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PRÉ-CARNAVAL

O ‘motorista’ Barbosa e seus músicos estão a caminho 
de Moreira César, onde o tradicional bloco de São Luis do 
Paraitinga se apresentará no pré-carnaval, no sábado (22).

Barbosa a caminho de Moreira César

O resultado do fechamen-
to do ano de 2013, com Pin-
damonhangaba liderando 
as estatísticas de geração de 
empregos, deve prevalecer 
para 2014. Este ano, a cidade 
já acumula novas vagas em 
vários setores da economia 
e as lojas do shopping estão 

contratando. Riachuelo, C&A 
e Oscar Calçados estão recru-
tando cerca de 100 pessoas. 
Além delas, outros lojistas 
prevêem inauguração para os 
próximos meses – elevando a 
criação de postos de trabalho 
com carteira assinada.

Cidade lidera 
geração de 
empregos
Estatísticas devem aumentar com 
novas vagas em lojas do shopping

O Baile do Havaí do Paineiras reuniu mi-
lhares de pessoas no sábado (15) para se di-
vertir com as atrações promovidas pelo clube.

No salão,  a agitação fi cou com a Banda 
Bala; na área externa, o clube ampliou a pista 

e montou um palco na lateral – melhorando 
o espaço de dança e a visibilidade das apre-
sentações – que tiveram a bateria da escola 
Bonecos Cobiçados e o show com a Banda Eva 
– principal atração da noite.

Baile do Havaí, com Banda Eva, atrai 
milhares de pessoas ao Paineiras

Time da Afizp conquista Copa Giba

ATIVIDADE DELEGADA 
INICIA AÇÕES EM PINDA

A cerimônia de apresentação dos policiais que vão atuar 
no programa Atividade Delegada acontece hoje, às 10 
horas, na praça Monsenhor Marcondes.

Com o programa, desenvolvido por uma parceria 
entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e a Secretaria de 
Segurança Pública, o município contará com 10 policiais a 
mais por dia atuando na prevenção e no combate ao crime 
– o que vai garantir mais segurança à população.

LATERAL 
MURIQUINHA 
FAZ GOL DO 
TÍTULO NO 
TUBAVERÃO
O lateral direito Mu-

riquinha marcou o gol 
do título do Jardinzão na 
fi nal da Copa Tubaverão 
sobre o Cardosão, no sá-
bado (15), no Socorro. O 
gol só saiu aos 44 do se-
gundo tempo e enlouque-
ceu centenas de torcedo-
res da equipe do Jardim 
Resende.

SINDICATO AMPLIA 
FISCALIZAÇÃO 

PARA PREVENIR 
ACIDENTES

NOVELIS 
APRESENTA 
AÇÕES SOCIAIS 
DE 2014

CIPA DA 
FERROVIÁRIA 
MAPEIA ÁREAS 
DO CLUBE

O atacante Carneiro, decisivo em 
toda a Copa Giba, foi o vilão do Maricá 
na fi nal, no domingo (16), no Socorro. 

Carneiro desperdiçou a penalidade na 
decisão – o que deu o título para a Afi zp 
– do goleiro Peru.

Sebrae orienta 
empresários 
de turismo

Os empresários do ramo ali-
mentício na área de turismo de 
Pindamonhangaba participaram 
de uma palestra com o Sebrae na 
segunda-feira (17). O objetivo do 
encontro, realizado na Prefeitura, 
foi orientar sobre as tendências e 
oportunidades do setor.
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Vocalista da Banda Eva, Felipe Pezzoni, fi cou no meio do público durante show 

Tradicional equipe de Pinda, Afi zp sagrou-se campeã após goleiro Peru ‘fechar o gol’
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Cipa da gerdau
A eleição da Cipa – Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes 
– da Gerau termina hoje. A CUT – 
Central Única dos Trabalhadores 
– pede para que os funcionários 
participem da escolha. 

CIPA implanta Mapa 
de Riscos na Ferroviária

Sindicato intensifica trabalho de fiscalização

A CIPA – Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes – da Fer-
roviária finalizou neste mês o Mapa 
de Riscos do clube.

A ação é importante, pois riscos 
devem ser identificados, avaliados 
e controlados de forma correta. O 
mapeamento é um levantamento 
dos locais de trabalho apontando 
os riscos que são sentidos e obser-
vados pelos trabalhadores de acor-
do com a sua sensibilidade.

A norma considera como riscos 
ambientais os agentes físicos, quí-
micos e biológicos, além de riscos 
ergonômicos e riscos de acidentes, 
existentes nos locais de trabalho e 

que venham a causar danos à saú-
de dos trabalhadores.

“Foram quase três meses de tra-
balho e estudo de cada setor do clu-
be que resultou na fixação do mapa 
em todos os departamentos e se-
ções da nossa empresa”, relatou o 
presidente da CIPA, Alexandre Pió. 
O trabalho foi realizado pela Ges-
tão 2013 que conta com a partici-
pação do Prof Guto Vinhas, Carlos 
Carvalho e Mateus Claro.

A atual diretoria da CIPA da 
Ferroviária agradece ainda o in-
centivo e apoio que sempre teve do 
técnico de segurança do trabalho, 
Nairson Galvão Gouvêa.

O Sindicato dos Metalúrgicos 
está intensificando o trabalho de 
fiscalização dos acidentes nas fá-
bricas de Pinda. Este mês foi fina-
lizado o balanço das emissões de 
CAT - Comunicado de Acidentes de 
Trabalho - realizados pelo Sindica-
to em 2013.

O levantamento foi realizado 
pelo diretor do Departamento de 
Segurança e Meio Ambiente, Fran-
cisco Sampaio, que também é téc-
nico de segurança.

Ao total, foram registrados no 
sindicato exatos 150 acidentes de 
trabalho. Esse número engloba 
apenas sócios do sindicato, pois 
por lei, não podem ser feitos  CAT 
para não sócios.

O dirigente Sampaio criticou a 
resistência das empresas em não 
enviar o CAT para o sindicato, o 
que é obrigatório por norma do 
Ministério do Trabalho e também 
pela Convenção Coletiva. Em casos 
fatais ou com mutilação, o docu-
mento deve ser protocolado em 24 
horas.

“Conseguimos avanços. Com-
parando, o balanço de 2013 tem o 
dobro de acidentes de 2012. Isso 

já mostra que a cobrança em cima 
das empresas está dando resulta-
do, mas ainda temos muito a fazer, 
sabemos que os números reais são 
bem maiores”, disse.

Sampaio citou o levantamento 
realizado pelo Cerest - Centro de 
Referência em Saúde do Trabalha-
dor, que apontou cerca de 700 aci-
dentes em 2013, em todos os ramos 
de trabalho. Esse levantamento 

não inclui todas os CATs emitidos 
pelo Sindicato.

“O objetivo é começar a fazer 
um trabalho integrado ao Cerest, 
passando mais informação a eles 
pra que se consiga chegar o mais 
perto possível dos números reais 
e assim poder traçar campanhas 
de conscientização e outras formas 
de combater o acidente no local de 
trabalho”.

Comunicação Ferroviária

Divulgação

Faz algum tempo que as relações exteriores 
do Brasil têm sido mais agressivas. A palavra 
ideal não é nem esta. Talvez, o termo correto 

seria ‘quase justo’. Isto porque em meados da década 
de 1990, o Governo nacional passou a cobrar de nações 
mundiais, principalmente dos Estados Unidos e de pa-
íses da Europa, um tratamento melhor para os brasi-
leiros. Além disso, em alguns casos, infelizmente nem 
todos, os turistas estrangeiros passaram a ter aqui, a 
mesma recepção que temos lá.

Isso é equiparar os direitos mundiais de ir e vir de 
cada cidadão. No pós-ataque do 11 de setembro (2001), 
os EUA endureceram ainda mais a entrada no país, 
principalmente de um grupo de nações que eles consi-
deravam ‘ameaça’. O brasileiro nunca causou problema 
ao americano, visto pelo olhar de pessoas que temem, 
constantemente, por atos terroristas. Porém, no aero-
porto, a liberação de um brasileiro era muito dificulto-
sa. Assim, houve a primeira reação brasileira. Dar aos 
filhos do ‘Tio Sam’ tratamento igual nos nosso aeropor-
tos. Não demorou muito para a Casa Branca intervir e 
convidar o Brasil para ‘discutir a relação’.

O mesmo ocorreu com o Brasil e a Espanha. Ainda 
assim, por lá, a atenção que nos é imposta é bastante 
rude e o Governo deve sim complicar a chegada de es-
panhóis ao país. Se for o caso, até deportar.

Um agravante nestas situações é que, muitas vezes, 
os EUA e membros da União Europeia só querem pro-
teger sua cultura e a sua economia. Visto daqui como vi-
lões, principalmente para quem teve entrave para aden-
trar em solo internacional, esses países estão corretos.

Eles estão apenas defendendo seu povo. E parece que 
o Brasil começou a acordar. Demorou, e muito, mas isso 
está acontecendo.

Mesmo contrariando, segundo especialistas, regras 
do Mercosul – o qual o Brasil é membro efetivo e a Bolí-
via mera associada, a Polícia Federal começou a ‘barrar’ 
bolivianos na fronteira com Corumbá-MS.

A PF tem exigido aos bolivianos que chegam ao local 
a comprovação de saldo bancário de, pelo menos, R$ 
2.000,00, passagem de ida e volta e uma carta convite 
de um responsável no Brasil. O ato é, novamente, repre-
sália ao que já acontece em La Paz com os brasileiros.

Só esperamos que, agora, o Governo não ceda às 
pressões da Bolívia e de outros países. Torcemos para 
que, cada vez mais, se faça aqui, o mesmo que fazem 
com os brasileiros no exterior.

governo demora, 
mas toma atitude

Antes tarde do que nunca

Durante os dias de Folia, 
muitas pessoas esque-

cem de se proteger e depois de 
certo tempo descobrem algum 
tipo de doença sexualmente 
transmissível ou a notícia de 
uma gravidez. Com o objetivo 
de fazer com que os foliões di-
virtam-se com proteção, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
por meio do Setor de Infecto-
logia, fará a distribuição de 80 
mil preservativos e 30 mil sa-
chês de gel lubrificante.

A equipe do setor irá atuar 
em dois locais durante os dias 
carnavalescos. Para retirar o 
preservativo ou gel lubrificante 
para uso íntimo basta procu-
rar por um dos profissionais. A 
Prefeitura vai oferecer o atendi-
mento do setor na Praça Padre 
João de Faria Fialho (Largo do 
Quartel), e na Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso entre 
os dias 28 de fevereiro e 4 de 
março, durante a programação.

Segundo as informações da 
Secretaria de Saúde de Pinda-
monhangaba, em 2013 foram 
distribuídos mais de 50 mil 
preservativos durante om car-
naval. Os produtos são envia-
dos aos municípios por meio do 
Ministério da Saúde.

O órgão resolveu investir em 
gel lubrificante, pois, segundo 
pesquisas, o produto é capaz 
de reduzir o risco de transmis-
são de DSTs/Aids, porque evita 
que o preservativo estoure de-
vido à fricção. 

Carnaval

Cidade vai distribuir 80 mil 
preservativos e 30 mil lubrificantes

João ‘Tubarão’ passa 
o bastão para ‘Careca’, 
Rodrigo e ‘Rapadura’

Foram mais de 40 anos 
à frente do Sabadão e da 
Copa Giba de Futebol, 
o cansaço bateu e João 
Rodrigues, João Tuba-
rão, resolveu passar o 
bastão dos campeonatos 
para outros organizado-
res. Ele garante que vai 
aproveitar o tempo para 
descansar, no entanto, 
sempre que os amigos 
precisarem estará à dis-
posição para ajudar em 
que for preciso.

Com sol ou com chuva 
ele marcava presença no 
campo Vera Assoni. Aos 

sábados a bola rola com 
a categoria amador e aos 
domingos quem entra em 
campo é o cinqüentão. O 
novo responsável pela ca-
tegoria cinqüentão será 
José Azemir Martins, “Ca-
reca”; já pela amador, se-
rão os amigos Rodrigo de 
Oliveira e Daniel Ferraz, 
“Rapadura”.

Tubarão revela que 
passou o bastão para que 
os amigos possam ter o 
privilégio de organizar es-
tes campeonatos que são 
gratificantes, pois reúnem 
as famílias. 

João Tubarão e seu sucessor Azemir ‘Careca”
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Atividade Delegada começa hoje

Município lidera geração de 
empregos com carteira assinada

Marcos Vinício cuba
* * *

o caged - cadastro Ge-
ral de Empregados e De-
sempregados – apontou em 
dezembro que Pindamo-
nhangaba liderou a geração 
de empregos no Vale do Pa-
raíba, em 2013. o saldo po-
sitivo foi de 1.235 empregos, 
com destaque para o setor 
industrial. na região, a se-
gunda melhor cidade clas-
sificada pelo órgão foi Gua-
ratinguetá, com saldo de 
1.069. são José dos campos 
ficou em 4º lugar, com 979.

Este dado deve-se aos 
benefícios que a Prefeitura 
de Pindamonhangaba ofe-
rece aos investidores e, em 
breve, o município contará 
com um condomínio de em-
presas tecnológicas.

o prefeito de Pindamo-
nhangaba acrescenta que a 
administração está buscan-
do novos empreendedores 
para que a cidade continue 
em constante desenvolvi-
mento e os moradores pos-
sam ter mais opções de tra-
balho. Ele salienta que, para 
preparar a mão de obra, a 
Prefeitura tem oferecido 
bolsas de estudo em cursos 
técnicos e nível superior.

o município continua 
com saldo positivo de em-
pregos e há várias oportu-
nidades de trabalho. o PaT 
- Posto de atendimento ao 
Trabalhador - tem vagas 
para diversas áreas. a se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Econômico está atuando 
para trazer mais investido-
res. além disso, Pindamo-
nhangaba também conta 
com um grande número de 
profissionais autônomos 
que resolveram abrir o pró-
prio negócio, incentivados 
pelo potencial do mercado.

na manhã desta ter-
ça-feira (18), às 10 horas, 
acontece em Pindamo-
nhangaba a cerimônia 
de apresentação dos po-
liciais que desenvolverão 
o trabalho da atividade 
Delegada na cidade.

com a assinatura do 
convênio entre a Prefei-
tura e a Polícia Militar, 
os policiais em horário 
de descanso poderão 
atuar e auxiliar na segu-
rança na região central 
do município.

a cidade contará com 
dez policiais a mais por 
dia, o que trará um re-
forço na segurança, re-
sultando na inibição da 
atuação de criminosos.

Para o prefeito, a 
efetivação da atividade 
Delegada em Pindamo-
nhangaba vai intensificar 
ainda mais a segurança, 
colaborando para a dimi-
nuição da violência.

De acordo com infor-
mações do comandante 
da Policia Militar de Pin-
damonhangaba, Paulo 
Henrique Lourusso ca-
valheiro, o convênio é 
de extrema importância 
e a população só tem a 
ganhar com o acordo. 
“com a atividade dele-
gada, esperamos uma 
redução do índice de cri-
minalidade”.

ana caMiLa caMPos
* * *

a chegada do Shopping Pátio 
Pinda foi determinante para a 
geração de empregos, estatística 
que deve ser mantida no primei-
ro trimestre de 2014.

Com a inauguração de lo-
jas âncora e lojas satélites, as 
oportunidades tendem a au-
mentar. inicialmente, a projeção 
diante do investimento de r$ 
150 milhões no empreendimen-
to visualizava 4.500 vagas de 
emprego, sendo 1.500 diretas 
e 3 mil indiretas. Caminhando 
para tal, só no início do mês de 
fevereiro, a inauguração da ótica 
oculare, seguida das oportuni-

dades anunciadas pelas redes 
C&a, riachuelo e oscar Calçados 
são fatores que contribuem para 
elevação da taxa.

Vagas
a riachuelo está selecionan-

do profissionais de nível médio 
e superior para trabalhar nas 
áreas de Supervisor financeiro 
(Crediário), Supervisor Comer-
cial, encarregado administrativo, 
Caixa, atendimento e Líderes de 
visual merchandising, Comercial, 
estoque e Patrimônio (prevenção 
a perdas). Também é necessário 
ter mais de 18 anos, além de 
ter disponibilidade de trabalho 
aos finais de semana e feriados, 
afinidade com moda e varejo, 

além de bom relacionamento 
interpessoal. a empresa também 
disponibiliza vagas para pessoas 
com deficiência.

os interessados devem enviar 
currículo para o e-mail: pinda@
riachuelo.com.br até dia 20 de 
março.  

outra loja de departamentos 
que está com vagas abertas é 
a C&a. São 30 oportunidades e 
para concorrer, basta ter ensino 
médio completo e disponibilidade 
de horário. os benefícios ofereci-
dos para os contratados são as-
sistência médica e odontológica, 
vale transporte, refeição, partici-
pação nos resultados, desconto 
de 20% nas lojas C&a e plano 

de carreira. o currículo deve ser 
enviado para rh.recrutamento@
cea.com.br.

Para a loja oscar calçados, 20 
vagas estão abertas nas áreas 
de vendas, crediário, estoque e 
limpeza. 

os currículos devem ser enca-
minhados até 28 de fevereiro e 
os pré-requisitos são: ter ensino 
médio completo, ter mais de 18 
anos e residir em Pindamonhan-
gaba. É desejável ter experiência 
anterior na função. a empresa 
oferece benefícios como convê-
nio médico e odontológico, vale-
transporte e prêmios internos. 
mais informações pelo e-mail 
rh@oscarcalcados.com.br.

Previsão é aumentar número de vagas em 2014
Empreendimento inaugurado em novembro de 2013 impulsionou a criação de postos de trabalho com carteira assinada

O lançamento 
será em evento na 
praça Monsenhor 
Marcondes; cidade 
passa a contar 
com o reforço de 
dez policiais a 
mais por dia

rocam

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

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Vereador dr. Marcos aurél io

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

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Vereador MartiM cesar Vereador Professor osValdo

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

aciMa, no destaque, o

Vereador ricardo Piorino 
que Pede construção de 
uMa noVa Ponte no bairro 
Mantiqueira (foto ao 
lado), Pois a atual desabou

Fo to s: As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

O vereador 
Roderley Miot-
to está comemo-
rando o início 
da Atividade 
Delegada em 
Pindamonhan-
g a b a .  A p ó s 
muita luta do 
parlamentar em 
prol da efetiva-
ção, os policiais 
que aumentarão 
o policiamento 
na cidade co-
meçaram suas 
rondas nesta 
terça-feira, 18 
de fevereiro.

A data foi 
marcada por 
um evento de 
apresentação do 
efetivo destina-
do à Atividade Delegada, na 
Praça Monsenhor Marcondes, 
com a presença do Coman-
dante da Polícia Militar em 
Pinda, Capitão Cavalheiro, 
além do Prefeito Municipal, 
Vito Ardito Lerário, e outras 
autoridades.

Inicialmente contando 
com 10 policiais, já há ex-
pectativa de aumento do 
efetivo, devido a uma emenda 
de Roderley Miotto ao orça-
mento municipal de 2014 que 
garantiu mais R$ 350 mil em 
verbas para a Atividade De-
legada. O edil vem atuando 
desde o início do seu mandato, 
em 2013, para transformar o 

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio (PR), sempre atuante 
e participativo, está muito 
satisfeito com mais uma 
conquista , a REMEFI do 
Morumbi. Esta foi uma luta 
travado pelo vereador Dr. 
Marcos Aurélio, juntamente 
com o Andrezão do Morumbi 
e com as pessoas deste bairro 
e adjacentes. Esta antiga rei-
vindicação do parlamentar  
para o bairro Morumbi, foi 
atendida no dia 06 de feve-
reiro, quando foi inaugurada 
a Escola Municipal Odete 
Corrêa Madureira (REME-
FI do Morumbi). “Com a 
construção desta escola, as 
crianças do referido bairro, 
que antes estudavam em uma 
sala improvisada do Cen-
tro Comunitário, terão um 
ensino com mais qualidade 
e conforto, pois contarão 
com instalações adequadas 
e modernas”, enfatizou o Dr. 
Marcos Aurélio.

PSF com farmácia
gratuita no Morumbi
O Dr. Marcos Aurélio 

também tem se empenhado 
e cobrado da Administração 

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) autor do Projeto de 
Lei 196/2013, que Dispõe 
sobre a marcação de consulta 
por agendamento telefônico 
nas UBS – Unidades Básicas 
de Saúde de Pindamonhanga-
ba, vetado pelo prefeito Vito 
Ardito, teve o veto derrubado 
pelos vereadores na última 
Sessão Ordinária do dia 10. 
O projeto visa que toda a 
população possa marcar suas 
consultas por telefone, afim de 
evitar as constantes horas de 
espera nas filas, evitando cons-
trangimentos, considerando 
também que muitos pacientes 
são idosos, deficientes físicos, 
mães com crianças pequenas 
e crianças de colo.

Na ocasião da votação da 

Os vereadores da Câmara de Pindamonhangaba rejeitaram os 
vetos do Prefeito aos projetos que tratam da marcação de con-
sultas por telefone. O  Veto n° 01/2014, que comunica o VETO 
ao Autógrafo n° 103/2013, que “Dispõe sobre a remarcação de 
consulta por agendamento telefônico no âmbito da cidade de Pin-
damonhangaba”. (Ref. Projeto de Lei n° 196/2013, de autoria do 
Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão), foi rejeitado por 7 
votos a 2; e o Veto n° 03/2014, que comunica o VETO ao Autógrafo 
n° 104/2013, que “Dispõe sobre a possibilidade de agendamento 
telefônico de consultas para pacientes idosos, pessoas com defi-
ciência e pacientes que acabaram de fazer cirurgia, já cadastrados 
nas Unidades de Saúde do Município de Pindamonhangaba e dá 
outras providências”. (Ref. Projeto de Lei n° 197/2013, de autoria 
do Vereador Roderley Miotto), foi rejeitado por 6 votos a 3. Com 
a rejeição dos Vetos do Prefeito, o Executivo tem 48 horas para 
sancionar os dois projetos.

Ordem do Dia
Além dos dois vetos que foram derrubados, também constaram 

da Ordem do Dia, dois projetos do Vereador Professor Eric, que 
com sua ausência, foram automaticamente retirados de pauta, sen-
do que os mesmos deverão constar na Ordem do Dia da próxima 
Sessão Ordinária.

Também foi apreciado e aprovado por unanimidade, o Projeto 
de Lei Complementar n° 03/2014, do Poder Executivo, que “Altera 
dispositivos da Lei Complementar n° 09 de 16 de dezembro de 
2008, que Institui o Código de Edificações do Município de Pin-
damonhangaba”. Este projeto visa realizar alterações no Código de 
Edificações do Município de Pindamonhangaba, buscando adequar 
a Lei, para o maior desenvolvimento do Município.

Inclusão
Apenas uma inclusão foi apreciada pelos vereadores, o Projeto 

de Resolução n° 01/2014, que dispõe sobre providencias apontadas 
pelo Relatório Final da Comissão Especial de Inquérito, consti-
tuída pelo Ato n° 20/2013, que trata da possível irregularidade na 
utilização de veículo oficial, que foi rejeitado por três dos cinco 
vereadores presentes, com direito a voto neste projeto, pois os 
demais vereadores, não participaram devido a participação direta 
na referida CEI.

Transmissão pela TV foi prejudicada
A transmissão da TV Câmara, pelos canais 96 – analógico 

e 4 – digital, pela operadora NET, foi prejudicada nesta última 
segunda-feira, devido a falha no equipamento Digilab, que faz a 
conexão com a TV ALESP, da Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo. Os técnicos foram acionados para a realização de 
manutenção, que deverá ser normalizada nos próximos dias.

O  ve reador  Mar t im 
Cesar (DEM) enviou so-
licitação ao prefeito Vito 
Ardito, pedindo providên-
cias para que sejam feitos 
estudos visando a limpeza 
do canteiro central entre 
as vias públicas, rua Pro-
fessora Myrian Penteado 
Rodrigues Alckmin e ave-
nida Dr. Francisco Lessa 
Junior  (Via Expressa) ,  
no Residencial Lessa. De 
acordo com o vereador, o 
local se encontra com mato 
muito alto, prejudicando a 

Martim Cesar
solicita melhorias
no Residencial Lessa

visibilidade e colocando 
em risco a segurança dos 
moradores e motoristas que 
trafegam pelo local.

Chácara da Galega
O vereador Martim Cesar 

solicita ao Poder Executivo, 
para que seja feita a poda da 
grama na Praça Marechal 
Humberto Castelo Branco, 
na Chácara da Galega. “O 
local está com mato muito 
alto, situação que gera in-
festação de insetos, sujeira 
e desconforto aos usuários”, 
destaca o vereador.

Roderley Miotto comemora 
o início da Atividade Delegada 
em Pindamonhangaba

programa em uma realidade 
para o município.

“Fico feliz por ter partici-
pado da luta para trazer essa 
importante conquista para 
Pindamonhangaba. Agradeço 
o empenho do Capitão Cava-
lheiro e do Prefeito Munici-
pal, Vito Ardito Lerário, que 
tiveram atuação indispensável 
nesta vitória. Vou continuar 
buscando a ampliação do 
programa, destinando verbas 
para mais contratações e, 
também, aquisição de equi-
pamentos que aumentem o 
alcance do policiamento em 
Pindamonhangaba”, afirmou 
o vereador.

Dr. Marcos Aurélio está 
satisfeito com inauguração 
da REMEFI do Morumbi

e de seus ór-
gãos compe-
tentes para 
que, através 
da Secretaria 
de Saúde, se-
jam realiza-
dos estudos 
v i sando  a 
implantação 
do PSF (Pro-
grama Saúde 
da Família), 
que deverá 
conter uma 
farmácia de 

medicamentos gratuitos, no 
bairro do Morumbi. O vere-
ador alega que esta unidade 
seria extremamente útil e 
facilitaria a vida de todos os 
moradores deste e de outros 
bairros adjacentes, que pode-
rão utilizar os serviços pres-
tados pelo referido programa. 
De acordo com o Dr. Marcos 
Aurélio “este bairro ainda 
não possui este programa e 
a demanda de atendimentos 
nesta região justificaria uma 
unidade do PSF no bairro, o 
que beneficiaria a todos”.

Saúde
Na última Sessão Ordiná-

ria da Câmara de Vereadores, 
o Dr. Marcos Aurélio formali-
zou um Requerimento verbal, 
no qual cobra da Secretaria de 
Saúde, informações sobre a 
falta da vacina BCG, no Posto 
de Saúde Central. 

Esta é uma vacina que 
deve ser aplicada obrigato-
riamente em recém-nascidos 
e a sua falta prejudica todas 
as nossas crianças. “Quando 
o assunto é saúde, sempre 
temos que agir com priori-
dade”, destacou o vereador.

Câmara derruba veto ao Projeto do 
vereador Professor Osvaldo de 
agendamento de consultas por telefone

derrubada do veto do prefeito, 
o vereador Professor Osvaldo 
justificou seu projeto no fato 
das constantes e interminá-
veis filas que são registradas 
e mostradas em vários meios 
de comunicação, e este projeto 
tem por objetivo solucionar ou 
amenizar os problemas que 
afetavam os usuários do SUS 
– Sistema Único de Saúde.

“Com a derrubada do 
Veto, acredito que poderemos 
amenizar a situação em que se 
encontra a Saúde de nosso mu-
nicípio; e fiscalizarei para que 
o atendimento não continue 
sendo realizado de forma pre-
cária, sobrecarregando assim 
funcionários e prejudicando 
em muito a nossa população”, 
ressalta o vereador professor 
Osvaldo.

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, vereador 
Ricardo Piorino (PDT) vem 
intensificando cada vez mais 
seu trabalho no Distrito de 
Moreira César. Durante esta 
semana, juntamente com o 
Subprefeito “Mané”, o verea-
dor Ricardo Piorino acertou o 
início de diversas obras:

- construção de uma quadra 
coberta no bairro Mantiqueira, 
na rua Geraldo Derrico Moreira;

- construção de uma creche 
ao lado da REMEFI do bairro 
Liberdade;

- limpeza da mata ciliar no 
bairro Mantiqueira;

- construção de uma nova 
ponte no bairro Mantiqueira, 
pois a atual está interditada e 
com risco iminente de queda;

- construção de um muro 

Ricardo Piorino
demonstra fidelidade ao 
Distrito de Moreira César

“Estamos sintonizados com a população do 
distrito, buscando mElhorias nEcEssárias”

para proteção do Centro Co-
munitário do bairro Ipê II e

- reforma geral do Centro 
Comunitário do bairro Feital.

Segurança
Em razão da ocorrência 

de diversos homicídios nas 
últimas semanas em nosso 
município, o vereador Ricardo 
Piorino esteve reunido com o 
Prefeito Vito Ardito Lerario 
e estão definindo ainda para 
este mês de fevereiro, uma 
reunião com o Governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, 
oportunidade em que reivin-
dicarão o aumento do efetivo 
policial (Civil e Militar); mais 
viaturas e, ainda, celeridade 
na construção do 2º DP em 
Moreira César e a instalação 
de uma nova Companhia da 
PM na cidade.

terreno onde será 
construida a quadra 
coberta no bairro 
MantiqueiraMoreira

liMPeza da Mata ciliar no 
bairro Mantiqueira

Vereadores rejeitam veto 
do Prefeito aos projetos 
que tratam da marcação 
de consultas por telefone

Vereador roderley Miotto



PINDAMONHANGABA 18 DE FEVEREIRO DE 2014Tribuna do Norte 5

AIANDRA ALVES MARIANO
***

A Novelis anunciou na 
sexta-feira (14) os inves-
timentos de mais de R$ 1 
milhão em iniciativas de 
responsabilidade social, 
realizadas com recursos 
incentivados em Pinda-
monhangaba em 2014.

De acordo com a as-
sessoria de imprensa da 
companhia, as ações vi-
sam promover o bem-es-
tar e o desenvolvimento 
da comunidade na qual a 
empresa está inserida.

A Novelis apoiará, 
neste ano, iniciativas di-
vididas nas áreas de edu-
cação, esporte, cultura e 
crianças e adolescentes. 
“Investir no desenvolvi-
mento socioambiental das 
comunidades é uma das 
nossas prioridades. Criar 
valor e ser uma referência 
positiva na região é par-

Novelis anuncia investimentos em ações 
de responsabilidade social em Pinda

As assessoras da Novelis durante reunião com 
representantes da imprensa local           

te de nosso compromisso 
como cidadão corporativo 
responsável”, afi rmou a 
diretora de comunicação 

e relações governamentais 
da Novelis, Eunice Lima. 

Entre os principais 
projetos está o “PASA 

– A Sociedade do Ama-
nhã”, que tem o objetivo 
de conscientizar alunos, 
professores, gestores e 
funcionários do ensino 
público municipal sobre 
os benefícios de práticas 
sustentáveis, formando 
cidadãos críticos e respon-
sáveis.

Na área de sustentabili-
dade ambiental, a empresa 
destacou o Projeto Parque 
Trabijú, que visa aprimo-
rar a estrutura, promover a 
educação ambiental no Par-
que Municipal e capacitar os 
guarda-parques para visitas 
guiadas, com informações 
sobre fauna, fl ora, recicla-
gem e outras temáticas.

Outro projeto de muita 
importância citado pela 
empresa é a Restauração 
do Palacete 10 de Julho, 
considerado símbolo da 
arquitetura do Vale do 
Paraíba.  

Aiandra Alves Mariano
O Núcleo Itinerante do 

Projeto Empreender reali-
zou no domingo (16) uma 
Ação entre Amigos. O bin-
go realizado no Centro Co-
munitário Nossa Senhora 
das Graças contou com a 
presença dos moradores da 
região do Parque São Do-
mingos e de convidados do 
Projeto. Metade do valor ar-
recado na Ação, bem como 
os alimentos, serão doados  
para o Lar da Criança Irmã 

Empreender realiza 
Bingo Benefi cente

Júlia. O Empreender agra-
dece o apoio das seguintes 
empresas: O Lojão, Toco 
laticínios, Souza Elétri-
ca,  Supermercado Alcin-
da,  Padaria Pilão, Alemão 
Lanches,  Bebel Lanches,  
Penha Lanches,  Barraca 
da Marilia,  Déia Lanches,  
Edy Bueno,  Nair Landi, 
José Alberto (Comunidade 
Nossa Senhora Aparecida), 
Hélio (Comunidade Nossa 
Senhora Aparecida).

Maura Lídia

Bingo do Empreender foi realizado no domingo

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Sucesso total. Essa foi 
a opinião geral do públi-
co presente ao Paineiras 
Country Club no sábado 
(15), quando foi realizado 
o tradicional baile “Uma 
Noite no Hawaii”. A prin-
cipal atração da noite foi 
a baiana Banda Eva, lide-
rada pelo vocalista Felipe 
Pezzoni, que cantou os 
destaques dos mais de 30 
anos da banda, agitando a 
galera. 

“Eva”, “Me Abraça”, 
“Beleza Rara”, entre ou-
tras fi zeram parte do re-
pertório, que também 
contou com hits de Tim 
Maia, Jota Quest e Ne-
tinho, para citar alguns. 
Felipe Pezzoni – nono da 
leva de vocalistas da ban-
da, que tem nomes como 
Daniela Mercury, Ivete 
Sangalo, Emanuelle Araú-
jo e, mais recentemente, 
Saulo Fernandes – esban-
jou simpatia e cantou até 
mesmo no meio do públi-
co, para delírio da plateia 
feminina, que nem se im-
portou com a chuva que 
teimava em cair.

Além do grupo baia-
no, dentro do salão a ani-
mação fi cou por conta da 
Banda Bala. A noite foi en-
cerrada com a bateria da 
escola de samba Bonecos 
Cobiçados, de Guaratin-

Banda Eva dá o tom ao 
baile do Havaí no Paineiras

guetá, no palco principal. 
“Foi muito bom relem-

brar músicas que fi zeram 

Marcos Ivan/Canal 39

ATRAÇÕES DE 
QUALIDADE

Nova área externa possibilitou mais espaço para pessoas dançarem

Cantor baiano fi cou no meio da multidão e enlouqueceu o público feminino durante show

sucesso na minha adoles-
cência e que até hoje le-
vantam o público e têm a 

cara do carnaval”, avaliou 
a advogada Ana Beatris 
Mendes. 

“Para onde a gente ia, 
estava animado. Esta-
va até difícil escolher em 
qual ambiente chegar”, 
comemorou o universitá-
rio Rafael Balieiro.  

“O baile foi excelen-
te, não tem o que dizer. 
Tanto na parte dos shows 
quanto da estrutura, bar 
e segurança. Parabéns à 
diretoria do clube”, des-
tacou a podóloga Sarita 
Marques. 

Felipe Pezzoni 
com diretoria 
do clube

A nova diretoria 
do Paineiras Coun-
try Clube, que tem à 
frente o presidente 
Felipe Pombo, está 
empenhada em res-
gatar a tradição da 
realização das melho-
res festas, que sempre 
foram a marca da 
instituição. 

“O baile foi muito 
bom. Só temos a agra-
decer a todos os asso-
ciados e aos presentes. 
Também agradecemos 
aos nossos patrocina-
dores e apoiadores. Foi 
um sucesso de todos, 
juntos”, afi rmou o pre-
sidente. 

“Temos muitos 
projetos e algumas 
novidades vêm por aí, 
como já puderam ser 
percebidas no baile 
do Havaí”, afi rmou a 
relações públicas do 
clube, Paola Amadei. 

Ela adiantou que, 
para o carnaval, o 
clube levará um show 
com a banda Charles 
Anjo 45 para a sexta-
feira, dia 28, e reali-
zará as tradicionais 
matinês, com muitas 
novidades. 

Denis Silva /Portal R3

Marcos Ivan/Canal 39

Felipe Pezzoni cantou os maiores sucessos da Banda Eva

Denis Silva /Portal R3
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 046/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. MARIA DA GLORIA CUNHA FERREIRA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Kaema, Marica, inscrito no município sob a sigla SE12.08.01.010.000, 
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 047/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. LEVY DE OLIVEIRA, responsável pelo imóvel 
situado a Av. Albuquerque Lins, São Benedito, inscrito no município sob a sigla SE11.09.17.003.000, 
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 048/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a CONSTRUTORA GWF LTDA, responsável pelo 
imóvel situado a Rua Eloy Chaves, Alto Tabaú, inscrito no município sob a sigla NE11.14.09.074.000, 
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 049/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a FERRARESSO INCORPORADORA E ADM 
IMOVEIS, responsável pelo imóvel situado a Rua João do Livramento, Vila Rica, inscrito no município sob a 
sigla SO11.10.08.034.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 050/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a FERRARESSO INCORPORADORA E ADM 
IMOVEIS, responsável pelo imóvel situado a Rua João do Livramento, Vila Rica, inscrito no município sob a 
sigla SO11.10.08.035.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 051/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a FERRARESSO INCORPORADORA E ADM 
IMOVEIS, responsável pelo imóvel situado a Rua João do Livramento, Vila Rica, inscrito no município sob a 
sigla SO11.10.08.018.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 052/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o RUY KIMIO HIGASHI E OUTRO, responsável pelo 
imóvel situado a Rua Carioca, Marica, inscrito no município sob a sigla SE12.07.04.005.000, para que efetue 
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada 
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 053/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. MARIA DA GLORIA CUNHA FERREIRA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Kaema, Marica, inscrito no município sob a sigla SE12.08.01.010.000, 
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 054/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a NUMA I. E EMPREENDIMENTOS LTDA, responsável 
pelo imóvel situado a Rua Kaema, Marica, inscrito no município sob a sigla SE12.08.01.009.000, para que 
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada 
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 055/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. ANGELINA MATHIAS DE SOUZA, responsável 
pelo imóvel situado a Rua Severino da Silva Lopes, Jardim Mariana, inscrito no município sob a sigla 
SO11.09.04.044.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 056/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. JOSÉ TIAGO DE CAMPOS, responsável 
pelo imóvel situado a Rua Antonio Marcondes H. Mello, Mombaça, inscrito no município sob a sigla 
SO11.01.02.026.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 057/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. LIDIA ALVES DA SILVA RIBEIRO, responsável 
pelo imóvel situado a Rua Carlos de Castro, Mombaça, inscrito no município sob a sigla SO11.09.01.066.000, 
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 058/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. MARIETTA A. AZEREDO E OUTROS, responsável 
pelo imóvel situado a Rua Manoel Bueno de Carvalho, Residencial Azeredo, inscrito no município sob a sigla 
NE15.16.09.010.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 059/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. MARIETTA A. AZEREDO E OUTROS, responsável 
pelo imóvel situado a Rua Manoel Bueno de Carvalho, Residencial Azeredo, inscrito no município sob a sigla 
NE15.16.08.018.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 060/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. MARIETTA A. AZEREDO E OUTROS, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Manoel Bueno de Carvalho, Residencial Azeredo, inscrito 
no município sob a sigla NE15.16.08.017.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 4.192, DE 12 DE  FEVEREIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
NOMEIA a Sra. Rosana da Silva Monteiro, para o emprego de provimento em comissão de Diretor 
do Departamento de Administração, 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, 12 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 12 de fevereiro de 2014.
SAJ/app          Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA INTERNA Nº 9.351 , DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, NOMEIA os senhores: Thomaz F. de Oliveira Dantas da Gama (Presidente), Wlademir do 
Nascimento e Denis de Oliveira da Silva (membros), para comporem a comissão para abertura 
de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar insubordinação e agressividade 
com colegas de trabalho cometida pelo servidor Thiago Luperni de Souza Dias, matrícula 846012, 
conforme relatado no Processo Interno nº 29518/2013.
Fica, ainda, o Servidor Thiago Luperni de Souza Dias afastado de suas funções pelo período de 60 
(sessenta) dias, nos termos do artigo 147 da Lei Federal nº 8112/90, sem prejuízo da remuneração, 
a contar da publicação desta Portaria.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 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 11 de fevereiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/valm/ Processo Interno nº 29518 /2013

“PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA - ATERRO DE INERTES torna público 
que recebeu da CETESB a Licença Prévia N° 3001449 e requereu a Licença de Instalação 
para Resíduos sólidos da construção civil e/ou inertes, aterro de à ROD FRANCISCO ALVES 
MONTEIRO, S/Nº, ARARETAMA, PINDAMONHANGABA.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 282/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 282/13, que cuida de “Aquisição de medicamentos atendimento dos 
pacientes autorizados pela Comissão de Medicamentos e Assistência Farmacêutica (COMAF), programa 
de infectologia e saúde da mulher.”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera 
a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 11 de fevereiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 013/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 13/14, que cuida de “Aquisição de barra de ferro, arame recozido 
e malha painel pop, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação, para serem utilizados em 
diversas obras e manutenções no município.”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, 
considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e 
suas alterações.
Pindamonhangaba, 06 de fevereiro 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).

Dia 26/02/2014 às 9:00 horas

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ÁREA 3

13º DANIELA LEITE DE PAULA
RUA PITANGUEIRA, 37 – JARDIM ELOYNA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-510

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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).

26/02/2014 às 9:00 horas

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ÁREA 7

12º ANA CARLA RAMOS FARIA MOREIRA
RUA JOÃO DO AMARAL, 180 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-580

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  26/02/2014 às 8:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

99º MARIA ELIANE ALVES DE GODOI
RUA CARLOS ROBERTO JACOB DE FREITAS, 125 – ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-270

EDSON MACEDO DE GOUVÊA  -  SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  26/02/2014 às 8:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

100º BRAZILINA MARTINS DA SILVA MOREIRA
RODOVIA DR. CAIO GOMES FIGUEIREDO, 113 – MANDU
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-000

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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 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).

Dia 26/02/2014 às 8:30 horas

AUXILIAR DE CLASSE

12º PAULA BURIN DA SILVA
AVENIDA ABEL CORREIA GUIMARÃES, 231 – JARDIM REZENDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-680

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CâMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

LEI N.º 5.609, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014.
Dispõe sobre a marcação de consulta por agendamento telefônico no âmbito da cidade de Pindamonhangaba.
(Projeto de Lei n° 196/2013, de autoria do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão)
VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da 
Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Os pacientes poderão agendar por telefone suas consultas nas Unidades de Saúde do Município de 
Pindamonhangaba.
Parágrafo Único. Considera-se Unidade de Saúde o estabelecimento compreendido como Unidade Básica 
de Saúde (UBS), Centro de Saúde e/ou Posto do Programa Saúde da Família (PSF).
Art. 2° As Unidades de Saúde deverão afixar o número dos telefones para agendamento em local visível.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 14 de fevereiro de 2014.

VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO - PRESIDENTE
Publicada no Departamento Legislativo. Rua

CâMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

LEI N.º 5.610, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014.
Dispõe sobre a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos, 
pessoas com deficiência e pacientes que acabaram de fazer cirurgia, já cadastrados nas Unidades 
Básicas de Saúde do Município de Pindamonhangaba, e dá outras providências.
(Projeto de Lei n° 197/2013, de autoria do Vereador Roderley Miotto)
VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do 
artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Os pacientes idosos, pessoas portadoras de deficiência e pacientes que acabaram de passar 
por procedimentos cirúrgicos, poderão agendar por telefone as suas consultas nas Unidades de 
Saúde do município de Pindamonhangaba.
Parágrafo Único. Para fins desta lei, considera-se:
I- Unidade de Saúde o estabelecimento compreendido como Unidade Básica de Saúde (UBS), 
Centro de Saúde e/ou Posto do Programa Saúde da Família (PSF).
II- Idoso a pessoa que comprovar idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na data da consulta.
Art. 2° O agendamento de que trata esta Lei somente será possível nas Unidades de Saúde onde 
o paciente já estiver cadastrado.
Art. 3° O número de consultas agendadas pelo telefone será limitado a 25% das consultas 
disponíveis nas Unidades de Saúde.
Art. 4° Na ocasião da consulta, o paciente deverá apresentar a sua carteira de identidade, 
juntamente com o cartão do Sistema Único de Saúde.
Art. 5° As Unidades de Saúde deverão afixar e informar aos pacientes que se enquadram nesta lei 
o número do telefone.
Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 14 de fevereiro de 2014.

VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO 
  PRESIDENTE

Publicada no Departamento Legislativo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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 (técnico ou superior), conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática, conforme exigido no edital do concurso;
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  26/02/2014 às 9:30 horas

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

7º ANA PAULA DE OLIVEIRA
AVENIDA DOS BOMBEIROS, 400 – JARDIM GARCEZ
TAUBATÉ – SP
CEP 12061-200

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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 experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe
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  26/02/2014 às 10:00 horas

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

1º RODRIGO PEREIRA NOGUEIRA
TRAVESSA GUAIANAZES, 60 – CHÁCARA GALEGA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-030

EDSON MACEDO DE GOUVÊA  - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, 
nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido 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 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia 26/02/2014 às 14:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

58º ANA PAULA CURSINO TAKAMORI
RUA PEQUENO POLEGAR, 360 – JARDIM GURILÂNDIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12071-680

59º ROSELI MARCELA PRESOTO
RUA JOSÉ MARIA RUSSI, 209 – MONTE BELO
TAUBATÉ – SP
CEP 12090-630

60º TATHIANA BARCELOS FABRICIO DOS SANTOS
RUA JOAQUIM MAIA, 318 – PEDREGULHO
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12515-150

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, 
nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido 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 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia 26/02/2014 às 14:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

61º CLAUDIA ROBERTA RIBEIRO DA SILVA
RUA FREI MARINO SANSONI, 437 – PARQUE SÃO LUIZ
TAUBATÉ – SP
CEP 12061-500

62º TASSIA MARIA DE FREITAS FLORENTINO
RUA JOÃO HONORIO PEREIRA, 85 – LAGOA DOURADA II
CRUZEIRO – SP
CEP 12711-270

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

 CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, 
nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido 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 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia 26/02/2014 às 14:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

63º VERA LUCIA ROCHA DE SOUZA BRIET
RUA GREGORIO RODRIGUES DE SOUZA, 225 – VILA SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-270

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, 
nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido 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 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia 26/02/2014 às 14:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

64º ANA MARIA MARY SANTANA
RUA TICO-TICO, 101 – JARDIM GURILÂNDIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12071-490

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LICENÇA DA CETESB
A Empresa JCerqueira Indústria e Comércio Ltda. torna publico que REQUEREU junto a CETESB a Renovação de 
Licença de Operação - nº 3002828 - para fabricação de acessórios de madeira para cortinas, a Empresa está situada á 
Rua Jadir Figueira, 2760 - Bairro Parque das Nações - Pindamonhangaba - SP – CEP. 12420-433.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 004/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 04/14, que cuida de “Aquisição de peito de frango, sem osso, 
congelado, corte tipo sassame/filezinho, para atendimento a alimentação escolar”, a Autoridade Superior 
homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/
preços R$): PERFIL JD COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP (01 – 8,50). 
Pindamonhangaba, 12 de fevereiro de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 005/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 05/14, que cuida de “Aquisição de gêneros alimentícios congelados 
para atendimento a alimentação escolar”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro 
no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/preços R$): CACO COMERCIAL DE FRUTAS 
LTDA (01 – 7,30; 02 – 7,30; 03 – 6,85 e 04 – 9,10). 
Pindamonhangaba, 12 de fevereiro de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 012/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 12/14, que cuida de “Aquisição de bloco de concreto simples para 
ser utilizado em diversas obras no município de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior homologa a 
adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/preços R$): 
TOTIS-X LTDA. ME (01 – 1,19; 02 – 1,18 e 03 - 1,80). 
Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2014

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, 
faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 
e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que 
institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: Dia  
26 de Fevereiro de 2014 às 11:00 horas. Segundo Leilão: Dia 06 de Março de 
2014 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 -  
Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no 
catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel sito à: 
Imóvel situado na Rua José Benedito dos Santos, nº 323, e seu respectivo terreno 
constituído pela área remanescente do lote nº 993, da Quadra 30, do loteamento 
denominado “RESIDENCIAL MANTIQUEIRA”, no bairro de Taipas, Distrito de 
Moreira Cesar, com a área de 132,00m², onde foi edificado um prédio residencial 
com 33,775m² de área construída. Matrícula nº 33.820 no Oficial de Registro de 
Imóveis da Comarca da Pindamonhangaba/SP. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito, 1º Leilão R$ 87.416,05. Valor de Venda do Imóvel acima descrito,  
2º Leilão R$ 50.607,11. A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, 
o maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o 
segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão será aceito o maior 
lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, 
dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições 
condominiais, atualizados até a data do leilão. Não foi averbada a construção na 
matricula, ficará a cargo do Comprador a regularização da construção. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, 
como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura 
Pública, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registrários etc. O imóvel se encontra ocupado, e será vendido no 
estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento 
das condições, características e estado de conservação. A desocupação do imóvel 
deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como 
todas as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura 
da competente reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97.

Informações no escritório do leiloeiro: (11) 4083-2575
www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO

LICENÇA DA CETESB
WESTFALIA BRASIL COMPONENTES METÁLICOS LTDA. torna público que requereu da Cetesb, Agência 
Taubaté, a Renovação da Licença de Operação para fabricação de tubos metálicos flexíveis, sito à Avenida 
Professor Manoel Cesar Ribeiro, nº 2457 - Jardim Santa Luzia - Pindamonhangaba/SP.
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CULTURA& LAZER

Exposição sobre 
carnavais continua 
no museu até dia 28

Ofi cina gratuita para 
artistas da cidade 

MARIA FERNANDA MUNHOZ
* * * 

A Reunião do Fórum 
Permanente de Regio-
nalização do Turismo, 
que seria realizada em 
Pindamonhangaba nesta 
quinta-feira (20), foi 
adiada pelos organizado-
res, por motivos internos 
da instituição, ligada ao 
Ministério do Turismo. 
Uma nova data será 
agendada para depois do 
carnaval. 

A reunião terá a 
presença dos diretores 
e secretários de turismo 
do Vale do Paraíba, ten-
do como meta alertar 
para a questão organi-
zacional do turismo nas 
cidades da região, com 
foco nas diretrizes do 
Ministério. 

Assim que a nova 
data for agendada pela 
instituição, todos os 
interessados serão infor-
mados. 

Bloco do Barbosa 
agita pré-carnaval 
em Moreira César

Sucesso no carnaval de São Luís, o “Barbosa” estará em Pinda nos dias 22 de fevereiro e 3 de março

MARIA FERNANDA MUNHOZ
* * *

O Bloco do Barbosa, tradicional 
no carnaval de São Luis do Parai-
tinga, fará sua estréia em Pinda-
monhangaba neste ano, abrindo o 
pré-carnaval de Moreira César no 
sábado, dia 22.

A concentração será em frente à 
Caixa Econômica Federal do bair-
ro Terra dos Ipês II e a saída será 
às 15 horas, com o Bloco do Cupim, 
que seguirão rumo à Praça Santa 
Rita, no Vale das Acácias, onde a 
população será recepcionada com 
o show da banda Nota Samba, que 

apresentará os maiores sucessos 
do carnaval, agitando a galera.

A festa no distrito vai preparar 
o clima para o Carnaval, que será 
aberto ofi cialmente no dia 28 de fe-
vereiro, na avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, com a Estação Pri-
meira de Mangueira.

Reunião do Fórum 
Regional de 
Turismo é adiada

MARIA FERNANDA MUNHOZ
* * *  

A oficina gratuita “A 
Palavra Cantada” foi reali-
zada neste final de sema-
na no Espaço Cultural Te-
atro Galpão, para artistas 
da cidade. Ministrada pela 
diretora teatral Pamela 
Duncan, a oficina visou 
mostrar aos participan-
tes uma visão prática dos 
possíveis caminhos para a 
aplicação da expressão cê-
nica ao intérprete musical 
ou ator.

Artistas da nossa cida-
de, como Alessandra Ro-
drigues e Mônica Alvaren-

ga participaram do evento 
que foi mais uma parceria 
entre a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Educação, 
Cultura e Turismo e Depar-
tamento de Cultura, e o Go-
verno do Estado, por meio 
das Ofi cinas Culturais Alti-
no Bondensan.

De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Cultura, outras ofi cinas e 
cursos serão trazidos para 
os artistas da cidade ao 
longo do ano, não somen-
te para artes cênicas mas 
também para artesanato e 
outras formas de arte.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
* * * 

A exposição “Reminis-
cências”, sobre o carnaval, 
continua no Museu His-
tórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina 
até o dia 28 de fevereiro. A 
mostra traz a história do 
carnaval, por meio de fotos, 
textos, fi gurinos e adereços.

Ao som das marchinhas 
antigas, o público pode con-
ferir a exposição, que mostra 
também a festa em Pinda-
monhangaba, com os antigos 
blocos e salões carnavalescos.

O material integrante 
da mostra é composto pelo 
acervo do museu e emprés-
timos de munícipes, com 
máscaras, discos e adereços. 
Uma das curiosidades da 
mostra é a estátua do deus 
Baco, o deus do vinho e das 
festas, datada do século XIX, 
uma das peças originais que 
adornavam o telhado do Pa-
lacete Visconde da Palmeira.

O museu está aberto a 
visitação gratuita, às terças, 
sábados e domingos, das 13 
às 17 horas, e de quarta a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas.

O curso foi realizado no Teatro Galpão

A exposição está aberta de terça a domingo

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Sebrae dá ‘Receita de Sucesso’ 
para empresários do turismo

MARIA FERNANDA MUNHOZ
* * * 

Os empresários do segmento 
de restaurantes, lanchonetes, 
bares ou similares de Pinda-
monhangaba participaram, na 
segunda-feira (17), de uma pa-
lestra gratuita com o Sebrae-SP: 
“Receita de Sucesso – Cenários e 

Tendências para Alimentação fora 
do Lar”. O encontro foi realizado 
no auditório da Prefeitura.

A palestra foi trazida pela 
Prefeitura de Pinda, por meio da 
Secretaria de Educação, Cultura 
e Turismo e Departamento de 
Turismo. Foram abordados os 
cenários do mercado de alimen-

tação fora do lar no Brasil e as 
tendências e oportunidades para 
empresários do setor.

O Departamento de Turismo 
lembra que essa palestra foi o 
início de uma série de atividades 
que serão realizadas ao longo do 
ano para o empreendedor turísti-
co da cidade.

O auditório da Prefeitura recebeu a palestra

André Nascimento

Divulgação

CULTURA
DivulgaçãoDivulgação
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MARCOS VINÍCIO CUBA
***

O Jardinzão pre-
cisava de um 
empate para ga-

rantir o título da 74ª Copa 
Tubaverão, no sábado 
(15), mas faltando apenas 
um minuto para o fi m da 
decisão o lateral direito 
Muriquinha fez o gol da 
vitória.

No primeiro tempo, o 
Cardosão pressionou. Já 
no segundo, o Jardinzão 
desperdiçou três chances 
para balançar a rede.

No segundo tempo, o 
clima esquentou um pou-
co, mesmo com a chuva 
que São Pedro mandava. 
Ao árbitro Tocha resolveu 
expulsar Mascherano, do 
Cardosão, e Henrique, do 
Jardinzão. 

Muriquinha dá título ao Jardinzão
Muriquinha espera 

continuar com o Jardin-
zão e aproveitar o bom 
momento. Ele agradece a 
oportunidade de estar com 
a equipe por mais de dois 
anos. O Jardinzão também 
fi cou com o título de arti-
lheiro. Wellington fez 13 
gols e comenta que o time 
foi bem montado e que 
todos estavam focados no 
título, o que possibilitou 
conquistar o troféu.

“O Tubaverão é feito 
para a molecada correr 
atrás da bola e não se en-
volver com drogas. Este 
campeonato tem reu-
nido boas equipes, tem 
boa disciplina e convido 
quem não veio prestigiar 
ainda a vir no próximo”, 
comenta o organizador, 
João Tubarão.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A fi nal da 75ª Copa 
Giba foi disputada entre 
Afi zp e Maricá na manhã 
de domingo (16) no cam-
po Vera Assoni. O campe-
onato contou com a parti-
cipação de seis equipes da 
categoria cinqüentão. Ma-
ricá abriu o placar com um 
gol de Bocão e a decisão 
foi empatada por Ricardo, 
quando a Afi zp aproveitou 
uma cobrança de falta.

Biro-Biro, do Maricá, 
lançou forte para o meio 
do gol, mas Peru deu 
uma “voada” e espalmou. 
A equipe ainda tentou 
balançar a rede, mas a 
Afi zp também contou com 
a ajuda da trave superior. 
Em um lance complicado, 
a Afi zp acabou cometendo 

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

O Castolira está avan-
çando na Copa Regional, 
categoria amador. A par-
tida contra o Abaeté, no 
campo Morumbi Pinden-
se foi 1 x 0, com gol do 
centroavante Tico. A tor-
cida passou a clamar por 
Tico, que fez a diferença 
na partida.

No fi nal do segundo 
tempo o clima deu uma 
esquentada, pois o Aba-
eté chegou a comemorar 
o empate numa cobrança 
de escanteio com a cabe-
ceada de Gu, mas a bola 
não passou da linha, por-
que o goleiro Thiagão deu 

um tapa para longe.
O atacante Allan, do 

Castolira, comentou que 
o jogo foi bem disputa-
do e que o Thiagão pe-
gou muito. Ele revelou 
que esta é a primeira 
vez que o Castolira está 
participando da Copa 
Regional e que o cam-
peonato tem adversários 
fortes, porém o time está 
bem unido e todos irão 
lutar pelo título.

Allan comentou que 
Tico é um excelente joga-
dor e estava numa seca de 
gols, porque estava ma-
chucado, mas agora está 
recuperado e é um grande 
reforço para o Castolira.

Os jovens de Pinda-
monhangaba podem 
participar de um pe-
neirão de futebol nes-
ta quarta-feira (19). As 
atividades serão feitas 
no campo do Centro Es-
portivo João Carlos de 
Oliveira ‘João do Pulo’, 
a partir das 18 horas.

Os nascidos entre 
1994 e 1998 farão os 
exercícios a partir das 
19h30, já os nascidos 
entre 1999 e 2001 entra-
rão em campo após as 

18 horas. Os seleciona-
dos farão os treinamen-
tos no ‘João do Pulo’ em 
período noturno e o ho-
rário será defi nido pelo 
professor junto com a 
equipe.

Os futuros atletas 
poderão defender a ci-
dade nos Jogos Aber-
tos da Juventude, Jo-
gos Regionais, Copa 
São Paulo de Futebol 
e Campeonato Esta-
dual da Secretaria de 
Esportes.

Jovens podem 
participar de 
peneira de futebol

Nos pênaltis, Afizp supera Maricá e conquista Copa Giba

Tico marca e Castolira sobe na tabela

penalidade e Bocão ba-
teu para o Maricá, porém 
Peru defendeu.

O dono do título con-
tou com as “asas” de Peru 
e com a sorte. Maricá mar-
cou com Delmo, Biro-Biro 
e Zé Roberto. Miranda ba-
teu para fora e Peru defen-

deu, novamente, a penali-
dade de Bocão. Pela Afi zp, 
Tozinho fez o primeiro, 
Minouro defendeu o chu-
te de Ricardo, Nivaldinho 
fez o segundo e Silvinho 
o terceiro. Borges chutou 
na trave superior, desta 
forma, fi cou tudo igual, de 

novo, 3 a 3. Na alternân-
cia, Irmão marcou para a 
Afi zp e Carneiro, do Mari-
cá, bateu para fora.

O goleiro Peru está na 
Afi zp há mais de 19 anos e 
brinca que não sabe bater 
tiro de meta, só agarrar. 
“Demos sorte na semifi -

nal, peguei três chutes e 
hoje consegui pegar um. 
Estamos muito felizes. 
Estou com 57 anos já e es-
tou querendo parar, mas a 
turma não deixa”, fala aos 
risos.

João Tubarão, organi-
zador do campeonato, diz 

que a fi nal foi emocionan-
te e convida a população 
para conferir o Primave-
rão, que começa em ou-
tubro, e Copa Giba, em 
novembro. Todos os jogos 
são realizados no campo 
Vera Assoni.

COPA TUBAVERÃO

Time ‘Tricolor’, Jardinzão conquista Copa 
Tubaverão com gol de Tiquinho nos acréscimos

Vitória pode garantir vaga para o Castolira

Equipe da Afi zp comemorou título da Copa Giba Carneiro, que perdeu penalti, se consolou com troféu

Marcos Vinício Cuba Marcos Vinício Cuba


