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Campanha da
Fraternidade
é lançada
em Pinda
O bispo da Diocese de
Taubaté, Dom Carmo João
Rhoden, vai abrir a Campanha da Fraternidade 2014
em Pindamonhangaba, nesta
quarta-feira (12). Lançada oﬁcialmente no Brasil na Quarta-feira de Cinzas (5) pelo cardeal-arcebispo de Aparecida
e presidente da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil,

Carvalho/Igreja Nossa Senhora da Ajuda - Caçapava

Dom Raymundo Damasceno
Assis, a campanha deste ano
tem como tema “Fraternidade
e Tráﬁco Humano” e lema “É
Para Liberdade que Cristo nos
Libertou (Gl 5,1)”.
O objetivo é identificar as
práticas de tráfico humano
em suas várias formas e denunciá-las como violação da dignidade e da liberdade humana.
PÁGINA 3

Anhanguera discute perspectivas
do mercado de trabalho
A Anhanguera de Pinda
promove, na quarta-feira
(12), uma mesa redonda para
discutir as perspectivas do
mercado de trabalho, aque-

cimento da economia e o aumento das oportunidades. O
evento é aberto ao público e
faz parte da Semana da PósGraduação da instituição.
PÁGINA 6

Bispo fará o lançamento da Campanha da Fraternidade 2014 em Pindamonhangaba

LIGA ELIMINA QUATRO CLUBES

Jogos da Copa Regional
serão divulgados na quinta
A Liga de futebol deve divulgar na
quinta-feira (13) a classiﬁcação ﬁnal
da Copa Regional e os confrontos das
semiﬁnais da categoria Quarentão e
das quartas de ﬁnal do Amador. Na
segunda-feira (10), a Comissão Disciplinar do TJD – Tribunal de Justiça
Desportiva – eliminou quatro clubes

por não disputarem a última rodada
da fase de classiﬁcação da Copa Regional: Sajart (Quarentão), Capituba, Abaeté e Força Jovem (Amador).
O TJD também anulou todos os resultados destes times, o que muda a
tabela de classiﬁcação e as próximas
partidas.
PÁGINA 6
Odirley Pereira

Decisão altera pontuação e confrontos da próxima fase da ‘Regional’

Cidade orienta microempresários
QUARTA-FEIRA

20º
PANCADAS DE
CHUVA À TARDE

33º
UV 12
Fonte CPTEC/INPE

Pinda vai discutir os aspectos da lei que regula o Microempreendedor Individual, nesta
quarta-feira (12). O encontro visa esclarecer
dúvidas das pessoas que querem abrir uma
microempresa e das que já atuam neste sistema, que proporciona ganhos anuais de até
PÁGINA 3
R$ 60 mil.
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Boca fechada

Carne, Arroz e
hortaliças deixam cesta
básica ainda mais cara

U

m estudo do Dieese - Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos – publicado esta
semana serviu para mostrar o que todos já sabem: comer está cada vez mais caro.
De acordo com o órgão, o custo da cesta básica subiu em fevereiro em nove das 18 capitais
pesquisadas pelo Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos.
De acordo com especialistas no mercado alimentício, dentro dos estados, os municípios
tendem a acompanhar o valor da cesta básica
da capital. A cidade de São Paulo teve a quarta
cesta básica mais cara do Brasil (R$ 324,35), ou
seja, em Pindamonhangaba, onde não há dados
oﬁciais sobre o valor, estima-se que o custo esteja próximo ao da capital.
Na região, o Nupes – Núcleo de Pesquisas
Econômicas e Sociais da Unitau -Universidade
de Taubaté – é o órgão que apura estes dados.
Em 2014, o Nupes não relevou estas estatísticas, porém em setembro de 2013, última publicação do Núcleo, o Vale do Paraíba apresentava
números similares aos da cidade de São Paulo
– comprovando a opinião dos consultores procurados por esta Tribuna.
Para Luiza Jael, especialista em economia
familiar, por mais que as pessoas busquem
economizar, está muito difícil ‘fugir’ da inﬂação
dos alimentos.
“Mesmo que não haja muito consumo de
itens de origem animal, especialmente a carne bovina, ou produtos importados, alguns
alimentos essenciais elevam o preço da cesta,
como o arroz, por exemplo”, que, segundo ela,
acumula alta de até 13% na região.
Luiza acredita que não deva haver redução
no valor da cesta básica, principalmente com
as alterações climáticas do início deste ano.
“As carnes, derivados de leite e hortaliças em
geral devem ter seus preços aumentados ainda
mais”.
Com tudo praticamente em alta, cabe ao
consumidor pensar duas vezes antes de encher
o carrinho de compras.

V

anguarda

LITERÁRIA

* José Valdez de Castro Moura

EDUARDO TOLEDO:
UM POETA DE ESCOL

N

o mundo literário nacional há muitos que deixam sua marca pelo seu talento, alguns pelo
seu trabalho literário, e poucos, bem poucos
pelas duas coisas. Dentre eles, destaca-se o
atual presidente nacional da UBT - União Brasileira de
Trovadores no seu trabalho incansável, digno dos maiores encômios, enfrentando diﬁculdades várias, inclusive problemas relativos à sua saúde. Mas, como homem
superlativo, idealista, preside com competência e muita
dignidade a maior e mais ramiﬁcada Entidade Literária
do nosso país. O estimado amigo e privilegiado poeta
EDUARDO TOLEDO, mineiro da aprazível e acolhedora
Pouso Alegre, há tempos, presenteou-me com um livro
de sua autoria: “Poemas de uma Geração”. Essa é uma
obra escrita com a alma lírica de um vate que nos convida ao exercício do bem-querer, ao amor ao próximo
e à natureza. Revela os escritos de um ser altamente
comprometido com a sua época, com a sua pátria e
seus compatriotas, como mostra em “Sertão Bravio” e
“Patropi”. Portanto, EDUARDO, ao manter-se sintonizado com o seu tempo e o universo, canta a esperança e a
fraternidade, com os sonhos dos espíritos puros d’alma,
como nos diz em “ VIAGEM”:
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Mulheres de cooperativas participam de almoço
As mulheres das cooperativas
de reciclagem Recicla Vida e Moreira César Recicla estão convidadas a participar de um almoço de
confraternização nesta quinta-feira (13). A atividade será realizada
no Recinto São Vito, em Moreira
César, a partir das 11 horas. Todas
as cooperadas podem participar.
O almoço será oferecido por
meio de uma parceria entre a Secretaria de Saúde e Assistência
Social da Prefeitura de Pindamonhangaba, IA3, Fundo de Solidariedade, Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher e demais parceiros.
O evento vai ser promovido para
lembrar o dia 1º de março, quando
ocorreu um massacre na Colômbia,
onde 10 trabalhadores foram mortos. Além disso, a data é um novo

Divulgação

Dia Mundial da Base de Recicladores da América Latina. Este trabalho é realizado por mais de 15 milhões de pessoas em todo o mundo.
Na ocasião ocorrerá sorteio e

Conselho Municipal de
Educação elege nova diretoria
O Conselho Municipal de
Educação realiza, nesta quarta-feira (12), às 19 horas, a
eleição para sua nova diretoria. A eleição será na sede da
Secretaria de Educação, Cultura e Turismo da Prefeitura.
A instituição é um órgão
deliberativo e de acompanhamento da educação no município, das redes municipal,
estadual e particular. Os conselheiros visitam as escolas, atendem professores, pais de alunos
e funcionários, acompanhando

a parte pedagógica e administrativa, além de acompanhar
também o Fundeb – Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.
Podem se candidatar para
a diretoria pais de alunos,
professores, funcionários da
Educação, representantes do
Executivo e alunos maiores
de idade.
A Secretaria de Educação,
Cultura e Turismo da Prefeitura ﬁca na avenida Fortunato Moreira, 173, centro.

homenagem para a mais nova e
mais antiga cooperada, aproveitando o momento para valorizar
as mulheres deste segmento, conscientizando-as sobre seus direitos.

Dia da Mulher
na Falésia
Paraíso

Seguindo a tradição dos picos
de escalada no Rio de Janeiro e em
outros estados brasileiros, em 2014
também haverá um evento na Falésia Paraíso com o intuito de comemorar o Dia Internacional das
Mulheres. A escalada acontece no
próximo sábado (15), às 10 horas
da manhã e é importante destacar
que as regras para escalar na falésia
serão mantidas durante o evento. É
necessário levar água, lanche, protetor solar, repelente e o guia de escalada, que pode ser baixado gratuitamente do blog da Falésia Paraíso.
Mais informações pelo site http://
falesiaparaiso.blogspot.com.br.

Inscrições para programa universitário
A EDP Bandeirante Energias de Portugal está com
as inscrições abertas para a quinta edição do EDP University Challenge. Podem participar do concurso estudantes universitários dos cursos de administração,
marketing e comunicação de todo o país. Este ano, o
tema do desaﬁo será “EDP – Uma empresa global, humana e dinâmica, com foco na inovação e sustentabilidade”.
Neste primeiro momento, os interessados devem
criar uma equipe de trabalho e inscrevê-la até o dia 8
de abril no site da EDP (www.edp.com.br). A próxima fase será a de desenvolvimento de um projeto com

base em um dos programas socioambientais da Companhia: EDP nas Escolas, Boa Energia na Comunidade, Boa Energia nas Escolas e InovCity. A apresentação
das propostas deverá ser feita até o dia 10 de junho.
A equipe responsável pelo trabalho vencedor receberá um prêmio no valor de R$ 16 mil, e o professor-orientador, R$ 8 mil. Para o trabalho que conquistar o segundo lugar, serão destinados prêmios de
R$ 8 mil à equipe participante e de R$ 4 mil ao docente orientador. As inscrições online e mais informações
sobre as diferentes etapas do desaﬁo podem ser acessadas pelo site www.edp.com.br.

Eu quero estar no encontro deﬁnido
da lei, do bem, dos sonhos ideais.

Não vou te dar, meu ﬁlho, o mundo agora
que é feito de imprudências e de enganos.
Basta p’ra mim, lutar por teu futuro
e que é o pouco que me resta...

Eu só queria ser a rosa da esperança
que dorme nos espíritos dos homens,
de perfeição uníssona e intocável,
como rosa dos ventos de Hyroshima.
Esse homem-poeta, poeta verdadeiro na acepção do termo, “cantando um desencanto que traz num canto d’alma”,
como bem escreve no soneto setissilábico: “CANTO D’ALMA”,
encanta os seus leitores com a sua alma lírica, reveladora
do seu marcante drama interior de paixão que se desvela
no amor à vida, às cores, ao belo, ao gênero humano, num
mavioso canto perene aos ideais de fraternidade.
Por outro lado, EDUARDO, manejando palavras de
alto signiﬁcado, ao estender o seu olhar profundo e compreensivo além dos limites do terreno, do humano, alça vôo
rumo à verdade, por meio de grandes indagações ﬁlosóﬁcas,
como se pode apreciar em “ DESENCANTO”:
Às vezes, tenho ímpetos de ﬁm,
mas, quem está ligando para a morte?
Às vezes, tenho ímpetos de luz,
mas, quem está ligando para a vida?
“A ROSA DE HYROSHIMA ESTÁ SANGRANDO” é um
poema, que só os que encontram o transcendentalismo da
verdadeira poesia poderiam escrevê-lo. Contendo rimas cantantes e belas imagens sonoras, em versos decassilábicos,
traz à tona, um vate em êxtase, em comunhão com a natureza e com os homens.
Entretanto, destaco como ponto alto do seu livro, a expressão maior do lirismo-ﬁlosoﬁa que o inspirado EDUARDO
derrama, a ﬂux, no poema (Antológico !!!): “TESTAMENTO
PIONEIRO”:

Que serve, agora, dar-te aos 7 anos
explicações do agora inexplicável,
pois que ninguém, meu ﬁlho, pode deﬁnir
no tempo do agora,
por esse agora,
de paz e guerra,
se é tempo de ﬁcar ou de partir.

Como podemos apreciar, eis um “poeta que escreve o que
sente e sente o que escreve” (fato raro nos dias de hoje tão
pleno de escrevinhadores razoáveis na forma e pobres de
conteúdo) como bem diria o meu estimado D. Lucas Moreira
Neves, de saudosa memória, de quem recebi tantos conselhos e lições, que foi Cardeal Primaz do Brasil e pertenceu à
Academia Brasileira de Letras.

Elevo ao Divino Mestre, a minha terna oração de agradecimento por ter concedido a mim, a oportunidade de conhecer-te, como ser humano admirável e como Poeta-Maior da
acolhedora e inesquecível Pouso Alegre.

Ave, EDUARDO TOLEDO, Deus te guarde!

* O autor é médico, prof. universitário, mestre e doutor pela
USP, da Casa do Poeta de S.Paulo, da UBT, da União Brasileira de
Escritores e o atual presidente do Conselho Estadual da UBT e da
UBT - Seção de Pindamonhangaba.
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lançada em Pinda
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Divulgação

Cardeal Dom Raymundo Damasceno Assis

Ana Camila Campos
***
A Campanha da Fraternidade 2014 será lançada em Pindamonhangaba nesta quarta-feira
(12). A cerimonia é aberta
ao público e acontece na
Câmara Municipal, às 19
horas. O evento contará
com a presença do bispo
da Diocese de Taubaté,
Dom Carmo João Rhoden, sacerdotes, diáconos
e membros da Pastoral da
Campanha da Fraternidade do Decanato Cristo
Rei de Pindamonhangaba,
dentre outros líderes religiosos para abrir a ação
que existe há 50 anos no
Brasil, sempre no período
da Quaresma.
Sobre a campanha
Lançada nacionalmente
na Quarta-feira de Cinzas
(5), no Santuário Nacional,
a Campanha da Fraternidade 2014 tem como tema
“Fraternidade e Tráfico
Humano” e lema “É Para
Liberdade que Cristo nos
Libertou (Gl 5,1)”.

Divulgação

O bispo da Diocese de Taubaté estará à frente da cerimônia de lançamento da campanha na cidade
O objetivo é identificar
as práticas de tráfico humano em suas várias formas e denunciá-lo como
Maurino Júnior

Mais de 57 mil carnês foram emitidos em 2014

IPTU 2014 vence
dia 15 de março
2ª via dos carnês pode ser
emitida no site da Prefeitura
Daniela Gonçalves
***

Os munícipes que receberam os carnes de IPTU
- Imposto Predial e Territorial Urbano - devem ficar
atentos, a primeira data de
vencimento para pagamentos é neste sábado (15).
Os carnês de IPTU de
Pindamonhangaba começaram a ser enviados por meio
dos Correios. Neste ano de
2014, mais de 57 mil carnês
foram emitidos.
De acordo com informações da secretaria de Finanças,
a estimativa de recebimentos
será de R$ 24.048.069,24.
A atualização do valor do
imposto para esse ano é de
4,01%, de acordo com o IPC
-Índice de Preço ao Consumidor da Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.

O pagamento poderá ser
feito em cota única, com
desconto de 10%, para
pagamento até a data do
vencimento; ou pagamento
em duas cotas, com desconto de 5%, para pagamento
até a data do vencimento.
E pagamento em até 10
parcelas, com desconto de
2%, para o pagamento até
a data do vencimento de
cada parcela.
A primeira parcela da
cota única ou a primeira
da cota dupla vence neste
sábado (15), as demais também nos dias 15 dos meses
subsequentes, até dezembro
de 2014.
Acessando o www.pindamonhangaba.sp.gov.br, o
contribuinte poderá fazer a
emissão da segunda via, clicando no link IPTU – 2014.

violação da dignidade e da
liberdade humana.
Na abertura oficial da
campanha, o cardeal-ar-

cebispo de Aparecida e
presidente da CNBB Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, Dom

Raymundo
Damasceno
Assis, fez um apelo aos
cristãos: “A Igreja Católica e a sociedade, em geral,

não podem ficar indiferentes a esta situação de
escravidão que atinge milhões de pessoas em todo
o planeta”, disse.
De acordo com informações
divulgadas
pela CNBB, mais de 20
milhões de pessoas são
exploradas pelo tráfico
humano no mundo: prostituição, adoção ilegal e
trabalho escravo.
Segundo o cardeal,
a conversão pessoal do
cristão deve despertá-lo
para esta problemática
enfrentada no mundo
atual e movê-lo a ser parceiro no combate a este
tipo de crime. “A nossa conversão social deve
levar em consideração
os problemas do nosso
meio, como o desemprego, a fome e a miséria,
que são exploradas pelos
traficantes. A nossa conversão eclesial deve nos
levar a apoiar e a participar das iniciativas pastorais da Igreja no Brasil,
nesta área”, explica.

Palestra na Acip orienta
pequenos empresários
Ana Camila Campos
***
Os pequenos empresários de Pindamonhangaba têm a oportunidade de saber mais sobre os principais aspectos da
Lei Complementar 128/2008, que regulamenta a figura do MEI - Microempreendedor Individual. A Acip - Associação
Comercial e Industrial de Pindamonhangaba - e o Sebrae promovem nesta quarta-feira (12), às 10 horas, uma palestra
sobre o tema.
O objetivo é sensibilizar os participantes sobre os benefícios advindos da nova
figura do Empreendedor Individual como
mecanismo de formalização e fomento ao

empreendedorismo, inclusive em relação
a produtos e serviços desenvolvidos especificamente para esse público.
Constam na grade do curso, temas como histórico, conceito, benefícios e obrigações da Lei Complementar
128/2008, que regulamenta a figura do
Empreendedor Individual, apresentação
do Portal do Empreendedor e oportunidades geradas com a formalização. O
evento é gratuito e acontece no auditório da Acip. Ainda há vagas. Inscrições
pelo telefone 3644-7104, com Flávia. Os
dados necessários são: nome completo,
telefone, e-mail RG e CPF. Para pessoa
jurídica, é necessário informar o CNPJ.
Divulgação

Evento acontece no auditório da Acip quarta-feira (12), às 10 horas

A Lei
Complementar
Em 22 de dezembro de
2008, foi publicada, no
Diário Oficial da União, a
Lei Complementar nº 128,
de 19 de dezembro de 2008,
a qual deu nova redação e
revogou alguns preceitos da
Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006
- a chamada “Lei Geral da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte”.
O registro do MEI, que
abrange, dentre outros, os
camelôs, pipoqueiros, cabeleireiros e manicures, trouxe para a formalidade cerca
de dez milhões de pessoas,
que, com o assentamento no Registro Público de
Empresas Mercantis (Junta
Comercial), passaram a ser
reconhecidos e puderam gozar de benefícios tais como
a obtenção de crédito mais
barato, possibilitando, ao
longo do tempo, a expansão de seu negócio, além
de poder contribuir para
a previdência social e, um
dia, requerer sua aposentadoria.
Fazem parte dessa categoria, empreendedores com
receita bruta anual de até
R$ 60 mil e que tenham até
um empregado com renda
de um salário mínimo.
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O vereador Martim Cesar (DEM) enviou solicitação ao Prefeito Vito Ardito, para que sejam colocadas lixeiras próximas
aos pontos de ônibus, principalmente os localizados na rua
Rubião Júnior, na região central; na avenida Nossa Senhora
do Bom Sucesso, próximo a Prefeitura e na avenida Doutor
Jorge Tibiriçá, próximo a Padaria São Benedito. Em sua justificativa, o vereador alega que a instalação destas lixeiras se
faz necessária para manter a região limpa, evitando a poluição
ao meio ambiente.
Recapeamento asfáltico
Atendendo ao pedido do vereador Martim Cesar, encaminhado através do Requerimento nº 27/2014, lido na Sessão
Ordinária do dia 27 de janeiro, referente ao recapeamento do
piso asfáltico no trecho que liga a rua Manoel da Silva Carvalho
com a rua Dez e rua José Aneas Rodrigues, no bairro Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, o Prefeito Vito Ardito informou
através do Ofício nº 202/2014 – GAB, que a solicitação foi
incluída na programação de serviços a serem executados.

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Assessoria

de

de

de

C o m u n i ca ç ã o /C V P

Professor Osvaldo participa
Vereador Martim Cesar
da assinatura da doação do
pede instalação de lixeiras
próximas aos pontos de ônibus terreno da Escola do SESI

Dr. Marcos Aurélio
continua luta por mais
Farmácias Populares
Assessoria
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C o m u n i ca ç ã o /C VP

Vereador Dr. Marcos Aurélio

O vereador Dr. Marcos
Aurélio (PR), integrante da
Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, preocupado
com o acesso à Farmácia
Popular, instalada somente no
bairro do Crispim, solicitou a
implantação de mais três Farmácias Populares nas regiões
do Araretama, Moreira César
e Zona Leste.
Segundo o parlamentar,
com mais Farmácias Populares em Pindamonhangaba,
será facilitado o acesso da
mesma para todos os munícipes, pois somente com a
farmácia instalada no Crispim, não está sendo beneficiada toda a população, e
isso acaba levando as pessoas
a comprarem medicamentos
mais caros. “É preciso corrigir
esse problema, fazendo mais

Farmácias Populares em locais que serão de fácil acesso
a todos, como nas regiões
do Araretama, Zona Leste e
Moreira César”, considera o
vereador.
“Precisamos informar aos
cidadãos sobre a existência
da farmácia. Médicos, funcionários e órgãos da área
de saúde de caráter público
devem avisar seus pacientes”,
enfatiza o parlamentar. Em
requerimento, o Dr. Marcos
Aurélio solicitou junto aos
órgãos competentes da Prefeitura, para que sejam tomadas providências cabíveis
para resolver este problema
e dar mais saúde e qualidade
de vida a nossa população.
“Quando o assunto é saúde,
sempre temos que agir com
prioridade”, destaca o vereador Dr. Marcos Aurélio.

Vereador Professor Osvaldo e o Presidente do SESI Paulo Skaf, durante a solenidade
de assinatura da doação do terreno para implantação do SESI em P indamonhangaba

Vereador
Martim Cesar

Jardim Rezende
O vereador Martim Cesar solicitou ao Executivo, para
que seja feito o corte da grama e a poda da árvore ao redor da
AMI – Academia da Melhor Idade, localizada no cruzamento
da avenida Abel Corrêa Guimarães e a rua Myrian Penteado
Rodrigues Alckmin, no Loteamento Residencial e Comercial
Jardim Rezende. Segundo o vereador, o local se encontra com o
mato muito alto, situação que aumenta a infestação de insetos,
sujeira e causa desconforto aos usuários.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Roderley Miotto apoia
professores e funcionários da
FATEC e ETEC de Pindamonhangaba

a seg u ran ça n o m u n i c í pi o ”

Preocupado com o aumento
da violência na cidade nos últimos meses, com a incidência
de diversos crimes, vários deles
contra a vida (homicídios), o
Presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Piorino (PDT),
esteve reunido na última semana com o Deputado Estadual
Major Olímpio (mesma sigla
partidária do parlamentar), na
capital paulista, para, juntos,
buscarem soluções alternativas
e eficientes.
Segundo o vereador, as polícias locais (Civil e Militar) estão
extremamente sobrecarregadas,
em razão do baixo número
de policiais e o crescimento
acentuado da população, onde
inevitavelmente os problemas
aumentaram.
“Os policiais de nossa
cidade são verdadeiros herois, exercendo suas tarefas
de forma sobre-humanas,
porém, a corporação precisa
de mais policiais para acompanhar o crescimento da
Fotos: Assessoria

de

população”, explicou o vereador.
Durante o encontro, vereador
e deputado traçaram diversas
metas e decidiriam que o primeiro passo será a realização
de uma Audiência Pública para
discutirem o assunto com as
autoridades locais. “O Deputado
Major Olímpio foi enfático ao
afirmar que além da necessidade
de mais policiais, será imprescindível a presença imediata da
equipe de policiais da ROTA
para buscarem, pelo menos, o
equilíbrio frente aos problemas
que a cidade vem atravessando”,
destacou Piorino.
A realização da Audiência
Pública está sendo organizada e
tem previsão para acontecer no
final desse mês, nas dependências da Casa de Leis.

C o m u n i ca ç ã o /C VP

e s ta d u a l m a j o r

O l í mp i o

e o

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Acordo prevê a instalação, manutenção e funcionamento da
Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN no município

Durante a última sessão ordinária da Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba, realizada
no dia 07 de março, estiveram
presentes cerca de 20 professores
e funcionários da FATEC e ETEC
da cidade. O objetivo da visita foi
fazer um apelo aos vereadores à
fim de que se mobilizem, junto a
seus partidos, ou mesmo através
de Deputados, de modo a que o
Projeto encaminhado a Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo
e também ao Governador Geraldo
Alckmin (PSDB) seja aprovado.
Os professores destas instituições,
em greve há quase duas semanas,
reivindicam a implantação do novo
plano de carreira e melhorias nas
condições de trabalho.
Na ocasião, também estiveram
presentes os Deputados Padre
Afonso Lobato (PV) e Marcos
Aurélio de Souza (PT), que declaram-se favoráveis às instituições.
Diante da situação, o Vereador Roderley Miotto (PSDB)
prontamente entrou em contato
com o Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo, Deputado Samuel Moreira
(PSDB), e o mesmo informou já
ter agendado uma reunião, que
será realizada na tarde da próxima segunda-feira, 10 de março,

V e r e a d o r R o d e r l e y M i o tt o

com a Diretora Superintendente
do Centro Paula Souza, senhora
Laura Laganá.
“Estou ao lado dos funcionários
e professores da FATEC e ETEC,
e entendo que é uma causa mais
do que justa. Inclusive, protocolei
um requerimento mencionando a
urgência na discussão e aprovação
do Plano até o dia 31 de março, de
modo que vire Lei até o dia 05 de
abril, data limite para a vigência da
Lei que altera os salários em um
ano eleitoral, como o que estamos”,
destacou o Edil.
Preocupado, Roderley Miotto
encaminhou o requerimento ao
Presidente da Assembleia de São
Paulo, Samuel Moreira, e segue
disposto a apoiar os professores
das ETECs e FATECs na luta em
prol de um Plano de Carreira para
a classe, visando colocar um fim
no impasse.

Fale com o vereador:

D e p u ta d o

dito, o Presidente do SESI,
Paulo Skaf, a Diretora
Regional do SESI, Roberta
Borrego de Oliveira, além
de autoridades da cidade e
da região.
“Essa foi nossa luta,
desde o início do meu mandato em 2013 e hoje podemos comemorar mais uma
vitória para a população
de nossa cidade, pois com
a implantação da Escola
do SESI, a cidade ganhará e muito, em diversas
atividades esportivas, em
cursos administrados pelo
SESI e ampla programação
de lazer e cultura”, destacou o vereador Professor
Osvaldo.

Executivo poderá celebrar
convênio com o DETRAN-SP
após aprovação dos vereadores

de

em pen ha d o s pa r a m elho r a r

Fotos: Assessoria

“E s tam o s

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Ricardo Piorino
prepara Audiência
Pública na Câmara

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) participou nesta
quarta-feira, dia 26, no
Gabinete do Prefeito, da
assinatura para a doação
do terreno da Escola do
SESI e implantação do
PAF - Programa Atleta
do Futuro, em Pindamonhangaba.
O vereador Professor
Osvaldo ressaltou a importância de se ter uma
obra tão relevante para a
população de nossa cidade,
já que esta foi uma luta que
se iniciou já nos primeiros
meses de seu mandato. Na
solenidade estiveram presentes o Prefeito Vito Ar-

Vereador Ricardo Piorino

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

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
Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o

A s s e s s o r a d e C o m u n i ca ç ã o :
Natália Lugli Sper

Incluído após os procedimentos
regimentais, o Projeto de Lei nº
23/2014, de autoria da Prefeitura
que “Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o
Departamento Estadual de Trânsito –
DETRAN, objetivando a instalação,
manutenção e funcionamento da
Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN” foi incluído na
7ª Sessão Ordinária realizada nesta
segunda-feira, dia 10 de março. O
PL foi analisado pelos vereadores e
aprovado por 9 votos favoráveis. A
única ausência da noite foi o vereador
Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR)
que está afastado por problemas
de saúde.
Além da locação, manutenção e
conservação de um imóvel, incluindo o pagamento de impostos e taxas
decorrentes, o Município também
está autorizado a ceder servidores
públicos, designados por portaria,
para prestarem serviços junto à
CIRETRAN.
ORDEM DO DIA
Na Ordem do Dia da
sessão, os três projetos
constantes da pauta foram
adiados. O Veto n° 05/2014
– Comunica VETO ao
Autógrafo n° 02/2014, que
“Dispõe sobre o prazo de remarcação para atendimento

de consultas e exames na Rede
Pública Municipal de Saúde, no
âmbito da cidade de Pindamonhangaba” foi adiado por uma semana
a pedido do vereador Roderley
Miotto (PSDB) que é o autor do
Projeto de Lei n° 186/2013.
Os outros dois projetos, ambos
de autoria do vereador Professor
Eric de Oliveira (PR) foram adiados
até a conclusão dos pareceres do
CEPAM e do IBAM. Os projetos
são: PL n° 10/2014, que “Faculta
à pessoa idosa e aos portadores
de necessidades especiais receber
a vacinação em seu domicílio
durante as campanhas realizadas
no Município” e o PL n° 18/2014,
que “Dispõe sobre a concessão
do direito a uma folga anual para
servidoras públicas municipais de
Pindamonhangaba, para realização
de exames de controle do câncer de
mama e de colo de útero”.

pregão presencial nº

Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

01/14

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que se acha aberto
Pregão Presencial nº 01/14 com encerramento dia 18/04/14, às 10h, para a
execução de serviços de tratamento de piso de granilite, em área de 2.080 m2,
facultada visita técnica ao local de realização dos serviços, às próprias expensas
dos interessados. Maiores informações pelo telefone 12-3644.2250 ou na Câmara,
na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h30
às 11h30 e das 14h00 às 17h00, inexistindo custo para retirada na Câmara. O
edital também estará disponível pelo site www.camarapinda.sp.gov.br, sem ônus.

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

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

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
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Pinda recebe especialista em educação
Divulgação

Maria Fernanda Munhoz
***
Na última semana, a Secretaria de Educação, Cultura e Turismo da Prefeitura de Pindamonhangaba
recebeu a visita do professor José Pacheco, pedagogo português considerado
referência em gestão democrática da educação.
De acordo com a secretária de Educação de Pinda,
o professor idealizou, há
38 anos, um projeto inovador em Portugal: a Escola
da Ponte, instituição que se
notabilizou pelo projeto educativo baseado na autonomia dos estudantes, no qual
“tudo é aprendizado”. Esse
modelo de ensino está sendo
implantado no Brasil há cinco anos, em 100 cidades, em
parceria com o Ministério da

Assembleia habilita
candidatos ao Conselho
de Alimentação Escolar
Maria Fernanda Munhoz
***
O CAE – Conselho de
Alimentação Escolar –
realiza, nesta sexta-feira
(14), às 19 horas, assembleia preparatória para a
eleição de sua nova diretoria. O evento será realizado na sede da Secretaria
de Educação, Cultura e
Turismo da Prefeitura de
Pindamonhangaba.
As competências do
CAE estão previstas no artigo 19 da lei nº 11947/2009
e no artigo 35 da Resolução
CD/FNDE nº 26, de 17 de

Prof. Pacheco durante reunião na Secretaria de Educação da Prefeitura
Educação e a Unesco – Organização das Nações Unidas para a Educação - e foi
apresentado para a análise
da administração municipal.

A proposta ainda está em
estudo, mas a secretária de
Educação contou que foi uma
grande honra receber a visita
do professor, considerado o

Aviso de Audiência Pública para alteração da Lei Complementar
n.º 03 de 10 de outubro de 2006 - Plano Diretor Participativo.

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 002/2014
CONVÊNIOS 2014

DESTINAÇÃO DE RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
A Secretaria de Saúde e Assistência Social comunica às Entidades Sociais do município de
Pindamonhangaba e região, que realizará processo de seleção de projetos que poderão
ser financiados com recursos subsidiados do Fundo Municipal de Assistência Social no
ano de 2014 e convoca as entidades com Inscrição nos Conselhos de Assistência Social
de sua jurisdição a apresentarem suas propostas no período de 12 a 19 de março de 2014
na sede da Diretoria de Assistência Social, localizada na Rua Euclides Figueiredo, 94 –
Alto do Cardoso, no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00.
1 – DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente Edital a seleção de projetos a serem financiados com
recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, para atendimento em sistema de
acolhimento a pessoas com deficiência em caráter temporário ou permanente.
1.2 O Projeto da entidade deverá , obrigatoriamente, estar com consonância com a Política
Nacional de Assistência Social (PNASD), Resolução CNAS nº 109, e demais legislações
pertinentes. A proposta será analisada e avaliada pela Secretaria de Saúde e Assistência
Social e apresentada para deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social do
município de Pindamonhangaba.
2 –DO PROJETO
2.1 O projeto devera atender até 10 (dez) vagas
2.2 Os recursos financeiros destinados para este atendimento, serão alocados na conta
3.3.50.39.00- FMAS /PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE.
2.3 Os projetos submetidos à presente seleção deverão indicar como campo de atuação a
Proteção Social Especial de Alta Complexidade e estar em conformidade com os serviços
elencados na Resolução CNAS nº 109 de 11 de novembro de 2009.
2.4 Os projetos de Proteção Especial de Alta Complexidade deverão ter como finalidade
Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinados a jovens e adultos com
vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. A
organização do serviço deverá garantir privacidade, o respeito aos costumes, às tradições
e à diversidade: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação
sexual.
É previsto para jovens e adultos com deficiência que não dispõem de condições de
autosustentabilidade, de retaguarda familiar temporária ou permanente ou que estejam
em processo de desligamento de instituições de longa permanência.
Deve ser desenvolvido em Residências Inclusivas inseridas na comunidade, funcionar em
locais com estrutura física adequada e ter finalidade de favorecer a construção progressiva
da autonomia, da inclusão social e comunitária e do desenvolvimento de capacidades
adaptativas para a vida diária.
3 – DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DOS PROJETOS
3.1 – Para avaliação dos projetos apresentados, durante o período de vigência do trabalho
a ser realizado, serão observados os seguintes critérios:
I – Consonância do projeto com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS),
Resolução CNASD nº 109, e demais legislações pertinentes;
II – Capacidade técnica e administrativa da Entidade Social para executar o projeto,
devendo o proponente apresentar a relação dos recursos humanos que atuarão
diretamente no desenvolvimento do projeto em questão;
III – O quadro de recursos humanos deverá ser compatível com a proposta, observando-se
a função de cada no projeto;
IV – Justificativa dos itens previstos na planilha de aplicação de recursos.
4 – DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
4.1 O prazo para a apresentação da solicitação de convênios com recursos municipais,
dar-se-á impreterivelmente no período de 12/03 a 19/03/2014.
4.2 A solicitação do Convênio com o Plano de Trabalho deverá ser encaminhada à
Diretoria de Assistência Social – sito à Rua Euclides Figueiredo, 94 – Alto do Cardoso –
Pindamonhangaba – SP – Fones: (12) 36453545 e (12) 36453164, no horário das 7h30 às
11h30 e das 13h00 às 17h00.
4.3 O projeto deverá ser elaborado de acordo com as instruções do Manual de Orientações
para a Elaboração de Convênios da Prefeitura de Pindamonhangaba, disponível na
Diretoria de Assistência Social.
5 – DA DOCUMENTAÇÃO
5.1 O projeto deverá ser entregue acompanhado da seguinte documentação:
I – Ofício direcionado à Secretaria de Saúde e Assistência Social, solicitando a celebração
de convênio para o atendimento a que se propõe, de acordo com sua proposta de trabalho;
II – Proposta de trabalho para 2014, correspondendo ao período de execução do trabalho;
III – Cópia do CNPJ;
IV – Comprovante de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS , do
município de localidade da entidade.
6 – DO RESULTADO
6.1 As propostas que não estiverem de acordo com as exigências deste edital, serão
desconsideradas;
6.2 O resultado da análise dos projetos, e das documentações exigidas será divulgada na
Imprensa Oficial do município e no site da Prefeitura, no dia 24 de março de 2014.
6.3 Do resultado publicado caberá recurso, devendo a entidade não selecionada apresentar
justificativa por escrito até às 17h00 do dia 25 de março de 2014

“papa” da educação moderna. Na reunião, ele pôde contar um pouco de sua trajetória e casos de sucesso nas
cidades em que atuou.

A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba divulga para conhecimento público que em 28
de março de 2014, das 9h30min às 11h30min, no auditório da Prefeitura Municipal, localizado na
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n.º 1400, 1.º andar, Centro, Pindamonhangaba-SP realizarse-á AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação de propostas de alterações da Lei Complementar
n.º 03, de 10 de outubro de 2006, que institui o Plano Diretor Participativo do Município de
Pindamonhangaba, em conformidade com o artigo 40, § 4.º, incisos I, II e III da http://legislacao.
planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei
10.257-2001?OpenDocument
Lei
Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007 (Estatuto da Cidade) e com o artigo 154, incisos I, II e
III do próprio Plano Diretor.
As propostas de alteração que serão objeto da AUDIÊNCIA PÚBLICA estão disponíveis para
consulta e/ou cópia em meio digital no Departamento de Planejamento da Secretaria de
Planejamento, nos dias úteis, das 8h às 11h e das 14h às 17h.
As sugestões e comentários poderão ser enviados através do e-mail planodiretor@
pindamonhangaba.sp.gov.br ou entregues diretamente na Secretaria de Planejamento no horário
de expediente, até o dia 24 de março de 2014 às 17h.
Pindamonhangaba, 11 de março de 2014.

junho de 2013. Contudo,
entre a principal função do
conselho está monitorar e
fiscalizar a aplicação dos
recursos do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação na
alimentação escolar.
O conselho é composto por 14 membros, indicados pelos segmentos:
sociedade civil, profissionais da educação e pais de
alunos.
A Secretaria de Educação, Cultura e Turismo
fica na avenida Fortunato
Moreira, 173, centro
Divulgação

Vito Ardito Lerario
Prefeito Municipal

LIGA PINDAMONHANGABENSE MUNICIPAL DE FUTEBOL
DECISÃO DO CONSELHO DISCIPLINAR
O conselho Disciplinar da Liga Pindamonhangabense Municipal de Futebol, no uso de suas
atribuições, comunica aos Clubes A E SARJART que disputa o campeonato categoria Quarenta
anos e as equipes, Capituba Futebol Clube, Sociedade Esportiva Abaeté e Associação Esportiva
Força Jovem que disputam a categoria amador da Copa Regional exercício de 2014, que conforme
o artigo 22º do parágrafo 1º, alínea “a” do regulamento da Copa Regional – Amador 2014, estão
todas as equipes desclassificadas e todos os seus resultados serão anulados, por deixar de
disputar a última partida da fase de classificação do campeonato.
Para conhecimento de todos, comunique, registre e publique a ré decisão, abrindo prazo de
quarenta e oito horas para as equipes apresentarem suas defesas por escrito, se assim entenderem
necessárias sob pena de não o fazendo serão mantidas as decisões.
Pindamonhangaba, 10 de Março de 2014.
_________________________________

O CAE fiscaliza os recursos para a merenda

Carlos Magno da Silva
Conselho de Justiça e Disciplina LPMF

BOLSA DE ESTUDO – 2014
O Departamento de Assistência Social, em atendimento ao EDITAL Nº. 002/2013 – RENOVAÇÃO
BOLSA DE ESTUDO Ensino Superior, COMUNICA A DESISTÊNCIA do aluno selecionado,
abaixo relacionado, constantes do resultado publicado na edição de 07 de Fevereiro de 2014 do
Jornal Tribuna do Norte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 039/2014

NOME

CURSO

FACULDADE

Renata Aparecida Marques

Unisal

Direito

COMUNICA, ainda, que em razão da desistência do beneficiário acima indicado, foi o mesmo
substituído, conforme a ordem classificatória, pelo aluno:

A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 39/14, referente
à “Aquisição de software AutoCad LT 2D para uso do Departamento de Licenciamento
Ambiental e Urbanismo e Departamento de Meio Ambiente”, com encerramento dia 24/03/14
às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através
do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 11 de março de 2014.

NOME

CURSO

FACULDADE

Laís Helena da Costa

Logística

Anhanguera

Pindamonhangaba, 12 de Março de 2014.
Maria Conceição Bispo
Diretora
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREGÃO Nº 048/2014

CENTRO ESPÍRITA “BEZERRA DE MENEZES”

Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, Bairro Centro, cep. 12.4l0-010 - CNPJ 50.455.179/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria do CENTRO Espírita “BEZERRA DE MENEZES”, convoca todos os associados para
a Assembléia Geral à realizar-se no dia 31 de março de 2014 às 20,30h., na sede social da
Instituição situada à Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, Centro em Pindamonhangaba, SP, em
primeira convocação com a presença de 1/3 (um terço) dos sócios ou às 21,30h, em 2ª Convocação,
com qualquer número de associados presentes na sede da Instituição.
Pauta: Apreciação e Aprovação do Balanço Financeiro do Ano de 2013 com o parecer do Conselho
Fiscal, conforme determina o Estatuto Social da Instituição.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2014.
________________________________
Semiramis Fernandes Cesar - Presidente

A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 48/14, referente
à “Aquisição de equipamentos – retroescavadeira e pá carregadeira aplicação Obras
e Manutenções na Subprefeitura”, com encerramento dia 24/03/14 às 14h e abertura
às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12)
3644-5600.
Pindamonhangaba, 11 de março de 2014.
PREGÃO Nº 049/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 49/14, referente
à “Contratação de empresa jurídica, especializada em prestação de serviços técnicos
automotivos em geral, para manutenção mecânica preventiva e corretiva, com aplicação e/
ou fornecimento de peças e componentes genuínos ou originais de fábrica, para os veículos
leves e utilitários da linha Volkswagen, pertencentes a frota operacional desta Prefeitura, por
um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos relacionados no
anexo I do Termo de Referência”, com encerramento dia 25/03/14 às 8h e abertura às 8h30.
O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 11 de março de 2014.
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Requerimento da Renovação de Licença de Operação
Indústria Químicas Lorena Ltda. – EPP torna público que requereu na CETESB a Renovação de
Licença de Operação para Produtos Químicos não especificados ou não classificados à Rua Um
Esquina com Rua Seis, S/N, Distrito Industrial, Roseira-SP, CEP: 12580-00.
LICENÇA DA CETESB
A ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS S. A. torna público que requereu da CETESB a Renovação
da Licença de Operação N° 3003821, válida até 21/06/2014, para a Fabricação de Medicamentos
Alopáticos para Uso Humano, sito a ROD VEREADOR ABEL FABRICIO DIAS, 3400, ÁGUA PRETA,
PINDAMONHANGABA/SP.

CAMARADE
DEPINDAMONHANGABA
VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
CAMARA DE VEREADORES

11/03/2014
10:28:22
Exercício de 2014

7 – DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO
7.1 Para a celebração do convênio, a entidade selecionada deverá apresentar os
seguintes documentos:
I – Duas vias do Plano de Trabalho Aprovado;
II – Cópia do RG e do CPF do responsável pela Entidade (Presidente ou pessoa
autorizada a praticar atos em seu nome, que assinará o contrato);
III – Certificado de Utilidade Pública (cópia da Lei que instituiu a Entidade Social de
Utilidade Pública);
IV – Certidão de Regularidade com o FGTS – Comprovação da regularidade da entidade
com os recolhimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida
através do site: https://wep.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp;
V – Certidão de Regularidade com a Receita Federal – Comprovação da regularidade da
entidade com a Receita Federal do Brasil, emitida através do site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?Tipo=1;
VI – Certidão de Regularidade com o INSS – Comprovação de regularidade da entidade
com os recolhimentos ao Instituto Nacional da Seguridade Social, emitida através do site:
http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html
VII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Comprovação de regularidade da
entidade com o Ministério do Trabalho, emitida através do site: http://www.tst.jus.br/
certidão;
VIII – Cópia do Alvará de Funcionamento ou Inscrição Municipal;
IX – Estatuto da Entidade (cópia do Estatuto da entidade registrado);
X – Ata da eleição da atual Diretoria;
XI – Declaração da Entidade , sob as penas da lei, que não se encontra em situação
de mora ou inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Federal, Estadual , Municipal direta ou indireta;
XII – Declaração de que os dirigentes , administradores e integrantes da Diretoria não se
encontram no efetivo exercício de cargo ou função pública na Administração Municipal,
bem como na Câmara Municipal de Pindamonhangaba;
XIII – Balanço Patrimonial e financeiro do exercício anterior, assinado por contador inscrito
no Conselho Regional de Contabilidade – CRC (identificar número de registro do contador
e assinado pelo representante legal da Entidade);
XIV – Plano de Trabalho – estabelecido em conformidade com o § 1º do artigo 116 da LF
nº 8.666/93, proposto pela interessada e aprovado pelo Poder Público;
XV – Número da conta em Banco oficial, exclusivamente para depósito do Convênio.
Pindamonhangaba, 11 de março de 2014
Maria Conceição Bispo
Departamento de Assistência Social

BALANCETE SINTÉTICOBALANCETE SINTÉTICO
Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

RECEITAS
Descrição

Conta

Conta

Descrição

611000.001

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Duodécimo a Receber
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

722110.001
722110.002

RECEITAS
Anterior

Período

Anterior
Acumulado

833.337,00
833.337,00

833.333,00
833.333,00

1.666.670,00
1.666.670,00

2.864,83
15.424,74

3.047,25
20.306,20

5.912,08
35.730,94

4.574,90
1.312,76

4.829,20
1.531,55

9.404,10
2.844,31

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
INSS - TERCEIROS
INSS - SERVIDORES

Período Descrição
Acumulado
Conta

Conta

DESPESAS
Descrição

DESPESAS
Anterior

01

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Legislativa
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

28 de fevereiro de 2014

426.829,51
426.829,51

623000.003

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Devolução de Duodécimo do Exercicio Anterior
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

3.200.853,04
3.200.853,04

Período
600.350,84
600.350,84

0,00
0,00

Anterior
Acumulado
1.027.180,35
1.027.180,35

3.200.853,04
3.200.853,04

722110.003
722130.001

INSS - VEREADORES
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

722200.001
722310.001

PENSAO ALIMENTICIA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

3.839,57
26.838,73

3.291,96
39.906,50

7.131,53
66.745,23

721200.001
722110.001

RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013
INSS - TERCEIROS

112.868,35
0,00

0,00
3.047,25

112.868,35
3.047,25

722420.001
722520.001
722520.002
722540.003

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

1.302,20
5.411,92
10,17
11.521,45

1.335,37
5.345,70
10,17
21.529,94

2.637,57
10.757,62
20,34
33.051,39

722110.002
722110.003
722130.001
722200.001

INSS - SERVIDORES
INSS - VEREADORES
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PENSAO ALIMENTICIA

19.290,22
4.574,90
1.312,76
3.837,98

20.131,91
4.574,90
1.531,55
3.293,55

39.422,13
9.149,80
2.844,31
7.131,53

722540.004
722599.001

CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A
VALE TRANSPORTE

5.733,70
413,91

7.109,00
413,91

12.842,70
827,82

722310.001
722420.001

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

36.511,40
0,00

26.838,73
1.335,37

63.350,13
1.335,37

722599.002
724530.001

CREDITO DE TERCEIROS
RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA

447,28
16.397,39

523,51
1.948,91

970,79
18.346,30

722520.001
722520.002

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

5.411,92
10,17

5.345,70
10,17

10.757,62
20,34

96.093,55

111.129,17

207.222,72

722520.003
722540.003
722540.004
722599.001
722599.002

CONTRIBUIÇAO SINDICAL
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A
VALE TRANSPORTE
CREDITO DE TERCEIROS

85,88
17.129,98
6.137,11
413,91
2.420,86

0,00
17.962,81
7.109,00
413,91
478,36

85,88
35.092,79
13.246,11
827,82
2.899,22

724530.001

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

14.665,46
224.670,90

16.397,39
108.470,60

31.062,85
333.141,50

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DISPONIBILIDADES

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DISPONIBILIDADES

TESOURARIA
BANCOS
COMUM
APLICAçãO

TESOURARIA
BANCOS
COMUM
APLICAçãO

0,00
2.531.375,86
888.423,07

TOTAL DOS BANCOS
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES

3.419.798,93
3.419.798,93

TOTAL DOS BANCOS
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES

TOTAL GERAL

5.293.691,65

TOTAL GERAL

0,00
54,28
732.462,48
732.516,76
732.516,76
5.293.691,65

28 de fevereiro de 2014

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA

GERALDO MARINS CAMPOS FILHO
DIRETOR DE FINANÇAS

FABIANO ROSA DO AMARAL
CONTADOR

CPF: 072.359.948-35

CPF: 034.602.108-18

CRC: 268781/O-4

Perío

Pindamonhangaba

QUARTA-FEIRA

12 de março de 2014

VARIEDADES
Tribuna do Norte
Pinda discute mercado de trabalho
Aiandra Alves Mariano
***
A Faculdade Anhanguera de Pinda promove,
na quarta-feira (12), a mesa
redonda ‘Perspectivas do
Mercado de Trabalho em
Pindamonhangaba’.
O evento, que faz parte
da Semana da Pós-Graduação da instituição,
tem o objetivo de compartilhar com o grande
público o aquecimento da
economia do município,
bem como o aumento das
oportunidades no mercado de trabalho. “Diante
deste cenário, é funda-

mental a qualificação dos
munícipes para que ocupem as vagas que estão
sendo ofertadas”, comenta a coordenadora da pósgraduação da unidade,
Luciana Krebs.
A atividade, que acontece a partir das 19 horas,
conta com a presença de
nomes importantes do
cenário empresarial e público da cidade, como o
secretário de Desenvolvimento Econômico do
município; a diretora da
Fatec Pinda, Cristina Elisei; o presidente da Acip,
Ethore Bonini; e os em-

presários Chico Ruzene
(Arroz Ruzene) e Claudio
Pedreira (Ecco Incorporadora). Como arguidores
haverá a presença de profissionais do jornalismo
da região.
A participação no
evento é gratuita. As inscrições estão abertas e
devem ser feitas pelo telefone (12) 3644-3300 ou
pelo e-mail luciana.krebs@aedu.com
A Faculdade Anhanguera de Pindamonhangaba fica localizada na av.
Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 3.344.

egpiracicaba.com

Evento vai abordar desenvolvimento, emprego e perspectivas de mercado

Cidade prepara Semana da Água
Daniela Gonçalves

Daniela Gonçalves
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de Meio
Ambiente, prepara atividades da Semana da Água.
Parceiros como a Gerdau, IA3, Sabesp e Instituto Florestal, estiveram
em reunião para elaborar
a execução da semana em
comemoração ao Dia da

Água, que ocorrerá na cidade no período de 17 a 21
de março.
Serão realizados plantios de mudas, palestras
e atividades referentes ao
consumo consciente da
água. As ações contarão
com a participação dos
alunos da Rede Municipal
de Ensino, escolas de Moreira César, Feital e Vila
Prado.

Conselho do
Fundeb terá eleição

Equipe elabora ações para serem feitas durante Semana da Água, entre os dias 17 e 21 de março

esportes

Liga elimina quatro
clubes na Regional
Odirley Pereira

Decisão pode eliminar favoritos ou colocá-los
frente a frente nas quartas de final

O Conselho Disciplinar do TJD –
Tribunal de Justiça Desportiva - da
Liga Pindamonhangabense de Futebol desclassificou as quatro equipes
que não disputaram a última rodada
da Copa Regional, no domingo (9).
A decisão ocorreu na segundafeira (10), e exclui o Sajart da categoria Quarentão e o Capituba, Abaeté e Força Jovem do Amador. O
ato também anula todos os resultados anteriores destes clubes – o que
muda completamente a tabela de
classificação das duas competições e
os confrontos da semifinal do Quarentão e quartas de final do Amador.
Os clubes punidos podem apresentar recurso até as 17h30 de quarta-feira (12), na sede da Liga de Futebol.

Maria Fernanda Munhoz
***
O conselho do Fundeb
– Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da
Educação Básica – terá
eleições para a sua nova
diretoria. Será na sextafeira (14), às 19 horas, na
sede da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo
da Prefeitura. A função

do conselho é acompanhar todo o trabalho da
secretaria municipal em
relação ao Fundeb, planejamento, execução e prestação de contas quanto ao
uso da verba. Envolve pais
de alunos, professores e
representantes do poder
Executivo. A Secretaria de
Educação fica na avenida
Fortunato Moreira, 173.

Vila Rica e
Olimpik empatam
pela Copa Guga
As equipes do Vila
Rica e Olimpik empataram em 3 a 3, na noite
de sexta-feira (7) pela
Copa Guga, categoria Veterano. Os gols
do Vila Rica foram de
Douglas Galvão. Pelo
Olimpik, o primeiro foi
de Rogério Oliveira, o
segundo e terceiro foram de Douglas Silva.
O Vila Rica abriu o
placar numa cobrança
de falta e após a expulsão do camisa dez teve
que segurar o adversário apenas com quatro jogadores, porque
não tinha reservas. O
goleiro resolveu arriscar, ao sair na linha o
Olimpik aproveitou e

empatou a partida.
No primeiro jogo,
o Umuarama goleou o
Joia da Dutra por 9 a
2, com gols de Fabiano,
Francisco, João Flávio,
Marcelo e Rodrigo dois.
Juliano e Mauro fizeram para o Joia.
As partidas da categoria Veterano da Copa
Guga tiveram início no
dia 6 de março e acontecem no ginásio do
Centro Esportivo José
Ely Miranda, “Zito”, em
Moreira César. Nesta
terça-feira (11), jogam:
Olimpik x ADC Novelis
e Santa Cecília x Umuarama. O primeiro jogo
está marcado para as 19
horas.

