
FUNDAÇÃO  DR .  JOÃO  ROMEIRO Ano 132 - Nº 8316R$ 1,00
Tribuna do Norte

PINDAMONHANGABA 13 DE MARÇO DE 2014QUINTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

PARCIALMENTE 
NUBLADO

20º 32º
UV 12

Fonte CPTEC/INPE

A palestra promovida pela 
Associação Comercial e Indus-
trial de Pindamonhangaba e 
pelo Sebrae, na quarta-feira 
(12), esclareceu dúvidas das 
pessoas que abriram empresas 
por meio do programa MEI – 
Microempreendedor Individual 
– e incentivou outras a aderirem 

ao sistema. O evento, que tam-
bém abordou questões tributá-
rias, fi scais e legislação, agradou 
aos participantes de diversos se-
tores da economia que já traba-
lham com o MEI e dos que pre-
tendem usufruir dos benefícios 
deste modelo.

Célia Lima

PÁGINA 3

PÁGINA 2

Ana Camila Campos

Palestra auxilia 
na abertura 
de empresa 
e geração 
de renda

Os moradores de Pindamonhangaba estão se 
benefi ciando dos trabalhos de recuperação de as-
falto nas ruas da cidade. Esta semana, uma equi-
pe da Prefeitura está recapeando a estrada do 

Maçaim. Antes desta área, a Secretaria de Obras 
atuou na travessa Gregório Casagrande, entre o 
Aurora e Campo Belo.

PÁGINA 5

Novo asfalto beneficia moradores

DIVERSÃO NO OURO VERDE E NO BOSQUE

Universitários 
podem receber 
bolsa de R$ 500 

Os estudantes universitá-
rios podem atuar no Progra-
ma Escola da Família e rece-
ber bolsa no valor de R$ 500, 
oferecidas pela Secretaria de 
Educação do Estado. As ins-
crições para o processo sele-
tivo terminam nesta sexta-
feira (14). Para se candidatar, 
o universitário precisa estar 
matriculado em uma institui-
ção de Ensino Superior con-
veniada ao programa, não 
receber outra bolsa, fi nancia-
mento ou similar proveniente 
de recursos públicos e ter dis-
ponibilidade para atuar como 
educador universitário nos 
fi nais de semana.

Polícia 
captura 
homens que 
tentaram 
roubar loja

A Polícia Militar prendeu 
dois homens acusados de 
tentativa de assalto em uma 
loja de telefonia, ocorrida na 
manhã de quarta-feira (12). 
O estabelecimento tinha aca-
bado de ser aberto quando 
os dois indivíduos chegaram 
e anunciaram o assalto. Um 
deles estava armado e, no 
momento em que foram sur-
preendidos pelo segurança, 
acabou atirando, mas nin-
guém foi atingido. 

ESTÁGIO NO 
JAPÃO PARA 
PROFESSORES

CONSELHO 
HOMENAGEIA 
MULHERES

Os moradores do Ouro Ver-
de recebem o projeto “Pin-
da em Cena” na sexta-feira 
(14), no centro comunitário 
do bairro, com o palhaço Ale-
grito, o mágico Jack e outras 
atrações. 

No sábado (15), as ativida-
des acontecem no Bosque da 
Princesa, com o cantor Lucas 
Danese, Aprendizes da Euter-
pe, dentre outras.

CULTURA & LAZER 6

SÁBADO HAVERÁ 
COMEMORAÇÃO 
AO DIA DA POESIA

PROGRAMA ABRE 
VAGAS PARA 
CURSOS TÉCNICOS

PÁGINA 3

PÁGINA 3

CULTURA & LAZER 6 PÁGINA 2 PÁGINA 3

Divulgação

Evento foi promovido pelo Sebrae em parceria com a Associação Comercial

Máquina durante serviço de recapeamento da travessa Gregório Casagrande
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Arquivo pessoal
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A Gerdau vai realizar, durante o 
mês de março, um mutirão da limpe-
za e organização em três instituições 
da cidade: escola Maria Aparecida 
Arantes, Cooperativa Moreira César 
Recicla e escola José Wadie Milad. 
A primeira delas já recebe o mutirão 
nesta semana.

A ação, que conta com o envolvi-
mento de colaboradores voluntários 
da empresa, faz parte do “Programa 
5S”, que visa à melhoria das condi-
ções de ensino e trabalho e ao au-
mento da produtividade por meio 

da implantação da metodologia ja-
ponesa 5S. 

A iniciativa inclui ainda um diag-
nóstico do ambiente e identificação 
das necessidades de melhoria, tais 
como pintura e pequenos reparos; 
definição de um plano de ação; im-
plementação por meio da sensibili-
zação de colaboradores, diretores, 
professores e alunos; distribuição de 
cartilhas, capacitação sobre a apli-
cação do 5S e auditorias periódicas 
para acompanhar o processo e ava-
liar os resultados. 

José Ouverney

ViVa mais feliz, deixe uma 
troVa falar por Você

t r o v a
alando deF www.falandodetrova.com.br

Gerdau realiza mutirão de 
limpeza  em instituições

Quase um mês após declarar que preten-
de usar as Forças Armadas para coibir 
os atos de vandalismos durante protes-

tos no Brasil, a presidente Dilma Rousseff ainda 
não tem certeza de todas as ações contra os ba-
derneiros.

Quando afirmou que não haveria impunidade 
para os baderneiros, em 18 de fevereiro, Dilma 
estava convicta de que o uso de tropas militares 
e da força nacional de segurança seria o melhor 
caminho para intervir nos ameaçadores protes-
tos, porém, as constantes pressões de grupos da 
sociedade civil, instituições de direitos, além da 
oposição ao Governo estão fazendo a presidente 
recuar.

Por hora, o único ponto em que Dilma deu um 
passo atrás em relação aos protestos, até agora, é 
a desistência do Governo de proibir a utilização 
de máscaras durante os atos. Mediante críticas 
que vem recebendo, o Governo achou melhor 
modificar alguns pontos na proposta.

Segundo o Ministro da Justiça, José Eduardo 
Cardozo, pouco coisa irá mudar. Ele disse que as 
máscaras não serão proibidas, no entanto, se al-
gum policial achar que a pessoa que usa o objeto 
ameaça a segurança das demais e do patrimônio 
público ou privado, ele solicitará que o produto 
seja retirado.

Na prática, em relação a isso, nada será feito, 
pois hoje os policiais já podem exigir que a pessoa 
retire a máscara. Ademais, como identificar um 
ameaçador no meio de uma multidão e ainda por 
cima todos mascarados? Tarefa impossível!

Em junho de 2013, quando também houve 
protestos em Pindamonhangaba, algumas pes-
soas estavam mascaradas. Felizmente, aqui não 
houve destruição de patrimônio e nem agressões.

Faltando 91 dias para o início da Copa do Mun-
do, muita coisa ainda tem que ser feita e a ques-
tão da segurança é fundamental. O Governo está 
fazendo sua parte, porém não pode se deixar le-
var por opiniões de todos os setores da sociedade.

Só vale ressaltar que a ação não visa apenas o 
mundial de futebol, é válida para todo o país em 
qualquer momento. A Copa só reforça a necessi-
dade de ações mais severas contra atos de vanda-
lismo.

Mudou de ideia
Sobre proibição de máscaras 
em protestos, governo cede 

às pressões e recua 

Pindamonhangaba re-
alizou, em fevereiro, mais 
uma edição do concurso de 
Marchinhas. Dentre os prê-
mios, o nome do troféu que 
contemplou o terceiro lu-
gar chama a atenção: Celso 
Guimarães.

Considerado “folião 
símbolo” do carnaval de 

Pindamonhangaba, Celso 
Guimarães ganhou o título 
de “explosão do samba” de 
Jota Marcondes. Segun-
do Guimarães, Marcondes 
dizia que ‘nem a chuva 
apagava seu brilho’. Como 
eterno destaque de rua, foi 
ganhador de muitos troféus 
do estilo “hors concours”. 

Explosão do samba
Celso guimarães, o 
eterno folião

mande a nostalgia embora,
 libere sua emoção,
 diga não à violência,
 ouça a voz do coração
 e venha curtir a vida
 junto ao boto Folião!

 Eu vou sambar na avenida, 
 ficar em casa, não dá!
 Seja no samba ou na vida,
“não posso me amofiná”!
 
***

Sambando nas passarelas,
 ninguém pertence a ninguém!
“Quem são eles”? Quem são elas?
 Que importa? Te arruma e vem!

... e ainda ao ritmo do samba, ecoando nos ouvidos dos foliões, deixo-os com estes 
versos enviados pelo renomado poeta ANTONIO JURACI SIQUEIRA, do Pará, mais 

conhecido como “Boto”. Como ele mesmo costuma assinar seus trabalhos.

NO HABITAT DO BOTO, NÃO POSSO ME AMOFINÁ!
 ( Homenagem aos que fazem o Carnaval Papaxibé )

*** 
moça do balaio mole
passa espargindo emoção
e assim, nesse “bole-bole”,
bole com meu coração!

 *** 
Folião, caboclo e bamba,
por nada foge da rinha
e vai, no “império do samba”,
procurar sua rainha.
 
***
 
no Carnaval tudo brilha, 
onde o todo se faz um
numa só “grande família”
ao som do ziriguidum!

 ***
Como os ritos ecumênicos,
assim vejo o Carnaval:
iletrados e “acadêmicos”
sambando de igual pra igual.
 
***

Com meu sorriso maroto
vou para a rua sambar
por que no “habitat do boto”
o samba veio habitar.
 
***
Tudo é “alegria, alegria”
nesta vida passageira!
 Vamos cair na folia
 mas sem perder a estribeira!

A Fatec – Faculdade de Tec-
nologia de Pindamonhangaba 
está com as inscrições abertas 
para quem  deseja solicitar isen-
ção ou redução da taxa do ves-
tibular para o segundo semestre 
de 2014.

Para se candidatar ao bene-
fício, os candidatos devem aces-
sar o site www.vestibularfatec.
com.br, onde estão todas as in-
formações e a documentação 
necessária.

As inscrições para o processo 
seletivo na unidade será entre os 
dias 14 de abril e 14 de maio. Os 
pedidos de isenção podem ser 
feitos até o dia 23 de março. O 
exame acontece no dia 15 de ju-
nho.

A Fatec Pinda oferece os cur-
sos superiores gratuitos de Tec-
nologia em Mecânica, Projetos 
Mecânicos, Processos Metalúrgi-
cos, Manutenção Industrial e Ges-
tão Empresarial.

Autores de roubo e disparos 
em loja são capturados

A Polícia Militar deteve dois 
rapazes acusados de tentativa de 
assalto em uma loja de telefonia 
celular localizada na avenida Dr. 
Jorge Tibiriçá. A ação aconteceu 
na manhã de quarta-feira (12) e, 
segundo informações da Polícia 
Civil, durante o assalto um dos 
autores efetuou um disparo em 
vão. 

A loja tinha acabado de ser 
aberta quando os dois indivíduos 
chegaram e anunciaram o assal-
to. Um deles estava armado e, no 
momento em que foi surpreen-
dido pelo segurança, acabou ati-
rando, mas ninguém foi atingido.  
Mesmo sem ter roubado nenhum 
objeto, eles teriam fugido em um 
veículo pela rua Dr. Campos Sa-
les, mas foram perseguidos pela 
PM, que realizava  patrulhamen-
to na área comercial. Em revista, 
os policiais encontraram  um re-
vólver Taurus calibre 38’ (usado 
na ação), com cinco munições e 
uma cápsula utilizada.

Os indivíduos foram levados 
ao 1º DP, e, após exame resi-
duográfico, foram autuados em 
flagrante e encaminhados ao 
Centro de Triagem, em Guara-
tinguetá. Ainda de acordo com 
informações da Polícia Civil, os 
autores trabalhavam em uma 
clínica de tratamento de depen-
dentes químicos.

Fatec abre inscrições para 
isenção da taxa do vestibular

dia da mulher
O Conselho Municipal dos Di-

reitos da Mulher vai comemorar 
o Dia Internacional da Mulher, 
celebrado no dia 8 de março, 
com um encontro nesta quinta-
feira (13), a partir das 8h30, no 
auditório da Prefeitura.

A programação conta com ex-
posições com Ana Maria Braz, 
Veraniza do Prado, Rosana Dal-
le e Marília Maia, apresentação 
musical, homenagem e posse 
das conselheiras representantes 
da sociedade civil.
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Professores podem se inscrever para programa de estágio no Japão

educação abre inscrições para 
universitários atuarem no 
programa escola da Família 

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

A secretaria da educação do 
estado de são Paulo está com 
inscrições abertas para o Pro-
grama de estágio em Convivên-
cia Multicultural em Toyama 
2014. 

Podem se inscrever até  sex-
ta-feira (14), professores que 
atuam na rede estadual e que 

tenham conhecimento da língua 
japonesa. o estágio terá a dura-
ção de seis meses.

Para participar do proces-
so de seleção, o candidato deve 
possuir domínio da língua ja-
ponesa, ser professor efetivo ou 
estável, ter idade entre 22 e 39 
anos, nunca ter participado do 
programa e manifestar interes-
se em exercer e aplicar a expe-

riência adquirida no Japão com 
os alunos japoneses no Brasil, 
além de respeitar as leis do país.

Quem quiser concorrer à 
vaga deve preencher ficha de 
inscrição, disponível no site do 
Portal da secretaria da educa-
ção e enviá-la, preenchida, ao 
e-mail see.mobilidade@edunet.
sp.gov.br, acompanhada do cur-
rículo e cópia digitalizada do di-

ploma de graduação e pós-gra-
duação, se tiver. 

Todas as despesas serão co-
bertas pelo governo de Toyama, 
como passagem de ida e volta, 
estadia, transporte em territó-
rio japonês para cumprimento 
do programa, além de bolsa em 
dinheiro. A viagem para o país 
deve ocorrer entre os meses de 
maio e junho.

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

A secretaria da edu-
cação do estado de são 
Paulo abriu nova chama-
da para universitários 
atuarem no programa 
escola da Família. As va-
gas fazem parte do Bolsa 
Universidade, projeto que 
custeia integralmente a 
mensalidade do curso su-
perior dos estudantes que 
atuam nas programações 
gratuitas oferecidas nas 
unidades de ensino que 
ficam abertas aos finais 
de semana no estado. os 
interessados podem se 
candidatar até   sexta-fei-
ra (14). A participação dos 
novos bolsistas terá início 
no dia 5 de abril.

Para se candidatar, o 
universitário precisa estar 
regularmente matriculado 
em uma instituição de en-
sino superior conveniada 
ao programa, não receber 
outra bolsa, financiamen-
to ou similar proveniente 
de recursos públicos e ter 
disponibilidade para atuar 
como educador universi-
tário aos finais de semana. 
Mais informações no site 
www.educacao.sp.gov.br/
escoladafamilia/bolsa-u-
niversidade.

Programa emprega universitários em atividades nas escolas nos fins de semana

A secretaria da educa-
ção repassa a verba às insti-
tuições de ensino superior 
credenciadas ao programa 
e o valor este ano ampliou 
de r$ 310 para r$ 500. 
Com o aumento da bolsa, 
os estudantes de cursos 
de licenciatura poderão 
ter o ensino superior inte-
gralmente custeado pela 
secretaria da educação, 

no caso de mensalidades 
até r$ 500. Para outros 
cursos, o estudante con-
templado também recebe 
bolsa integral, com 50% da 
mensalidade (até r$ 500) 
custeada pela secretaria 
da educação e o restante 
completado pela institui-
ção de ensino superior 
parceira.

A carga horária dos bol-

sistas foi reduzida este ano 
e ao mesmo tempo o valor 
do repasse aumentou.  Até 
o ano passado, o universi-
tário atuava 12 horas, divi-
didas em 6 horas tanto no 
sábado quanto no domin-
go. Com a mudança, o bol-
sista cumpre apenas 8 ho-
ras de atividades na escola, 
podendo escolher o sábado 
ou o domingo.

AnA CAMilA CAMPos
* * *

Uma parceria entre a 
Acip – Associação Comer-
cial e industrial de Pinda-
monhangaba – e o sebrae 
possibilitou uma palestra 
para esclarecer sobre as 
obrigações e benefícios do 
Microempreendedor in-
dividual, conhecido como 
Mei, na quarta-feira (12). 
A palestrante e analista de 
atendimento do sebrae, 
Aline Ferreira Pará silva, 
destacou a importância do 
empreendedor individu-
al estar formalizado pois, 
com o CnPJ, o ei pode ter 
máquina de cartão, obter 
crédito junto às institui-
ções financeiras e ter o 
alvará de funcionamento 
junto à Prefeitura.

“Quando o empreen-
dedor tem o alvará, ele 
trabalha com mais segu-
rança e credibilidade”, 

Cidade orienta microempresários

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

o Pronatec – Progra-
ma nacional de acesso 
ao ensino Técnico, do 
governo Federal, que 
concede bolsa de 100% 
para cursos técnicos a 
quem concluiu o ensino 
médio, está com vagas 
para diversos cursos na 
região.

a Faculdade anhan-
guera de Taubaté, par-
ceira do governo, oferece 
vagas para cursos nas 
áreas de Logística e Saú-
de. as ofertas são para 
Técnico em Cuidados 
com idosos; Técnico em 
enfermagem; Técnico em 
agente Comunitário de 
Saúde; Técnico em ge-
rência de  Saúde; Técnico 
em Logística; Técnico em 
massoterapia; e Técnico 
em Vigilância em Saúde.

Para se inscrever, o 
interessado deve, primei-
ramente, verificar se faz 
parte de um dos públi-
cos-alvo do Pronatec e 
dirigir-se à unidade para 
fazer a pré-inscrição.

os cursos técnicos 
oferecem benefícios 
relacionados diretamen-
te à empregabilidade. 
de acordo com dados 
divulgados pelo Senai 
- Serviço nacional de 
Aprendizagem Indus-
trial, a inserção desses 
profissionais é quase 
imediata. Um ano após o 
encerramento do curso, 
entre 2008 e 2010, 74% 
dos alunos já estavam 
trabalhando.  

a Faculdade anhan-
guera de Taubaté (uni-
dade 1), fica localizada 
na av. José olegário de 
barros, 46/58.

PronateC ofereCe vagas 
Para Cursos téCniCos 
gratuitos na região

Os cursos são inteiramente gratuitos

Ação possibilita agilidade para abrir empresas e facilidade para gerenciar os negócios

Maria Fernanda Munhoz

reprodução

divulgação

explica.
Aline enfatiza que, 

hoje, a forma menos bu-
rocrática de ser empre-
endedor é pelo registro 
de Microempreendedor 
individual, cuja inscrição 
pode ser feita pelo site e é 

gratuita.  “Por isso a pales-
tra ou a consultoria do se-
brae é importante, porque 
orientamos como funcio-
na todo o processo, desde 
a abertura”, revela.

durante duas horas ela 
discorreu em uma palestra 

específica que abordou cada 
ponto legal do Mei, como 
questões com nota fiscal 
e atividades que o ei con-
templa. Um dos destaques 
foi sobre a contribuição ao 
inss, que exige 5% de con-
tribuição, o que representa 

menos que a contribuição 
como autônomo, que é de 
11%

Suporte do Sebrae
o sebrae oferece todo 

o suporte na parte de ges-
tão empresarial tanto para 
empreendedores como 

para aqueles que desejam 
se tornar um. “o brasilei-
ro é um dos povos mais 
empreendedores do mun-
do, mas, muitas vezes, 
falta suporte. destacamos 
que o mais importante é o 
planejamento”, salienta.

Abdeec lam, que é 
empreendedor na área de 
comida árabe, destacou a 
importância de aprender 
mais sobre o Mei, princi-
palmente para ter noção 
do que é e de como fun-
ciona.

Já rosângela Carlos da 
silva trabalha em festas 
com sua barraquinha de 
crepe e decidiu partici-
par da palestra para saber 
como funciona e o que é o 
Mei. “Trabalho por con-
ta há mais de dez anos no 
ramo e quero saber meus 
direitos. Achei ótima a 
iniciativa, principalmente 
por ser gratuita”, destaca.

Ana Camila Campos
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

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

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

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia
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VEREADOR PROFESSOR ERIC
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Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

No último 24 de fevereiro, 
o vereador professor Eric (PR) 
solicitou à Prefeitura que 
faça os devidos reparos na 
API - Academia da Primeira 
Idade, no bairro Marieta 
Azeredo. Segundo o parla-
mentar, muitos brinquedos 
estão quebrados, o que pode 
causar acidentes e até ferir 
as crianças que utilizam esse 
espaço público. O vereador 
ressalta que “o que me deixa 
mais feliz é que os brinquedos 
estão quebrados por excesso 
de uso e não por atos de van-
dalismos”. Ele acrescenta que 
“muitas vezes me param nas 
ruas para agradecer por levar 
alegria às crianças do bairro 
e, em função disso, elaborei 

Professor Eric solicita 
conserto dos brinquedos na 
API do “Marieta Azeredo” 

um requerimento pedindo a 
construção de playground no 
bairro”.

Troca de lâmpadas
no bairro Goiabal
Em requerimento apre-

sentado na Câmara de Ve-
readores e aprovado pelo 
plenário, o vereador Pro-
fessor Eric solicitou a troca 
das lâmpadas queimadas na 
rua Laranjeiras, no bairro 
Goiabal. O vereador disse 
que na rua existem três lam-
padas queimadas e a falta de 
iluminação, coloca em risco 
a vida dos moradores que 
precisam transitar por ela, 
já que essas pessoas fi cam 
à mercê de marginais que 
praticam roubos na região.

VEREADOR 
CAL (ACIMA) 
AGRADECE AO 
PREFEITO PELA 
ILUMINAÇÃO 
DA ALAMEDA 
MANACÁS, NO 
BAIRRO IPÊ I

VEREADOR MAGRÃO
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O vereador Janio Lerario 
(PSDB) enviou solicitação 
ao Executivo, pedindo estu-
dos e providências junto ao 
departamento competente, 
para a realização da limpeza 
do canteiro central do bairro 
Boa Vista.

De acordo com o vereador, 
o mato do canteiro central 
está muito alto, prejudicando 
a visibilidade dos motoristas 
que utilizam esta via, bem 
como os que cruzam a mesma.

Vereador Janio Lerario 
solicita limpeza e manutenção 
no bairro Boa Vista

Janio pede ainda uma 
limpeza geral ao longo desta 
avenida, já que com as  chuvas 
o mato cresce mais rápido, 
causando mau aspecto. O 
parlamentar observa que a 
referida avenida é uma via 
de acesso à Campos do Jor-
dão e entrada da cidade.  “É 
fundamental estarem bem 
conservadas, pois serve como 
cartão de visita de nossa ci-
dade”, destacou o vereador 
Janio Lerario.

O vereador Carlos Eduardo 
de Moura – Magrão (PPS) 
protocolou na última sessão 
do dia 10, o requerimento nº 
500/2014, reivindicando ao 
Poder Executivo informações 
quanto ao não pagamento do 
adicional de periculosidade aos 
agentes da Guarda Municipal, 
uma vez que, já foi feita a sanção 
da Lei Federal nº 12.740/2012, 
de 8/12/2012, que deu nova 
redação ao artigo 193 da CLT, 
garantindo aos guardas e agen-
tes de segurança o recebimento 
do benefício. 

Integrantes da Guarda Mu-
nicipal já haviam pleiteado o 
pagamento do referido adi-
cional, através do processo nº 
11.006/2012, de 02/04/2012, 
porém, sem sucesso. Magrão 
informa que a Lei Orgânica 
estabelece que o município de-
verá atender os direitos dos seus 
servidores concernentes ao adi-
cional de remuneração para as 
atividades penosas, insalubres 
ou perigosas, na forma da Lei, 

O vereador Felipe César – 
FC (PMDB) reitera solicitação 
ao Governador Geraldo Alck-
min, pedindo a instalação de um 
Poupatempo para o trabalhador 
rural, nos moldes das cidades 
de Itapetininga e Avaré, com 
os mesmos serviços ofereci-
dos pelo programa, de modo 
a facilitar o atendimento para 
o “homem do campo”. Em sua 
justifi cativa, o vereador alega 
que o trabalhador rural não pode 
deixar seus afazeres por muito 
tempo, e um atendimento direto 
e diferenciado a ele, facilitará 
em muito para que possa regula-
rizar sua documentação. “Tudo 
que uma casa de agricultura faz, 
esse Poupatempo Rural também 
faz, de uma forma ainda mais 
efi caz. 

O produtor terá acesso a 
mais de 50 tipos de serviços 
oferecidos, como a emissão 
de Guia de Trânsito Animal 
Eletrônica (e-GTA), adesão 
aos programas da Secretaria de 
Agricultura, linhas de crédito, 
fi nanciamento e seguro rural 
do Feap, entre outros”, explica 
o vereador Felipe César – FC.

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) está 
agradecendo ao Prefeito Vito 
Ardito Lerario pela ilumina-
ção da Alameda Manacás. A 
via liga o bairro do Ipê I – 
onde existem vários terrenos 
para serem comercializados - 
e o Liberdade, possibilitando 
assim que os alunos e demais 
pessoas que transitam por 
ali, se sintam mais seguras. 
“Também agradecemos a tro-
ca de lampadas das avenidas 
do Ipê II, que possibilitam 
maior luminosidade e, com 
isso, aumentam também a 
segurança das pessoas que 
residem nesta região.

Segundo o vereador Cal, 
ainda existem vários pontos 
escuros no Distrito de Mo-
reira César e por esta razão, 
estamos pedindo ao Prefeito 
que estude a possibilidade 

Vereador Magrão 
cobra benefício para 
Guardas Municipais

art. 105, inc. XII, da referida Lei 
Orgânica. A Portaria nº 1.885, 
de 2/12/2013, do MTE - Minis-
tério do Trabalho e Emprego, 
regulamenta as atividades ou 
operações que expõe os empre-
gados a violência física, onde 
estão enquadrados os guardas 
e agentes de segurança. 

O SESMET – Serviço Es-
pecializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do 
Trabalho de Pindamonhangaba, 
por meio de sua engenheira, 
informou que as atividades dos 
guardas patrimoniais e ambien-
tais estão enquadradas na referi-
da Lei Federal nº 12.740/2012, 
inciso II, ou seja, corroborando 
o entendimento da Portaria do 
Ministério do Trabalho.  “Entrei 
com o requerimento. Agora 
vamos aguardar a resposta da 
Prefeitura quanto as medidas 
que serão tomadas. Trata-se de 
uma Lei Federal, que deve ser 
cumprida e os direitos dos servi-
dores devem estar garantidos”, 
conclui o vereador Magrão.

Felipe César – FC reitera 
instalação de um Poupatempo 
para o Produtor Rural

Rede de Água
e esgoto no Colméia
Outro pedido do vereador 

Felipe César – FC é que a 
administração municipal faça 
a extensão da rede de água e 
esgotos até o bairro da Col-
meia, através da estrada Jesus 
Antônio de Miranda, a estrada 
do Ribeirão Grande. O vereador 
justifi ca que a população destes 
bairros rurais necessitam destes 
benefícios e estão pedindo há 
muito tempo.

Rede de Esgoto
do Bonsucesso
O vereador Felipe César – FC 

também reitera ao Executivo a 
extensão da rede de esgoto do 
bairro Massaim até o bairro do 
Bonsucesso. “Precisamos dar 
melhores condições de infraes-
trutura aos nossos bairros rurais 
e nossos pedidos visam dar me-
lhores condições ao homem do 
campo”, diz o vereador.

Faculdade Pública Federal
O vereador Felipe César - 

FC insiste junto ao Governo 
Federal, através do Ministério da 
Educação, a instalação de uma 
faculdade pública federal em 
Pindamonhangaba, com cursos 
em diversas áreas para benefi ciar 
a juventude da região metropoli-
tana do Vale do Paraíba.

Segundo o vereador Felipe 
César - FC, esta iniciativa se faz 
necessária para dar condições 
aos jovens, sobretudo os mais 
carentes, de ter acesso à forma-
ção superior de forma gratuita. A 
necessidade desta região é de uma 
faculdade pública federal, que 
ofereça cursos como medicina, 
engenharia, arquitetura, mate-
mática, química e física, visando 
atender a demanda de estudantes 
que não tem condições de pagar 
um ensino superior de qualidade.

Cal agradece ao Executivo 
por iluminação de via 
pública no bairro Ipê I

de colocar luminárias nestes 
locais, pois sabemos que 
um dos fatores que gera 
insegurança nas pessoas são 
estes pontos escuros que, 
naturalmente, são usados 
por meliantes para atacarem 
suas vítimas ou fazerem uso 
de drogas.

Cal salienta, ainda, que 
“com o Distrito de Moreira 
César estando com suas ruas 
e avenidas bem iluminadas, 
com certeza, facilitará o 
serviço de ronda da Polícia 
Militar”. “Estamos cobrando 
essas melhorias principal-
mente para o Distrito, porque 
no momento é onde a situ-
ação está mais complicada. 
Mas, na verdade, queremos 
que a cidade toda seja bem 
iluminada, para que todos 
se sintam mais seguros”, 
fi naliza o vereador Cal.

VEREADOR TONINHO DA FARMÁCIA
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O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) parabeniza 
a Prefeitura Municipal e tam-
bém a Secretária de Educação, 
Sra. Beth Cursino, pelo início 
da construção da nova escola 
do bairro do Crispim. Para 
o vereador, a iniciativa é de 
suma importância, pois a nova 
unidade irá atender a grande 
demanda de estudantes dos 
bairros Crispim, Andrade, 
Carangola e Bosque. “Fico 
contente que este sonho está se 
tornando realidade, pois desde 
2012 que venho solicitando 

Toninho da Farmácia 
afi rma: bairro do Crispim 
receberá nova Escola

a construção de uma nova 
escola para os alunos destes 
bairros” agradeceu Toninho 
da Farmácia.

Toninho da Farmácia tam-
bém agradece a construção da 
nova escola no bairro da Cruz 
Pequena que está em fase fi nal 
da construção. “Esta é mais 
uma escola que chega em 
boa hora, pois não podemos 
aceitar que dezenas de crian-
ças assistam aulas na sacristia 
da Igreja Bom Pastor na Cruz 
Pequena”, destacou Toninho 
da Farmácia. 

Esta nova escola atenderá 
aproximadamente 250 alunos 
da Cruz Pequena, Cruz Grande 
e outros bairros vizinhos.

Obs.: A distribuição dos medicamentos tem que 
ser mantido aos sábados, domingos e feriados pois 

doenças e dores não têm hora e nem dia para chegar
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº. 234/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de cobertura securitária para veículos 
oficiais, pertencente à frota municipal, pelo período de 12 (doze) meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Data de assinatura: 27/12/13.
Vigência: 12 meses.
Contratada: Brasilveiculos Companhia de Seguros.
Contrato nº 234/2013.
Valor: R$ 4.048,00.
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos Santos e Elizabeth Cursino Rodrigues.
Gestão do contrato: Subprefeitura de Moreira César e Secretaria de Educação e Cultura.
Assina pela contratada: Paulo Roberto Martins.
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Contrato nº 235/2013.
Valor: R$ 3.780,00.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes, Benedito Rubens Fernandes 
de Almeida.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo e Integração e Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Social.
Assina pela contratada: Joelson Renato Barbosa.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO

CARTA CONVITE Nº 002/2013
Aditamento nº 002/2013 do Contrato nº 104/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para 
instalação de estrutura metálica na COOTEPI.
Contratada: Amabile F. Marcondes Construções EPP.
Data de assinatura: 06/11/13.
Vigência: 30 (trinta) dias.
Assina pela contratante: Elizabeth Cursino Rodrigues e Nelson Nassif de Mesquita.
Assina pela contratada: Amabile Ferreira Marcondes.
Pindamonhangaba, 12 de março 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, 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 - 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  21/03/2014 às 14:30 horas
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 4
14º IVANILDA RODRIGUES PEREIRA BASSANELI
TRAVESSA BANDEIRANTES, 135 – FEITAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-240

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  21/03/2014 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
104º TEREZA ALBINA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE JESUS
RUA BENEDITO GALVÃO DE CASTRO, 59 – APTO. 2 BLOCO D – AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-010

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

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 - Comprovante de Inscrição 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  21/03/2014 às 15:00 horas
ENFERMEIRO DO PSF
4º LUCIANA APARECIDA PEREIRA
RUA ZUZA DANTAS DA GAMA, 114 – ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-595

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 
N.º 03 DE 10 DE OUTUBRO DE 2006 - PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.

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 realizar-
se-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.

Vito Ardito Lerario - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 027/2014

A Prefeitura comunica que no PP nº. 27/14, que cuida de “Aquisição de vale transporte das linhas 
intermunicipais para os funcionários para o ano de 2014colocação”, 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, 26 de fevereiro de 2014.

PREGÃO Nº. 035/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 35/14, que cuida de “Aquisição e instalação de aparelhos 
de ar condicionado para a nova portaria do Parque da Cidade”, 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, 07 de março de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 037/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 37/14, que cuida de “Aquisição de água mineral potável, 
sem gás, acondicionada em embalagem retornável, em plástico higienizado, com protetor na parte 
superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante, galão de 20 litros”, 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, 06 de março de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 218/2013

A Prefeitura comunica que no PP nº. 218/13, que cuida de “Contratação de empresa para prestação 
de serviços especializados de Data Center e Hospedagem de web sites (hosting) em servidores 
dedicados e gerenciados, por um período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior, Face ao 
parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos retro, nega provimento aos recursos interposto pelas 
empresas Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda. (proc. ext. 4423/2014), Empresa Brasileira 
de Telecomunicações S/A (proc. ext 4492/2014), e também à manifestação registrada em ata pela 
empresa Ativas Data Center S/A. Sendo assim, está a presente licitação FRACASSADA, com base 
nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 05 de março de 2014.

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
P O R T A R I A    Nº 018/ 2014

 Nomeia  Berenice Miguel para o    emprego de Assessor  Parlamentar II
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,  por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º – Nomear BERENICE MIGUEL para o emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL II do 
quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, nos termos da 
Lei nº 5.183, de 18 de abril de 2011 e 5.510, de 28 de fevereiro de 2013, a partir do dia 11 de março 
de 2014, com salário de R$ 3.210,00 (três mil, duzentos e dez reais), devendo cumprir oito horas 
diárias de trabalho de segunda a sexta-feira.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
      Presidente

Vereador MARTIM CESAR   Vereador RODERLEY MIOTTO
   1 º Vice-Presidente                                  2º  Vice-Presidente

Vereador  JANIO ARDITO LERARIO                                 Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
      1° Secretário                                 2° Secretário
Publicada no D A.

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
 P O R T A R I A    Nº  017 / 2014

Exonera Assessor Parlamentar I
E VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º - Exonerar o servidor EDNEI ALVES ROVIDA do emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR 
NIVEL I do quadro de pessoal em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, a partir desta data.
Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 5 de março de 2014

Vereador RICARDO PIORINO - Presidente
Vereador MARTIM CESAR   Vereador RODERLEY MIOTTO
    1 º Vice-Presidente                                   2º  Vice-Presidente

 Vereador  JANIO ARDITO LERARIO                                 Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
              1° Secretário             2° Secretário
Publicada no D A.  

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA 
P O R T A R I A    Nº  016 / 2014
Exonera Assessor Parlamentar II

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
 Art 1º - Exonerar o servidor EDMILSON MIGUEL GEIA do emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR 
NIVEL II do quadro de pessoal em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, a partir do dia 10 
de março de 2014.
Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 5 de março de 2014

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

Vereador MARTIM CESAR                    Vereador RODERLEY MIOTTO
    1 º Vice-Presidente                             2º  Vice-Presidente

 Vereador  JANIO ARDITO LERARIO                             Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
    1° Secretário        2° Secretário

Publicada no D A.  

LICENÇA DA CETESB
RESIDENCIAL RESERVA DOS LAGOS torna público que recebeu da CETESB a Licença de 
Operação de Loteamento N° 03000039, à AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 4141, ALTO 
DO CARDOSO, PINDAMONHANGABA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA - CEMITÉRIO MUNICIPAL torna público que 
recebeu da CETESB a Licença de Instalação N° 3002483 e requereu a Licença de Operação para Cemitério 
horizontal à AV VOLUNTÁRIO VITORIANO BORGES, 935, SÃO BENEDITO, PINDAMONHANGABA.

Maria Fernanda Munhoz
 ***

nesta semana, a Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba está realizando o re-
capeamento do asfalto na 
estrada do Maçaim. o ser-
viço está sendo realizado 
pela Secretaria de obras.

há duas semanas, a 
mesma equipe realizou o 
serviço na travessa Gre-
gório Casagrande, que liga 
os bairros Jardim aurora 
e Campo Belo.

Para realizar o reca-
peamento, o município 
reativou uma máquina 
acabadora, que estava 
parada há seis anos e foi 
recuperada pelos funcio-
nários da usina de asfal-
to da Prefeitura. agora, 
com a acabadora reati-
vada, diversos serviços 
como este estão sendo 
realizados pela cidade.

Equipe da Prefeitura recupera 
asfalto em diversos locais da cidade

Serviço realizado na travessa que liga os bairros Aurora e Campo Belo

divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 018/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 18/14, que cuida de “Contratação de empresa em seguro de 
veículos para a Secretaria de Saúde”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Mapfre Seguros 
Gerais S/A (01, 02, 04, 05, 06 e 08); Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (03, 07, 09 e 10). 
Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2014.

PREGÃO Nº. 023/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 23/14, que cuida de “Aquisição de roçadeiras profissionais, 
tipo lateral, para serviços pesados, sendo indicadas para o corte de grama, capim, pasto, arbustos 
e mato alto em geral, podendo ser usadas em terrenos com aclives ou declives, a ser utilizadas 
pela Secretaria de Obras e Serviços desta municipalidade”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): 
Simples Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. ME (01). 
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2014.

PREGÃO Nº. 024/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 24/14, que cuida de “Aquisição de biômetro ultrassónico para 
o CEM (Centro de Especialidades Médicas) recurso de emenda parlamentar – 2534007 – Luiz 
Paulo Teixeira Ferreira”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Magna Médica Comércio Varejista 
de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. EPP (01). 
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2014.

PREGÃO Nº. 026/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 26/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica previdenciária, orçamentária e 
contábil, elaboração de demonstrativos do regime de previdência social, realização de avaliação 
atuarial, assessoria na gestão e adequação do RPPS do município de Pindamonhangaba, 
a fim de atender às necessidades de execução dos serviços em atendimento à legislação 
federal e municipal”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Escritório Técnico de Assessoria 
Atuarial Sociedade Simples Ltda. (01). 
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 028/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 28/14, que cuida de “Aquisição de microcomputador 
completo com monitor, produto de 1ª linha conforme especificações do termo de referência em 
anexo”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório 
supra em favor da empresa (item/preço R$): Microware Tecnologia de Informação Ltda. (01 – 
3.00,37).
Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2014.

PREGÃO Nº. 030/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 30/14, que cuida de “Aquisição de feno e farelo para o abrigo 
municipal de animais da cidade de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/
lotes): Cooperativa de Laticínios do Médio Vale do Paraíba (01). 
Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2014.
PREGÃO Nº. 031/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 31/14, que cuida de “Aquisição de ventiladores de parede, 
para suprir as demandas da Secretaria de Saúde”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): 
CT Araujo Móveis ME (01). 
Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2014.

PREGÃO Nº. 034/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 34/14, que cuida de “Aquisição de dieta para atendimento do 
paciente José Gabriel Ouverney, para suprir a necessidade de 03 meses”, a Autoridade Superior 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da 
empresa (item/lote): Empório Hospitalar Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda. (01). 
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2014.

PREGÃO Nº. 036/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 36/14, que cuida de “Aquisição de veiculo zero Km – tipo 
pick up leve – para uso da SELP”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Volkswagen do Brasil 
Indústria de Veículos Automotores Ltda. (01). 
Pindamonhangaba, 07 de março de 2014.

Extrato de Aditamento de Convênio nº 02/2014
Processo administrativo n.º 2880/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / Associação Criança Feliz “São Gabriel”
Objeto: verba municipal -  desenvolvimento do projeto Família Feliz 
Valor R$ 47.023,20
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 17/02/2014

Extrato de Aditamento de Convênio nº 03/2014
Processo Administrativo: 2963/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social – Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba
Objeto: recurso municipal – desenvolvimento de cursos pré-profissionalizantes para adolescente, 
jovens e adultos
Valor: R$ 89.523,00
Prazo: 31/12/2014.
Data de Assinatura: 17/02/2013

Extrato de Aditamento de Convênio nº 04 /2014
Processo Administrativo: 2961/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba
Objeto: Recurso municipal – desenvolvimento do projeto Camerata
Valor: R$ 77.175,00
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 17/02/2014

Extrato de Aditamento de Convênio nº 05/2014
Processo Administrativo: 2536/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba
Objeto:  recurso municipal - execução projeto Plano bem
Valor: R$ 116.751,60
Prazo:  31/12/2014
Data de Assinatura: 19/02/2014

Extrato de Aditamento de Convênio nº 06/2014
Processo Administrativo: 3363/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Instituto de Acolhimento e apoio ao Adolescente – IA3
Objeto: recurso municipal - execução projeto Vem Ser 
Valor: R$ 61.740,00
Prazo:  31/12/2014
Data de Assinatura: 19/02/2014

Extrato de Aditamento de Convênio nº 07/2014
Processo Administrativo: 2633/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Serviço de Obras Social - SOS
Objeto: recurso municipal – projeto Casa Passagem 
Valor: R$ 50.638,50
Prazo:  28/02/2014
Data de Assinatura: 26/02/2014

Extrato de Aditamento de Convênio nº 08/2014
Processo Administrativo: 2635/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Serviço de Obras Social - SOS
Objeto: recurso estadual – projeto Casa Passagem 
Valor R$ 75.200,00
Prazo:  28/02/2015
Data de Assinatura: 26/02/2014

Extrato de Aditamento de Convênio nº 09/2014
Processo Administrativo: 2630/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Serviço de Obras Social - SOS
Objeto: recurso municipal – Idosos Moreira César 
Valor R$ 11.537,40
Prazo:  31/12/2014
Data de Assinatura: 17/02/2014

Extrato de Aditamento de Convênio nº 10/2014
Processo Administrativo: 2619/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Serviço de Obras Social - SOS
Objeto: recurso municipal – projeto Família Cidadã 
Valor: R$ 61.689,60
Prazo:  31/12/2014
Data de Assinatura: 19/02/2014

Extrato de Aditamento de Convênio nº 11/2014
Processo Administrativo: 2632/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Serviço de Obras Social - SOS
Objeto: recurso municipal – projeto Família Cidadã
Valor: R$ 18.000,00
Prazo: 31/12/2014
Data de Assinatura: 17/02/2014

Extrato de Aditamento de Convênio nº 12/2014
Processo Administrativo: 2369/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação para auxilio da Criança e do Adolescente 
Objeto: recurso municipal – projeto Crescer
Valor: R$31.915,80
Prazo:  31/12/2014
Data de Assinatura: 19/02/2014

Extrato de Aditamento de Convênio nº 13/2014
Processo Administrativo: 2358/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação para auxilio da Criança e do Adolescente
Objeto: recurso estadual – projeto Casa Crescer
Valor: R$ 51.326,43
Prazo:  31/12/2014
Data de Assinatura: 19/02/2014

Extrato de Aditamento de Convênio nº 14/2014
Processo Administrativo: 2887/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Obra Padre Vita – Instituto das Filhas De Nossa Senhora das Graças
Objeto: recurso Municipal – projeto Criança Ativa
Valor: R$ 45.914,40
Prazo:  31/12/2014
Data de Assinatura: 17/02/2014

Extrato de Aditamento de Convênio nº 15/2014
Processo Administrativo: 2958/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação de Caridade Santa Rita de Cássia de Pindamonhangaba 
Objeto: recurso municipal – atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade
Valor: 63.504,00
Prazo:  31/12/2014
Data de Assinatura: 19/02/2014

Extrato de Aditamento de Convênio nº 16/2014
Processo Administrativo: 2358/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação de Caridade Santa Rita de Cássia de Pindamonhangaba
Objeto: recurso estadual – atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade
Valor: R$ 6.300,00
Prazo:  31/12/2014
Data de Assinatura: 19/02/2014

Extrato de Aditamento de Convênio nº 17/2014
Processo Administrativo: 5633/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba
Objeto: recurso municipal – desenvolvimento projeto Recomeço – medida socioeducativa
Valor: R$ 143.992,80
Prazo:  28/02/2015
Data de Assinatura: 24/02/2014

Extrato de Aditamento de Convênio nº 18/2014
Processo Administrativo: 5634/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba
Objeto: recurso estadual – desenvolvimento projeto recomeço – medida socioeducativa
Valor: R$ 105.600,00
Prazo:  28/02/2014
Data de Assinatura: 24/02/2014
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Tribuna do Norte
Cultura e lazer

Maria Fernanda Munhoz
***

o bairro ouro Verde 
sediará a primeira edi-
ção de 2014 do “Pinda em 
Cena”. o projeto, reali-
zado pelo departamento 
de Cultura da Prefeitura, 
será na sexta-feira (14), no 
centro comunitário, a par-
tir das 18 horas. 

As atrações serão:
 aprendizes da Corpo-

ração Musical euterpe, 
grupo Semeando adora-
dores, Mc nathan, ma-
culelê e capoeira com o 
grupo Capoeira Vida e 
Congada São Benedito. 
os artistas plásticos Feli-
pe Callipo e attila Santos 
também estarão presen-
tes, fazendo esculturas e 
conversando com a po-
pulação. a apresentação 
teatral da noite ficará por 

conta do palhaço alegrito 
e do mágico Jack, com o 
espetáculo “Sorria, você 
está no Circo”.

no sábado (15), o “Pin-
da em Cena” estará no Bos-
que da Princesa, a partir 
das 14 horas. as atrações 
serão: aprendizes da Cor-
poração Musical euterpe, 
cantor Lucas danese, coral 
da igreja antioquia e Ma-
drigal in-Cantum.

Ouro Verde terá 
“Pinda em Cena” 
na sexta-feira

O grupo Capoeira Vida vai apresentar o maculelê

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz
***

o Circuito Cultural 
Paulista retorna a Pin-
damonhangaba neste 
sábado (15), com a apre-
sentação do espetáculo 
de rua “ao divagar se vai 
Longe e de Bicicleta mais 
ainda”, com a Cia um Pé 
de dois. 

o espetáculo será 
apresentado às 15 horas, 
no Bosque da Prince-
sa, junto do “Pinda em 
Cena”. a atração está 
sendo trazida à cidade 
pela parceria entre o de-
partamento de Cultura 
da Prefeitura e o Gover-
no do estado. 

a peça conta sobre a 

verdadeira história de 
amor entre Camomila 
e Quindim, os palha-
ços representados pelos 
atores Mariana Ferreira 
e Mauro Bruzza. Com 
50 minutos de duração, 
o espetáculo terá mala-
barismos e acrobacias, 
prometendo levar muita 
diversão ao público.

Espetáculo ao 
ar livre é atração 
no Bosque

Os palhaços 
interagem 
com o 
público

Maria Fernanda Munhoz
***

Poetas e poetisas de Pin-
damonhangaba comemora-
rão o dia da Poesia (14 de 
março) em evento no sába-
do (15), das 7h30 às 11h30. 
os artistas da cidade farão 
declamações e performan-
ces nas ruas do centro, in-
teragindo com a população. 

Por mais um ano, o 
evento é uma realização 

do departamento de Cul-
tura da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, em par-
ceria com os artistas e a 
academia Pindamonhan-
gabense de Letras. 

a intenção é levar a 
arte para perto da popu-
lação e incentivar a pro-
dução artística na cidade, 
além de dar oportunidade 
para que os artistas de-
monstrem seu trabalho. 

Dia da Poesia é comemorado em Pinda

Artistas farão declamações de poesias nas ruas do centro da cidade

rê nascimento

Maria Fernanda Munhoz
*** 

os integrantes do Pro-
jeto Cerâmica, realizado 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade, por meio do 
departamento de Turis-
mo da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, realiza-
ram no último mês, uma 
visita técnica à associação 
das Figureiras de Taubaté. 
a visita teve como objeti-
vo a troca de experiências 
e a demonstração de no-
vas técnicas aos artesãos 
de Pinda.

na visita, os pindamo-
nhangabenses puderam 
conhecer a instituição 
como um todo: desde as 
técnicas utilizadas para a 
fabricação das peças até 

o funcionamento da asso-
ciação, com suas regras e 
sistema de funcionamen-
to.

a associação das Figu-
reiras de Taubaté possui 
sede própria, existe há 20 
anos, conta com 33 parti-
cipantes e é auto sustentá-
vel. Cada artesão produz 
peças com seus próprios 
recursos materiais e fi-
nanceiros. a venda é indi-
vidual, sendo que 5 % do 
valor adquirido na venda 
de cada peça são reverti-
dos para a associação.

os associados devem 
comparecer na sede uma 
vez por semana e parti-
cipar do plantão de final 
de semana a cada dois 
meses, em sistema de es-

cala. o atendimento diá-
rio e o plantão são rea-
lizados sempre com dois 
artesãos. outra regra é 
a proibição da perma-
nência das crianças dos 
artesãos na associação, 
durante o período de 
funcionamento (traba-
lhos e vendas).

além das vendas na 
sede, eles participam de 
exposições, feiras e da 
confecção das encomen-
das acima de 100 peças.

Com a visita técnica a 
um projeto bem sucedido 
como esse, a intenção do 
departamento de Turis-
mo é levar o conhecimento 
aos integrantes do Projeto 
Cerâmica, incentivando os 
artesãos.

Projeto Cerâmica visita figureiras de Taubaté

Artesãos de Pinda conheceram as técnicas utilizadas em Taubaté.
A visita teve como objetivo a troca de experiências entre os artistas
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