ENTRETENIMENTO
TRAZ FACEBOOK,
SINGLE DO U2 E
FILME “TRAPAÇA”
SEXTA-FEIRA

19º
PREDOMÍNIO
DE SOL

35º
UV 13

Festival de Marchinhas abre carnaval

Célia Lima

Neste ﬁnal de semana, Pindamonhangaba realiza o Festival de
Marchinhas “Cida Novaes”, abrindo as comemorações do Carnaval 2014
– Caia na Folia. As apresentações serão no Largo do Quartel, a partir das
20 horas, com entrada gratuita. A população está convidada a prestigiar
o evento, se divertir e levar sua torcida para as marchinhas concorrentes.
Haverá troféu para os quatro primeiros colocados, melhor intérprete e
torcida mais animada.
2º CADERNO

Fonte CPTEC/INPE

SEXTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA
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R$ 1,00

FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

Ano 132 - Nº 8299

IPTU terá
desconto
de até 10%

André Nascimento

Carnês começam a ser distribuídos
na próxima semana; vencimento
será dia 15 de março
Os carnês do IPTU 2014
- Imposto Predial e Territorial Urbano – começam
a ser entregues pelos Correios na próxima semana. Este ano, a Prefeitura
manteve os descontos de
10% para pagamento à vista; 5%, para cota dupla; e
2% para os que parcelarem
em mais vezes, desde que

paguem até a data de vencimento, que começa no
dia 15 de março para todas
as opções. O reajuste de
4,01%, em relação ao ano
passado, teve como base o
IPC/FIPE - Índice de Preço ao Consumidor/Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas.

PÁGINA 3

COPA REGIONAL

Times da cidade buscam
reabilitação no domingo
As equipes de futebol de
Pindamonhangaba entram
em campo neste domingo
(9), às 8h30, pela Copa Regional Quarentão, e às 10
horas, pelo Amador. Boa

parte dos clubes municipais precisa de resultados
positivos para sonhar com
vaga na próxima fase das
competições.

Familiares da homenageada participaram do evento realizado na tarde de quinta-feira (6)

Escola do Morumbi é entregue
Os moradores do Morumbi receberam ontem a escola municipal
“Odete Correa Madureira”, que tem capacida-

de para atender até 240
alunos. A unidade ﬁca
na rua Benedicto Alves
dos Santos, 31, próximo
à entrada do bairro. Du-

BANDIDOS
TENTAM EXPLODIR
CAIXA NO IPÊ II

POLÍCIA 6

ESPORTES 12

Bueno, no bairro Pasin,
e EE Ryoiti Yassuda, no
Campo Alegre. Neste modelo de ensino, os alunos
têm aulas de matérias

PÁGINA 3

HOMEM É
ASSASSINADO COM
CINCO TIROS

Pinda é referência em escolas de Tempo Integral
Atualmente, 720 alunos estudam em tempo
integral em Pindamonhangaba, em duas escolas estaduais: EE Eunice

rante a inauguração, familiares de ‘Dona Odete’
se emocionaram com a
homenagem.

obrigatórias e acesso a
disciplinas eletivas, grupos de estudo, orientação
pedagógica, entre outras.
Além de preparar os es-

tudantes para o futuro, o
Ensino Integral abre mais
possibilidades para os
professores enriquecerem
suas aulas.
PÁGINA 5
Aiandra Alves Mariano

Além de melhorias na qualidade do ensino, escolas em Tempo Integral também contribuem com desenvolvimento pessoal

PREFEITURA
DIVULGA LISTA
COM ALUNOS
BOLSISTAS
PÁGINA 3

Últimos dias
do Festival
de Verão

O Festival de Verão 2014
termina neste ﬁnal de semana com atividades nas piscinas do “João do Pulo”, “Zito”,
“Ritoca” e Cidade Nova. Hoje,
será das 9 às 12 horas e das
13h30 às 20 horas; no sábado
(8), das 13 às 20 horas. Para
utilizar as piscinas é necessário trajes de banho (biquínis,
maiôs ou sungas).
ESPORTES 12
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ditorial
na Justiça, trabalhador
pode dobrar saldo
do FgTS

C

omo milhares de trabalhadores do Brasil
descobriram que têm direito a correções
no saldo do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, aproximadamente 40 mil trabalhadores
entraram com ações na Justiça solicitando alteração
dos valores na conta do FGTS, de acordo com a Caixa
Econômica Federal.
Tudo começou com uma decisão do STF – Supremo Tribunal Federal - de março de 2013, que considerou, com razão, a TR - Taxa Referencial - inapropriada para corrigir perdas inflacionárias de papéis
emitidos pelo Governo. Isso abriu caminho para a revisão dos saldos também do FGTS, calculados desde
agosto de 1999.
Com a possibilidade certa e viável, milhares de
trabalhadores brasileiros começaram a buscar na
Justiça o que lhes era de direito.
Atualmente, o reajuste nas contas tem como base
correções pela TR – Taxa Referencial – mais 3% de
juros ao ano. As ações querem que o FGTS seja corrigido pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor ou qualquer outro indentificador de inflação, além dos 3% de juros anuais.
O argumento, bastante válido, é que desde 1999,
a TR tem ficado muito baixa e não repõe a inflação,
ocasionando grandes perdas para o trabalhador.
De acordo com a ONG FGTS-Fácil, que tem recebido as reclamações, se tivesse sido corrigido pelo
IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o
saldo de cada pessoa no FGTS seria mais do que o
dobro do valor atual. Como parâmetro, os que possuíam
R$ 10 mil em 1999, deveriam ter hoje R$ 20.130.
Mesmo sem muitos argumentos para se defender,
em nota, a Caixa Econômica Federal informou que
vai recorrer de todas as ações. Entre recursos e mais
recursos, a confusão pode chegar ao STF, onde alguns juízes já começam a se manifestar sobre o tema.
Há de se considerar que, recentemente, os trabalhadores obtiveram uma vitória inédita contra a
Caixa em três ações na Justiça Federal do Paraná. O
juiz de primeira instância, sabiamente, aplicou a interpretação do Supremo sobre papéis do Governo, e
fixou o IPCA como parâmetro para o reajuste do fundo. A sentença foi promulgada no dia 15 de janeiro.
A cada pessoa que tem saldo no FGTS, desde
1999, cabe decidir se vai entrar com ação individual
ou coletiva. Independentemente disso, é direito do
trabalhador cobrar o reajuste e reivindicar para que
a Caixa corrija os valores.

S tErra

om da

Tribuna do Norte

Comerciários terão 8,5% de aumento
O reajuste salarial dos comerciários de Pindamonhangaba será
de 8,5% - cerca de 6% para cobrir a
inflação e 2,5% de aumento real. As
diferenças salariais já computadas
com os 8,5%, deste setembro (data
base), deverão ser pagas em três
parcelas: fevereiro, março e abril.
O Sincomerciário - Sindicato
dos Empregados no Comércio de
Pindamonhangaba - informou que
a intenção era fazer o reajuste ser
correspondente ao de outras cidades da região. Através do Sincomerciário e do Sincomércio - Sindicato
do Comércio Varejista de Pindamonhangaba, por negociação entre os presidentes das instituições,
Carlos Dionísio e Antônio Cozzi, a
Convenção Coletiva de Trabalho
2013-2014 foi assinada no dia 31
Divulgação

banda Eva toca
no Paineiras
O Paineiras Country Club
promove o tradicional Baile do
Hawaii, no dia 15 de fevereiro, a
partir das 23 horas. Neste ano,
o destaque fica por conta da
Banda Eva, renomado grupo de
axé baiano, e ainda haverá animação da bateria da escola de
samba da Bonecos Cobiçados
(Guaratinguetá), e apresentação da BandaBala. Os convites
estão à venda na secretaria do
clube, Alessandra Ronconi Boutique, Padaria Santo Pani, Hering (shopping) e Ferrara. Mais
informações pelo telefone (12)
3642-8599.

Divulgação

de janeiro. “Após muita negociação
fechamos o reajuste com o mesmo
valor de Taubaté e outras cidades.
Além disso, foram mantidas na

CHICK
NA
ROÇA
Taubaté: 9/2 (domingo) –
banda Los Vaca. Estrada do
barreiro
CLUBE DA VILA São
benedito volta a realizar
bailes no Recinto São Vito
(moreira César) aos domingos (20h) em Fevereiro,
confira: 9 – Pedro Romano
e banda. 16 – banda gold.
23 – banda Terra nativa. Tel
(12) 3642-2087
CLUBE
DO
LAZER
Taubaté: domingo: 9/2 –
Raio X (SP). 16/02 – 5 Estrelas. QUaRTa-FEiRa 12/2
– Jorginho e banda. 19/02
– Três Corações. Tel. 36355389
CLUbE do VaQUEiRo
Roseira: 8/2 (sábado) – baile do hawaii. banda Chapéu
brasil. Elas free até 0h. SP62, 2.400, estrada Pinda-Roseira
CORINTHIANS Pinda:
9/2 (domingo 15h) - Conexão Samba e Pagode.
homem R$ 5,00 e mulher
vip. Promoção: 3 latas de

Fundação dr. João romeiro

cerveja por R$ 10,00
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix”:
8/2 (sábado) – baile Especial da academia do
Prof. Evandro nascimento. banda gil brails (SP).
Tel (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé: 7/2 (sexta) – banda
Rodeio.Tel. (12) 3672-2576.
www.crozariol.com.br
ESPAÇO
DEWOMEL
Pinda: 9/2 (domingo 11h) almoço (R$ 14,00) e bailão
(R$ 5,00). duplas miranda
& Souza neto, e César &
maycon. Tel (12) 3642-3512.
Estrada do Trabiju, bairro
mandu
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: 8/2 – by day Party.
Jorge dimas, e henrique &
aniéli. 15/2 (sábado) – Thaeme & Thiago
FERROVIÁRIA
Pinda
– Som ao vivo no deck da
piscina SEXTa-FEiRa: 8/2 –
Luizinho gaúcho & Priscila.
14/2 – bruno & hyago. 21/2
– grito de Carnaval. grupo

Convenção as principais cláusulas
sociais, que beneficiam os comerciários e dependentes”, explicou
Carlos Dionísio.

Aulas recomeçam no “Anália Franco”
As aulas no Projeto Anália Franco iniciaram na tarde de sábado
(2), na Casa Transitória Fabiano de
Cristo. Diversas atividades foram
realizadas, como teatro de boasvindas, lanche comunitário e ações
em sala. Durante o ano, os alunos
participam de atividades comuns
direcionadas por programas de
acordo com as faixas etárias e optam por oficinas mediante seus interesses e habilidades.
Andréia de Oliveira, 41 anos,
é mãe de três alunos e avó de um
neto que frequentam o Espaço. Ela
afirma que os alunos aprendem o
senso de respeito, ética e disciplina. “Os alunos também aprendem

“... SEMPRE JUNTOS NÓS ESTAMOS, tanto faz se é chuva, sol, se
sopra o vento; quando eu choro ela me anima, ela me ensina a enfrentar o sofrimento...”- Roberto Carlos
João Paulo Ouverney

ARENA 101 Pinda: 8/2
(sábado) – baile do hawaii.
bandas dallas e Sacode a
Poeira. www.arena101.com.
br. Lista vip com Luzera –
9171-8990 e 7811-9776.
bairro marçon, 4.900
BUTEKO PINDA: 10/05
(sábado) - bob marley in Celebration. banda maneva.
Tel. 3642-3450. av. Luiza
marcondes de oliveira, 244.
www.butekopinda.com.br
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). banda ao vivo no
último sábado do mês. av.
abel Corrêa guimarães, bairro Vila Rica
CERVEJaRia do goRdo Lorena - 8/2 – baile
do hawaii. grupo Sambô.
22/02 (sábado) – grupo
bom gosto
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Sedusamba. 28/2 – abertura do Carnaval. grupo nota
Samba. 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:
acontece neste sábado,
8/2, o baiLE do haWaii
da Ferroviária, no deck
da piscina com decoração típica, mesa tropical
com frutas, havaianas e
muita animação. Começa
às 22h30 e duas grandes
atrações irão animar a
festa: banda Folia (participação banda arena),
banda bateria com a presença do intérprete Karlinhos madureira (da Escola
de Samba Portela – RJ). o
1º lote de ingresso custa R$ 15,00 e está sendo
vendido na Secretaria do
Clube e na loja netto Je-

a conviver melhor com as diferenças, sendo pessoas melhores ficam
mais tolerantes, além das oficinas
que trazem um grande desenvolvimento para a vida”, destacou.
Seu filho Joaquim Bento de Oliveira, de 7 anos, acha que participar
do projeto é muito legal. Ele afirmou que adora quando realiza os
passeios junto com os professores
e participa das oficinas. Nos anos
anteriores, Joaquim participou de
atividades na oficina de jogoteca,
onde se constrói brinquedos e artesanato com reaproveitamento de
material reciclável. Este ano, ele
tem planos de ir para oficina de futebol e espera marcar muitos gols.

Divulgação

ans. o 2º lote terá o preço de R$ 20. meia Entrada
somente no dia do evento.
as mesas são limitadas e já
estão a venda no clube pelo
valor de R$ 20,00. informações 2126-4444.
FESTIVAL DE MARCHINHAS de Pinda: dias 6,
7 e 8 de fevereiro, na Praça
do Quartel
FESTIVAL DE MARCHINHAS de São Luiz do
Paraintinga: 31/01 a 15/02.
Veja programação no site
www.saoluizdoparaitinga.
sp.gov.br
MANGUEIRÃO Pinda:
7/2 (sexta) – bailão com a
banda gold. Canja gratuita
à 1h. Estacionamento grátis.
Tel (12) 9174-0026
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 7/2 (sexta) – herzog
Clássic Rock. 8/2 (sábado)
– Kaiser Kent (grunges 90s).
9/2 (domingo) – Controlador
de máquinas. Tel (12) 36484913. www.cervejariaobvio.
com.br
PAINEIRAS COUNTRY
CLUb Pinda: 15/2 – baile do
hawaii. banda Eva, banda
bala e bateria da Escola de
Samba bonecos Cobiçados
de guará. Tel (12) 36424934
PINDABAR Pindamo-

EXPEdiENtE

nhangaba: SEXTa – Toda
última sexta do mês,
Sexta maluca - Cerveja
itaipava a R$ 10,00 a
lata. SÁbado – 8/2 – Léo
Chaves e banda. 15/2 –
banda mais Qi. domingo – 9/2 – Parkundê.
16/2 – Kipaquera. Toda
quarta - videokê. Toda
quinta – música sertaneja ao vivo. Tel (12) 35270510 / (12) 7814-4029 e
(12) 9749-8126
RANCHO SANTA FÉ
aparecida: 7/2 (sexta) –
banda Jack Steel. homem
R$ 25,00, elas vip até
0h30 com flyer, depois R$
15,00. 14/02 – Fernando
& Fabiano. Tel. (12) 31051663 e 8100-9062. www.
ranchostafe.com.br
RECANTO
CAIPIRA Pinda, no Sindicato
Rural: 6/2 (sábado 21h)
– Washington dos Teclados. 8/2 (sábado) - Washington dos Teclados.
Tel. (12) 3648-4036 e
9775-0389
VIA VALLE SHOW
Pinda: 8/2 (sexta) – i
Love Chope bar. Elas vip
até 1h. Rua José gambini
de Souza, bairro bela Vista, em frente à Faculdade
anhanguera
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cidade
Bairro do Morumbi recebe nova escola
CiNTia CaMargo
***
a Prefeitura de Pindamonhangaba entregou na
tarde de quinta-feira (6),
à comunidade do Morumbi, a escola municipal
“odete Corrêa Madureira”, em um investimento
de r$ 815.670,47.

Pais, alunos, professores, autoridades e moradores do bairro prestigiaram
a entrega oficial da escola,
que atenderá até 240 estudantes, nos períodos da manhã e tarde.
Para o presidente da sociedade de amigos dos bairros Morumbi, alcoa e Água
andré Nascimento

autoridades e parentes da homenageada

Prefeitura divulga
alunos que renovaram
bolsas de estudo
MarCos ViNíCio Cuba
***
a Prefeitura de Pindamonhangaba divulga nesta sexta-feira (7), a relação
dos alunos universitários
que renovaram as bolsas
de estudo (página 6). em
2013 foram oferecidas 150
bolsas integrais e todos os
beneficiados deveriam fazer a renovação, no entanto, apenas 91 procuraram
o departamento de assistência social, deste número, 55 se enquadraram nos
critérios.
ao todo, a Prefeitura de Pindamonhangaba
está concedendo 155 bolsas de estudo universitário para 2014. Como 55
alunos
mantiveram-se

nos critérios para renovação, a Prefeitura vai atender 100 novos estudantes
com as bolsas integrais.
em breve, será publicada
a relação dos alunos que
deverão fazer a entrega
dos documentos complementares para a segunda
etapa de avaliação social.
O resultado final dos 100
novos contemplados está
previsto para o término
deste mês.
Para serem beneficiados com as bolsas de estudo, os interessados em se
inscreverem participam
de avaliações sociais. o
processo de triagem social
é realizado por profissionais do departamento de
assistência social.

Deputada promete
apoio para projeto
João Carlos
ribeiro salgado
***
durante visita a são
bernardo do Campo,
o prefeito de Pindamonhangaba
manteve
contato com uma das
principais lideranças do
Partido dos Trabalhadores, a deputada estadual
ana do Carmo.
No encontro, o prefeito enfatizou seus projetos voltados para o so-

cial, com destaque para
a construção de casas
populares, com prestações cujos valores estão
ao alcance da maioria da
população, fato enaltecido pela deputada, que se
colocou à disposição da
cidade. o prefeito aprovou a iniciativa. “ela é
uma grande mulher, batalhadora e os interesses
da população estão acima
de qualquer bandeira política”, destacou.
andré Nascimento

encontro ocorreu em são Bernardo do Campo

Preta, Miguel de almeida, a
escola é a concretização de
um sonho que vai garantir
benefícios aos estudantes.
izaura Madureira, uma
das filhas da homenageada, agradeceu em nome da
família e espera que a escola seja de efetiva colaboração à educação municipal. Além dela, duas filhas
de ‘dona odete’, ivone e
ignês, e uma irmã, Clélia,
estiveram presentes.
o novo prédio, com
750 m² de construção,
irá garantir maior comodidade aos alunos, que
antes estudavam em uma
sala cedida no centro comunitário e na igreja do
bairro. Para o prefeito de
Pindamonhangaba, a entrega da escola é a garan-

andré Nascimento

Crianças do bairro se divertiram com atividades no pátio da escola
tia de um futuro melhor
para as crianças do bairro.
“a administração municipal tem um compromisso
com a população para me-

lhorar ainda mais a qualidade de vida de todos.
bons exemplos podem,
com certeza, formar cidadãos comprometidos com

a cidade”, disse.
o projeto que denominou o nome da escola é de
autoria do vereador José
Carlos gomes, Cal.

Carnês de IPTU começam a ser entregues
daNiela goNçalVes
***
a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
do departamento de arrecadação, informa aos
munícipes que os carnês
de iPTu - imposto Predial e Territorial urbano
começarão a ser entregues a partir de 10 de fevereiro.
Neste ano, serão enviados através dos Correios

mais de 56 mil carnês. o
vencimento é o dia 15 de
março e, de acordo com
informações da secretaria
de Finanças, a estimativa
de recebimento será de
r$ 24.048.069,24.
a atualização do valor
do imposto foi de 4,01%,
de acordo com o iPC/
FiPe - índice de Preço ao
Consumidor/Fundação
instituto de Pesquisas
econômicas.

Os COntriBuintes pODerãO
Optar peLas seguintes
fOrmas De pagamentO:
Cota única (já com desconto de 10%);
Cota dupla (já com desconto de 5% cada);
Pagamento em até 10 parcelas, com desconto de
2% até a data do vencimento.
O vencimento de 15 de março valerá para a cota
única, a primeira parcela da cota dupla, e também
a primeira parcela para aqueles que optarem pelo
pagamento em até 10 vezes. os demais vencimentos serão em todos os dias 15 dos meses subsequentes, até dezembro de 2014.

Serviços de manutenção
continuam pela cidade
Maria FerNaNda MuNhoz
***
Todos os bairros de
Pindamonhangaba
recebem, constantemente,
serviços de manutenção e
limpeza. as ações de limpeza, capina, roçada, retirada de lixo e de entulho,
além do “Pega Tudo” e da
manutenção das estradas
rurais são realizadas por
diferentes equipes da secretaria de obras da Prefeitura, por meio do departamento de serviços
Municipais.
Na semana entre os
dias 31 de janeiro e 6 de
fevereiro, foram realizadas a limpeza e roçada do
campo de futebol do Cras,
roçada do destacamento
Policial e da rotatória da
entrada do araretama;
também a roçada do campo de futebol da Cidade
Jardim, roçada e capina
da bica da galega, da quadra, da academia ao ar livre e da área verde na rua
benedito Cruz César no
Campo belo, e da academia do Carangola. Foram
executadas, ainda, a roçada e a capina na área em
frente ao Campo do estrela, no bosque; na área
verde do Jardim Mariana;
nos fundos do campo do
santos, no Mombaça; na

divulgação

Limpeza e roçada na quadra do Campo Belo
área verde do Vila Verde; na creche municipal
Yolanda imediato, no
alto Cardoso; e na escola
municipal Manoel César
ribeiro, no Crispim. as
equipes de roçada estiveram atuando também na

área verde na rua Jesus
antonio Miranda, bairro
beira rio.
a limpeza e a capina foram realizadas nas ruas do
Vila rica, no Cemitério Municipal e na praça do Jardim
Morumbi, que também re-

PEga TUdo
a equipe do “Pega Tudo” realizou a capina, varrição,
limpeza geral e retirada de entulho nos bairros Lessa,
Campos maia e Quadra Coberta. até a quarta-feira (5),
haviam sido realizadas 60 viagens de caminhão com
entulho. Os serviços serão finalizados nesta sexta-feira
(7). Na próxima semana, o “Pega Tudo” estará, entre
segunda-feira (10) e quinta-feira (13), no Jardim Resende
e no Vila Rica.

cebeu pintura de guias.
Já as equipes de retirada de lixo e de entulho
estiveram na rua Flamboyant, no lago azul,
e na rua benedito Carlos da silva, no Jardim
Princesa.

EsTradas
rUraIs
as equipes de manutenção das estradas rurais
estiveram, nesta semana,
realizando a recuperação
de trechos nas estradas
manoel Canuto Vieira,
Kanegae, oliveiras e Estrada do boia.
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Toninho da Farmácia Vereador Magrão consegue
Professor Eric luta
por melhorias no
pede que Leis aprovadas retomada das obras do Posto de
Saúde e construção da Praça do Pasin CISAS em Moreira César
sejam cumpridas
AssessoriA

Vereador Toninho

de

da

C o m u n i C A ç ã o /CVP

FarmáCia

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) é autor da
Lei nº 85/2007, de 28 de maio
de 2007, sancionada pelo
ex-prefeito João Ribeiro, que
dispõe sobre o emplacamento,
licenciamento, fiscalização e
autuação de veículos de tração animal no município de
Pindamonhangaba.
Ocorre que este projeto

proíbe os maus carroceiros
que utilizam os animais,
muitas vezes fracos, doentes e anêmicos, a trabalhar,
transportando cargas muito
acima de sua capacidade
física, todos os dias, de sol a
sol, inclusive nos finais de semana, sem descanso. “Muitos
são os relatos de maus-tratos
que chegam até nós. A Lei
é para ser cumprida pelos
departamentos responsáveis
da prefeitura. Infelizmente,
já se passaram 7 anos desde
que ela foi aprovada e até hoje
nada foi feito neste sentido.
É bom lembrarmos também
que todos os animais, assim
como nós, sentem dor, fome,
sede e também precisam de
descanso. Peço ao Prefeito,
que determine aos setores
competentes o cumprimento
desta lei”, enfatiza o vereador
Toninho da Farmácia.
F otos : A ssessoriA

de
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“Vereador Magrão Visita obras do Posto de saúde da
terra dos iPês ii coM Prefeito e dePutado berzoini”
Na última sexta-feira, dia 31, o vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão
(PPS) visitou o local onde está sendo
construída a UBS - Unidade Básica de
Saúde - da Terra dos Ipês II, juntamente
com o Prefeito Vito Ardito e com o
Deputado Federal Ricardo Berzoini. O
vereador Magrão vem lutando desde o
início do seu mandato pela construção
desta unidade, que vai beneficiar os bairros do Distrito de Moreira César. As obras
já foram retomadas e a previsão de entrega
é para o início do mês de Junho/2014.
A construção está sendo realizada com
verba destinada pelo deputado Berzoini,
através de emenda parlamentar no valor
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
em parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba. “Agradeço ao Deputado
por ter acolhido nosso pedido. Desde o
início do meu mandato tenho solicitado
ao Executivo providências para retomada das obras da UBS. Esta unidade vai
desafogar o posto da Vila São Benedito e
também o CISAS de Moreira César, pois
hoje o Distrito conta com mais de 50 mil
habitantes, sendo que esse novo Posto vai
ser um referencial para Moreira César,
que vai abranger os bairros: Liberdade,
CDHU, Vale das Acácias, Jardim Carlota
e Terra dos Ipês I.
Na oportunidade, o vereador Magrão

Na sessão ordinária
do dia 03 de fevereiro,
o vereador Professor
Eric (PR) apresentou os
requerimentos nº 143,
140, 136 e 135/2014
direcionados à Secretaria de Saúde solicitando
melhorias para o Distrito de Moreira César,
entre eles implantação
de um fraldário; conserto da geladeira que
armazena as vacinas;
a colocação de ventiladores; implantação de
uma sala de psicologia
e que os assistidos do
“Programa Diabetes”
que residem no Distrito
Moreira César ou nas
proximidades possam
pegar o Kit completo nas UBS
mais próxima a sua residência,
pois somente a insulina NPH é
entregue na UBS e desta forma,
o munícipe têm que se deslocar
até o CEM para retirar a insulina
regular, seringa, fita reagente e
lancetas.
Praça Nilson de
Oliveira Junior “Bully
Acionado por moradores do
bairro “Loteamento Azeredo”,
o vereador Professor Eric ouviu
algumas reivindicações sobre a
praça “Nilson de Oliveira Junior
– Bully”. Dentre elas, as que mais
chamaram a atenção do parlamentar foram o poste de luz que
está dando choque nas pessoas
que tocam nele e a caixa de outro
poste que está destampada e com
os fios expostos.

entregou ao deputado, cópia do requerimento nº 1.836/2013, de 05/08/2013,
que solicitava a construção da praça do
Pasin. Também apresentou o projeto
aprovado pelo edil e agradeceu a emenda
parlamentar no valor de R$ 450.000,00
(quatrocentos e cinquenta mil reais) enviada pelo nobre deputado, destinada a
construção da Praça. O vereador Magrão
também destinou através da emenda n
º 31/2013, o valor de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) para construção
de praças e jardins para o Distrito de
Moreira César. Na ocasião, Magrão fez
a emenda já pensando na construção
da praça do Pasin, verba essa, que está
disponibilizada na dotação orçamentária
de Moreira César.
“Agradeço o apoio do nobre deputado, com a destinação da emenda, para
construção da nossa praça, haja vista ser
uma obra desejada pelos moradores do
bairro há muitos anos. Agradeço também
o Sr. Eduardo Kogempa - Assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
pelo convite e a sra. Sil, assessora do
deputado, que acompanhou a luta desse
vereador pela construção das referidas
obras, a qual fez um excelente trabalho
para captação dessas verbas que vão
contribuir para a realização das mesmas”,
conclui o vereador Magrão.

d e p u Ta d o r i C a r d o
Berzoini reCeBe
requerimenTo do
Vereador

F otos : A ssessoriA
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Vereador magrão
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Vereador proFessor eriC

Preocupado com a segurança
dos moradores e pensando em
mais opções de lazer, o vereador
Professor Eric apresentou - e o
plenário aprovou – os requerimentos n.º 227/2014, pedindo
a manutenção elétrica da praça,
n.º 228/2014, pedindo que seja
tampada a caixa do poste, n.º
128/2014, pedindo mais bancos
para acomodar melhor as pessoas
e nº 141/2014, pedindo mesas
com tabuleiro de damas como
mais uma opção de lazer. “Fico
preocupado com os moradores,
ainda mais as crianças. Fiz esses
requerimentos, primeiramente
para garantir maior segurança aos
frequentadores da praça e também
para mais opções de diversão”,
finaliza o vereador Professor Eric.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

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

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

Felipe César – FC
insiste na instalação de
uma faculdade pública
campo, dando condições dignas
para sua moradia. Até hoje, o
que temos visto é a construção
de casas populares na cidade.
Precisamos também nos preocupar com o trabalhador rural”,
destaca o vereador.
Alimentação diferenciada
para crianças diabéticas
O vereador Felipe César –
FC é o autor do Projeto de Lei
77/2013, que cria o Programa
de Alimentação Diferenciada
para Crianças Diabéticas, na
Rede Municipal de Ensino de
Pindamonhangaba. O vereaAssessoriA

de

desde o início do ano, a Prefeitura

O vereador José Carlos
Gomes - Cal (PTB) está cobrando o início das obras da
duplicação da Avenida Manoel César Ribeiro, na zona
leste de Pindamonhangaba. O
vereador entende que “a duplicação deve ser feita o mais
rápido possível para melhorar
o trânsito desta via tão importante do município, que serve
aos moradores da região leste
e como acesso às importantes
indústrias instaladas nesta
região e também para acessar
a Rodovia Presidente Dutra”.
Cal está pedindo, também,
junto à Prefeitura e DER, para
que enquanto não se inicie a
obra da duplicação, que mantenham a avenida e a ciclovia
em perfeitas condições de
limpeza, pois hoje a via se

VeM realizando liMPeza e Manutenção
eM Praças, ruas e aVenidas da cidade
AssessoriA

de
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V e r e a d o r F e L i p e C é s a r - FC

dor quer que a Secretaria de
Educação, com a Secretaria de
Saúde desenvolvam um programa que identifique as crianças
portadoras de diabetes e que as
mesmas sejam cadastradas no
programa de Alimentação Diferenciada, de modo que estas
crianças recebam uma alimentação adequada e compatível
com a doença, de forma a não
prejudicar mais ainda a saúde
das mesmas.

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

de

O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) está satisfeito
com os trabalhos realizados pela Administração Municipal
desde o início do ano. O parlamentar destaca os serviços de
manutenção efetuados desde janeiro em avenidas, praças
públicas e ruas da cidade, como a limpeza de canteiros,
poda do malto alto, entre outras coisas. “Com as chuvas que
ocorrem nessa época do ano o mato cresce rapidamente,
deixando os canteiros e praças sem condições de permanência, e com o calor excessivo que tem feito nos últimos dias,
as pessoas procuram locais ao ar livre, e assim, precisam
que estes lugares estejam limpos”, comentou o vereador.
O vereador disse ainda que “a limpeza e manutenção
nesses locais são necessárias, pois além de deixarem o
ambiente limpo, também contribuem com a segurança,
tornando os locais menos perigosos, tanto para visibilidade
de motoristas e pessoas que circulam nas ruas e avenidas,
como para evitar possíveis criadouros do mosquito da
dengue”.

Piso no Mercado
O vereador Cal está solicitando ao Prefeito Vito Ardito
Lerario para que solicite à
Secretaria de Obras que agilize a colocação do piso e da
cobertura lateral da Feira do
Mercado Municipal. Segundo
o vereador, este é um pedido
dos feirantes e munícipes
que vão fazer suas compras,
pois “o piso está em péssimas
condições e as pessoas estão
tropeçando nos buracos causando perigo de acidentes,
principalmente às pessoas
idosas”.

C omuniCAção /CVP

Vereador
Janio Lerario

encontra cheia de mato e os
munícipes que fazem suas
caminhadas e os ciclistas que
precisam utilizar usar estes
locais têm reclamado muito.

F otos : A ssessoriA

O vereador Felipe César FC (PMDB), insiste junto ao
Governo Federal, através do
Ministério da Educação da
instalação de uma faculdade
pública em Pindamonhangaba,
com cursos em diversas áreas
para beneficiar a juventude da
região metropolitana do Vale
do Paraíba.
Segundo o vereador Felipe
César - FC, esta iniciativa se faz
necessária para dar condições
aos jovens, sobretudo os mais
carentes, de ter acesso à formação superior de forma gratuita.
A necessidade desta região é
de uma faculdade pública
federal, que ofereça cursos
como medicina, engenharia,
arquitetura, matemática, química e física, visando atender
a demanda de estudantes
que não tem condições de
pagar um ensino superior de
qualidade.
Casas populares
na Zona Rural
O vereador Felipe César
– FC reitera ao Executivo
a realização estudos visando a construção de casas
populares na zona rural de
Pindamonhangaba. “O Plano
Minha Casa, Minha Vida também contempla a Zona Rural,
precisamos correr atrás para que
nossa cidade também possa ser
contemplada com este benefício”, diz Felipe César – FC. O
vereador pede a construção de
casas populares principalmente
nos bairros: Cruz Pequena,
Ribeirão Grande, Mandu, Bonsucesso, Piracuama, Pinhão do
Borba, Goiabal, Macuco, Pouso
Frio e Bairro dos Oliveiras.
“Precisamos fixar o homem no

Vereador Janio agradece Vereador Cal cobra o
trabalhos realizados pela início da obra de duplicação
Administração Municipal
de avenida na zona leste

V ereador C aL
( desTaque )

pede

a dupLiCação da

a Venida m anoeL
C ésar r iBeiro
para meLhorar
o TrânsiTo
desTa Via Tão
imporTanTe do
muniCípio

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
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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 :
luiz CArlos pinto (mtb 32.783)
robson luís monteiro (mtb 18.021)

www.camarapinda.sp.gov.br
telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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cIDADE
Escolas de Tempo Integral
preparam alunos para o futuro
AiAndrA Alves MAriAno
***
As escolas de Tempo integral do Governo do estado
de são Paulo têm o objetivo
de preparar melhor seus alunos para o futuro.
em Pinda, duas escolas
funcionam neste modelo. A
ee eunice Bueno, no bairro Pasin, em Moreira César,
atende cerca de 400 estudantes do 6º ao 9º ano do
ensino Fundamental. A ee
ryoiti Yassuda, no Campo
Alegre, recebe aproximadamente 320 alunos do ensino
Médio.
de acordo com a dirigente regional de ensino, Gicele
de Paiva Giudice, o município foi um dos pioneiros neste modelo. “Fomos uma das
primeiras cidades a receber
a escola integral, onde os
alunos estudam durante o
dia todo. isso é importante,
porque atualmente, com a
expansão do modelo para
outras cidades, Pinda tem
se tornado referência”, destaca ela.
As escolas de tempo integral oferecem currículo
unificado, matriz flexível e
diversificada e ambiente escolar alinhado com a realidade do jovem. o programa
garante as melhores condições de conclusão da educação básica, com ganhos de
rendimento e desempenho
escolar.
o ano letivo para as escolas neste modelo começou
na segunda-feira (3) e houve

uma programação especial
para os alunos, com a participação dos alunos “acolhedores” - veteranos de cada
unidade que receberam os
novos estudantes e ficaram à
frente das atividades nos primeiros dois dias de aula.
A recepção é organizada
pelos veteranos com ações
como gincanas e jogos que
ajudam os novatos a elaborarem o que querem alcançar
no futuro. Para isso, durante
o último bimestre de 2013,
as escolas capacitaram os
jovens estudantes para que
sejam os tutores das novas
turmas.
“durante os primeiros
dias, os professores procuram manter uma certa
distância e todas as ações
acontecem entre os alunos.
A idéia é que os que estão
chegando se sintam mais à
vontade e que os veteranos
possam apresentar a eles a
escola, o modelo diferenciado de ensino e os introduzam
neste novo universo”, contou
valdecir Ferreira Gaspar
nello, diretor da escola ryoiti Yassuda.
de acordo com a diretoria de ensino, as vagas nos
estabelecimentos que oferecem esse modelo em Pinda são determinadas pelo
local onde estão as escolas.
Assim, os estudantes do
bairro onde está a unidade
têm prioridade. Quando há
vagas remanescentes, alunos de outros locais podem
se matricular.
Aiandra Alves Mariano

As professoras Sandra e Shirley acreditam que o
modelo enriquece as aulas

Modelo oferece
mais possibilidades
para professores
Para os professores, o
modelo de ensino integral
abre mais possibilidades
para os profissionais enriquecerem as aulas.
Shirley de Carvalho é
professora de Língua Portuguesa e começou a dar aulas
na escola de tempo integral
ee eunice bueno neste ano e
já sentiu a diferença. “há mais
ferramentas para o professor,
o que melhora a qualidade da
aula. além disso, a visão da
escola é mais ampla. nosso
foco não é só a formação acadêmica, mas também pessoal,
social e profissional de cada
aluno. Para isso há um grande
trabalho em equipe, que é
muito gratificante”, conta ela.

Aiandra Alves Mariano

Em Pinda, há 400 alunos do Ensino Fundamental e 320 do Ensino Médio no modelo de Ensino Integral

Estudantes veteranos
fazem novatos
‘se sentirem em casa’
Aiandra Alves Mariano

AiAndrA Alves MAriAno
***
nas escolas de Tempo integral, um grupo de
alunos veteranos são os
responsáveis por acolher e
apresentar a escola para os
estudantes novatos.
na ee eunice Bueno,
vander Furlan Costa Filho,
12 anos; e Alice ravelette
da silva Barbosa, 11 anos,
estavam no grupo que recebeu os estudantes. “eu me
inscrevi para ser acolhedora
para passar para as outras
crianças o que eu aprendi
no ano passado. Acho que
essa integração é muito importante. Também tenho
muito a aprender com eles
e é isso que me motiva”, explica Alice.
Marinara Pereira Carvalho, 17 anos, foi a líder do
grupo de acolhimento da ee
ryoiti Yassuda e também
destacou a importância do
contato entre veteranos e
novatos. “Quando eles são
recebidos por outros alunos
ficam mais à vontade e se

Vander e Alice receberam os novos alunos na
escola Eunice Bueno
abrem para as novidades.
nosso objetivo é mostrar a
eles tudo o que a escola nos
proporcionou e que também
vai proporcionar a cada um.
Aqui há imensas possibilidades e basta que o aluno saiba
fazer bom uso delas para ter
um futuro melhor”, garante
a estudante.
Um bom exemplo é vanessa Alves, 17 anos, ex-aluna da mesma escola. Após
terminar o ensino Médio em

2013 e passar no vestibular
para Arquitetura, ela voltou
à escola para receber os novos alunos. “É importante
que eles vejam que os sonhos
podem ser realizados, desde
que haja dedicação, estudo e
oportunidades. esse modelo
oferece as melhores oportunidades. se a gente se dedicar e aproveitar tudo o que é
oferecido da melhor forma,
vai conseguir alcançar os objetivos”, afirma.

ações visam
despertar as
habilidades
dos alunos
AiAndrA Alves MAriAno
***

nas escolas de Tempo
integral, além do currículo
obrigatório, os alunos têm
acesso a disciplinas eletivas,
grupos de estudo, orientação pedagógica, clubes
estudantis etc.
Todas as ações são desenvolvidas com o objetivo
de despertar as habilidades
individuais de cada aluno.
a professora Sandra regina dos Santos Silva conta
que, desde o primeiro dia
de aula, diversas atividades
tentam traçar um perfil dos
alunos. “recolhemos informações sobre o que eles
gostam, quais suas aptidões
e o que planejam para o
futuro. baseados nisso, os
professores montam disciplinas eletivas interdisciplinares, que atendam aos perfis
dos alunos e que sejam
alinhadas com as aulas
regulares”, explica.
os próprios alunos
também se organizam em
grupos de estudos e clubes
estudantis, como clube de
leitura, de teatro etc.

Aiandra Alves Mariano

Aiandra Alves Mariano

o professor augusto,
que dá aulas de filosofia
na ee ryoiti Yassuda, já
é um veterano e trabalha
na escola há três anos.
“estar diariamente com os
alunos, o dia inteiro, nos
dá uma visão maior. não
vemos o aluno só na sala
de aula, mas tambgém no
pátio, com os colegas, em
grupo. e o mesmo acontece
conosco. não nos limitamos
à aula em sala. estamos
frequentemente conversando, trocando idéias,
desenvolvendo projetos em
conjunto. isso é enriquecedor e se traduz no aprendizado dos alunos e também
dos professores”.

Turma de veteranos acolheu os novos alunos da escola Ryoiti Yassuda

O Protagonismo
Juvenil é incentivado
desde o primeiro dia
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polícia
Traficante descuidado é preso

Homem tinha ponto fixo no bairro de Santana e vendia drogas sempre no mesmo horário
NSM, 39 anos, foi preso
em flagrante por tráfico de
drogas na manhã de quartafeira (4), em um estabelecimento comercial no bairro
Santana.
A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que um
indivíduo, conhecido como
“Cobrão” estaria tráficando
drogas em um ponto localizado na rua Cônego João

Antônio da Costa todos os
dias da semana, em horário
pré-estabelecido.
Como o suspeito já é
conhecido do meio policial, segundo dados do
boletim de ocorrência, a
PM resolveu observar a
movimentação a fim de
verificar a veracidade das
informações.
No referido dia, perceberam uma movimen-

tação diferente de carros
no local. Um dos policiais
entrou no estabelecimento e, após se identificar e
indagar o suspeito sobre a
prática, este admitiu que
estava vendendo entorpecentes no local.
Levando os policiais à
cozinha, indicou que havia um móvel atrás da geladeira, onde estava alocada a droga.

Em revista, foram encontradas 13 trouxinhas de
papel contendo cocaína e
R$ 760.
NSM afirmou ser o único responsável pela prática
e ainda revelou que costuma pegar de 20 a 25 gramas
de droga para revenda e que
cada porção custa cerca de
R$ 20. Preso em flagrante, ele foi encaminhado ao
CDP, em Guaratinguetá.
Divulgação

Dois adolescentes foram pegos por tráfico de
drogas no bairro Castolira
no final da tarde do sábado (1º/2). Os policiais estavam em patrulhamento
de rotina quando avistaram dois indivíduos em
atitude suspeita. Após a
abordagem, foram encontradas 19 pedras de crack
e R$ 45 em dinheiro.
ESP, 17 anos, e YGSM,
16 anos, foram encaminhados para o 1º DP e seguem
à disposição da justiça.

Polícia
procura
ladrão de
hot dog
No início da madrugada de quarta-feira (5), um
trailer de lanche localizado nas proximidades da
avenida Dr. Fontes Junior
foi assaltado por dois indivíduos.
De acordo com um dos
funcionários, CATI, 27
anos, no momento em que
ele fechava o caixa foi surpreendido por dois desconhecidos que estavam de
bicicleta. Um deles estava
armado e anunciou o assalto, levando R$ 200, e fugindo em seguida.

A PM foi acionada na
tarde do último dia 30,
para atender a uma ocorrência de furto à residência. Em patrulhamento
pelo bairro Beta, em busca do autor do furto, mediante as características
apresentadas, a polícia
encontrou um rapaz em
atitudes suspeitas. Ao ser
abordado, ele acabou confessando o crime.

No interior de sua residência foram encontrados
vários objetos, como TV,
DVD, controles remotos e
outros objetos, que acabaram sendo reconhecidos
pela vítima.
Ainda foi reconhecida
mais uma pessoa, que teria participado da ação.
Eles foram presos e levados ao 1º Distrito Policial.

Homem morre após
levar cinco tiros
Um rapaz foi
encontrado morto
na noite do dia 31
de janeiro, no bairro
Vista Alegre. Segundo informações
da Polícia Militar,
o corpo da vítima
apresentava cinco
perfurações provocadas por disparos

No flagrante foram apreendidos 13 trouxinhas de papel contendo cocaína e dinheiro no valor de R$ 760

Menores
são presos
por tráfico

Rapaz é preso após
furtar residência

ASSAltANte de fARMácIA é
cAPtURAdO e VAI PARA cAdeIA
Um homem foi preso na manhã de terça-feira (4), após furtar uma farmácia no centro da
cidade. após ser acionada, a Pm
realizava patrulhamento quando
avistou dois indivíduos que levavam um cofre. Quando perceberam a presença da viatura, eles
resolveram se desfazer do cofre

em um matagal e fugiram. Um dos
indivíduos foi capturado e, em sua
residência foi encontrado um monitor de computador que pertencia
ao estabelecimento, além de três
cartões de banco e dois aparelhos
celulares. Pelos indícios, o rapaz
foi preso e os objetos foram encaminhados ao 1° dP.

ras de segurança do local
haviam detectado a presença de dois indivíduos
encapuzados em atitude
suspeita.
Quando chegaram ao
local, os indivíduos já

após fuga em alta
velocidade, ladrão bate
carro em muro e é preso
Um assaltante foi pego
pela polícia em Moreira
César, após tentar fugir e
ser perseguido na via Dutra, na manhã do último
dia 29.
O homem, 31 anos, saiu
em disparada após roubar
um veículo na cidade de
Aparecida e, na tentativa
de escapar, seguiu pela

rodovia, utilizando a saída para Moreira César.
Ao entrar no distrito, perdeu o controle do carro
em uma lombada e bateu
em um muro, sendo preso
logo em seguida.
De acordo com informações da polícia, ele já
possui passagens por roubo e furto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Bandidos tentam explodir
caixa eletrônico no Ipê II
Uma agência bancária localizada no Ipê II
foi palco de tentativa de
furto na manhã de quarta-feira (5). A PM foi
acionada pela referida
agência, pois as câme-

de arma de fogo,
uma delas na cabeça. O rapaz, 18
anos, tinha passagem pela polícia.
Ainda de acordo
com os policiais,
nenhum suspeito foi
localizado. O caso
está sendo investigado.

RENOVAÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO UNIVERSITÁRIAS 2013
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO USO DAS ATRIBUIÇÕES E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 5.509, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013 E DECRETO 4.947, DE 6 DE MARÇO DE
2013, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA RENOVAÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDOS DE ENSINO SUPERIOR
REFERENTE AO EDITAL 02/2013.

tinham fugido sem levar
nada, entretanto, deixaram duas emulsões
explosivas, nas quais o
estopim instalado foi
queimado, mas não culminou em explosão.
Divulgação

Ocorrências relacionadas a caixas eletrônicos têm crescido em todo o país

ALEXANDRE CAPERUTO
ALINE RAMOS DA SILVA
ANA CAROLINA ROSA
ANA PAULA SILVA TERRA
ANDRIELLE DE ALMEIDA FARIAS
ANTONIO CARLOS ANTUNES SANTOS
BEATRIZ MARCONDES LEITE
BIANCA GUIMARÃES COUTO SALLES
BRUNA BARROS DA SILVA
BRUNA TATIANE DOS SANTOS
CARLOS EDUARDO APARECIDO REZENDE
CARLOS MAGNO LOURENÇO DE SOUZA
ELIDIANE ANSELMO CARDOSO
ELLEN DO NASCIMENTO SILVA
ELOISA FERNANDES DOS SANTOS
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA DINIZ
GABRIELLA LOPES DOS SANTOS SOUZA
GISELE AP. TOLEDO DE ARAUJO NOTOROBERTO
GLAUCIA PASTOR
IASMIM OLIVEIRA DIAS SILVA
ICARO DOS SANTOS BATISTA
JAQUELINE PAULA CORREIA VIEIRA
JENNIFER THAMIRES LEMOS MARTINS
JESSICA ALVES ANDRADE CRUZ
JESSICA DE OLIVEIRA ESPOLZINO
JÉSSICA JULIANA DE MORAIS SALGADO
JESSICA RAPHAELA RODRIGUES
JULIANE DE LIMA BARROS
LETICIA LIZ EVANGELISTA
LETICIA MARQUES ALVES
LIBIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MOURAO MACHADO
LUCILENE DE FREITAS SANTOS
MARCELANIA FERNANDA DA SILVA
MARIA ANGELICA DE PAIVA
MARIA CRISTINA FERREIRA MARIANO
MARIANA TARINE NAKAMURA
NAJARA MARQUES
PAULO SANTOS MESSIAS ALVES
PRISCILA APARECIDA DA SILVA
PRISCILA TEREZA MORGADO RIBEIRO
RAFAEL SILVA MENEZES
RENATA APARECIDA MARQUES
RENATO GABRIEL MARTINS
RICARDO RODRIGUES MOTA
RONALDO GABRIEL DA SILVA P
ROSELI MARTINO GARCIA
RUBYA SANTOS SILVA
STHEFANY SIMONE SILVA MOREIRA
SUZANA MAZZINGHY DE SALES TOMAZ
TALITA KATHLEEN CORREIA DE SOUSA
TAMIRES RODRIGUES DE LIMA
THAIANE TERCILA DOS SANTOS VIEIRA DE CARVALHO
THAIS DA COSTA BARROS
THIAGO OLIVEIRA TEBERGA
VANESSA DOS SANTOS
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ADMINISTRAÇÃO
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ADMINISTRAÇÃO
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DIREITO
EDUCAÇÃO FÍSICA
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PROC QUIMICOS
PEDAGOGIA
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ADMINISTRAÇÃO
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EDUCAÇÃO FÍSICA
DIREITO
EDUCAÇÃO FÍSICA
DIREITO
ADMINISTRAÇÃO
ENFERMAGEM
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DIREITO
ENG PRODUÇÃO
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ROD INDUSTRIAL
FARMÁCIA
PSICOLOGIA
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO

PINDAMONHANGABA, 7 DE FEVEREIRO DE 2014.
MARIA CONCEIÇÃO BISPO
DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL
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SOCIAIS
Arquivo pessoal

Fernando Noronha

Parabéns
Feliz aniversário para
Terezinha Moura Rezende, que
comemorou mais um ano de
vida no dia 5 de fevereiro. Seu
marido, Fernando Rezende,
familiares e amigos lhe
desejam toda a felicidade do
mundo!

Arquivo pessoal

feliz aniversário
Tudo de ótimo para a
aniversariante do dia 8 de
fevereiro, Sônia Veloso. Seus
familiares, amigos e colegas de
trabalho lhe desejam muita
felicidade e muitos anos de vida.
Parabéns!

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

tudo de boM
Felicidade para Andréa Batista, da Arte Duvale,
aniversariante do dia 9 de fevereiro. Recebe o abraço dos
familiares e amigos.
Arquivo pessoal

felicidade
Muita felicidade
para Sérgio
Ribeiro, do Portal
R3, que completou
26 anos no dia
5 de fevereiro.
Seus amigos e
familiares lhe
desejam tudo de
bom!

Parabéns

Mateus Moraes Freitas
comemorou aniversário no
dia 5 de fevereiro. Amigos e
familiares desejam saúde e
felicidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5.020 , DE 05 DE FEVEREIRO DE 2014
Regulamenta a Lei nº 5.602, de 19 de dezembro de 2013 e dá outras providências.
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas por lei;
DECRETA:
Art. 1º. Para efeito da fixação do prazo de concessão de isenções dos tributos municipais de que tratam o art. 1º
e respectivo parágrafo da Lei Municipal nº 5.602 de 19 de dezembro de 2013, serão observados os fatores e condições constantes do art. 2º da referida lei, com a seguinte escala valorativa:
I – GERAÇÃO DE EMPREGOS:
a) Até 20 empregos
b) De 21 a 100 empregos
c) De 101 a 150 empregos
d) Acima de 151 empregos

01 ponto

02 pontos
06 pontos
15 pontos

II – FATURAMENTO – previsto para os primeiros cinco (05) anos de atividade da sociedade empresarial:
a) Até 7.000 UFMP’s mensal
01 ponto
b) Acima de 7.000 UFMP’s mensal 02 pontos
c) Acima de 20.000 UFMP’s mensal 04 pontos
d) Acima de 50.000 UFMP’s mensal 10 pontos
e) Acima de 110.000 UFMP’s mensal 20 pontos
III – NATUREZA DA MATÉRIA-PRIMA:
a) Originária do Município
b) Originária do Estado de São Paulo 03 pontos
c) Originária dos demais Estados
02 pontos
d) Originária do Exterior
01 ponto
IV – VALOR DE INVESTIMENTO:
a) Até 15.000 UFMP’s
b) Acima de 15.000 UFMP’s
c) Acima de 70.000 UFMP’s
d) Acima de 140.000 UFMP’s
e) Acima de 280.000 UFMP’s

01 ponto
02 pontos
05 pontos
15 pontos
30 pontos

V – DESTINAÇÃO FINAL DO PRODUTO:
a) Produto de consumo
b) Produto intermediário
c) Produto básico

05 pontos
03 pontos
02 pontos

VI – PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA ANUAL:
a) De 10 a 70 UFMP’s
b) Acima de 70 UFMP’s
c) Acima de 210 UFMP’s
d) Acima de 420 UFMP’s

01 ponto
02 pontos
06 pontos
15 pontos

05 pontos

Parágrafo Único. As empresas, que apresentarem em seus projetos incentivos destinados à educação profissionalizante, lazer, cultura e arte, poderão receber pontuação variante de 01 a 15 pontos, conforme a quantia despendida, respeitada a valoração de referencia do item VI – Participação Comunitária Anual.
Art. 2º Aplicadas as regras do artigo anterior, e obtido o número de pontos da empresa interessada, o prazo de
concessão de isenções fiscais será definido consoante a tabela abaixo:
I – 05 (cinco) anos
II – 08 (oito) anos
III – 10 (dez) anos
IV – 12 (doze) anos
V – 15 (quinze) anos

de 05 a 29 pontos
de 30 a 49 pontos
de 50 a 59 pontos
de 60 a 69 pontos
de 70 a 90 pontos

Art. 3º Os benefícios da Lei nº 5.602 de 19 de dezembro de 2013, deverão ser requeridos pelos interessados,
juntando os comprovantes e documentos especificados na mencionada Lei e no presente Regulamento.
§1º O requerimento indicado no presente artigo, que diz respeito à solicitação de incentivo ou doação de terreno,
deverá ser instruído com os comprovantes das exigências expressamente especificadas no artigo 1º do presente
Regulamento e outros exigidos pelo Poder público.
§2º No caso de doação, os interessados deverão juntar também os seguintes documentos:
I – Prova de existência legal da firma;

Muita felicidade

Para Maria Aparecida Conceição La
Corte (Bernadete), aniversariante do dia
8 de fevereiro. Ela recebe abraços dos
familiares e amigos. Parabéns.

II – Cópia do contrato ou estatuto social e alterações devidamente registradas na Junta Comercial;
III – Cópias dos documentos pessoais do representante legal da empresa e, se for o caso, instrumento legal de
representação.
IV – Cronograma físico-financeiro das obras com prazos para o pleno funcionamento da empresa;
V – Projeção de investimento, faturamento, geração de empregos e participação comunitária quando optado;
VI – Certidão negativa dos tributos no município de Pindamonhangaba (no caso de compra da área ou expansão
de empresa já instalada no município), cópia da matricula, escritura pública ou contrato particular do imóvel onde
será desenvolvida a atividade empresarial.
§3º Tratando-se de empresa nova, fica excluída a obrigação de apresentar os documentos constantes dos incisos
“V” e “VI”.
Art. 4º Os pedidos de isenção de tributos municipais de doação de áreas serão encaminhados ao Chefe do Executivo e ao Secretário de Finanças.
Parágrafo único. A Secretaria de Planejamento deverá estudar o projeto das sociedades empresarias ou congêneres, expedindo parecer, observando as normas do Plano Diretor e da Lei de Edificações para a instalação, em
especial, ao que se refere ao meio ambiente, encaminhando à anuência do Executivo.
Art. 5º No que se refere às prestadoras de serviço, a isenção de ISSQN será analisada de acordo com os critérios
da Lei nº 5.602, de 19 de dezembro de 2013, culminada com as Legislações Federal e Municipal.
Art. 6º Autorizada a doação de terreno às sociedades empresariais, será elaborada avaliação da área a ser doada,
antes da outorga de escritura, após será procedida a formalização.
Art. 7º No caso mencionado no artigo anterior, deverá consignar no instrumento de doação as cláusulas, de garantia e retrocessão, encargos do donatário e, prazo para instalação da empresa.
§1º O descumprimento das cláusulas estabelecidas no caput, será procedida na seguinte ordem:
I – a reversão do imóvel doado à empresa ao patrimônio municipal, se dará independentemente de qualquer interpelação ou pagamento, quando não obedecido à destinação prevista ao imóvel:
a) pela falta de cumprimento dos prazos estipulados no cronograma físico-financeiro;
b) pela não observância das exigências dos órgãos técnicos da Municipalidade, de acordo com as exigências para
a implantação das sociedades empresariais;
c) prazo máximo de 06 (seis) meses para o início das obras e de 2 (dois) anos para o início das atividades,
contados a partir da aprovação do projeto, devendo a empresa obedecer sob pena de nulidade dos benefícios
mencionados, os prazos constantes do cronograma apresentado;
d) e outras exigências das Secretarias competentes.
§2º Na escritura de doação deverá constar expressamente que a outorgante donatária não poderá alienar ou transferir a área doada, no período de 10 (dez) anos, a contar da data de outorga da escritura, exceto com alteração da
lei de doação da área a sociedade empresarial.
§3º Decorridos 10 (dez) anos da doação, a sociedade empresarial donatária poderá alienar ou transferir a área
doada, desde que seja para a mesma finalidade empresarial.
§4º A área doada, poderá ser dada em garantia por hipoteca ou alienação fiduciária com anuência do Município.
§5º A autorização para a concessão de garantia da área pela sociedade empresarial, será aprovada desde que
seja para as seguintes hipóteses:
a) para garantir financiamento concedido por Instituição Financeira, Empresa Jurídica e Empresa de Securitização,
Nacional ou Internacional;
b) A garantia se dará, desde que seja para investimento à sociedade empresarial donatária, em equipamentos,
instalações, reformas, ampliações, devendo ser investidos na sociedade empresarial implantada no município.
c) No caso de garantia para veículos, desde que seja para uso exclusivo da sociedade empresarial.
§6º A área doada dada em garantia, no caso de retrocessão, a sociedade empresarial deverá desonera-lá pelo
direito de preferência do Poder Público
§7º A outorgante donatária poderá utilizar, total ou parcialmente, a área doada, diretamente ou através da companhia afiliada desde que mantida como atividade empresarial.
Art. 8º As sociedades empresarias já instaladas no Município terá os benefícios da Lei nº 5.602, de 19 de dezembro de 2013, desde que precedam os critérios estabelecidos.
§1º No caso de doação de área das sociedades empresariais já instaladas no Município, será concedida somente
as dependentes de locação.
§2º Na hipótese do caput, além dos critérios pré-estabelecidos, deverá à sociedade empresarial fazer prova por
documentos de seu funcionamento e do plano de expansão.
§3º As sociedades empresarias que estiverem inativas não poderão ser beneficiadas pela lei nº 5.602, de 19 de
dezembro de 2013.
Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Benedito Rubens Fernandes de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/SPC/memo nº 178/2013-SDE

Conselho
Municipal dos
Direitos da
Criança e do
Adolescente CMDCA
CONVOCAÇÃO
- 2ª REUNIÃO
ORDINÁRIA 2014
Ficam as senhoras
conselheiras e os senhores conselheiros titulares
e suplentes do Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados
a comparecer, na data e
local abaixo, para a realização da “2ª Reunião
Ordinária de 2014”, cuja
pauta vem a seguir:
Pauta:
• Informes
• Aprovação de atas
• Balanço FUMCAD
• Deliberações dos recursos destinados
• Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Dia:
11/02/2014
(terça-feira)
Horário: 17h
(dezessete horas)
Local: Auditório da Prefeitura Municipal
Adriano
Augusto Zanotti
Presidente
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acebook comemora

10 anos com vídeo de usuários
C
e olho
Dno cine
om uma população de 1,19 bilhão
de adeptos, o Facebook completou 10 anos
na última terça-feira (4).
Como toda data especial é
celebrada com uma comemoração, nada mais justo
do que seus próprios usuários fazerem parte deste
momento.
A última moda das comemorações, sejam elas
aniversários ou festas de
casamento, são as retrospectivas, principalmente exibidas em vídeo. Foi
essa a forma escolhida
para que todos pudessem
relembrar seus melhores
momentos registrados na
rede social.
Ao acessar o “A Look
Back”, o usuário se depara com um vídeo que
mostra fotos e postagens
feitas desde o dia em que
efetuou seu cadastro –
que vem acompanhado de
uma trilha sonora digna
de nostalgia.

Divulgação

‘Trapaça’ estreia
nesta sexta-feira
nos cinemas
AÇÃO

Vídeo automático relembra melhores momentos registrados no Facebook
O vídeo é elaborado
automaticamente, então,
há possibilidade que o
resultado não agrade tanto quanto à expectativa
que o dono da conta alimenta. Porém, ele reúne
momentos que em uma
concepção geral, não poderiam ﬁcar de fora, como
por exemplo, as postagens
mais curtidas.

Durante a semana, milhares de vídeos foram
compartilhados, recheando as timelines de melhores momentos. Para quem
ainda não criou o seu e
não sabe como proceder,
basta acessar:
https://www.facebook.
com/lookback
A rede social
Criado pelos universi-

tários Mark Zuckerberg,
Chris Hughes, Eduardo
Saverin e Dustin Moskovitz, a rede social foi baseada no Facemash. A
ideia nasceu em outubro
de 2003 para que os estudantes de Harvard – onde
Zuckerberg cursava o segundo ano – pudessem
escolher os amigos mais
atraentes.

‘Invisible’ do U2 arrecada
R$ 7,2 milhões para instituição
Superando todas as
expectativas, a banda de
rock irlandesa U2 lançou
no último domingo (2)
seu novo hit: “Invisible”.
A música está no iTunes
e ﬁcou durante 24 horas
disponível para ser baixada gratuitamente.
Até o momento mais de
3 milhões de pessoas já
baixaram a canção. Para
cada download, o Bank of
America doa US$ 1 (R$
2,40) para uma instituição – trata-se do grupo
RED, que é vinculado à

ONE – ambas criadas pelo
vocalista do grupo, Bono,
para combater a extrema
pobreza, a Aids, a malária,
a tuberculose, dentre ou-

tros problemas globais.
A expectativa inicial
era arrecadar US$ 2 milhões (R$ 4,8 milhões).
No entanto, com a populaDivulgação

Expectativa inicial era arrecadar U$ 2 milhões

G

ames

Divulgação

ridade do U2, não demorou muito para a meta ser
superada, chegando a casa
dos US$ 3 milhões (R$ 7,2
milhões).
Um trecho de um minuto do clipe foi exibido no intervalo do Super
Bowl, valioso espaço publicitário dos EUA. “Invisible” foi produzida por
Danger Mouse, da dupla
Gnarls Barkley. O vídeo
foi dirigido por Mark Romanek, que já trabalhou
com Jay-Z, Nine Inch
Nails, dentre outros. Mais
informações no site da
banda www.u2.com.

Estrelas do ﬁlme “Trapaça”, de David Russell

C

om 10 indicações ao Oscar e
elenco recheado
de estrelas, “Trapaça”,
o novo ﬁlme de David
O. Russell estreia nos
cinemas do país nesta
sexta-feira (7). Com
Christian Bale, Jennifer Lawrence, Bradley
Cooper, Amy Adams e
Jeremy Renner, o ﬁlme
conta a história de Irving Rosenfeld (Bale),
um vigarista brilhante
que, juntamente a sua
parceira igualmente
esperta e amante Sydney Prosser (Adams),
é obrigado a trabalhar
para um agente louco
do FBI, Richie DiMaso (Cooper). DiMaso
os atrai ao mundo
do tráﬁco de inﬂu-

ências e da máﬁa de
New Jersey que é tão
perigoso quanto sedutor. Carmine Polito
(Renner) é o assessor
político passional preso entre os vigaristas
e os agentes federais.
A mulher imprevisível
de Irving, Rosalyn
(Lawrence) pode ser
a responsável por
puxar o ﬁo da meada
que derrubará todo o
seu mundo. O ﬁlme
chama a atenção pelo
roteiro de Eric Warren Singer e David O.
Russell, pela atuação
do elenco, ﬁgurinos
anos 1970 e trilha sonora, que passeia de
Duke Ellington a Led
Zeppellin, passando
por Elton John.

Novo ‘Strider’ será lançado por
download na próxima semana

AIANDRA ALVES MARIANO
***
O game do ninja futurista Strider
Hiryu será lançado em 18 de fevereiro
na loja virtual PlayStation Store, dos
videogames PlayStation 3 e PlayStation 4, e no dia seguinte na loja da rede
Xbox Live, do Xbox 360 e do Xbox
One, além do Steam, para a versão de
PC. O jogo de ação custará R$ 31.
Além do modo campanha, “Strider” traz dois novos modos de jogo, o
Survival, que é necessário sobreviver
a ondas de inimigos que atacam o ninja usando armas e habilidades especíﬁcas, e o Beacon Run, que exige atravessar a fase rapidamente antes de o
tempo esgotar.
A versão para Xbox 360 e PlaySta-

tion 3 têm resolução 720p e roda a 30
quadros por segundo. No Xbox One,
PlayStation 4 e PC, “Strider” terá resolução Full HD (1080p) rodando a
60 quadros por segundo, além de efeitos de luz e de partículas mais aprimorados.
O game utiliza gráﬁcos 3D que
mostram detalhes do personagem,
de seus movimentos rápidos de ninja e dos cenários bastante coloridos e
repletos de locais para explorar, enquanto o esquema de jogo é em 2D,
como nos antigos games da franquia
lançada em 1989.
Nova versão estará disponível
para as plataformas
Playstation, XBox e PC

Divulgação
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2º CADERNO
Tribuna do Norte
Ensaio no quartel abre Festival
de Marchinhas “Cida Novaes”

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
“Quanto riso... ó, quanta alegria!...” é o carnaval
chegando em Pindamonhangaba ao som das
marchinhas! Neste ﬁnal
de semana – sexta-feira,
sábado e domingo –, a
Prefeitura realiza o Festival de Marchinhas “Cida
Novaes”, a partir das 20
horas, no Largo do Quartel. A entrada é gratuita.
O aquecimento já foi
realizado na quarta (5) e
na quinta-feira (6), com
o ensaio aberto, no local
das apresentações. Na
ocasião, os intérpretes puderam se ambientar com
a banda cedida pela Prefeitura, e também com o
espaço do palco. A expectativa é grande para o ﬁnal
de semana.
“É a primeira vez que
participo como intérprete
em um Festival e o ensaio
é essencial para sentir o
clima, como a gente vai se
portar, as marcações de
palco, para dar segurança
na hora da apresentação”,
aﬁrmou Adriano Alves, de
São José dos Campos, que
interpretará a marchinha
“P... com o deputado”, de
sua autoria com Carlos
Rosa. O ensaio aberto com
a presença da plateia não
intimida o concorrente.

Maria Fernanda Munhoz

Ensaio com a banda cedida pela Prefeitura vai facilitar desempenho dos intérpretes
“Quanto mais gente tiver,
melhor! Vai que eles gostam e voltam para fazer
torcida para a gente...”,
comentou bem humorado.
Outra concorrente que
participou do ensaio foi
Elaine Mathias, que é de
Pindamonhangaba, mas
atualmente mora em Jacareí e representa a cidade
no evento. Ela é autora e

Prefeito destaca cidade
como capital da reciclagem
em rede nacional
JOÃO CARLOS RIBEIRO SALGADO
***
O programa ‘Frank
Aguiar e Convidados’ que
vai ao ar todos os domingos, das 14h30 às 15h30,
na Rede TV, contará em
sua próxima exibição com
a participação do prefeito de Pindamonhangaba,
que,
entrevistado pelo
cantor, destacou o importante trabalho que vem
sendo realizado na cidade
no setor industrial, principalmente na reciclagem
de alumínio, que coloca o
município como um dos
principais do país no segmento.
O prefeito de Tatui,
José Manoel Correa Coe-

lho, também participou da
gravação.
Entre várias atrações,
um dos destaques foi a
renomada e tradicional
dupla sertaneja Teodoro e
Sampaio, que cantou seus
grandes sucessos. A gravação aconteceu na Estância Alto da Serra, em São
Bernardo do Campo, uma
das principais casas de
eventos e shows da grande
São Paulo e ABC.
O proprietário Eloi
João Carlone recebeu o
prefeito, apresentou todas
as instalações e aﬁrmou ter
interesse em realizar novos investimentos no Vale
do Paraíba, até mesmo em
Pindamonhangaba.

interpretará a marchinha
“Protesto”. A musicista
tem um pouco mais de
experiência em festivais.
No ano passado, ela fez
sua estreia no evento de

Campos do Jordão e foi a
vencedora.
“Estou achando tudo
muito bem organizado e
proﬁssional”, disse. “Ter
gente assistindo aos en-

saios é bem legal e bom
para a gente ter uma
ideia de como vai ser
no dia da apresentação
e de como a gente deve
se colocar no palco”.

A intérprete da marchinha “Bem Gelada” - composição de Maria Lúcia
Baia, de Pindamonhangaba -, Luciana Morais, está
animada com o Festival.
Será a primeira vez que
se apresentará como intérprete de marchinhas
no evento de Pinda. Ela
tem experiências em
bailes e já participou do
festival de São Luiz do
Paraitinga, com o compositor pindense Nena
da Viola. “O ensaio é o
entrosamento do intérprete com a banda. É o
momento em que a gente passa a música e pode
errar”, brinca. “O fato
do público estar presente e assistir ao ensaio
é ótimo! Quanto mais
gente, melhor!”.
Toda a população está
convidada a prestigiar o
Festival de Marchinhas
“Cida Novaes”, organizado pela Secretaria de
Educação, Cultura e Turismo, e Departamento de
Cultura. Lembrando que a
torcida mais animada será
premiada com troféu.

MARCHINHAS NA INTERNET

COMISSÃO JULGADORA

O Carnaval 2014 está ganhando um site
oficial. E as comemorações começam com o
Festival de Marchinhas! Todas as informações e fotos poderão ser acessadas pelo www.
pindamonhangaba.sp.gov.br, clicando no
banner do carnaval. Acesse, curta as letras
das músicas e acompanhe toda a programação deste ano.

O júri de seleção das 20 marchinhas concorrentes foi formado por Marília Maia, que é
produtora cultural, musicista e compositora, e
por Afonso Barone, que é diretor, musicista e
carnavalesco. O júri de premiação será formado por: Maria Luiza Novaes, Giovanni Romão,
Pedro Ivo Luis Sales, Quintino Brotero de Assis
Neto e Virgínia Luiza de Paula Castro.

André Nascimento

André Nascimento

Encontro discutiu ações para o carnaval

Os jurados Maria Luiza Novaes e Pedro Ivo

Carnaval “Caia na Folia” foi
tema de programa de rádio

André Nascimento

Programa vai ao ar neste domingo, na Rede TV

CÍNTIA CAMARGO
***
Com o início da programação do Carnaval 2014
“Caia na Folia”, a partir de
hoje com o festival de Marchinhas “Cida Novaes”, na
praça do Quartel, o programa de rádio “O Prefeito e
você” também abordou o
tema. Estiveram presentes
ao programa, os jurados
do Festival de Marchinhas,

Maria Luiza Novaes (ﬁlha
de Cida Novaes) e Pedro
Ivo, que aprovaram a continuidade do evento.
Mas além de trazer informações sobre todos os
eventos, a edição da última
quarta-feira discutiu toda a
estrutura montada pela prefeitura para que tudo possa
acontecer da melhor maneira possível.
Para isso, o programa

contou com representantes
da comissão organizadora de toda a programação,
abordando ainda os trabalhos paralelos que serão realizados, como a responsabilidade no trânsito e na saúde
durante os dias de folia.
Além disso, participaram dos programas representantes do Conselho Tutelar da cidade e do grupo
Coalizão, entidades que

atuam junto aos jovens e
adolescentes, no combate
ao uso de drogas.
O capitão da Polícia
Militar de Pindamonhangaba, Paulo Cavalheiro,
também esteve presente,
reaﬁrmando a parceria com
a administração no que diz
respeito a um trabalho de
prevenção durante todos
os dias da programação do
carnaval.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso na área;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 19/02/2014 às 14:30 horas
SERRALHEIRO
2º FELUCIO ABERTONI
AVENIDA ALBUQUERQUE LINS, 52 – SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-030
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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) 3644-5986 - E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 015/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1671/13
DATA PROTOCOLO:
13/11/2013
Nº CEVS:
353800601-863-000286-1-4 DATA DE VALIDADE:
31/01/2015
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica – Estrutura
RAZÃO SOCIAL:
GISELE APARECIDA RONCONI MENDES DE FREITAS
CNPJ/CPF: 185.773.648-60
ENDEREÇO: Travessa Visconde de Pindamonhangaba
N°:
25
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12400-000
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Gisele Aparecida Ronconi M de Freitas
CPF:
185.773.648-60
RESP. TÉCNICO:
Gisele Aparecida Ronconi M de Freitas
CPF:
185.773.648-60
CBO:
Cirurgiã Dentista
CONS. PROF.: CRO
N º INSCR.: 65.304 UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 31/01/2014, 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, 31 de janeiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 016/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1671/13
DATA PROTOCOLO:
13/11/2013
Nº CEVS:
353800601-863-000287-1-1 DATA DE VALIDADE:
31/01/2015
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica – Equipamento Raios X Astex-odontomax nº de série 0695
RAZÃO SOCIAL:
GISELE APARECIDA RONCONI MENDES DE FREITAS
CNPJ/CPF: 185.773.648-60
ENDEREÇO: Travessa Visconde de Pindamonhangaba
N°:
25
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12400-000
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Gisele Aparecida Ronconi M de Freitas
CPF:
185.773.648-60
RESP. TÉCNICO:
Gisele Aparecida Ronconi M de Freitas
CPF:
185.773.648-60
CBO:
Cirurgiã Dentista
CONS. PROF.: CRO
N º INSCR.: 65.304 UF:SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 31/01/2014, 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, 31 de janeiro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Dia 17/02/2014 às 15:00 horas
ÁREA 1
5º EMILY MECIAS DOS SANTOS
RUA MARIA OLIVEIRA DE AZEREDO, 115 – JARDIM AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-780
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 184/13
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1009/13
DATA PROTOCOLO:
04/07/2013
Nº CEVS:
353800601-863-000117-1-1 DATA DE VALIDADE:
19/12/2014
CNAE:
8650-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
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
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 19/12/2013, 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, 19 de dezembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 185/13
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1599/13
DATA PROTOCOLO:
31/10/2013
Nº CEVS:
353800601-863-000016-1-9 DATA DE VALIDADE:
19/12/2014
CNAE:
8650-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
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
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 19/12/2013, 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, 19 de dezembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL N.º 4.188, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e nos termos do art. 5º da Lei Municipal nº 5.591, de 26 de novembro de 2013,
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear os senhores abaixo indicados para comporem o Conselho Deliberativo do Fundo
Social de Solidariedade de Pindamonhangaba:
I- Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social
II- Domingos Geral Botan
Secretário de Finanças
III- Ranta Bertolotto Serra C. Pimentel
Conselho Municipal de Assistência Social
IV- Ver. José Carlos Gomes – Cal
Câmara Municipal de Pindamonhangaba
V- Rosilene Moscardo dos Santos
Poder Judiciário
VI- Dra. Maura Salgado Valentini
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB
VII- Daniel Ramos
Sindicato dos Servidores Públicos
Art. 2º O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de dois anos, de 1º de janeiro de
2014 a 1º de janeiro de 2016.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de
janeiro de 2014.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 185/13
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1009/13
DATA PROTOCOLO:
04/07/2013
Nº CEVS:
353800601-863-000505-1-2 DATA DE VALIDADE:
19/12/2014
CNAE:
8650-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
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
Marcelo Lucci Mussi
CPF:
057.945.918-70
RESP. TÉCNICO:
CBO:
Médico Clínico Geral
CONS. PROF.: CRM
N º INSCR.: 95082 UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 19/12/2013, 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, 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
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

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 100
Em: 19/04/2012
Processo: 12657/2012
Atividade: Fabricação de Águas Envasadas
Razão Social: Empresa de águas minerais Passa Três
CNPJ: 31566 276/0002-46
Endereço: Estrada Municipal das Oliveiras, 796 - Oliveiras
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Milre Félix Neto
CPF: 21809918863
Auto de Infração nº 1473
Defesa: Deferida

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 187/13
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0367/13
DATA PROTOCOLO:
06/03/2013
Nº CEVS:
353800601-863-000160-1-2 DATA DE VALIDADE:
20/12/2014
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
N°:
759
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-050
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Benedicto Ruivo Junior
CPF:
085.661.268-58
RESP. TÉCNICO:
Benedicto Ruivo Junior
CPF:
085.661.268-58
CBO:
Médico Pneumotisiologista
CONS. PROF.: CRM
N º INSCR.: 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

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº _101_
Em: 19/04/2012
Processo nº: 12657/2012
Atividade: Fabricação de Águas Envasadas
Razão Social: Empresa de águas minerais Passa Três
CNPJ: 31566 276/0002-46
Endereço: Estrada Municipal das Oliveiras, 796 - Oliveiras
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Milre Félix Neto
CPF: 21809918863
Auto de Infração nº: 1474
Auto de Imposição de Penalidade de Advertência nº: 1486

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2014.
Altera a Lei Complementar nº 33, que dispõe sobre a desafetação de área e doação à empresa
ENGINEERING ASSEMBLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS – FERRAMENTAS PARA
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. A Lei Complementar nº 33, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art 2º. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a doar à Engineering Assembly Industria
E Comercio de Máquinas – Ferramentas Para Automação Industrial Ltda., uma área total de
129.187,45 m2 (cento e vinte e nove mil, cento e oitenta e sete metros quadrados e quarenta e
cinco decímetros quadrados), conforme descrição a seguir:
“Constituída pelas áreas das Quadras “A”,”B”,”C”,”D”,”E”,”F”,”G” , Área Reservada a Prefeitura
e áreas correspondentes a Rua 1, Rua 2, Rua 3 , Rua 4 , Rua 5 e Avenida 2 do Loteamento
Industrial e Comercial Jathay, situado na Avenida Jose Achilles Machado Ribas, Distrito de Moreira
César, com frente para a Avenida 3 para onde mede 483,92 m (quatrocentos e oitenta e três
metros e noventa e dois centímetros ) até encontrar uma curva à esquerda com raio de 9,00 m
( nove metros ) e 14,11 m ( quatorze metros e onze centímetros ) de extensão, estando essa
direção na confluência da Avenida 3 com a Rua 6; do lado direito, de quem da Avenida Três o
terreno olha, mede 220,21 m (duzentos e vinte metros e vinte e um centímetros ) confrontando
com a Rua 6; do lado esquerdo, partindo com ângulo interno de 90º 00’ 00” com a direção formada
pela Avenida 3, segue-se 38,00 m ( trinta e oito metros ) em linha reta, sendo que a partir desse
ponto deflete-se a esquerda e com um ângulo interno de 270º 00’ 00” segue-se por mais 50,11 m
( cinqüenta metros e onze centímetros ) confrontando com a Área Verde 2, deste ponto defletese à direita e com um ângulo interno de 89º 43’ 00” segue por 231,97m ( duzentos e trinta e um
metros e noventa e sete centímetros ) confrontando com o Sitio Boicininga de propriedade de Gilda
Maria Ribeiro Guimarães Lyra sucessora de Jathay Incorporações e Empreendimentos Ltda ; e nos
fundos considerando-se a medida a partir do lado esquerdo para o lado direito, mede 520,07 m
(quinhentos e vinte metros e sete centímetros ) confrontando com a Avenida 1; deste ponto defletese a direita e com ângulo interno de 92º 09’ 00” segue-se por 8,53 m ( oito metros e cinqüenta e
três centímetros ) , sendo que a partir desse ponto, deflete-se a esquerda e com ângulo interno de
270º 00’ 00” segue-se por 23,88 m ( vinte e três metros e oitenta e oito centímetros ) até encontrar
o leito da Rua 6,confrontando-se com a área da Estação Elevatória de Esgotos ( E.E.E.) – matrícula
nº 54820 do CRIA, encerrando a área de 129.187,45 m2 (cento e vinte e nove mil, cento e oitenta
e sete metros e quarenta e cinco decímetros quadrados)”
Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Benedito Rubens Fernandes de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 103
Em: 25/06/13
Processo nº: 16970/2013
Atividade: Restaurante
Razão Social: Mitsuaki Restaurante Ltda ME.
CNPJ: 17.402.460/0001-49
Endereço: Av. Aristides de Jesus, 532 Jd Aurora
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Enio Ribeiro das Neves
CPF: 888.669.045-20
Auto de Infração nº: 2015
Defesa: Indeferida
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DO ESTABELECIMENTO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 102
Em: 25/06/13
Processo nº: 0000016970/2013
Atividade: Restaurante
Razão Social: Mitsuaki Restaurante Ltda ME.
CNPJ: 17.402.460/0001-49
Endereço: Av. Aristides de Jesus, 532 Jd Aurora
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Enio Ribeiro das Neves
CPF: 888.669.045-20
Auto de Infração nº: 2015
Defesa: Indeferida
Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº: 1549
Recurso: Indeferido

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 4.187, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
NOMEIA o Sr. RODERSON SALVADOR, para o emprego de provimento em comissão de Diretor
do Departamento de Esportes, a partir de 03 de fevereiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro
de 2014.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI COMPLEMENTAR Nº 39, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2014.
Altera a Lei Complementar nº 30, de 08 de julho de 2013, que autoriza o Executivo Municipal a fazer
doação de uma área, com encargo, para o Serviço Social da Indústria – SESI, para instalação de
Centro Educacional.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. O artigo 2º da Lei Complementar nº 30, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art 2º. A área descrita no art. 1º desta Lei será doada com o objetivo de nela ser instalado o Centro
Educacional do SESI.”
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Benedito Rubens Fernandes de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

LICENÇA DA CETESB
SÁVIO & VALENTINI SÁVIO LTDA. torna público que solicitou à CETESB a renovação da Licença
de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes (Posto Revendedor) à Av.
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 841, Campo Alegre, Pindamonhangaba.

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
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Exercício de 2014

BALANCETE SINTÉTICO
CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

05/02/2014
17:20:09
Exercício de 2014

Janeiro de 2014

RECEITAS

Conta

DESPESAS

BALANCETE SINTÉTICO
Anterior

Descrição

611000.001

Janeiro
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Duodécimo a Receber

722110.001
722110.002

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
INSS - TERCEIROS
INSS - SERVIDORES

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Conta

Período

de 2014

Descrição

0,00

RECEITAS
0,00

Acumulado

833.337,00

833.337,00

833.337,00

833.337,00

Anterior

Conta

Descrição

01

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Legislativa

2.864,83
15.424,74

2.864,83
15.424,74

4.574,90

4.574,90

Acumulado
623000.003

31 de

Conta

Período
0,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Período

0,00
0,00

Anterior

Descrição

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Devolução de Duodécimo do Exercicio Anterior
TOTAL
DASde
TRANSFERÊNCIAS
CONCEDIDAS
janeiro
2014

DESPESAS
0,00

426.829,51
426.829,51

Acumulado
426.829,51
426.829,51

Anterior

Período

0,00
0,00

3.200.853,04
3.200.853,04

3.200.853,04
3.200.853,04

722110.003

INSS - VEREADORES

0,00

722130.001

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

0,00

1.312,76

1.312,76

722200.001
722310.001

PENSAO ALIMENTICIA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

0,00
0,00

3.839,57
26.838,73

3.839,57
26.838,73

721200.001
722110.002

RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013
INSS - SERVIDORES

0,00
0,00

112.868,35
19.290,22

112.868,35
19.290,22

722420.001
722520.001
722520.002

RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA
CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN.

0,00
0,00
0,00

1.302,20
5.411,92
10,17

1.302,20
5.411,92
10,17

722110.003
722130.001
722200.001

INSS - VEREADORES
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PENSAO ALIMENTICIA

0,00
0,00
0,00

4.574,90
1.312,76
3.837,98

4.574,90
1.312,76
3.837,98

722540.003

CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0,00

11.521,45

11.521,45

722310.001

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

0,00

36.511,40

36.511,40

722540.004
722599.001

CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A
VALE TRANSPORTE

0,00
0,00

5.733,70
413,91

5.733,70
413,91

722520.001
722520.002

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN.

0,00
0,00

5.411,92
10,17

5.411,92
10,17

CREDITO DE TERCEIROS
RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA

0,00
0,00

447,28
16.397,39

447,28
16.397,39

722520.003
722540.003

CONTRIBUIÇAO SINDICAL
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0,00
0,00

85,88
17.129,98

85,88
17.129,98

0,00

96.093,55

96.093,55

722540.004
722599.001
722599.002
724530.001

CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A
VALE TRANSPORTE
CREDITO DE TERCEIROS
RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.137,11
413,91
2.420,86
14.665,46
224.670,90

6.137,11
413,91
2.420,86
14.665,46
224.670,90

722599.002
724530.001

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DISPONIBILIDADES
TESOURARIA
BANCOS

DISPONIBILIDADES
0,00

COMUM
APLICAçãO
TOTAL DOS BANCOS

2.531.375,86
888.423,07
3.419.798,93

TESOURARIA
BANCOS

0,00

COMUM
APLICAçãO
TOTAL DOS BANCOS

50,00
496.826,03
496.876,03

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES

3.419.798,93

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES

TOTAL GERAL

4.349.229,48

TOTAL GERAL

496.876,03
4.349.229,48

31 de janeiro de 2014

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 072.359.948-35
SIAP - Módulo Controle de Execuçao Orçamentaria:
30

GERALDO MARINS CAMPOS FILHO
DIRETOR DE FINANÇAS

FABIANO ROSA DO AMARAL
CONTADOR

CPF: 034.602.108-18

CRC: 268781/O-4

Página: 1

Acumulado

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 160/2013
Objeto:
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.
Contrato nº 011/2014.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: BR Connetion Comércio e
Serviço de Informática Ltda.
Data de assinatura: 22/01/2014.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 35.897,00.
Assina pela contratada: Francisco Odorino
Pinheiro Neto.
Assina pela contratante: Edson Macedo de
Gouvêa.
Gestor do contrato: Edson Macedo de
Gouvêa.
Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2014.
PREGÃO Nº 287/2013
Objeto:
Contratação
de
empresa
especializada para prestação de serviço
de assistência à saúde multiprofissional
continuada na modalidade Home Care,
conforme termo de referência, pelo período
de 12 meses, podendo ser prorrogado
nos termos da lei, para atender a paciente
Lígia Maria Ferreira da Fonseca, conforme
termo de ajustamento de conduta nº
14.0378.00002057/2013-2.
Contrato nº 014/2014.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Silva & Silva Assistência à Saúde
Ltda. ME.
Data de assinatura: 28/01/2014.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 166.800,00.
Assina pela contratada: Luiz Carlos Santos SIlva.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi.
Gestor do contrato: Sandra Maria Carneiro
Tutihashi.
Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2014.

7 de FeVeReiRo de 2014
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) 3644-5986 - E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 001/14

Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0663/13
DATA PROTOCOLO:
30/04/2013
Nº CEVS:
353800601-206-000003-1-0
DATA DE VALIDADE:
06/01/2015
CNAE:
2063-1/00 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumes e de higiene pessoal
RAZÃO SOCIAL:
MAYSTAR COSMÉTICA DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF: 11.384.984/0001-78
ENDEREÇO: Av. Prof. Manoel Cesar Ribeiro N°:
2355
COMPLEMENTO:
2375-2397
BAIRRO:
Jd. Santa Luzia
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12411-010
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Ruy Rodrigues de Carvalho Junior
CPF:
021.415.539-03
RESP. TÉCNICO:
Patrícia Cardoso da Silva
CPF:
713.742.800-20
CBO: Químico CONS. PROF.: CRQ
N º INSCR.:
75577UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
06/01/2014, 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, 06 de janeiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 002/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1011/13
DATA PROTOCOLO:
04/07/2013
Nº CEVS:
353800601-863-000543-1-3
DATA DE VALIDADE:
06/01/2015
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:
ANTONIO JOSE BETTONI MOREIRA
CNPJ/CPF: 978.103.988-49
ENDEREÇO: Rua Dr. Frederico Machado
N°:
294
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-040
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Antonio Jose Bettoni Moreira
CPF:
978.103.988-49
RESP. TÉCNICO:
Antonio Jose Bettoni Moreira
CPF:
978.103.988-49
CBO: Médico Pneumotisiologis CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 32000
UF:SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
09/01/2014, 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, 09 de janeiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 003/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0749/13
DATA PROTOCOLO:
15/05/2013
Nº CEVS:
353800601-863-000687-1-3
DATA DE VALIDADE:
13/01/2015
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:
FABIO DA SILVA PERES
CNPJ/CPF: 084.196.516-13
ENDEREÇO: Av. Raymundo Souza Martins N°:
40
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Araretama
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12423-380
UF:SP
RESP. LEGAL:
Fabio da Silva Peres
CPF:
084.196.516-13
RESP. TÉCNICO:
Fabio da Silva Peres
CPF:
084.196.516-13
CBO: Cirurgião Dentista
CONS. PROF.: CRO
N º INSCR.:
102242
UF:SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
13/01/2014, 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, 13 de janeiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 004/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0749/13
DATA PROTOCOLO:
15/05/2013
Nº CEVS:
353800601-863-000687-1-3
DATA DE VALIDADE:
13/01/2015
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica – Equipamento Raio X odontológico GNATUS/TIMEX 66 nº de série
354733
RAZÃO SOCIAL:
FABIO DA SILVA PERES
CNPJ/CPF: 084.196.516-13
ENDEREÇO: Av. Raymundo Souza Martins N°:
40
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Araretama
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12423-380
UF: SP
RESP. LEGAL:
Fabio da Silva Peres
CPF:
084.196.516-13
RESP. TÉCNICO:
Fabio da Silva Peres
CPF:
084.196.516-13
CBO: Cirurgião Dentista
CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 102242
UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
13/01/2014, 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, 13 de janeiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 005/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0057/14
DATA PROTOCOLO:
16/01/2014
Nº CEVS:
353800601-865-000136-1-7
DATA DE VALIDADE:
20/01/2015
CNAE:
8650-0/03 Atividade de psicologia e psicanálise
RAZÃO SOCIAL:
DAYANE ABIRACHED SALOMÃO
CNPJ/CPF: 314.602.868-98
ENDEREÇO: Rua Dr Rubião Junior
N°:
192
COMPLEMENTO:
Sala 03
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12420-010
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Dayane Abirached Salomão
CPF:
314.602.868-98
RESP. TÉCNICO:
Dayane Abirached Salomão
CPF:
314.602.868-98
SP
CBO:
Psicóloga
CONS. PROF.: CRP
N º INSCR.:
107028 UF:
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
20/01/2014, 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 janeiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 006/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1764/13
DATA PROTOCOLO:
02/12/2013
Nº CEVS:
353800601-477-000074-1-2
DATA DE VALIDADE:
21/01/2015
CNAE:
4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
RAZÃO SOCIAL:
AMABILE MARIANO GONÇALVES ME
CNPJ/CPF: 09.676.195/0001-69
ENDEREÇO: Av. Rio de Janeiro
N°:
511
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Cidade Nova
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12414-010
UF: SP
RESP. LEGAL:
Amabile Mariano Gonçaves
CPF:
113.700.588-29
RESP. TÉCNICO:
Sabrina Ferreira Maximo
CPF:
388.969.498-58
CBO: Farmacêutica CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.:
66211
UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
21/01/2014, 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, 21 de janeiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 007/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0926/13
DATA PROTOCOLO:
20/06/2013
Nº CEVS:
353800601-863-000515-1-9
DATA DE VALIDADE:
20/01/2015
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:
RODOLFO MOURA VIEIRA
CNPJ/CPF: 295.256.438-83
ENDEREÇO: Rua João Gama
N°:
70
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-260
UF: SP
RESP. LEGAL:
Rodolfo Moura Vieira
CPF:
295.256.438-83
RESP. TÉCNICO:
Rodolfo Moura Vieira
CPF:
295.256.438-83
CBO:
Cirurgião Dentista
CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 78869
UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
20/01/2014, 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 janeiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 008/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0926/13
DATA PROTOCOLO:
20/06/2013
Nº CEVS:
353800601-863-000493-1-0
DATA DE VALIDADE:
20/01/2015
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica Equipamento Raio X Dabi Atlante Spectro n° de serie 004455
RAZÃO SOCIAL:
RODOLFO MOURA VIEIRA
CNPJ/CPF: 295.256.438-83
ENDEREÇO: Rua João Gama
N°:
70
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-260
UF: SP
RESP. LEGAL:
Rodolfo Moura Vieira
CPF:
295.256.438-83
RESP. TÉCNICO:
Rodolfo Moura Vieira
CPF:
295.256.438-83
CBO:
Cirurgião Dentista CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.:
78869 UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
20/01/2014, 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 janeiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 009/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
1466/10
DATA PROTOCOLO:
27/12/2010
Nº CEVS:
353800601-863-000601-1-9
DATA DE VALIDADE:
27/01/2015
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:
ANDRE LUIS ALVIM MALTA
CNPJ/CPF: 285.758.268-40
ENDEREÇO: Rua Monteiro Cesar
N°:
39
COMPLEMENTO:
Salas 2 e 3
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12400-260
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Andre Luis Alvim Malta
CPF:
285.758.268-40
RESP. TÉCNICO:
Andre Luis Alvim Malta
CPF:
285.758.268-40
CBO:
Médico Oftalmologista
CONS. PROF.: CRM
N º INSCR.:
126.062 UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
27/01/2014, 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, 27 de janeiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 010/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
1143/12
DATA PROTOCOLO:
20/09/2012
Nº CEVS:
353800601-561-000522-1-3
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
5611-2/02 Atividade econômica Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas
RAZÃO SOCIAL:
Robson Medeiros Pindamonhangaba -ME
CNPJ/CPF: 05.197.077/0001-17
ENDEREÇO: Av. Monsenhor João José de Azevedo
N°: 985
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Crispim
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12402-010
UF: SP
RESP. LEGAL:
Robson Medeiros
CPF:
282.856.778-85
RESP. TÉCNICO:
CPF:
CBO:
CONS. PROF.:
N º INSCR.:
UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
12/12/2013, 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, 12 de dezembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 011/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0023/13
DATA PROTOCOLO:
08/01/2013
Nº CEVS:
353800601-477-000020-1-1
DATA DE VALIDADE:
29/01/2015
CNAE:
4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
RAZÃO SOCIAL:
UNIMED PINDAMONHANGABA COOP. DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ/CPF: 47.565.155/0002-10
ENDEREÇO: Rua Dr. Laerte Machado Guimarães
N°:
243
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12410-180
UF:
SP
RESP. LEGAL:
José Renato Couppê Schmidt CPF:
831.051.408-59
RESP. TÉCNICO:
Ana Claudia Cardoso Oliveira CPF:
452.412.012-20
CBO:
Farmacêutico CONS. PROF.: CRF
N º INSCR.:
46784 UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
29/01/2014, 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, 29 de janeiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 012/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1106/13
DATA PROTOCOLO:
26/07/2013
Nº CEVS:
353800601-750-000021-1-9
DATA DE VALIDADE:
29/01/2015
CNAE:
8640-2/05 Serviço de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante-exceto tomografia
Equipamento Raio X Raicenter/Omega nº 0280/0800
RAZÃO SOCIAL:
CLÍNICA VETERINÁRIA SASSAKI S/C LTDA
CNPJ/CPF: 65.051.062/0001-78
ENDEREÇO: Av. Fortunato Moreira
N°:
348
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12400-400
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Edson Luis Sassaki
CPF:
111.906.648-44
RESP. TÉCNICO:
Edson Luis Sassaki
CPF:
111.906.648-44
CBO:
Medico Veterinário
CONS. PROF.: CRMV
N º INSCR.:
5096 UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
29/01/2014, 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, 29 de janeiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 013/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0100/14
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-750-000022-1-6
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
7500-1/00 Atividades Veterinárias
RAZÃO SOCIAL:
LIGIA SALOMÃO MORATTI VOLODKA ME
CNPJ/CPF: 15.122.891/0001-26
ENDEREÇO: Av. Rodrigo da Silva Araujo
N°:
136
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Santa Cecilia
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12411-230
RESP. LEGAL:
Ligia Salomão Moratti Volodka CPF:
RESP. TÉCNICO:
Ligia Salomão Moratti Volodka CPF:
CBO:
Medico Veterinário
CONS. PROF.: CRMV

30/01/2014
30/01/2015

UF:
SP
324.212.208-90
324.212.208-90
N º INSCR.:
16584 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
30/01/2014, 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, 30 de janeiro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 014/14
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0081/13
DATA PROTOCOLO:
17/01/2013
Nº CEVS:
353800601-211-000002-1-3
DATA DE VALIDADE:
30/01/2015
CNAE:
2110-6/00 Fabricação de produtos farmoquímicos
RAZÃO SOCIAL:
AROMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/CPF: 55.586.473/0001-04
ENDEREÇO: Av. Célio Tadashi Kobayashi
N°:
711
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Dist. Ind. Dutra
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12412-790
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Mariano Ibanes Marques
CPF:
100.132.108-15
RESP. TÉCNICO:
Kamila Iluska Geraldo de Oliveira
CPF:
288.744.698-37
CBO:
Engenheira Química
CONS. PROF.: CRQ
N º INSCR.:
04355134 UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
30/01/2014, 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, 30 de janeiro de 2014
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HISTÓRIA

Altair Fernandes Carvalho

A criação do museu de Pindamonhangaba (III)
A inauguração do museu foi realizada
às 11h30 do dia 2 de setembro de 1972,
um sábado, no Palacete que pertencera
ao visconde da Palmeira (rua Marechal
Deodoro, 260)

A
inauguração
do
Museu Pedro I e Dona
Leopoldina, foi realizada às
11h30 do dia 2 de setembro de 1972, um sábado, no
palacete que pertencera ao
visconde da Palmeira (rua
Marechal Deodoro, 260) . A
solenidade fez parte da programação festiva elaborada
para comemorar os cento
e cinquenta anos de Independência do Brasil, cujo
evento maior foi a presença
dos despojos do Imperador a Pindamonhangaba.
A inauguração antecedeu a
festa que tomou conta do
centro histórico do munícipio naquela tarde, com
a presença de populares,
estudantes, bandeirolas de
Portugal e do Brasil, fanfarras, bandas, balões de gás
aos céus, acorde de hinos
e muita euforia. Foi assim
o trajeto da urna vinda
do Rio de Janeiro com os
restos mortais de Pedro I
com destino à igreja São
José, onde permaneceu
em vigília noturna até as
8 horas do dia seguinte,
quando seguiu para a cidade de São Paulo.
Em sua
edição de
9/9/1972, a Tribuna comentou que a inauguração do museu era uma das
mais antigas aspirações
dos pindamonhangabenses e a denominação da
entidade, justa homenagem ao Imperador e à
Imperatriz “que tudo sacrificaram pela nossa independência...”
Em seguida, o jornal
destacou a atuação do
diretor do museu, Dr.
João Laerte Salles, que,
“apesar do curto tempo
de que dispôs, conseguiu
que a inauguração fosse
um sucesso, merecendo
os elogios de todos os visitantes oficiais e do público em geral.”
Concluindo, lembrou
que o museu continuava
recebendo doações. As
famílias pindamonhangabenses possuidoras de
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alguma relíquia ligada
ao passado do município
e interessadas em contribuir com o enriquecimento do acervo do museu, que entrassem em
contato com o Dr. João
Salles. Todos os doadores
receberiam documentos
comprobatórios da doação e teriam seus nomes
inscritos nos anais do
Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina.
Realizado o velho sonho da inauguração, o
acontecimento seguinte
sobre a entidade, mereceu nota na edição de
4/11/1972 da Tribuna,
foi à contratação do artesão José Ferreira, o ‘Zé
Santeiro’, para executar
serviços de artísticos e de
restauração no museu, o
histórico Palacete Visconde da Palmeira.
Entre os serviços ini-

ciais confiados ao artesão
contratado estava a restauração dos desenhos
em relevo que ornamentavam o teto de algumas salas do palacete e esculpir,
em cerâmica, dois brasões
do Império, o brasão do
Visconde da Palmeira e o
do Barão de Iapeva.
Campanha
da Tribuna
Uma campanha iniciada pelo jornal Tribuna
do Norte com o objetivo
de auxiliar na constituição do acervo do museu
encontrou a receptividade do povo pindamonhagabense. Na edição
de 18/11/1972 da Tribuna foram divulgadas as
doações e os doadores:
O Dr. Cesar Salgado contribuiu com uma telha
da Cerâmica Santo Antonio, do Porto (Portugal),
que pertenceu ao beiral

anúncio do passado

da casa do Barão de Romeiro, e um tinteiro de
cristal da Boêmia; dona
Olga de Godoy com uma
tijela de cerâmica da famosa marca Maestricht;
Benedito Marcondes de
Godoy com uma macha-

L

dinha indígena, provavelmente da tribo do Puris, antigos habitantes da
região; e Euzébio Neto
com um retrato do jornalista Rômulo Campos
D’Arace.
Registramos como foi

iterárias

embranças

tin

-

o início do funcionamento do Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro
I e Dona Leopoldina. O
assunto terá prosseguimento com informações
relacionadas ao prédio
ocupado pela entidade.

A SECA

seca malinos.com.br

Jornal 7 Dias, 1958

Chora a campina o fenecer das moitas,
que o sol dardeja com volúpia ingente.
aves famintas esvoaçando afoitas,
fogem da luz abrasadora e ardente.
Sumiu do espaço madrigal aroma,
que as auras sopram no floral dos campos.
Não tem a aurora aquela luz que assoma,
Com brilho intenso de fulgor mais amplo.
no céu; à noite não se vê o esteleiro;
tudo está seco, tudo está nublado;
denso mormaço pelo vale e outeiro...
Seca a pastagem, lamentoso o gado;
do astral silente se escondeu o cruzeiro,
braços de fé deste Brasil amado!
Cesarino Avino Sega,
Tribuna do Norte, 8 de setembro de 1963,

SEXTA-FEIRA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Festival de Verão termina neste final de semana
Marcos Vinício Cuba

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Festival proporciona diversão para o público, que pode utilizar as piscinas como opção de lazer

A Mil por Hora busca reabilitação
Odirley Pereira

Equipe precisa vencer para sonhar com a classiﬁcação para próxima fase

CONFIRA A TABELA DESTE DOMINGO, ÀS 10 HORAS
Unidos do Castolira x Capituba
Local: Estádio do Bosque

Força Jovem x Colorado
Local: Macedão – Ipê I

Areião x Floresta
Local: Estádio da Aﬁzp

Bandeirante x Vila São José
Local: Tio Nê – Feital

Lyon x Abaeté
Local: Morumbi Pindense

Cantareira x Sapopemba
Local: Nuno Maia Veiga Filho - Maricá

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Pela Copa Regional, a
equipe do A Mil por Hora
perdeu pela segunda vez,
a derrota foi para o Lyon,
de goleada, 7 x 1; o Capituba fez 2 x 1 no Bandeirantes na partida do dia 2
de fevereiro, e o Unidos do
Castolira goleou o Vila São
José, 3 x 0.
O placar do jogo entre
Floresta e Araretama ﬁcou
zerado; Areião ganhou de
2 x 1 do Abaeté; Sapopemba venceu por 2 a 1 o Força
Jovem, e o confronto entre Colorado e Cantareira
ﬁcou em 1 a 1.
Para acabar com o jejum de vitórias, o A Mil
por Hora vai para cima
do Araretama neste domingo (9), no campo
do Jardim Resende, às
10 horas. A torcida está
convidada a comparecer
para conferir os confrontos pela categoria amador.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Esportes, está promovendo
o “Festival de Verão”,
uma atividade de lazer
para que a população
possa se refrescar nas
piscinas municipais. O
projeto será ﬁnalizado
neste ﬁnal de semana,
nas piscinas dos seguintes locais: “João do
Pulo”, “Zito”, “Ritoca” e
no bairro Cidade Nova.
Na sexta-feira (7),
será das 9 às 12 horas
e das 13h30 às 20 horas; no sábado (8), das
13 às 20 horas. A Secretaria de Esportes infor-

ma que para a utilização das piscinas serão
necessários trajes de
banho (biquínis, maiôs
ou sungas). É recomendado passar o protetor
solar 30 minutos antes
de entrar nas piscinas,
pois, o índice de raios
UVA e UVB está elevado e a falta de cuidado
pode ocasionar problemas de saúde, tais como
o câncer de pele.
O Festival de Verão
tem atraído grande público. Os moradores
que aproveitaram os últimos ﬁnais de semana
aprovaram a atividade
de lazer oferecida, que
conta com monitores e
salva-vidas.

Jogadoras de
futebol participam
de ‘peneirão’
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
s habilidades
e diﬁculdades
em dominar a
bola no campo
serão observadas
no peneirão de
futebol feminino da
Secretaria de Esportes
da Prefeitura de
Pindamonhangaba,
nesta sexta-feira (7).
O peneirão será
no campo do Centro
Esportivo João Carlos
de Oliveira, “João
do Pulo”, a partir
das 18h30. Podem
participar atletas desde
os 13 anos, também
há oportunidade para a
categoria adulta.
Atletas entre 13

A

e 19 anos, nascidas
entre os anos 1995 e
2001, irão participar do
peneirão das 18h30 às
19h30, as jogadoras da
categoria adulta serão
avaliadas a partir das
19h30.
As mais habilidosas
irão defender a
camisa de Pinda em
competições como
jogos abertos da
juventude, jogos
regionais e torneios.
Os treinos estão
previstos para serem
desenvolvidos as
quartas e sextas-feiras
no campo do “João
do Pulo”, o horário
vai ser deﬁnido com
a comissão técnica e
atletas.

Copa Guga atrai grande público Jardim Santana
está atropelando
os adversários
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A Copa Guga de Futsal
tem atraído grande público para o ginásio do

Centro Esportivo José
Ely Miranda, “Zito”. A
bola rola a partir das
18h30 com a categoria
infantil. As partidas vão

até as 21h45. A torcida
tem feito a diferença nos
jogos do Cantareira, por
exemplo, equipe do bairro Feital.
Marcos Vinício Cuba

Ginásio do CE Zito ﬁca lotado durante as partidas da Copa Guga de futsal

O campeonato é promovido pela parceria
entre a Prefeitura de
Pindamonhangaba, Liga
Pindamonhangabense de
Futebol de Salão e apoio
de José Leonil de Almeida, “Leão”. A competição
será realizada até março.
O técnico da categoria
infantil do Cantareira,
Rafael, afirma que tanto o time infantil como
o adulto estão lutando
para vencer os confrontos e agradece o apoio
da torcida, amigos e familiares que têm ido aos
jogos.
Nesta sexta-feira (7)
entrarão em quadra as
equipes do Estrela Futsal, Unidos Araretama,
Mantiqueira, Santa Cecília. Apenas o Mantiqueira fará jogo único,
as demais têm desafios
nas duas categorias.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
O time Jardim Santana entrou na Copa Regional, categoria Quarentão,
atropelando os adversários. A equipe aplicou 5 x
2 no Independente, no dia
26 de janeiro, e fez 6 x 1,
no Sajart, no dia 2 de fevereiro. Neste domingo (9)
joga contra o Estrela, que
também está com duas
vitórias, no Morumbi Pindense, às 8h30.
Nesta fase são oito
equipes jogando entre
si, a grande final deve
ser realizada no dia 6 de
abril. A fase de classifi-

cação vai até o dia 9 de
março e a semifinal será
em duas rodadas, o jogo
de ida deve ocorrer no
dia 16 de março e o de
volta no dia 23.
No dia 2 de fevereiro, o
jogo entre Terra dos Ipês
e Imperial ﬁcou em 1 a 1,
o Abaeté marcou 3 a 0 no
Cobra, Estrela aplicou 3 x
0 no Independente. Neste
domingo (9), jogam, no
campo da Aﬁzp, Cobra e
Imperial; no Bosque, Abaeté e Terra dos Ipês; e no
Jardim Resende, Independente e Sajart.
Todos os jogos terão
início às 8h30.

