬁnal deste ano pretendemos trazer mais pessoas
e arrecadar mais alimentos.
O Luiz participou deste jogo
aqui, em Goiânia, e também
em Taubaté. A intenção dele
é sempre ajudar”, ﬁnaliza.

As entidades beneﬁciadas
foram: Lar Irmã Terezinha,
que atende 63 residentes; Lar
São Vicente de Paulo, com
52 residentes; Apae – que
presta atendimento para 243
alunos, e o Lar São Judas

Tadeu, com 70 alunos matriculados.
O prefeito de Pindamonhangaba disse que fica
muito feliz com a solidariedade do povo pindense,
que compareceu ao jogo e

fez a doação dos alimentos, um gesto bonito. Ele
agradece a todos que contribuíram e garante que
este momento ficará guardado em seu coração.
Frei Diego recebeu os ali-

CAMPO VERA ASSONI RECEBE ‘TUBAVERÃO’ E COPA GIBA
MARCOS VINÍCIO CUBA
O campo Vera Assoni está
movimentado nos últimos ﬁnais de semana. Aos sábados
o local é palco do Campeonato Tubaverão, aos domingos

a bola rola pela Copa Giba.
O Tubaverão teve início no
dia 4 de janeiro e seguirá até
fevereiro. A Copa Giba – para
os cinquentões - começou no
ﬁnal de 2013.

Pelo Campeonato Tubaverão, neste sábado (11), o
Flamengo pega o Jardinzão
(Jardim Resende), às 14h45;
o Cardosão encara o Esporte
Modelo, às 16h30. Na primeira

partida o Flamengo goleou o
Modelo por 6 a 2 e o Jardinzão
aplicou 4 a 2 no Cardosão.
Pela Copa Giba o Campo
Alegre é o lider com 20 pontos, seguido pelo Flamengo,

com 16. O líder fará o terceiro jogo deste domingo (12), o
desaﬁo vai ser com o Maricá.
A partir das 8h30, o RBS enfrenta o Estrela; na sequência,
tem Flamengo e Aﬁzp.

mentos para o Lar São Judas
Tadeu e diz sentir-se feliz
com a solidariedade do jogador e familiares, pois mesmo
sem conhecer a instituição
teve este gesto generoso com
a entidade.
A diretora da Apae, Vera
Lúcia de Carvalho Júnior,
frisa que estas ações sociais
são muito importantes, porque além de unir as pessoas é
um ato de solidariedade. Ela
ressalta que no ano de 2013
as entidades estiveram mais
unidas e agradece o apoio
da Prefeitura, que em vários
eventos buscou envolver
as entidades, para que cada
uma pudesse participar e
angariar fundos. Vera também agradeceu imensamente a contribuição do jogador
Luiz Gustavo, amigos e familiares.
O presidente do Lar São
Vicente de Paulo, Antonio
Alves de Moraes Júnior,
disse que esta doação veio
em boa hora e é muito gratiﬁcante recebê-la. “Costumo
dizer que toda doação vem
em boa hora, somos muito
gratos com a solidariedade
do Luiz e de todos que nos
ajudam. Estes alimentos irão
contribuir com os nossos residentes”.
A assistente social do
Lar Irmã Terezinha, Suely
Giorio, aﬁrma que a entidade está aberta a qualquer
tipo de doação e que receber estes alimentos é uma
grande satisfação, pois o lar
necessita muito, o consumo
é elevado. Assim como os
demais, ela estende os agradecimentos a todos.

Pessoas aproveitam noites de verão para praticar esportes
Marcos Vinício Cuba

Frequentadores

A

s noites de sábado e domingo são perfeitas para reunir quem gosta de andar de
esqueite. O eletricista Éder Ribeiro pratica
esta modalidade há mais de dez anos e conta que
há dias em que a pista do “João do Pulo” reúne
mais de 40 amantes do esporte. “Agora, na época
de férias, vem muita gente e a noite é essencial
para praticarmos o nosso esporte. Aqui tem pessoas de todas as idades, é um ponto de encontro
mesmo. Praticar esqueite para mim é transformar
o ser humano, porque a pessoa passa a acreditar
que é capaz de fazer qualquer coisa. Este esporte
está ‘bombando’ aí. Eu trabalho de dia e venho aqui
à noite, mas o movimento começa aqui desde cedinho”, aﬁrma Ribeiro.
Carlos Eduardo Mathias, 15 anos, há dez meses
decidiu fazer algumas manobras com o esqueite.
Ele diz que viu na televisão e gostou, por isto resolveu praticar a modalidade e diz que na pista do “João
do Pulo” é interessante porque fez novas amizades.

O primo de Carlos, Rodrigo Mathias, 11 anos,
há nove meses decidiu andar de esqueite e conta
que gosta bastante deste esporte e já aprendeu várias manobras em pouco tempo.
Logo na entrada do Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira a diversão já começa. Amigos
se encontram para jogar vôlei de areia, como é o
caso dos representantes da Hípica Vigilato. Maria
Eduarda de Oliveira Lopes e Flávio Nogueira Júnior
são dois jovens que aproveitam as noites quentes
para se divertir e fazer atividade física.
Maria Eduarda diz que gosta bastante de praticar esportes e os amigos se reúnem para ir à noite ao
“João do Pulo”, porque durante o dia ﬁca impossível
devido à temperatura. “O nosso verão e as férias estão
sendo ótimas. As pessoas que estão em casa deveriam
levantar e vir aqui para curtir as noites e aproveitar as
férias”.Flávio também faz vários esportes, brinca que é
bom para emagrecer um pouco e aﬁrma que é gostoso
estar com os amigos para se divertir no voleibol.

Longe do sol, esqueitistas se divertem na pista do CE João Carlos de Oliveira

MARCOS VINÍCIO CUBA
Os termômetros têm registrado temperaturas elevadas e, mesmo no período
noturno, ﬁcar dentro de casa
tem sido difícil. Os estoques
de ventiladores estão praticamente escassos em Pin-

damonhangaba, há lojas que
não têm mais o produto para
oferecer. Por outro lado, o
calor tem sido motivo para
estimular a prática de atividade física.
Muitas pessoas que costumavam praticar a cami-

Marcos Vinício Cuba

nhada, bater uma bola, jogar
voleibol ou andar de esqueite em outros períodos estão aproveitando o período após as 19 horas, pois
com o horário de verão e
o sol se despede sempre
bem mais tarde.

Atividades no João do Pulo

O

Centro Esportivo João Carlos de Oliveira é um local onde a prática de atividade física acontece
o ano inteiro, no entanto, nesta época do ano o espaço tem sido mais frequentado, até mesmo
porque há muitos jovens em período de férias escolares. Seja no voleibol de areia ou na pista de
esqueite, o importante é se movimentar.
É importante também se hidratar antes, durante e depois da prática da atividade física. Aﬁnal, no suor
são eliminadas algumas substâncias e a água é um elemento que contribui para o bom funcionamento do
organismo.
Grupo de amigos e familiares na quadra de voleibol de areia

