Atacante de Pinda vai para Juventus

Marcos Vinício Cuba

EM SORTEIO,
ACIP DEFINE
10 VENCEDORES

O jovem atacante Cassimiro ﬁcará um ano emprestado para a Juventus
de Turim, atual líder do Campeonato Italiano. Além de atuar em um dos
maiores clubes da Itália, ao lado de jogadores consagrados com Marchisio,
Tevez, Pirlo e Bufon, Cassimiro poderá aproveitar a oportunidade para se
despontar para outras equipes italianas e europeias.
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Governo Federal pode liberar
novos projetos para cidade
Cintia Camargo

A Prefeitura de Pindamonhangaba apresentou
novas propostas para projetos de saúde, esportes,
mobilidade urbana, entre
outros, ao deputado federal e líder do Governo na
Câmara, Arlindo Chinaglia, na sexta-feira (17).
A intenção da Prefeitura é que o deputado apresente o material aos ministérios envolvidos nos
planos de Pindamonhangaba, para que a cidade
tenha suas solicitações
atendidas.
Recentemente, a cidade teve a aprovação do
Centro de Iniciação ao Esporte, que será construído
no bairro Crispim.
PÁGINA 3
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Deputado levará propostas municipais para Brasília-DF, onde o Governo poderá liberar mais projetos para Pindamonhangaba

Major Menegatto assume comando da 12ª Cia
Ana Camila Campos

Militares desﬁlaram para novo comandante após passagem de comando

O major Ricardo Teixeira Menegatto assumiu a 12ª Companhia de
Engenharia de Combate
Leve na quinta-feira (16)
no lugar do major Henrique Vidal Lopez Pedrosa,
que dirigiu a unidade durante dois anos. Durante
a cerimônia, o general de
Brigada William Georges
Felippe Abrahão destacou
a criação de um ambiente
familiar nas tropas da 11ª
e 12ª Cia, e convidou os
familiares do ex-comandante para descerrarem
a foto na galeria. Pedrosa
agora vai para BrasíliaDF, onde trabalhará na
sede do Departamento de
Engenharia e Combate.
PÁGINA 5
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PÁGINA 2

Programação do
carnaval é divulgada
A Prefeitura de Pindamonhangaba fará o lançamento da programação de
carnaval deste ano nesta
terça-feira (21), no auditório municipal. A festa
começa no dia 7 de fevereiro, com o Festival de

Marchinhas, e ainda contará com matinês, banda,
desﬁle de blocos tradicionais e de novos da cidade,
além do Juca Teles e do
Barbosa – que se apresentará em duas ocasiões.
PÁGINA 7
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Candidatos a
emprego devem
buscar qualificação

E

ra comum, até a década de 1970, as grandes
empresas contratarem. Bastava aparecer na
porta, fazer uma entrevista e ‘cair para dentro’, principalmente de indústrias para empregos operacionais. Entretanto, o período de crescimento acelerado do Brasil parou. Está em ritmo lento, assim como a
maior parte dos países de mundo.
Assim, as oportunidades de trabalho têm ficado cada
vez mais escassas. Hoje, 2014, a conquista de uma vaga
no mercado de trabalho está cada vez mais difícil.
Para piorar o cenário, quando há vaga, também existe o despreparo dos postulantes. Pindamonhangaba,
por exemplo, tem opções de emprego para dezenas de
áreas e foi um dos municípios com destaque no fechamento de 2013 no Caged – Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados – órgão da Secretaria Estadual de Emprego e Relação do Trabalho e vinculado ao
Ministério do Trabalho.
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Sebrae Móvel fica na cidade até quinta-feira
Desde segunda-feira (20), empresários e aspirantes a empreendedores podem aproveitar o atendimento gratuito promovido pela
unidade móvel do Sebrae, que ficará na cidade até quinta-feira (23).
O veículo estará à disposição
dos interessados na praça Monsenhor Marcondes, das 9 às 17 horas,
onde técnicos especializados farão
atendimentos individuais sobre
temas relacionados à gestão de negócios, como Finanças, Marketing,
Planejamento e Jurídico, entre outros. No Sebrae Móvel, os interessados também têm detalhes sobre
os produtos e serviços e a programação de palestras, workshops e
consultorias.
A ação é uma iniciativa do Sebrae-SP com o objetivo de estimular empreendedorismo nos

Ana Camila Campos

municípios do interior do Estado.
Somente em 2014, o programa
atendeu empreendedores de 15

Acip entrega prêmio da Campanha Natal
Divulgação

Apesar disso, há vagas em Pindamonhangaba que
não são preenchidas porque há carência em especialização de algumas áreas. Algumas empresas, principalmente indústrias, estão com vagas abertas e não
conseguem preenche-las, porque não há profissional
habilitado para o serviço. Assim, há naturalmente a
busca em outros mercados por esses trabalhadores.
Entretanto, é bom ressaltar que a dificuldade em
encontrar um funcionário qualificado não está apenas
para os cargos com exigências elevadas de graduação.
Há vagas que estão abertas há meses no município e não
aparecem pessoas aptas ao serviço – algumas delas exigindo apenas o Ensino Médio e outras nem disso precisam, mas sim de cursos específicos. O PAT – Posto de
Atendimento ao Trabalhador – constantemente publica
quadro e vagas de empregos e algumas se repetem, várias vezes.
Em muitos casos, é o desempregado o culpado. De
acordo com o especialista em Recursos Humanos e colunista do portal UOL, Reinaldo Polito, é importante estar pronto para as chances na carreira. “É fundamental
estarmos muito bem preparados para quando a oportunidade surgir, e não procurarmos nos preparar apenas
quando surgir a oportunidade”.
Neste cenário, vale ressaltar, que a Prefeitura constantemente promove cursos de capacitação profissional
– um incremento no currículo que pode culminar na obtenção de um emprego – sobretudo aos jovens.

r

EGiStro
CUltUral

Arquivo pessoal

Poetisa Neila Cardoso

A Acip - Associação Comercial
e Industrial de Pindamonhangaba
- realizou no último sábado (18), o
sorteio referente à Campanha de
Natal. Cada ganhador vai receber
os seguintes prêmios: TV 22” Led,
um liquidificador um aparelho telefônico, uma lavadora de roupas
tanquinho, um forno de micro-ondas, um fogão, um refrigerador,
um rack, um conjunto estofado,
um grill, um aspirador de pó, um
ferro, um ventilador, um DVD, um
armário, uma cama, um conjunto
de cozinha e um de mesa Vitória.
CONfirA OS VeNCedOreS

Concurso de bolsas para 2014
O Colégio Progressão está com
inscrições abertas para quem deseja participar da seleção de bolsas
de estudo para os cursos pré-vestibulares extensivos - matutino e noturno - e para a turma MED.
Para efetuar a inscrição basta
acessar o site www.progressao.
com até quinta-feira (23) e seguir as instruções. A prova acon-

tece no sábado (25) às 9 horas,
nas unidades Taubaté e Pindamonhangaba.
Dependendo da classificação do
candidato, poderá ser concedido
até 100% de desconto. O resultado
será informado exclusivamente, na
recepção das unidades do colégio e
a data de divulgação será fornecida
no dia da prova.

1 - rosely regina braz
- mantiqueira
2 - maria de Fátima Vieira
- São benedito
3 - aldo Lemos andrade
- Cidade nova
4 - marlene Correa da Silva
- Cidade nova
5 - jeferson César amador
- mariana
6 - Tatiana de Paula iwata
- Parque São domingos
7 - maria aparecida Calado
- Vale das acácias
8 - jaci aparecida gonçalves
- andrade
9 - iolanda amaral Vieira
- Campo alegre
10 - Caroline aparecida almeida de
moura - beta

XX juventrova
Altair Fernandes

Sociedade Literária
Uma iniciativa da
acadêmica neila Cardoso
poderá resultar na criação
da Sociedade Literária
da aPL – academia
Pindamonhangabense de
Letras. neila pretende
reunir um grupo (membros
da aPL ou não) de

cidades da região de Guaratinguetá, serra da Mantiqueira e
Vale Histórico.

pessoas interessadas em
conversar sobre assuntos
relacionados à literatura,
poesia, música e às artes
em geral. “a sociedade
seria a oportunidade de
aprendermos juntos,
ouvirmos sugestões de
leitura, conhecermos
autores e artistas. a ideia é
que as reuniões aconteçam
uma vez por mês em
lugares diferentes e
abertas aos interessados”,
explica neila Cardoso.
os primeiros passos
no sentido de tornar
realidade a Sociedade
Literária já foram dados
com alguns integrantes
da aPL em reunião com a
escritora (ex-presidente
da academia de Letras),
elisabete guimarães. neila
é arte-educadora e poetisa
com vários livros publicados
em Pindamonhangaba.

Fundação dr. João romeiro

Sarau no Lions
O poeta e músico William Castilho
Moraes, representando a Sociedade
dos Poetas Vivos,
está organizando
um sarau que deverá ser realizado
no dia 31 de janeiro (uma sexta-feira), às 20 horas,
no Lions Clube de
Pindamonhangaba
(avenida São João
Bosco, 477, bairro

Santana – próximo
à Vila Militar), com
entrada franca.
“Será um encontro
especial de música e poesia para
todos os admiradores da arte, para
as pessoas que
gostam de poesia
recitarem seus
poemas e autores
venderem seus
livros”, ressalta
Willian.

EXPEdiENtE

este ano serão completadas 20 (vinte) edições do
juventrova, e não 30 como,
por desatenção, havíamos
divulgado na coluna de
terça-feira passada. o juventrova é um concurso de
trovas estudantil destinado
a estudantes das redes
pública e particular da 5ª
série do ensino Fundamental ao 3º ano do Curso
médio, criado pela seção
da UbT-União brasileira de
Trovadores de Pindamonhangaba. este ano o tema
será “Copa” (mundial de
Futebol). Cada estudante
poderá concorrer com até 3
(três) trovas de sua autoria.
Cabendo aos professores
interessados em trabalhar
a trova com seus alunos,
selecionar as melhores
(qualquer número). os trabalhos devem ser digitados
em uma lauda, na qual
deve conter os seguintes
dados (obrigatórios): nome
completo do aluno autor da
trova, série em que estuda, nome completo de seu

professor (é imprescindível)
e da escola. os trabalhos
enviados sem a observância
aos dados mencionados
não concorrerão.
Trovas devem ser
enviadas para a Tribuna
as trovas devem ser
enviadas impreterivelmente até o dia 26 de maio
para o jornal Tribuna do
norte: Praça barão do rio
branco, 25 – centro - CeP
12400-280 – a/C de altair
Fernandes. os autores
das melhores trovas serão
premiados em evento comemorativo ao aniversário
da emancipação político e
administrativa de Pindamonhangaba. na realização
do juventrova a UbT-Pindamonhangaba, presidida por
josé Valdez de Castro moura, conta com a parceria
da Secretaria de educação
e Cultura da administração
municipal com a participação da biblioteca municipal
Vereador rômulo Campos
de arace.
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cIDADE
Líder do Governo recebe novos
projetos para Pindamonhangaba
cinTia caMarGo
***
o deputado federal arlindo chinaglia esteve em
Pindamonhangaba na última sexta-feira (17), onde
se encontrou com o prefeito e outras lideraças na
cidade.
no encontro, o líder do
Governo na câmara dos
Deputados discutiu propostas e recebeu vários
projetos para a região e
para Pindamonhangaba.
Para o deputado fede-

Marcos Vinício cuba

ral, a iniciativa dos dirigentes da cidade ao definirem novos projetos
demonstra o cuidado com
a resolução dos problemas
de cada município.
o prefeito salientou
que
Pindamonhangaba
tem todos os requisitos
para pleitear mais de 60
projetos já enviados ao
Governo Federal. Essa
situação é fruto de um
trabalho consistente de
análise da realidade do
município.

MobiLidade urbana
Pindamonhangaba apresentou projetos nas várias áreas:
Saúde, Educação,
Esportes, Mobilidade
Urbana, entre outras.
Segundo informações
do Governo Federal,
em uma relação de
todos os municípios
brasileiros, apenas
quatro cidades, em
cada dez, têm reais
condições para receber novos investimentos e Pindamonhangaba faz parte deste
pequeno grupo. Um
projeto federal que a

cidade já recebeu foi
o Centro de Iniciação
ao Esporte, que será
construído no bairro
Crispim. O projeto
prevê uma pista de
atletismo para treinamento, onde todas
as modalidades deste
esporte poderão ser
atendidas, com ginásio poliesportivo com
quadra em tamanho
oficial e duas transversais – para atender o maior número
de atletas – e também
terá arquibancadas
móveis.

População aprova
iniciativa da Saúde
Marcos Vinício cuba

O atendimento será realizado em vários lugares
Marcos Vinício cuba
***
o atendimento itinerante da secretaria de
saúde começou nessa segunda-feira (20). a atitude foi aprovada pela população, que pode fazer
sugestões, críticas, elogios
e solicitações diretamente
com a secretária da pasta.
Este trabalho teve início
no centro de Especialidades Médicas.
De acordo com a secretária de saúde, a intenção é percorrer todos
as unidades de saúde do
município, ouvindo a população e os profissionais
que atuam nos locais. Ela
afirma que este trabalho é
necessário, pois, só é possível implementar ações
após constatar as reais necessidades.
Tais aparecida Gomes batista, moradora

do castolira, aproveitou
a manhã de segunda-feira
para conversar com a secretária e esclarecer algumas dúvidas. “Eu aprovo
este trabalho e acho ótimo
para a gente, porque podemos ouvir as propostas
que eles têm e a secretária
está nos ouvindo também.
É muito boa essa oportunidade que a Prefeitura
está dando”.
carlos roberto da silva, morador do santana,
cita que este tipo de ação
é excelente, pois com isto
o atendimento poderá ser
melhorado. Ele comenta
que é bom a secretária de
saúde ouvir a população,
porque os pindenses merecem essa atenção e carinho que está sendo dado.
“É um trabalho maravilhoso que ela está fazendo, parabenizo a atitude e
o carinho”.

Prefeito, deputado e outras autoridades defenderam parcerias entre municípios, Câmara e Governo

Serviço de roçada prepara
escolas para volta às aulas
Maria FErnanDa Munhoz
***
as aulas nas escolas
municipais reiniciam no
dia 29 de janeiro e, por
isso, a Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando a manutenção em
todas as unidades, com a
roçada, capina e limpeza
de vegetação nas áreas internas. a iniciativa visa levar mais segurança para os
alunos e funcionários das
escolas e creches, assim
como oferecer um ambiente escolar agradável.
Todas as 60 escolas
e creches do município
estão recebendo a ação.
Parte do atendimento
está sendo realizado pela
secretaria de obras, por
meio do Departamento
de serviços Municipais, e
parte está sendo realizada
pela subprefeitura de Moreira césar.
na semana entre os
dias 20 e 26 de janeiro, as
escolas atendidas foram:
Prof. Manoel césar ribeiro (crispim), Dr. andré
Franco Montoro (cris-

SINDICATO RURAL DE
PINDAMONHANGABA
Rua Dr. Frederico Machado nº 65, Centro
– Pindamonhangaba
AVISO DE EDITAL
O Sindicato Rural de Pindamonhangaba
comunica que está afixado em sua sede à
Rua Dr. Frederico Machado nº 65, Centro,
Pindamonhangaba, o edital completo
convocando seus associados quites e em
gozo dos seus direitos Sindicais para eleição
da nova Diretoria que será realizada em
sua sede no dia 25/02/2014, em primeira
convocação, das 08h às 17h e em segunda
convocação, no mesmo dia às 17h30minutos.
O prazo para registro das chapas é de
22/01/2014 a 31/01/2014 das 08h às 12h e
das 13h às 17h, na sede do Sindicato.
Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2014.

Presidente

Maria Fernanda Munhoz

Equipe trabalha na roçada de mato na escola do Liberdade
pim), Prof. Jairo Monteiro
(Vila rica), Prof. augusto
césar ribeiro (Vila rica),
Dulce Pedrosa romeiro
Guimarães (boa Vista),
Padre Mario antonio bonotti (Maria Áurea), Profª Maria zara Miné renoldi dos santos (ouro
Verde), Prof. Moacyr de
almeida (bela Vista),

abidas Júnior santiago e
silva (santa cecília), Dr.
angelo Paz da silva (cidade Jardim), Prof. Félix
adib Miguel (Lessa), creches: João Fleury Filho
(alto do cardoso), Dr.
Francisco Lessa Júnior
(cidade Jardim), Frei
reynaldo nieborg (santa
cecília) e nap Dr. Fran-

cisco romano de oliveira
(bela Vista).
na última semana, a
equipe da subprefeitura realizou o serviço na
escola municipal José
Gonçalves da silva “seu
Juquinha”, no loteamento Liberdade. Todas as
outras unidades também
receberão o serviço.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 261/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 261/2013 de “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento, instalação
e troca de vidros nos prédios da Secretaria de Educação”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade
de 12 (doze)
meses, assinada em 03/01/2014:
ATA nº 008/2014

Empresa:

JOSÉ BARBOSA MOREIRA FILHO – ME

ITEM

UNID.
DE MEDIDA

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO ANUAL

01

M2

004.023 – Prestação de Serviço para fornecimento,
instalação e troca de vidros, liso ou canelado, incolor,
3mm. Unid. M2

..........

120,78

600

Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2014.
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Martim Cesar pede faixa Prefeito veta Projeto do vereador Roderley Miotto buscou
elevada de pedestres na Professor Osvaldo da marcação melhorias para a Saúde de
de consulta por telefone
Pindamonhangaba em 2013
Manoel César Ribeiro
AssessoriA

de

AssessoriA

C o m u n i C A ç ã o /CVP

de

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

Vereador Professor osValdo

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
teve o Projeto de Lei número
196/2013, que Dispõe sobre
a marcação de consulta por
agendamento telefônico nas
UBS – Unidades Básicas de
Saúde para todos os munícipes
de Pindamonhangaba, vetado
esta semana pelo Prefeito. O
objetivo do projeto é de que
toda a população pudesse marcar suas consultas por telefone,
a fim de evitar as constantes
horas de espera nas filas e constrangimentos, considerando
também que muitos pacientes
são idosos, deficientes físicos,
mães com crianças pequenas e
crianças de colo.
Na ocasião da votação e
aprovação o vereador justi-

ficou seu projeto no fato das
constantes e intermináveis filas
que são registradas e mostradas
em vários meios de comunicação e este projeto vem para
tentar solucionar ou amenizar
os problemas que afetam os
usuários do SUS – Sistema
Único de Saúde. Entretanto,
o veto voltará a ser analisado
em nova votação pelo Poder
Legislativo, podendo ser derrubado pelos vereadores. “Com
essa rejeição do Prefeito, o
atendimento na saúde de nosso
município continuará sendo
realizado de forma precária,
sobrecarregando assim os funcionários e os munícipes que
dependem deste atendimento”,
ressalta o vereador Professor
Osvaldo.

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Em 2013, Roderley Miotto
(PSDB) também
teve forte atuação
na Saúde. Consciente que a área
precisa de muito
trabalho, o vereador foi para
as ruas, junto à Vereador roderley Miotto
população, com o intuito de vado dispõe sobre a fixação da
definir as ações prioritárias lista de medicamentos dispopara o seu primeiro ano de níveis para entrega na Rede
mandato.
Municipal de Saúde, faltando
Nomeado como membro apenas o crivo do prefeito para
da Comissão de Saúde e As- transformá-lo em Lei.
sistência Social da Câmara dos
Após presenciar as interVereadores, o parlamentar lu- mináveis filas para marcação
tou para a implantação de uma de consultas no Posto de SaúCasa de Recuperação para de, Roderley Miotto teve aproDependentes Químicos em vado no Plenário um projeto
Pindamonhangaba. Roderley de lei que trata de condições
visitou a cidade de Presidente diferenciadas de marcação
Prudente, referência estadual de consultas para idosos e
em atendimento e recupera- portadores de necessidades
ção, para conhecer o trabalho especiais. Outro projeto que
e trazer ideias para a cidade, tramita na Casa de Leis, dispõe
além de participar de reuniões sobre prazo para remarcação
com o Prefeito Municipal, de consultas.
Vito Ardito Lerário, e o líder
“A Saúde é uma área imcatólico da Comunidade Can- portantíssima para qualquer
ção Nova, Dunga.
município e busquei, com a
Entre os projetos de lei de população, o que era mais urautoria de Roderley Miotto gente para Pindamonhangaba.
que foram aprovados na Câ- Estou atento aos problemas do
mara dos Vereadores está o Posto de Saúde, que geram as
que instituiu o Dia Municipal filas enormes para quem vai
da Psoríase (29 de Outubro) marcar uma consulta ou exacomo data para eventos que me e vou trabalhar ainda mais
visam esclarecer a população para encontrar soluções para
e combater o preconceito aos essa e outras situações que
portadores da doença. Outro são passadas diariamente pelo
projeto do edil que foi apro- povo”, garantiu o vereador.
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

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

Ricardo Piorino solicita Toninho da Farmácia Magrão destaca os
atendimento da O.A.B. no solicita troca do piso da requisitos para Bolsas de
Distrito de Moreira César feira do mercado
Estudos do nível superior
“É necessário descentralizar o

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

atendimento prestado à população”
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT), atendendo aos
reclames
de comerciantes e
clientes
da feira
do merc a d o ,
solicita
à Administração
Municipal, atra-

Animais em gaiolas

Vereador riCardo Piorino

O Presidente da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba, Ricardo Piorino
(PDT), está aguardando
uma reunião com o Prefeito
Municipal, Vito Ardito, e o
Presidente da O.A.B., Dr.
Marcel Afonso Barbosa
Moreira, com a finalidade de instalar a “Casa do
Advogado” no Distrito de
Moreira César, visando
atender àqueles que buscam
o serviço da Assistência
Judiciária gratuita.
Segundo o vereador,
inúmeras pessoas buscam
o serviço prestado pela
O.A.B. e grande parte

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

vés dos setores competentes,
que seja feita uma reforma
total do piso da referida feira,
pois são inúmeros os relatos
de quedas causadas pelos
buracos e pelo calçamento
irregular.
“Precisamos resolver este
problema o mais rápido possível, pois muitas pessoas
principalmente idosos estão
sendo vítimas de quedas e
algumas com ferimentos de
certa gravidade”, destaca o vereador Toninho da Farmácia.

são pessoas residentes no
Distrito de Moreira César,
que, além de enfrentarem
filas, têm ainda o ônus do
deslocamento até o centro
da cidade.
“Precisamos buscar uma
alternativa urgente, e, o
antigo prédio do 2º Distrito
Policial, localizado no Distrito de Moreira César, foi
desocupado recentemente,
sendo um local viável
para o funcionamento dos
serviços da Assistência
Judiciária gratuita”. “Além
do mais, o prédio é da municipalidade”, explicou o
vereador.

O vereador Toninho da
Farmácia, solicita ao Departamento de Postura uma
intensificação na fiscalização
dos estabelecimentos que

descumprem a
lei e mantêm
animais presos
em gaiolas em
condições precárias, muitas
vezes expostos
ao sol, sem água
e sem condições
de higiene. O
vereador que é
o autor da lei que proíbe o
comércio de animais, pede
um maior rigor na fiscalização
destes estabelecimentos não
regulamentados.

na

foto, o Vereador

Magrão

durante a insCrição e triageM realizada no ano Passado

O vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS),
informa a todos os alunos do ensino superior, interessados em
participar das inscrições para bolsa de estudos, os documentos
necessários, bem como os requisitos para a inscrição.
São necessários cópias dos seguintes documentos:
- RG e CPF
- Comprovante de endereço (conta de luz recente)
- Comprovante de renda de todos que trabalham na
família
- Comprovante de matricula da universidade ou o
contrato
Conforme a lei, a renda per capita, isto é, a somatória da
renda familiar, dividida pelo nº de pessoas da família, não
pode ultrapassar 8,82 UFMP = R$ 623,83. Também deverá
residir em Pindamonhangaba e ter feito vestibular este ano ou
estar cursando.
São requisitos para concessão da bolsa de estudos os seguintes critérios:
1- não possuir ensino superior completo
2- ter estudado em escola pública ou ser
bolsista integral da rede particular;
3- a maior nota obtida no vestibular no caso de
ingressantes;
4- média entre as notas nas disciplinas curriculares,
no último ano cursado, para os não ingressantes;
5- a menor renda per capita;
Os candidatos terão que preencher um formulário no local
e terá à disposição uma copiadora para aqueles que necessitarem de xerox. A inscrição e triagem será nos dias 25 e 26 de
janeiro, sábado e domingo, das 08h00 às 17h00, no Ginásio
Juca Moreira, no centro, em Pindamonhangaba.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

5

21 de janeiro de 2013

cIDADE

Major Menegatto assume comando
da 12ª Cia de Engenharia de Combate

AnA CAmilA CAmpos
***
A tarde da última quinta-feira (16) foi significativa para a Companhia de
Engenharia de Combate
leve (Aeromóvel) de pindamonhangaba. Na ocasião, o major Henrique
Vidal lopez pedrosa, após
dois anos à frente da Companhia, passou o comando para o major Ricardo
Teixeira menegatto.
Inicialmente, foi realizada a cerimônia de inauguração do retrato do comandante sucedido, que
reuniu autoridades civis
e militares, familiares e
imprensa no gabinete do
comandante.
Durante a cerimônia,
o general de Brigada
William Georges Felippe
Abrahão destacou a criação de um ambiente familiar nas tropas da 11ª
e 12ª Cia, reiterando que
não falta profissionalismo, educação e seriedade. “A equipe da Guarnição de Pinda é única.
Quando solicitamos as
tropas sabemos que a
missão será cumprida. O
valor profissional é de todos mas principalmente,
pela excelência da chefia”, disse.
Em seguida, ele convidou os pais e a esposa do
major pedrosa para descerrar a foto na galeria.
neste momento foram entregues as homenagens às
esposas dos comandantes
(sucedido e atual).
Homenagens
ao major Pedrosa
o major Henrique pedrosa recebeu um distintivo de comando, que reconhece o êxito na mais
nobre função de atuação.
Além disso, ele foi con-

Ana Camila Campos

Major Menegatto, major Pedrosa e general Abrahão na passagem de comando
templado com um machado, instrumento símbolo
que representa o guerreiro e combatente aeromóvel do Vale do paraíba.
A homenagem foi en-

tregue pelo antigo comandante da 12ª Cia, mário
Antônio Ramos Antunes e
pelo coronel Ribeiro.
o general Adhemar da
Costa Machado Filho, coAna Camila Campos

Major Pedrosa recebe o machado como homenagem

mandante do CmsE - Comando militar do sudeste, enfatizou que em todas
as 56 organizações militares de sua responsabilidade, existem 56 oficiais
que comandam esses vetores e que ele os admira
muito. “O êxito do CMSE
depende do homem que,
no momento, tem a responsabilidade de comandar. Tenho muito forte em
mim a gratidão e levo meu
agradecimento ao Pedrosa, que fez um belíssimo
trabalho. Ele é soldado, é
comprometido e é maduro”, salientou.
O general ainda completou, dizendo que pedrosa vai continuar sua
caminhada no exército e
reforçou que ele tem características essências a
um comandante.
“Ele foi espetacular na
sua participação no CMSE
e cumpriu com esmero todas as funções. nenhum

de nós conclui o trabalho
na Cia, mas pedrosa entrega ao menegatto uma
boa tropa em boas condições”, encerrou.
Passagem
de Comando
A solenidade teve início no pátio de formatura
e iniciou com a “oração do
combatente aeromóvel”,
conduzida pelo 1º tenente
Pacheco Soares, seguida
pelo Hino Nacional, que
foi entoada pela banda da
12ª Cia.
Em suas palavras de
despedida, o major pedrosa classificou a função de
comandante como a melhor experiência profissional de sua vida e externou
seus agradecimentos a todos aqueles que contribuíram para que ele exercesse sua função com êxito,
como companheiros e superiores de exército, família e parceiros da sociedade, além de agradecer ao
prefeito de pindamonhangaba pela “parceria sempre frutífera”. no evento,
o prefeito foi representado
pelo Secretário de Administração.
Ele ainda destacou

que o sucessor, major
menegatto, é um “militar
competente” e que agora
tem em mãos uma “tropa singular”. “o trabalho
constante, a disposição e a
vontade de fazer bem feito
agregaram forma e conte
údo à 12ª Cia. menegatto,
ocupe sua cadeira”, encerrou.
nas palavras de referência elogiosa pelo comando, o general Abrahão
discorreu sobre a atuação
do major pedrosa, exaltando o excepcional desempenho e o trabalho
profícuo do militar.”
Após os discursos, foram realizadas as solenidades tradicionalmente
militares que marcam o
evento, como a passagem
de comando, a revista de
tropa e o desfile da Cia ao
novo comandante.
Após cinco anos em
pindamonhangaba, major pedrosa e sua família
vão para Brasília, onde ele
poderá continuar contribuindo com as Forças Armadas e servido ao país,
prestando seus serviços
no Departamento de Engenharia e Combate.
Ana Camila Campos

Família do major Pedrosa descerra a foto na galeria

Prazo de alistamento militar já está em vigor

o ano começou e, com
ele, iniciou-se um período
importante e marcante na
vida de muitos jovens: o
prazo para o alistamento
militar. Temido por alguns
e desejado por outros, o
Serviço militar compreende as três Forças armadas (marinha, exército e
aeronáutica).
de acordo com o Plano
geral de Convocação para
2015 do ministério da
defesa, jovens do sexo
masculino que completam
18 anos em 2014 participam do processo seletivo.
Documentos
jovens nascidos em
1996 devem comparecer
à junta militar munidos
de certidão de nascimento ou outro documento
(rg, carteira de motorista
ou de trabalho), comprovante de residência e
uma foto recente, tamanho 3x4.
no caso de mudança
de endereço após o alis-

Ana Camila Campos

Jovens têm até 30 de junho para se alistar
tamento, o jovem deve
comparecer à junta de
Serviço militar mais próxima de seu novo domicílio
munido do Cam - Certificado de Alistamento
militar e comprovante de
residência.
Caso o convocado
tenha filhos, também é
necessária a apresentação das certidões de

nascimento das crianças.
Pessoas com deficiência
têm de mostrar atestado
médico. Todos os documentos precisam ser
apresentados em suas
versões originais.
de acordo com o
ministério da defesa, em
2013, mais de 2 milhões
de jovens se alistaram
nas juntas de todo o País.

Cerca de 92 mil foram
incorporados pelas Forças
armadas.
Quando Fazer
o alistamento deve
ser realizado no período
de 2 de janeiro até 30 de
junho na jSm - junta de
Serviço militar mais próxima de sua residência.
Caso esteja residindo no
exterior deverá procurar
os consulados ou embaixadas do brasil. aqueles
que perderem o prazo de
alistamento, poderão participar da seleção somente em 2015, para incorporar apenas em 2016.
a junta militar de
Pinda fica na avenida
albuquerque Lins, 138,
São benedito. Funciona
de segunda a sexta-feira,
das 8 às 17 horas
O alistamento
esse é um ato obrigatório, cujo descumprimento pode causar
desdobramentos para o
cidadão.

além disso, a norma
prevê o pagamento de
multa, cujo valor varia de

acordo com a quantidade
de dias em que o candidato deixou de se alistar.

O nãO-alistaMEntO pOdE aCarrEtar
COnsEquênCias. abaixO, COnfira
a lista das difiCuldadEs quE O
CidadãO pOdE EnfrEntar:
- Obter passaporte
ou prorrogação de sua
validade;
- Ingressar como funcionário, empregado ou
associado em - instituição, empresa ou associação oficial, oficializada
ou subvencionada;
- Assinar contrato
com o Governo Federal,
Estadual, dos Territórios ou Municípios;
- Prestar exame ou
matricular-se em qualquer estabelecimento de
ensino;
- Obter carteira
profissional, registro de
diploma de profissões

liberais, matrícula ou
inscrição para o exercício de qualquer função
e licença de indústria e
profissão;
- Inscrever-se em
concurso para provimento de cargo público;
- Exercer, a qualquer
título, sem distinção de
categoria ou forma de
pagamento, qualquer
função pública ou cargo
público, eletivos ou de
nomeação;
- Receber qualquer
prêmio ou favor do
Governo Federal, Estadual, dos territórios ou
municípios.

6

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

21 de janeiro de 2013
PREGÃO Nº 047/2011
Objeto: Contratação de empresa especializada
em locação de equipamentos para realização
de exames de análises.
Aditamento nº 03/2013 do Contrato nº
077/2011
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Laft Comércio de Materiais p/
diagnósticos Laboratoriais Ltda. EPP.
Prazo: Prorrogado em 04 (quatro) meses, até
16/04/2014.
Assunto: Reajusta-se o valor do contrato, com
base no índice IPC-FIPE de 4,01%, passando
o valor mensal do lote 05 de R$ 23.760,00 para
R$ 24.712,78 (vinte e quatro mil e setecentos e
doze reais e setenta e oito centavos), e o valor
mensal do lote 06 de R$ 11.880,00 para R$
12.356,39 (doze mil e trezentos e cinquenta e
seis reais e trinta e nove centavos).
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro
Tutihashi
Assina pela contratada: Sinézio de Oliveira
Pinto
Data de assinatura: 13/12/2013

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Processo Seletivo Simplificado nº 004/2013
CLASSIFICAÇÃO
Médico Ambulatorial Oftalmologista
CLASSIFICAÇÃO

1º

NOME

NOTA

Daniela Conti Rodrigues

6,0

Médico Plantonista Clínico Geral
CLASSIFICAÇÃO

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

NOME

NOTA

Erik Oliveira Lang
Marcella Moura Câmara da Silva
Marina Pontes Hungria
Thiago Conti Almeida
Luísa Mucci Brandão
Alexandre Magno Guimarães
Vanessa Vitorino Aguiar
Patrícia Campos Teixeira
Eny Câmara Guimarães

6,0
6,0
6,0
5,0
5,0
4,5
4,5
4,5
3,5

Aditamento nº 03/2013 do Contrato nº
078/2011
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Rem Indústria e Comércio Ltda.
Prazo: Prorrogado em 03 (três) meses, até
15/04/2014.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro
Tutihashi
Assina pela contratada: Miriam Sant’Anna
Coutinho
Data de assinatura: 13/12/2013
Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2014.

Médico Plantonista Pediatra
CLASSIFICAÇÃO

NOME

1º

Ana Paula Speroto

6,0

2º

Alessandra Lacerda
Pontes Guimarães

5,5

3º

Tatiana Puppio Querido

5,0

4º

Priscila Ribeiro da Silva

4,5

Secretaria de Saúde e Assistência Social, 20 de janeiro de 2014.
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
DECRETO Nº. 5.016, DE 08 DE JANEIRO DE
2014.
Altera o Decreto nº 4.995, de 23 de setembro
de 2013, que declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, área localizada na Rua
Guilherme Nicoletti, bairro Curuça, Distrito de
Moreira César, de propriedade do ESPÓLIO
DE AFONSO RAMOS DA SILVA, necessária
para ampliação da escola.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de atribuições
legais, e nos termos do art. 5º, letra “m”,
combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365,
de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A :Art.1º. A área descrita no art. 1° do Decreto n°
4.995, de 23 de setembro de 2013, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“constituida por parte da área inserida na
matrícula nº 2436 do CRIA , tendo o seu
perímetro inicio no ponto “A”, ponto este que
dista 18,94 m ( dezoito metros e noventa e
quatro centímetros ) do ponto “X”, localizado
no lado direito da Travessa Mauricio Carvalho,
junto a divisa com o imóvel nº 725 da Rua
Guilherme Nicoletti; sendo que este ponto
“X” dista 32,20 m ( trinta e dois metros e
vinte centímetros ) do lado esquerdo da Rua
Guilherme Nicoletti; do ponto “A” , com ângulo
interno de 74º 30’ 17” segue com rumo 09º
28’ 47” NE na distancia de 46,76 m ( quarenta
e seis metros e setenta e seis centímetros
) confrontando com a area de terreno
remanescente de propriedade do Espólio de
Afonso Ramos da Silva, até o ponto “B”; deste
ponto, com ângulo interno de 89º 12’ 08” segue
com o rumo de 79º 43’ 21” SE na distancia de
27,48 m ( vinte e sete metros e quarenta e
oito centímetros ) confrontando com a area
de terreno remanescente de propriedade do
Espólio de Afonso Ramos da Silva, até o ponto
“C” ; deste ponto, com ângulo interno de 90º 00’
00” segue rumo de 10º 16’ 39” SW na distancia
de 38,91 m ( trinta e oito metros e noventa e
um centímetros ) confrontando com o prédio nº
783 da Rua Guilherme Nicoletti propriedade do
Espólio de Afonso Ramos da Silva até o ponto
“D”; deste ponto com ângulo interno de 106º 17’
35” segue rumo 83º 59’ 04” SW na distancia de
27,95 m ( vinte e sete metros e noventa e cinco
centímetros ) confrontando com o prédio nº
753 da Rua Guilherme Nicoletti – Remefi Padre
Zezinho de propriedade da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba ,até o ponto “A”, inicial,
fechando o perímetro , encerrando a área de
1164,24 m2 ( hum mil cento e sessenta e quatro
metros quadrados e vinte e quatro decímetros
quadrados ).
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
José Francisco Fernandes
Respondendo pela Secretaria de
Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos em 08 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/spc/ PMP/SAJ 1.336/2010
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

COMUNICADO
Maria Aparecida Garufe de Amorim comunica a
perda de um Talão de Nota Fiscal de Serviços
Série A com numeração de 051 a 100, Rua
Joaquim Antonio Ribeiro, 363 - Jd. Santa Luzia
- CEP 12420-970 - Pindamonhangaba - SP,
Inscrição Municipal 14.328, CPF 019.190.738-33.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 175/2013
Contrato nº 222/2013
Objeto: Aquisição de curativos para serem
utilizados na sala de curativo e procedimento
do Centro de Especialidades Médicas (CEM).
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Cholmed Comercial Hospitalar
Ltda.
Data de assinatura: 16/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 225.919,50
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Assina pela contratada: Adriano Molles Nosé

NOTA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
MULHER DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA
SOCIEDADE CIVIL PARA O CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE
PINDAMONHANGABA – GESTÃO 2014/2016
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE INSCRIÇÃO
E ALTERAÇÃO DA DATA DE ELEIÇÃO
A Presidente do 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 no artigo 5º,
inciso II da Lei n. 4985,
PRORROGA O PRAZO DE INSCRIÇÃO E
ALTERA A DATA DA ELEIÇÃO.
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 17 DE FEVEREIRO 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 PRORROGADO
– 21/01/2014
• PERÍODO DE INSCRIÇÕES – 21/01/2014 A
07/02/2014
•
PUBLICAÇÃO
DAS
INSCRIÇÕES
HABILITADAS – 11/02/2014
• ELEIÇÃO DAS REPRESENTANTES –
17/02/2014
• PUBLICAÇÃO DAS REPRESENTANTES
ELEITAS – 21/02/2014
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

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 286/2013
Objeto: Aquisição emergencial de materiais
para possível epidemia de dengue.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2069/2013
Contratada: CBS Médico Cientifica Comércio e
Representação Ltda.
Data da AF: 09/01/2014
Valor: R$ 16.110,00
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2070/2013
Contratada: Centrovale Soluções para a Saúde
Ltda.
Data da AF: 09/01/2014
Valor: R$ 6.391,00
Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba

PORTARIA GERAL Nº 4.174, DE 17 DE
JANEIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve EXONERAR, o Sr. Humberto Paim
de Macedo do emprego de provimento em
comissão de Diretor do Departamento de
Licitações e Compras, a partir de 17 de janeiro
de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Pindamonhangaba, 17 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 17 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/spc

COMUNICADO
A empresa Denis Marques - ME, R. Fortunato Moreira, 232 - Centro Pindamonhangaba, inscrita sob
o CNPJ 07.745.613/0001-05 e Inscrição Estadual 528.134.362.111 comunica o extravio do talão de
NF. nº 001 - serie D1 que constam as notas de numeração 01 à 50.

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba

PORTARIA GERAL Nº 4.171, DE 13 DE
JANEIRO DE 2014.
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais,
R E S O L V E:
1- CONSTITUIR a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
DE RENOVAÇÃO E INSCRIÇÕES BOLSA DE
ESTUDO FACULDADE 2014.
2- A Comissão será integrada pelos senhores
MEMBROS:
- Patrícia Maria da Conceição
- Juliana Marques dos Santos
- Selma Isabel Silveira Silva
- Eliana Maria Barbosa de Almeida
- Ranta Bertoloto Serra de C. Pimentel
3 - A Comissão ora constituída não terá
remuneração de qualquer espécie, sendo
seu trabalho reconhecidamente de relevante
interesse público.
4 – O prazo de investidura dos membros da
Comissão será de 06 de janeiro de 2014 a 07
de fevereiro de 2014.
5- Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de
janeiro de 2014.
Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrado e publicado na Secretaria de
Assuntos Jurídicos em 13 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm/memo nº005/2014-DPS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 204/2013
Contrato nº 219/2013
Objeto: Aquisição de equipamentos para
atendimento às necessidades das unidades
escolares da rede municipal de ensino.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Comercial Olímpia de Papeis e
Materiais Ltda.
Data de assinatura: 16/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 29.952,00
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Elizabeth Cursino Rodrigues
Assina pela contratada: João Bosco Teixeira de
Gouvêa
Contrato nº 220/2013
Objeto: Aquisição de equipamentos para
atendimento às necessidades das unidades
escolares da rede municipal de ensino.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Entek Equipamentos Taubaté Ltda.
EPP.
Data de assinatura: 16/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 41.440,00
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Elizabeth Cursino Rodrigues
Assina pela contratada: Claudio Manoel Ayres
da Veiga
Contrato nº 221/2013
Objeto: Aquisição de equipamentos para
atendimento às necessidades das unidades
escolares da rede municipal de ensino.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Simples Comércio de Máquinas e
Equipamentos Ltda. ME
Data de assinatura: 16/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 17.245,00
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Elizabeth Cursino Rodrigues
Assina pela contratada: Giovanni Rivadavia
Pazzeto Paolone
Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 227/2013
Contrato nº 228/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada
em locação de equipamento(s) totalmente
automatizado para realização de exames de
analises para o setor técnico de hemostasia
(coagulação), com o fornecimento de todos os
reagentes e insumos necessários para os exames,
ao laboratório municipal de Pindamonhangaba,
pelo período de 12 (doze) meses.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Laft Comércio de Materiais para
Diagnósticos Laboratoriais Ltda. EPP.
Data de assinatura: 27/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 116.400,00
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Assina pela contratada: João Batista
Vasconcelos
Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2014.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 244/2013
Objeto: Aquisição equipamento de proteção
individual
Aplicação,
funcionários
da
Subprefeitura de Moreira César.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2053/2013
Contratada: Habiatar Comércio e Serviços de
Manutenção Ltda. EPP.
Data da AF: 27/12/2013
Valor: R$ 12.912,50
Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 246/2013
Contrato nº 208/2013
Objeto: Aquisição de bebedouros de pressão
para instalação nos centros esportivos da
SEJELP (Zito, João do Pulo e Araretama),
para uso de atletas, usuários e funcionários da
secretaria.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Entek Equipamentos Taubaté Ltda. EPP.
Data de assinatura: 06/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 7.326,00
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Cleber Bianchi
Assina pela contratada: Rita de Cássia Moreira
da Silva Cortez
Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 195/2013
Contrato nº 187/2013
Objeto: Aquisição de Creme Barreira Protetor
de Pele.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Coloplast do Brasil Ltda.
Data de assinatura: 08/11/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 21.170,00
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Assina pela contratada: Andrea de Albuquerque
do Amaral
Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2014.

Contrato nº 223/2013
Objeto: Aquisição de curativos para serem
utilizados na sala de curativo e procedimento
do Centro de Especialidades Médicas (CEM).
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Coloplast do Brasil Ltda.
Data de assinatura: 16/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 49.015,00
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Assina pela contratada: Renata Dias Araújo
Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2014.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 198/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 325/2012
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: M.R.S. da Silva & Cia Ltda. ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada
em capacitação e qualificação profissional,
área eletricista instalador predial e área de
cristalização de autos, pelo período de 12
meses para programas sociais.
Assunto: Prazo prorrogado em 04 (quatro)
meses, até 05/04/2014.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro
Tutihashi
Assina pela contratada: Marcelo Ricardo
Soares da Silva
Data de assinatura: 05/12/2013.
Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2014.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 262/2013
Objeto: Aquisição de mudas, plantas
forrageiras e grama para realizar o paisagismo
e revitalização da Rod. Amador Bueno da
Veiga, Parque das Palmeiras e a nova entrada
do Parque da Cidade.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2054/2013
Contratada: Nativerde Comércio de Plantas
Ltda. ME
Data da AF: 08/01/2014
Valor: R$ 6.740,00

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 247/2013
Contrato nº 217/2013
Objeto:
Aquisição
de
equipamentos
hospitalares para o CEM Centro de
Especialidades Médicas Recurso de Emenda
Parlamentar – 25340007 – Luiz Paulo Teixeira
Ferreira.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Andes Comercial Ltda.
Data de assinatura: 16/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 49.000,00
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Assina pela contratada: Rodrigo Dantas Gomes

Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2055/2013
Contratada: Nativerde Comércio de Plantas
Ltda. ME
Data da AF: 08/01/2014
Valor: R$ 20.425,00
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2056/2013
Contratada: Nativerde Comércio de Plantas
Ltda. ME
Data da AF: 08/01/2014
Valor: R$ 2.370,00

Contrato nº 218/2013
Objeto:
Aquisição
de
equipamentos
hospitalares para o CEM Centro de
Especialidades Médicas Recurso de Emenda
Parlamentar – 25340007 – Luiz Paulo Teixeira
Ferreira.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena
EPP.
Data de assinatura: 16/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 16.070,00
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Assina pela contratada: Luiz Carlos de Melo
Souza
Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2014.

Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2057/2013
Contratada: Plan-Nat Comércio de Plantas e
Serviços Ltda. ME
Data da AF: 08/01/2014
Valor: R$ 18.423,00
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2058/2013
Contratada: Plan-Nat Comércio de Plantas e
Serviços Ltda. ME
Data da AF: 08/01/2014
Valor: R$ 5.550,00
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2059/2013
Contratada: Plan-Nat Comércio de Plantas e
Serviços Ltda. ME
Data da AF: 08/01/2014
Valor: R$ 3.916,00
Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2014.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 271/2013
Objeto: Aquisição de Órtese.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2060/2013
Contratada: Ortopedia Rita de Cassia Ltda.
EPP.
Data da AF: 09/01/2014
Valor: R$ 560,00

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 250/2013
Contrato nº 226/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada
em locação de equipamento totalmente
automatizado para realização de centrifugação,
seleção,
aliquotagem,
distribuição,
resistribuição, destampamento de Tubos, retampagem e soroteca de amostras, com o
fornecimento de todos os insumos necessários,
ao laboratório Municipal de Pindamonhangaba,
pelo período de 12 (doze) meses.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Greiner Bio-One Brasil Produtos
Médicos Hospitalares Ltda.
Data de assinatura: 18/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 252.000,00
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Assina pela contratada: Maurício Martins Canas
Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2014.

Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2061/2013
Contratada: Ortopedia Rita de Cassia Ltda.
EPP.
Data da AF: 09/01/2014
Valor: R$ 180,00
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2062/2013
Contratada: Ortopedia Rita de Cassia Ltda. EPP.
Data da AF: 09/01/2014
Valor: R$ 380,00
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2063/2013
Contratada: Ortopedia Rita de Cassia Ltda. EPP.
Data da AF: 09/01/2014
Valor: R$ 495,00

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 252/2013
Contrato nº 227/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada
em prestação de serviço para locação de
trator agrícola com roçadeira e operador, pelo
período de 12 (doze) meses.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Eco Plantas e Mudas Ltda. EPP.
Data de assinatura: 26/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 31.350,00
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Manoel Pereira dos Santos
Assina pela contratada: Letícia Pinheiro de
Carvalho
Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2014.

Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2064/2013
Contratada: Ortopedia Rita de Cassia Ltda.
EPP.
Data da AF: 09/01/2014
Valor: R$ 555,00
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2065/2013
Contratada: Ortopedia Rita de Cassia Ltda. EPP.
Data da AF: 09/01/2014
Valor: R$ 570,00
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2066/2013
Contratada: Ortopedia Rita de Cassia Ltda. EPP.
Data da AF: 09/01/2014
Valor: R$ 560,00

EXTRATO DE CONTRATO
Tomada de Preços Nº 003/2013
Contrato nº 204/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada,
com fornecimento de material e mão de obra
para construção da ponte metálica no bairro do
Monjolinho (Pinhão do Borba).
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Tecnolim Engenharia e Comércio Ltda.
Data de assinatura: 02/12/2013
Vigência: 03 (três) meses
Valor: R$ 178.899,96
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Manoel Caetano
Teixeira
Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2014.

Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2067/2013
Contratada: Ortopedia Rita de Cassia Ltda.
EPP.
Data da AF: 09/01/2014
Valor: R$ 654,00
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2068/2013
Contratada: Ortopedia Rita de Cassia Ltda. EPP.
Data da AF: 09/01/2014
Valor: R$ 215,00
Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2014.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 258/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 258/2013 de “Aquisição de extintores contra incêndio, portáteis e novos, prediais”, foi elaborada a Ata para
Registro de Preços abaixo, com validade de 12 (doze) meses, assinada em 03/01/2014:
ATA nº 006/2014
ITEM
02

UNID.
DE MEDIDA
UNID.

ATA nº 007/2014

Empresa:

COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA - COMEX

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR UNITÁRIO (R$)

2.020.001.007472 – Extintor Portátil CO2 – 06 kg

Total

433,00

Empresa:

CONSUMO
ANUAL
50

OP. MATERIAIS E SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME

01

UNID.
DE MEDIDA
UNID.

2.020.001.007470 – Extintor Portátil AP – 10 LITROS

Fuster

112,00

CONSUMO
ANUAL
62

03

UNID.

2.020.001.007862 – Extintor Portátil – PQS – 4 Kg

Fuster

110,00

27

ITEM

ESTIMADO

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR UNITÁRIO (R$)

ESTIMADO

Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2014.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 233/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 233/2013 de “Aquisição de água mineral para consumo dos Departamentos e Setores da Prefeitura de
Pindamonhangaba”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 (doze) meses, assinada em 10/12/2013:
ATA nº 129/2013
iTem
03

02

CCM – COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.
deSCriÇÃo

Unid.

1.005.002.002560 – Água mineral – copo 200 ml.
Água mineral, natural sem gás, acondicionada em copo de polietileno,
lacrado com tampa aluminizada, contendo 200 ml, com validade
mínima de 06 (seis) meses contada a partir da data de entrega.

ATA nº 130/2013
iTem

Empresa:

Unid.
de medida

Empresa:

marCa

ConSUmo
eSTimado anUaL

1,19

17.300

VaLor
UniTÁrio r$)

ConSUmo
eSTimado anUaL

Poá

SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA. EPP.

Unid.
de medida

deSCriÇÃo

marCa

Unid.

1.005.002.002561 – 500 ml.
Água mineral, natural sem gás, acondicionada em garrafa de
polietileno, lacrado com tampa, contendo 500 ml, com validade
mínima de 06 (seis) meses contada a partir da data de entrega.

Serrana

Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2014.

VaLor
UniTÁrio r$)

1,32

18.450

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
LEI COMPLEMENTAR Nº 37, DE 13 DE
JANEIRO 2014
Altera dispositivo da Lei Complementar nº
07, de 13 de fevereiro de 2008, e dá outras
providências.
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele
promulga a seguinte Lei:
Art. l°. A classificação das vias públicas
municipais abaixo relacionadas, passam a
vigorar com a seguinte redação:
1. Trecho da Avenida 01 do Loteamento
Residencial e Comercial Laguna, bairro
Ipiranga
classificação: grupo 01 (vermelho), nos lotes
definidos na Documentação Cartorial do
Loteamento Residencial e Comercial Laguna
2. Rua 01- Loto Residencial e Comercial
Alessandra- bairro Crispim
classificação: grupo 02 – (amarelo)
3. Rua 02 do Loteamento Res. e Com.
Alessandra, bairro Crispim
classificação: grupo 01 – (vermelho)
4. Avenida 01 do Loteamento Res. e Com.
Flamboyant, bairro Mombaça
classificação: grupo 03 – (verde)
5. Rua 01, 14, 19 e 20 do Loteamento Res. e
Com. Flamboyant, bairro Mombaça
classificação: grupo 02 – (amarelo)
6. Rua 07 do Loteamento Res. e Com.
Flamboyant, bairro Mombaça
classificação: grupo 02 – (amarelo), nos
lotes definidos na Documentação Cartorial
do Loteamento Residencial e Comercial
Flamboyant
7. Ruas 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12,
13, 16, 17, 18, 21 do Loteamento Res. e Com.
Flamboyant, bairro Mombaça .
classificação: grupo 01 (vermelho), nos
lotes definidos na Documentação Cartorial
do Loteamento Residencial e Comercial
Flamboyant
8. Rua 22 – Loto Residencial e Comercial
Flamboyant- bairro Mombaça
classificação: grupo 02 (amarelo)
9. Avenida 02 do Loteamento Res. e Com.
Flamboyant, bairro Mombaça
classificação: grupo 02 (amarelo)
10. Praça 01 do Loteamento Res. e Com.
Flamboyant, bairro Mombaça
classificação: grupo 02 (amarelo)
11. Avenida Gilberto dos Santos (Bebeto)
trecho entre a Rua Geraldo Teixeira de Souza e
a Rua Camaiore do Loteamento Jardim Regina,
bairro Atanázio
classificação: grupo 03 (verde)
12. Rua Braz Usier que interliga a Rua José
Luiz Marcondes do Loteamento Res. Mombaça
c/ Rua Hilda Capovilla de Castro e Avenida
Wilson Soares de Freitas do Loteamento Res.
Campo Belo
Classificação: grupo 02 (amarelo)
13. Rua das Palmeiras do bairro Curuçá
classificação: grupo 02 (amarelo)
14. Rua Massami Yonemoto, Trav. da R.
Fontes Júnior, bairro Galega
classificação: grupo 02 - amarelo
15. Avenida Jardim do Loteamento Jardim
Eloyna, bairro Ipiranga
classificação: grupo 02 ( amarelo)
16. Rua Sérgio Marcondes Salgado do
Loteamento Res. Jardim Campos Maia, bairro
Galega
classificação: grupo 01 (vermelho)
17. Avenida Marina de Oliveira Paula (Dona
Lina) do Loteamento Interesse Social
Liberdade, bairro Acácias, Moreira César
classificação: grupo 02 – (amarelo)
18.Rua Francisco Fernandes Alves do
Loteamento Interesse Social Liberdade, bairro
Acácias, Moreira César
classificação: grupo 02 (amarelo)
19.Rua Antônio Carlos Corrêa de Macedo
do Loteamento Conj. Hab. Pindaba “D”- Res.
Dr. Cícero da Silva Prado, bairro Ipê, Moreira
César
classificação: grupo 02 (amarelo)
20. Avenida Álvaro Muassab, trecho entre
Avenida Joaquim Garcia de Paula (Quin
Carioca) e a Avenida Benedito Bernardo, do
loteamento Conj. Hab. Pindaba “D”- Res. Dr.
Cícero da Silva Prado, bairro Ipê, Moreira
César
classificação: grupo 02 (amarelo)
21. Rua Monteiro Lobato, bairro Centro
classificação: grupo 02 (amarelo)
22. Estrada Antônio Marçom, bairro Una
classificação: grupo 03 (verde)
23. Trecho da Estrada Municipal do Bairro do
Una até a Estrada Antônio Marçom, bairro Una
classificação: grupo 03 (verde)
24. Rua Benedito Darcy Monteiro- R. 8,
(Pinda “C”), Loto Residencial Arco Iris- bairro
Araretama
classificação: grupo 02 ( amarelo)
25. Avenida Mirabeau Antonio Pini- Av. 2, Loto
Residencial Nova Esperança- bairro Araretama
classificação: grupo 02 (amarelo)
26. Rua Dr. José Roberto de Carvalho- R. 2,
Loto Residencial e Comercial Jardim Aurorabairro Galega
classificação: grupo 02 (amarelo)
27. Avenida Aristides Ferreira Lima (BIORO)Av. 2, Loto Interesse Social Castolira – bairro
Alto do Ribeirão
classificação: grupo 02 (amarelo)
28. Rua José Lino de Macedo- Rua 12, Loto
Residencial e Comercial Vila São Paulo- bairro
Água Preta
classificação: grupo 02 (amarelo)
29. Rua Geraldo Derrico Moreira- R. 14, Loto
Residencial Mantiqueira- bairro Taipas, Moreira
César
classificação: grupo 02 (amarelo)
30. Rua José Egídio Rabelo Neto- R. 36, Loto
Residencial Mantiqueira- bairro Taipas, M.C.
classificação: grupo 02 (amarelo)
31. Avenida João Bosco de Azevedo“Bosquinho”- Av. 11, Loto Res. e Com. Portal
dos Eucaliptos- bairro Ipê, Distrito de Moreira
César
classificação: grupo 02 (amarelo)
32. Rua Pedro Álvares Cabral- R. “W”, setor W,
Loto Hab. Terra dos Ipês- bairro Ipê, M.C.
classificação: grupo 02 (amarelo)
33. Rua Martim Afonso de Souza- R. “Z”, setor
W, Loto Hab. Terra dos Ipês- bairro Ipê, M.C.
classificação: grupo 02 (amarelo)
34. Avenida Sebastião Trindade Salgado
(mosquito)- Av. 1 (Pinda “E”), Loto Dr. Cícero da
Silva Prado- bairro Ipê, M.C.
classificação: grupo 02 (amarelo)
35. Avenida Dr. Lloyd Fiqueiredo Pereira da
Rocha- Av. 3, Loto (Pinda “D”) Res. Dr. Cícero
da Silva Prado- bairro Ipê- M.C.
classificação: grupo 03 (verde)
36. Avenida Francisco Ferreira de Macedo- Av.
8, Loto Residencial e Comercial Araguaiabairro Acácias, Distrito de Moreira César
classificação: grupo 02 (amarelo)
37. Avenida José Benedito Ferreira- Av. 11,
Loto Residencial e Comercial Araguaia- bairro
Acácias, Distrito de Moreira César
classificação: grupo 02 (amarelo)
38. Travessa José Francisco da Cruz- Trav. 02bairro Feital
classificação: grupo 02 (amarelo)
39. Rua Antonio Rita do Amaral- R. 4, Loto
Parque São Benedito e R. 2, Loto Jardim
Angelina, BO Campo Alegre
classificação: grupo 02 (amarelo)
40. Rua Santa Maria Mazarello, Loto Ana
Quirina, bairro Tabaú
classificação: grupo 02 (amarelo)
41. Rua Antônio Avelino Guimarães Filho, - R.
3, Loto Maria Áurea, bairro Cardoso
classificação: grupo 02 (amarelo)
42. Rua Professor José Pinto Marcondes
Pestana- R. 4, Loto
Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, bairro Socorro
classificação: grupo 02 (amarelo)
43. Avenida Aristides Joaquim de Oliveira- Av.
2, Loto Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
bairro Socorro
classificação: grupo 03 (verde)
44. Rua Elpídio Salles Duarte, Loto Jardim
Imperial, bairro Campo Alegre
classificação: grupo 02 (amarelo)
45. Rua José Maria Monteiro, Loto Jardim
Imperial, bairro Campo Alegre
classificação: grupo 02 (amarelo)
46. Rua Ver. Dr. José de Souza Braga- Rua 11,
Loto Residencial Ouro Verde, Bairro Campo
Alegre
classificação: grupo 02 (amarelo)
47. Rua Emílio Zaluar- Rua 07B, Loto
Residencial Ouro Verde, bairro Campo Alegre
classificação: grupo 02 (amarelo)
48. Rua Expedicionário José Severino
Cardoso- Bairro Moreira César
classificação: grupo 02 (amarelo)
Art. 2º. O Anexo II, de que trata o art. 11 da Lei
Complementar nº. 07, de 13 de fevereiro de
2008, passam a vigorar nos termos do Anexo
integrante da presente Lei.
Art. 3º. O art. 8º da Lei Complementar nº 07,
de 13 de fevereiro de 2008, passa a vigorar
acrescido do parágrafo único com a seguinte
redação:
“Art. 8º...
Parágrafo Único. Nos logradouros com largura
igual ou superior a 9,00m (nove metros) que
tenham as atividades classificadas no grupo 1,
poderão ser permitidas atividades classificadas
no grupo 2, através de vistorias e análise
quanto ao grau de incomodidade ao entorno,
com critérios estabelecidos pela Secretaria
de Planejamento, disciplinados por meio de
Decreto do Executivo.”
Art.4º. Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos em 13 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm

Extrato de Aditamento de Convênio
n.º 100/2011 – 01/2013
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba /
Universidade de Taubaté
Objeto: prorrogação prazo de vigência por 24
meses
Data de Assinatura: 26/12/2013
Extrato de Aditamento de Convênio
n.º 98/2011 – 01/2013
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
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Festival de Marchinhas, desfile de blocos
e shows marcam carnaval em Pinda
Maria Fernanda Munhoz
***
Pindamonhangaba já
está no clima do Carnaval 2014. a festa deste
ano está sendo preparada
pela equipe organizadora
da Prefeitura, e promete
muita alegria, segurança e
novidades.
O lançamento oficial da
programação carnavalesca deste ano será realizado nesta terça-feira (21),
às 10 horas, no auditório
da Prefeitura, com a presença dos organizadores e
imprensa.
a festa começa nos dias
7, 8 e 9 de fevereiro, com
o Festival de Marchinhas,
às 20 horas, no Largo do
Quartel. neste ano, o festival homenageia a saudosa carnavalesca “Cida
novaes”.
Mas a programação
não para por aí! as novidades deste ano ficam
por conta da participação
de mais um bloco de São
Luiz do Paraitinga, o Bloco do Barbosa, que fará o

pré-carnaval de Moreira
César, no dia 22 de fevereiro, e o desfile no centro
da cidade, na segunda-feira de carnaval, com saída
do Largo do Quartel.
outras novidades serão os shows no Largo do
Quartel, prolongando a
matinê, que começa às 15
horas, e seguirá, agora,
até as 21 horas. Todos os
dias, haverá duas bandas

se apresentando, assim
como na avenida do Samba (avenida nossa Senhora do Bom Sucesso), que
terá programação das 18
horas à meia-noite.
a avenida do Samba
recebe, ainda, o desfile de
blocos, na terça-feira, dia
4 de março, a partir das 19
horas. Participam: império
da Banana ouro, nego Loko,
Bom à Beça com Jesus, Pé

na Cova de Pinda, esquenta,
h´Lera, Chique Chitas, independentes, Chacrinha e
Cupim.
alguns blocos de abadás estão estreando neste
ano, com desfile em outros horários, como o Socó
da Madrugada, que sairá
na sexta-feira de carnaval,
à meia-noite, do Largo
São José, percorrendo as
ruas do centro da cidade;
o Pé na Cova, que sairá no
domingo de carnaval, às 15
horas, do Largo do Quartel; além dos tradicionais
Bloco das dondocas, que
continua no sábado de manhã no centro da cidade;
Los Beudos, no domingo à
tarde, atrás do Fórum; e o
Juca Teles, que mais uma
vez estará agitando o Carnaval de Pinda, no sábado
a partir das 16 horas.
Mais uma vez, a Prefeitura terá um site especial para o carnaval, com
toda a programação, fotos
e notícias sobre a folia na
cidade. É o www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

Maria Fernanda Munhoz

Programação
CARNAVAL 2014

de 7 A 9 de FeVeReIRO
FeSTiVaL de marChinhaS
PRAÇA dO QUARTeL
20h às 23h – FeSTiVaL de marChinhaS
5 e 6 de FeVereiro:- enSaioS
dIA 22 de FeVeReIRO (SÁBAdO)
PrÉ - CarnaVaL em moreira CÉSar
15h - bLoCo do barboSa (de São Luiz de
Paraitinga) e bLoCo do CUPim
LoCaL de SaÍda:- Saindo em frente à Caixa
econômica Federal do Terra dos ipês ii - moreira
César, sentido Vale das acácias.
18h30 - banda noTa Samba
LoCaL:- Praça Vale das acácias
dIA 28 de FeVeReIRO (SeXTA-FeIRA)
aberTUra oFiCiaL do CarnaVaL
eSPAÇO FOLIA (avenida nossa Senhora do
bonsucesso)
18h – banda FrenTe de Varanda –
21h- greS – eSTaÇÃo Primeira da mangUeira
PRAÇA dO QUARTeL
19h - banda mULTiband ShoW
00h – bLoCo SoCÓ da madrUgada
Saindo em frente à antiga Câmara municipal –
Largo São josé, percorrendo as ruas da cidade
dIA 1o de MARÇO (SÁBAdO)
9h – Corrida daS dondoCaS
LoCaL:- Saindo da rUa CaPiTÃo manoeL
monTeiro minÉ, 139 – CamPo aLegre
10h – bLoCo daS dondoCaS
LoCaL:- Saindo da rUa CoroneL Fernando
PreSTeS (em frente ao bar do mineiro).
PraÇa do QUarTeL
15h – maTinÊ de marChinhaS Com a banda
VaLe Som
16h- bLoCo jUCa TeLeS
Saída com destino ao eSPaÇo FoLia - (avenida
nossa Senhora do bonsucesso)
18h – banda FrenTe de Varanda
eSPaÇo FoLia (avenida nossa Senhora do
bonsucesso)
19h – banda baLa
21h – banda garoToS do VaLe
dIA 2 de MARÇO (dOMINGO)
14h - bLoCo LoS beUdoS
LoCaL:- Saindo da rUa mareChaL deodoro
da FonSeCa, 96 – percorrendo as ruas do centro
PraÇa do QUarTeL
15h – bLoCo PÉ na CoVa de Pinda – saindo da
Praça e percorrendo as ruas do centro
15h – maTinÊ de marChinhaS Com a banda
VaLe Som
18h30 – banda CLaVe de SoL
eSPaÇo FoLia (avenida nossa Senhora do
bonsucesso)
19h – banda mULTi band ShoW
21h – banda noTa Samba

Organizadores discutem estratégias para garantir a segurança durante o carnaval

Organização discute
segurança para o evento
Maria Fernanda Munhoz
***
a equipe responsável pela organização do Carnaval 2014 em
Pindamonhangaba se reuniu na
sexta-feira (17), para discutir estratégias de segurança para o
evento deste ano. as comemorações do carnaval terão início nos
dias 7, 8 e 9 de fevereiro, com o

Festival de Marchinhas, no Largo
do Quartel.
Participaram da reunião representantes da Secretaria de educação, Cultura e Turismo, departamentos de Turismo, de Cultura,
de Trânsito e de obras, Coordenadoria de eventos, Setor de elétrica, Guarda Municipal, Polícia
Militar, Corpo de Bombeiros e

empresa alfa, que fará a segurança neste ano.
a programação completa do
carnaval foi repassada detalhadamente e todas as necessidades
foram levantadas para que a festa
seja um sucesso. outras reuniões
já foram agendadas para a próxima
semana, para dar continuidade a
esse assunto e demais pendências.

dIA 3 de MARÇO (SeGUNdA-FeIRA)
PRAÇA dO QUARTeL
15h – maTinÊ de marChinhaS Com a banda
VaLe Som
16h – bLoCo do barboSa
LoCaL:- Saindo em FrenTe À PraÇa, com
destino eSPaÇo FoLia (avenida nossa Senhora do
bonsucesso)
18h30 – banda mULTiband ShoW
eSPAÇO FOLIA (avenida nossa Senhora do
bonsucesso)
19h – banda FrenTe de Varanda
21h – banda baLa
dIA 4 de MARÇO (TeRÇA-FeIRA)
PRAÇA dO QUARTeL
15h - maTinÊ de marChinhaS Com a banda
VaLe Som
18h30 – banda CharLeS anjo 45
eSPAÇO FOLIA (avenida nossa Senhora do
bonsucesso)
deSFiLeS de bLoCoS CarnaVaLeSCoS
horÁrio de ConCenTraÇÃo doS bLoCoS
19h – bLoCo imPÉrio da banana oUro
19h15 – bLoCo nego LoKo
19h30 – bLoCo bom a beÇa Com jeSUS
19h45 – bLoCo PÉ na CoVa de Pinda
20h - bLoCo eSQUenTa
20h15 – bLoCo h´Lera
20h30 - bLoCo ChiQUe ChiTaS
20h45 - bLoCo doS indePendenTeS
21h – bLoCo amigoS da ChaCrinha
21h15 – bLoCo do CUPim

TERÇA-FEIRA
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esportes
Tribuna do Norte
Cassimiro vai jogar na Juventus
Atacante de Pinda jogará ao lado de Pirlo, Tevez, Giovinco e
do goleiro Gianluigi Buffon, pela ‘Vecchia Signora’, no Calccio
Marcos Vinício cuba

Marcos Vinício cuba
***
Ele vai ficar um ano
emprestado para o Juventus e poderá assinar
com o clube italiano, caso
se destaque pelo talento e
habilidade. a notícia foi
um verdadeiro presente
de 2014 para o atacante
Paulo césar cassimiro,
18 anos, que atualmente
defende o inter de Porto alegre. o jovem tem a
carreira administrada por
empresários respeitados e
reconhecidos, aos quais o
pindense agradece imensamente a oportunidade.
Em entrevista exclusiva
ao jornal Tribuna do norte
o atleta contou
que é nascido
em Minas Gerais, mas cresceu em Pindamonhangaba,
onde fez muitos amigos e
pôde dar início à carreira
promissora.
Ex-morador do bairro
crispim, cassimiro revela
que começou a mostrar as
habilidades em uma quadra de futsal, depois o pai

o levou para jogar no são
Paulinho. aos 13 anos,
foi jogar em outras equipes, graças ao carlos césar carvalho, responsável
pela c3 intermediações.
Jogou no caldas atlético clube, de Goiás; são
bento, de Marília, entre
outros. Disputou a copa
de araçatuba, campeonato Goiano e outras competições.
cassimiro conta que
está muito feliz por tudo
que lhe tem acontecido e
frisa que o Luiz Gustavo
é um espelho para os jogadores de Pinda. revela
que pretende
um dia jogar
junto com ou
contra
Luiz
Gustavo e fazer amizade
com o jogador.
sobre a ida
para a itália
ele explica que
“a expectativa
é grande, terei que ficar lá
sozinho e me
acostumar. um grande
desafio vai ser o idioma,
vou ter que me adaptar à
cultura e estudar muito
italiano, sou brasileiro

Nilton, pai do atleta, espera assinatura com a ‘Juve’
e só falo português, agora
a minha vida vai mudar
bastante. agradeço muito
a minha mãe, ao meu pai,
aos meus amigos e amigas,
ao seu carlos e ao alex
brasil”.
nilton césar cassimiro,
pai do jogador, agradece a
Deus, ao carlos e ao alex
brasil, que estão realizando o sonho de seu filho.
“certamente nós tivemos

vários empecilhos, várias lutas para chegar
até aqui, mas graças a
Deus, vendo o sonho dele
se concretizando em um
grande clube é uma grande satisfação. Embora
sendo de Minas Gerais,
de Passos, escolhi Pindamonhangaba e pretendo
investir em esporte aqui,
ajudar instituições de caridade com cestas básicas”,

afirma o pai do atleta.
“Também joguei futebol, embora não tenha
tido oportunidade para
despontar e jogar num
grande clube, mas posso
dizer que meu filho pegou
uma dosagem de meu talento”, brinca nilton.
carlos césar carvalho, responsável pela c3
Intermediações,
afirma
que a intenção não é revelar apenas jogadores,
mas sim formar cidadãos.
Ele conta que c3 trabalha
em parceria com a Promo
sports e a oportunidade
aos jovens talentos é dada
por meio do parceiro alex
brasil, ex-goleiro.
Carvalho afirma que
apenas de Pindamonhangaba já foram encaminhados 17 atletas a clubes
como inter de Porto alegre, Grêmio, Juventus,
Pelotas, brasil de Pelotas,
caxias, atlético Paranaense, entre outros.

‘Peneirão’
vai seleCionar
aTleTas
Para o Paraná
Clube

o

s jovens de
Pindamonhangaba
que sonham em
se profissionalizar
no futebol
poderão participar de
um ‘peneirão’. as
próximas seleções
irão acontecer dia
25 de janeiro, às 9
horas, no campo do
mombaça. os organizadores solicitam
a contribuição de 1
kg de alimento não
perecível. o ‘peneirão’ é destinado aos
nascidos entre 1995
e 2005.

Moradores podem
fazer atividades
no “Luiz Caloi”
Marcos Vinício cuba

Jardinzão é o líder da Tubaverão
Marcos Vinício cuba
***
nas tardes de sábado,
até o dia 22 de fevereiro, está sendo realizado o
campeonato Tubaverão.
o atual líder é o Jardinzão,

com 7 pontos, o vice é o Flamengo.
as partidas acontecem no campo Vera assoni, ao lado da escola
Yonne cesar Guaycuru
de oliveira, a partir das

14h30. a população está
convidada a prestigiar as
rodadas. no dia 18 de janeiro o Flamengo empatou com o cardosão, 2 x 2
e o Jardinzão fez 5 x 3 no
Esporte Modelo.

segundo João Tubarão, organizador do campeonato, as equipes se
inscreveram com 20 jogadores. Pelo menos 200
pessoas acompanham as
partidas.

maricá goleia e encosta no
Campo alegre, pela Copa giba
Marcos Vinício cuba
***
as manhãs de domingo
são de confraternização
com os jogadores da copa
Giba, no campo Vera assoni. o Maricá goleou o
Estrela no domingo (19),
e foi o primeiro a conquistar cinco pontos no campeonato, o placar foi 7 x 0.
apenas no primeiro tempo foram quatro gols.
com as vitórias simples, os times somam
três pontos, quando há
diferença de quatro gols
são quatro pontos. o organizador da copa Giba,
João Tubarão, conta que,
agora, o Maricá foi para

16 pontos, mas o líder da
competição é o campo
alegre, com 21, na vice-liderança está o Flamengo,
com 20 pontos.
o Maricá abriu o placar
com bocão. carneiro marcou o 2º e o 3º, sendo o
terceiro de peito, Miranda
aproveitou a bola espirrada e balançou a rede pela
quarta vez. bocão, claudinho e carlinho foram
os autores dos gols do 2º
tempo.
chilavert, goleiro do
Campo Alegre, afirma que
participar da copa Giba
é uma maravilha, porque
João Tubarão organiza bem os jogos e não há

brigas. Ele destaca que a
partida do próximo domingo será difícil, porque
irá enfrentar o vice-líder,
e garante que o time vai
lutar para buscar a vitória
e manter-se na liderança.

o primeiro jogo de domingo último, foi entre
campo alegre e afizp,
placar tudo igual, três
gols para cada lado. o
Flamengo marcou 4 x 0
no rbs.

odirley Pereira

odirley Pereira

Carneiro e Bocão defenderam o Independente

Interessados devem levar documentos
Marcos Vinício cuba
***
interessados em fazer
aulas de ginástica localizada, alongamento ou
musculação poderão procurar o centro de Treinamento Luiz caloi a partir
de quinta-feira (23). o
horário de atendimento
é de segunda a sexta, das
7h30 às 11h30 e das 13h30
às 16h30. É preciso levar
um documento.
Para fazer uma das
atividades oferecidas pela
secretaria de Esportes da
Prefeitura de Pindamonhangaba basta deixar o
nome na lista e assim que
abrir vaga o interessado será
chamado. as aulas são destinadas a pessoas da faixa etária a partir dos 18 anos.
a ginástica localizada e
o alongamento são exercícios que contribuem com
a qualidade de vida. os
alunos que praticam estas
atividades garantem que
se sentem melhores após
fazer as aulas oferecidas
gratuitamente.

Já a prática da musculação serve para melhorar a postura, fortalece
os músculos, a frequência
cardíaca e a pressão arterial sobem menos com o
esforço. os exercícios de
musculação nos membros
inferiores do nosso corpo
ajudam o sangue a retornar ao coração (músculos
da perna fortes contraem
durante o movimento ajudando a empurrar o fluxo
sanguíneo e volta para o
coração).
De acordo com as informações do site www.
dicasdetreino.com.br, a
musculação melhora a
postura, pois a maioria
dos casos de dores nas
costas é relacionada à fraqueza muscular e à falta
de flexibilidade. O trabalho com peso é indicado,
pois os músculos se tornam mais resistentes. a
musculação ajuda a emagrecer e contribui na prevenção de doenças como
osteoporose, artrose, diabetes e hipertensão.

