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PINDAMONHANGABA 9 DE ABRIL DE 2014QUARTA-FEIRA

Pindamonhangaba pro-
move nesta sexta-feira (11), 
uma audiência pública para 
discutir a segurança do mu-
nicípio. O evento, que acon-
tece às 10 horas, na Câmara 

Municipal, vai buscar, por 
meio de debates e diálogo, 
soluções para aumentar a se-
gurança da população, redu-
zir os índices de violência e 
criminalidade.

A Acip – Associação Comercial e In-
dustrial de Pindamonhangaba – promove 
nesta quarta-feira (9), às 10 horas, uma 
palestra sobre Planejamento Empresarial. 
O evento é gratuito e tem o objetivo de 

orientar os empresários e futuros empre-
endedores sobre conceitos da constituição 
de uma empresa, planejamento, produto, 
marketing, recursos humanos, lucro e ou-
tros assuntos.
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Associação orienta na abertura de empresa

Instituições podem receber créditos de nota fi scal

83% DOS HOMENS COM CÂNCER 
FORAM OU SÃO FUMANTES

Abrigo oferece cães e gatos para adoção Cras 
disponibiliza 

serviços à 
população

PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE DO 
ESTADO TÊM 
AUMENTO DE 35%

PREÇO DA 
CARNE 
IMPULSIONA 
INFLAÇÃO

Pinda debate 
segurança

As instituições de assis-
tência social sem fi ns lucra-
tivos do Estado de São Pau-
lo, cadastradas na Secretaria 
de Assistência e Desenvolvi-
mento Social, podem rece-
ber a doação de documentos 
fi scais de consumidores que 
não quiserem informar o 
CPF na nota e aproveitar os 
créditos do programa Nota 
Fiscal Paulista. Nesta sex-
ta-feira (11), representantes 
da Apae farão a conscienti-
zação das pessoas na pra-
ça Monsenhor Marcondes, 
para orientar sobre esse 
procedimento.

O Abrigo Municipal de Animais possui diversas opções de cães e gatos 
de vários tamanhos e idades disponíveis para adoção. Todos os animais 
estão vacinados e em perfeitas condições de saúde. O interessado pode 
visitar o Abrigo e escolher o animal que mais se adapta ao seu perfi l.

O Instituto do Câncer 
do Estado de São Paulo 
divulgou um estudo que 
revela que 75% dos casos 
de câncer na cabeça ou 
pescoço atingem o público 
masculino. O documento 

também mostra que 
destes, 83% são ou foram 
fumantes. Dos pacientes 
tratados, cerca de 60% 
têm tumores na boca; 
outros 40%, na região da 
faringe e laringe.

O Abrigo Municipal de Animais possui diversas opções de cães e gatos 
de vários tamanhos e idades disponíveis para adoção. Todos os animais 
estão vacinados e em perfeitas condições de saúde. O interessado pode 
visitar o Abrigo e escolher o animal que mais se adapta ao seu perfi l.

pública

Divulgação

Divulgação

O evento será gratuito, voltado aos empresários e futuros empreendedores

Orientações para contribuições serão dadas em evento na praça Monsenhor Marcondes

César Pictures
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Cães e gatos podem ser adotados no Abrigo

Estudantes têm novidades no 
cardápio da merenda escolar

bingo do CCi do Vila Rica

Maria Fernanda Munhoz
***

em julho do ano passado, 
a Secretaria de educação da 
Prefeitura realizou uma capa-
citação com as merendeiras da 
equipe de alimentação escolar e 
um ‘concurso’ interno de recei-
tas para incrementar a merenda 
escolar com pratos nutritivos 
e saborosos. os pratos vence-
dores – purê escolar, maionese 
caseira e estrogonofe nutritivo 
– estão entre as novidades no 
cardápio deste ano, oferecido aos 
estudantes. 

a equipe de alimentação es-
colar de diversas unidades es-
colares - a rede Municipal aten-
de com a merenda a pré-escola, 
ensino Fundamental, ensino 
Médio (escolas estaduais) e eJa 
- educação de Jovens e adul-
tos – está preparando os novos 

pratos com todo cuidado para os 
alunos. um exemplo é a equipe 
da ee iolanda Vellutini, destaca-
da pelas nutricionistas e técnicas 
em nutrição da Prefeitura, pelo 
capricho na montagem e apre-

sentação dos pratos. 
a intenção com essas novas re-

ceitas é oferecer um cardápio di-
ferenciado, saboroso e nutritivo, 
enriquecendo ainda mais a alimen-
tação escolar. 

Maria Fernanda Munhoz
***

Cachorros e gatos que 
foram abandonados, res-
gatados ou que nasceram 
no aMa - abrigo Munici-
pal de animais podem ser 
adotados. os animais re-
cebem todo o cuidado de 
saúde e estão prontos para 
receberem um novo lar. 

de acordo com a ad-
ministração do abrigo, 
para ‘humanizar’ o tra-
tamento, os cães e gatos 
recebem nomes quando 
chegam ao aMa, em vez 
de números – como pode 
acontecer em outros lo-
cais. essa é uma forma de 
socializar os animais. 

esse é o caso, por 
exemplo, da cachorrinha 
Julieta, que tem aproxi-
madamente 2 anos e foi 
recolhida das ruas. ela se 
adapta bem com outros 
cães e é ideal para am-
bientes externos.

a gatinha raiely, que 
foi abandonada no abri-
go e tem cerca de 4 meses 
de idade, é brincalhona 
e muito carinhosa. ela 

também está esperando sua 
nova família. 

Já o rabito, de aproxi-
madamente 2 anos, e que foi 
recolhido das ruas, é um ca-
chorro de porte grande, tran-
quilo e brincalhão, que se 
adapta bem com outros cães. 

outra cachorrinha que 
está a espera de adoção é a 
Clarinha, que tem aproxi-
madamente 1 ano de idade 
e também foi abandonada 
no ama. ela tem porte pe-
queno, é dócil, muito calma 
e se adapta bem com outros 
animais. 

esses e outros cães e ga-
tos estão a espera de adoção 
no abrigo Municipal de ani-
mais. Para adotar, basta ir ao 
aMa, de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 16 horas, ou aos 
sábados, nas feiras de ado-

ção realizadas em parceria 
com a associação Centopeia 
de Proteção aos animais 
(cada dia em um local a ser 
divulgado). É necessário 
apresentar rG e compro-

vante de residência. o abri-
go fica na Estrada Municipal 
do Maçaim, s/nº. Telefone 
3648-2959 e e-mail: abrigo-
deanimais@pindamonhan-
gaba.sp.gov.br.

o CCi – Centro Co-
munitário dos idosos do 
bairro Vila rica realiza, 
neste domingo (13), um 
bingo beneficente. A ati-
vidade terá início às 14 
horas em sua sede, loca-
lizada na rua abel Corrêa 
Guimarães, 1451. estão 
previstas 15 rodadas, nas 
quais os participantes 

irão concorrer a duas bici-
cletas, panela de pressão, 
liquidificador, edredon 
e prêmios em dinheiro. 
haverá rodadas extras. 
as cartelas custam r$ 5 
e podem ser adquiridas 
no dia do bingo ou an-
tecipadas, com os mem-
bros da diretoria, no pró-
prio CCi.

Reunião mensal

2º Encontro Estadual 
da FEm-CUT/SP

na última quinta-feira (3), 
representantes de Pindamo-
nhangaba participaram de uma 
reunião do Coletivo das mulhe-
res da FEm-CUT/SP na sede da 
Federação, em São bernardo 
do Campo. na ocasião, foram 
definidos os preparativos do 2º 
Encontro Estadual das trabalha-
doras, que acontecerá no dia 22 
de maio. o evento terá como 
tema “Trabalho com saúde e 
sem dependência”.

de acordo com informa-
ções da Secretária da mu-
lher da FEm-CUT/SP, o en-
contro vai destacar temas 
que fazem parte do dia a dia 
das mulheres, como  o tra-
balho compartilhado, mulher 
e saúde e dependência quí-
mica. as sindicalistas tam-
bém agendaram a próxima 
reunião do Coletivo para o 
dia 13 de maio, no instituto 
Cajamar.

a assop – associação dos 
Orquidófilos de Pindamo-
nhangaba realiza neste do-
mingo (13),  a reunião men-
sal da entidade. o encontro 

acontecerá no estaciona-
mento da Escola Estadual 
dr. alfredo Pujol (rua Rubião 
Júnior S/n°), a partir das 9 
horas.

a constante alta da inflação é um dos moti-
vos da baixa expectativa de crescimento do 
Brasil perante o FMi – Fundo Monetário 

internacional. a instituição reduziu pela terceira vez 
consecutiva a previsão de desenvolvimento do país 
para 2014.

atualmente o Fundo indica crescimento de 1,8% 
neste ano; em janeiro, a previsão era de 2,3%; em ou-
tubro passado chegou a ser de 2,5%; enquanto em 
abril, um quase recorde de otimismo com 3,2% para 
2014.

a Tribuna  vem batendo nesta tecla há algum tem-
po: de que os dados oficiais no Governo Federal não 
são os mesmos encontrados e confirmados por es-
pecialistas do mercado econômico e nem do próprio 
Banco Central, que diferentemente do Ministério da 
Fazenda, tem números mais próximos da realidade e 
ainda inspira a confiança de empresários e de insti-
tuições de crédito de todo o mundo. 

Voltando ao ponto específico, outros motivos 
apontados pelo FMi, que baixaram a estimativa, es-
tão relacionados com a desvalorização do real e alta 
do consumo, que, segundo o órgão, pode ter reflexo 
negativo, já que o país carece de infraestrutura para 
atender a constante demanda.

essas e outras informações foram publicadas no 
relatório ‘Panorama econômico Global’, divulgado 
na terça-feira (8). o estudo relata que o Brasil pre-
cisa de mais ajustes “porque, apesar do aumento da 
taxa de juros no ano passado, a inflação se manteve 
no topo da meta”.

no documento, o Fundo Monetário internacional 
compara o país a outras nações. Para parâmetro, na 
américa do Sul, apenas a quebrada argentina (0,5%) 
e a instável Venezuela (-0,5%) estão em situação pior 
que a do Brasil.

Quando a comparação é com nações que junto co-
nosco formam o chamado Brics (rússia, Índia, China 
e África do Sul), só a economia do Kremlin está atrás 
do Brasil e isso porque eles estão em crise política e 
sanções internacionais devido aos problemas na Cri-
méia.

Curioso é que o FMi tem previsões mais otimistas 
para o país do que a dos próprios analistas brasilei-
ros. de acordo com especialistas, é porque o Fundo 
faz a análise considerando números, tendências eco-
nômicas e leis em vigor ou em fase de aprovação; já 
os especialistas incorporam a este conglomerado de 
situações, as perspectivas políticas e conflitos com 
outros setores – tendo assim uma expectativa ainda 
mais próxima do real. deste modo, vale a prudência. É 
possível que o Brasil cresça em 2014, menos que 1,8%.

Não é a única vilã
Inflação ajuda FMI 

a rebaixar crescimento 
do brasil

divulgação divulgação
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Mídia Consulte

a Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo decidiu 
promover um aumento de 
até 35% no salário dos ser-
vidores da pasta. o reajuste 
irá beneficiar cerca de 30 mil 
funcionários que atuam na 
assistência.

a medida é fruto de estu-
do promovido por uma comis-
são técnica da Secretaria ao 
longo do segundo semestre 
de 2013, para adequar os re-
cebimentos de acordo com os 
praticados pelo mercado de 
trabalho.

os aumentos serão pagos 
já neste mês. Serão aplicados 
reajustes sobre o valor do 

Prêmio de incentivo dos ser-
vidores, pagos todo o dia 25.

Entre os exemplos de 
reajuste estão os agentes 
Técnicos de assistência à 
Saúde (psicólogos, assisten-
tes sociais, biologistas, far-
macêuticos, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, fo-
noaudiólogos e técnicos de 
reabilitação física), que rece-
berão aumento de 119% do 
Prêmio de incentivo.

além deles, os técnicos de 
enfermagem, com aumento 
de 104%; os auxiliares de 
enfermagem (86%); os en-
fermeiros (75%); e os aten-
dentes (69%).

Saúde aumenta em 
até 35% salário 
de 30 mil servidores

Saiba como ajudar 
o esporte nacional 
com parte do IR

os brasileiros 
terão até o fim de 
abril para enviar 
à Receita Federal 
a declaração de 
imposto de Renda 
(iR). além de re-
gularizar as con-
tas com o fisco, 
os cidadãos têm 
a opção de contri-
buir com o desenvolvimento 
do esporte nacional. nes-
te ano não dá mais tempo, 
mas, para a declaração de 
2015, pessoas e empresas 
interessadas poderão utili-
zar parte do iR devido para 

apoiar projetos esportivos 
de natureza educacional, de 
participação ou rendimento, 
aprovados pelo ministério do 
Esporte por meio da Lei de 
incentivo ao Esporte (Lei nº 
11.438).

Como funCiona?

Pela legislação, pessoas físicas podem destinar até 
6% de seu imposto de renda devido a projetos esporti-
vos aprovados pelo ministério do Esporte. Para as em-
presas, o limite é de 1%. Para as empresas é uma opor-
tunidade de investir na imagem da instituição perante a 
sociedade, principalmente no momento em que nunca 
foi tão vantajoso investir em esporte.

divulgação

divulgação
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ANA CAMILA CAMPOS
***

Com o objetivo de de-
bater as questões de se-
gurança pública do mu-
nicípio, a Câmara de 
Pindamonhangaba vai 
sediar uma audiência pú-
blica sobre a “Segurança 
de Pindamonhangaba”. O 
evento acontece às 10 ho-
ras desta sexta-feira (11), 
e vai buscar, por meio 
de debates e diálogo, so-
luções para amenizar os 
índices de violência regis-
trados na cidade.

Assuntos como parti-
cipação da sociedade e 
maior envolvimento da 
população serão discu-
tidos no encontro, bem 
como questões ligadas à 
possibilidade da vinda 
de mais dois presídios 
para a região, possivel-
mente em Tremembé.

Segundo informações 
da presidência do Legis-
lativo, algumas reivindi-
cações devem ser feitas, 
tais como: o aumento no 
efetivo das polícias Civil e 
Militar; disponibilização 
de mais veículos e motos 
Rocam; disponibilização 
de cinco Bases Móveis 
Comunitárias; agilidade 
para finalizar o 2º Distri-
to de Moreira César, im-
plantando o plantão 24 
horas e disponibilização 
da Rota por, ao menos, 
30 dias.

A audiência vai reunir 
diversas autoridades do 
Poder Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário, líderes 
da sociedade civil, repre-
sentantes de comunidades 
e militares da cidade e Re-
gião Metropolitana, além 
da presença do deputado 
estadual major Olímpio.

Pinda terá Audiência Pública sobre segurança

O tema “Planejamento: 
o primeiro passo para co-
meçar o seu negócio” será 
discutido na Acip - Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial de Pindamonhanga-
ba – nesta quarta-feira 
(9), das 10 às 12 horas. 

O facilitador do Sebrae, 
Marcos Paulo Alves, vai 
apresentar aos participan-
tes a importância e os con-
ceitos da constituição de 
uma empresa, abordando 
as necessidades do em-
preendedor, do empreen-
dimento e da parte Legal. 

O evento acontece no au-
ditório da Acip. A palestra é 
gratuita, com vagas limita-
das. Informações e inscrições 
pelo telefone (12) 3644-7100.

Outros temas serão 

discutidos no mês de abril
No dia 23 de abril, às 19 

horas, o tema será “Aten-
dimento para o setor de 
serviços”.  A palestra visa 
aperfeiçoar as práticas de 
atendimentos oferecidas 
pelos estabelecimentos de 
qualquer segmento. Pales-
tra gratuita. Já no dia 28 
de abril, às 8h30, acontece 
o evento “Receita de Suces-
so – Cenários e Tendências 
para a alimentação fora do 
lar”. O evento é voltado aos 
empresários  do segmento 
de alimentação. Durante o 
evento, dicas sobre atendi-
mento, cardápio, entre ou-
tros. O evento é gratuito. 
Informações e inscrições 
no Sebrae, 0800 570 0800 
ou (12) 3132-6777.

ANA CAMILA CAMPOS
***

Instituições de as-
sistência social sem fins 
lucrativos do Estado de 
São Paulo que estejam 
cadastradas na Seads - 
Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento So-
cial  podem receber a do-
ação de documentos fis-
cais de consumidores que 
não quiserem informar o 
CPF na nota e aproveitar 
os créditos do programa 

Nota Fiscal Paulista. 
O consumidor que de-

sejar contribuir deve so-
licitar a nota sem o CPF 
e encaminhá-la para a 
entidade que quiser be-
neficiar. Além da doação 
dos créditos pelo encami-
nhamento das notas sem 
CPF, o consumidor tam-
bém tem a opção de in-
formar seu CPF na nota, 
aguardar a liberação dos 
créditos e depois repassá
-los para a entidade, sem 

limite de valor.
Esse é o caso da Apae 

Pindamonhangaba. Na 
próxima sexta-feira (11), 
representantes do órgão 
estarão na praça Monse-
nhor Marcondes com o 
objetivo de conscientizar 
a população a doar a Nota 
Fiscal Paulista para a ins-
tituição. Haverá distri-
buição de panfletos além 
de movimentação com 
carro de som pelas ruas 
da cidade.

Segundo informações do 
próprio órgão, por meio des-
sa contribuição, a Apae Pin-
damonhangaba pode parti-
cipar de sorteios e também 
consegue resgatar os créditos 
acumulados nas compras, le-
vantando fundos para a ma-
nutenção da instituição.

No comércio da cidade 
já existem várias urnas es-
palhadas a fim de facilitar 
a ação. Basta depositar o 
cupom fiscal em uma des-
sas urnas.

Crédito de Nota Fiscal Paulista 
pode ser doado para instituições

Acip orienta empresários da cidade

O Índice de Preços ao 
Consumidor Semanal 
(IPC-S) atingiu 0,96%, 
na primeira prévia de 
abril ante 0,85%, no en-
cerramento de março.

De acordo com a apu-
ração feita pelo Ibre - Ins-
tituto Brasileiro de Econo-
mia da FGV - Fundação 
Getulio Vargas, essa eleva-
ção de 0,11 ponto percen-
tual foi provocada, prin-
cipalmente, pelo avanço 
no grupo alimentação (de 
1,66% para 2,05%). Entre 
os itens que mais pres-
sionaram a inflação estão 
as carnes bovinas cujos 
preços em média ficaram 
2,48% mais altos ante 
uma alta de 1,61%.

Mais três grupos de 
um total de oito pesqui-
sados apresentaram au-
mentos de preços: saú-
de e cuidados pessoais 
(de 0,49% para 0,71%) 
sob o efeito dos medica-
mentos (de 0,04% para 
0,73%); vestuário (de 
0,63% para 0,97%) puxa-
do pelo aumento de pre-
ços de roupas (de 0,80% 
para 1,28%) e despesas 

diversas (de 0,26% para 
0,36%) com destaque 
para a cobrança dos servi-
ços em clínica veterinária 
(de 0,78% para 1,32%).

Em comunicação, o 
consumidor foi favoreci-
do pela queda na média 
de preços em 0,08% ante 
uma alta de 0,05%. O 
principal motivo foi o re-
cuo da tarifa de telefone 
residencial, de -0,48% 
para -0,63%.

Os cinco itens que 
mais influenciaram o 
avanço do IPC-S são: 
batata-inglesa com 
alta de 44,30%; toma-
te (30,30%); refeições 
em bares e restauran-
tes (1,07%) ; leite longa 
vida (4,17%) e gasolina 
(0,94%).

Em sentido opos-
to, os que ajudaram a 
frear o avanço do ín-
dice foram: frango 
em pedaços (-2,46%); 
maçã (-5,98%); tarifa 
de telefone residencial 
(-0,63%); alimentos pre-
parados e congelados de 
aves (-2,19%) e tarifa de 
táxi (-1,61%).

Preço da carne bovina 
pressiona inflação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

O evento busca soluções, por meio de debates e diálogo, para amenizar índices de violência

Para contribuir, há diversas formas de efetuar a doação às entidades

A palestra gratuita será realizada nesta quarta-feira (9), no período da manhã, no auditório da Acip
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Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

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

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

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

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

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

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

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

Vereador dr. Marcos aurél io

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

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, vereador 
Ricardo Piorino (PDT), esteve 
em São Paulo na segunda-
feira, dia 24 e se reuniu com 
o deputado estadual Major 
Olímpio (PDT) para tratar 
dos detalhes da Audiência 
Pública que será realizada em 
Pindamonhangaba no dia 11 
de abril, a partir das 10 horas 
da manhã, no plenário da 
Câmara. O assunto será a se-
gurança pública do município, 
que vem apresentando índices 
alarmantes e assustadores nos 
últimos meses.

Ricardo Piorino e outros 
vereadores estiveram reu-
nidos recentemente com o 
Governador Geraldo Alckmin 
na sede da Prefeitura de Pin-
damonhangaba para solicitar 
providências, junto aos órgãos 
do Governo do Estado, para 
amenizarem os índices de 
violência registrados na cida-
de. Dentre as reivindicações, 
estão: aumento do efetivo das 
Polícias (Civil e Militar), bem 
como o número de Delegados; 

Ricardo Piorino confirma: 
Audiência Pública sobre 
segurança será no dia 11 de abril

“EvEnto contará com a prEsEnça do dEputado 
Estadual major olímpio E autoridadEs da cidadE”

disponibilização de mais 
veículos e motos ROCAM; 
disponibilização de cinco 
Bases Móveis Comunitárias; 
agilidade para finalizar o 2º 
Distrito de Moreira César, im-
plantando-se plantão policial 
de 24h; e colocação da ROTA 
por tempo mínimo de 30 dias. 
Entre outros itens, o Governa-
dor assumiu o compromisso 
de ampliar, com urgência, o 
número de policiais civis e mi-
litares em Pindamonhangaba e 
também de enviar 05 (cinco) 
Bases Móveis Comunitárias 
para o município.

“A Audiência Pública será 
o momento de discutirmos e 
analisarmos o atual momento 
e, juntos, encontrarmos solu-
ções adequadas para esta situ-
ação em que vivemos. Temos 
a certeza que a experiência e 
a competência do deputado 
estadual Major Olímpio tam-
bém serão de grande impor-
tância para nos auxiliar nesta 
missão na área de segurança 
pública”, salientou o vereador 
Ricardo Piorino.  

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

Vereador MartiM cesar

Dr. Marcos Aurélio persiste 
na luta pela implantação do 
Pronto Socorro Infantil

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio (PR), visando a 
melhoria da qualidade de 
vida e a melhoria da saúde 
dos pindamonhangabenses, 
tem lutado, incansavelmen-
te, pela separação do Pronto 
Socorro Infantil. Para isso, 
apresentou por diversas ve-
zes, em sessões da Câmara 
de Vereadores, inclusive na 
última, realizada no dia 7 de 
abril, requerimentos que pe-
dem à Prefeitura Municipal, 
essa implantação.

Preocupado com o bem 
estar dos munícipes, Dr. 
Marcos Aurélio solicita  
uma área de atendimento 
específico para as crianças 
pois isto evitaria que elas 
presenciassem momentos 
chocantes de pacientes ter-
minais ou com ferimentos 
graves. “Essa separação 
ajudaria na recuperação 
mais rápida das crianças 

que ficam espe-
rando por aten-
dimento e na 
desaglomera-
ção de pessoas 
em um mesmo 
ambiente, po-
dendo, até mes-
mo, acarretar 
sérios traumas 
aos mesmos”, 
esclareceu o 
vereador.

Além disso, 
a instalação de 
um Pronto So-
corro Infantil 
desafogará o 

atendimento no Pronto 
Socorro Central, já que 
este tem uma média de 600 
consultas e atendimentos 
por dia. Na época do início 
de seu funcionamento, em 
1993, quando o Dr. Marcos 
Aurélio era Diretor de Saú-
de, a capacidade era de 200 
atendimentos diários, o que 
possibilitava uma melhor 
atenção aos enfermos.

Pensando em nossas 
crianças e em toda popu-
lação, Dr. Marcos Aurélio 
luta, desde o início de seu 
primeiro mandato, para 
que seja feita a separação 
do PS Infantil, pois além 
de ser o autor do projeto 
o mesmo colheu mais de 
3000 assinaturas em um 
abaixo-assinado. “A saúde 
de toda a população de Pin-
damonhangaba sempre será 
minha prioridade”, enfati-
zou o Dr. Marcos Aurélio.

O vereador Martim Cesar 
(DEM) enviou solicitação ao 
Prefeito Vito Ardito, pedindo 
para que sejam instaladas li-
xeiras próximas aos pontos de 
ônibus, localizados nos seguin-
tes locais: rua Rubião Junior, 
região central, avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
próximo a Prefeitura e avenida 
Doutor Jorge Tibiriçá próximo 
a Padaria São Benedito. A ins-
talação destas lixeiras se faz 
necessária para manter a região 
limpa, evitando a poluição ao 
meio ambiente.

Melhorias na rua 
Olivar de Araújo
O vereador Martim Cesar 

solicita ao Poder Executivo, 
providências junto ao depar-
tamento competente, para que 
sejam feitos estudos visando 
melhoria asfáltica e infraestru-

Martim Cesar pede 
instalação de lixeiras próximas 
aos pontos de ônibus

tura com guias e sarjetas na rua 
Olivar de Araújo - “Calazans”, 
no bairro Alto do Cardoso, visto 
que os moradores reclamam 
de buracos que acumulam 
água das chuvas, tornando-os 
potenciais focos do mosquito 
da dengue, além de colocar em 
risco a segurança dos morado-
res e dos veículos que por ali 
trafegam.

Segurança
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Prefeito é para 
que sejam feitos estudos visan-
do a confecção de uma lombada 
nas proximidades do Rancho 
Fundo na Estrada Municipal 
Dr. Caio Gomes Figueiredo, a 
fim de reduzir a velocidade pelo 
local, pois vêm colocando em 
risco a segurança de  moradores, 
ciclistas e demais veículos que 
trafegam nesta via.

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) protocolou nes-
ta segunda-feira, dia 07, 
requerimentos pedindo 
providências para a po-
pulação de nossa cidade. 
Dentre os requerimentos 
protocolados está o pedido 
de providências junto à 
rua Argemiro Cipriano de 
Oliveira, localizada entre as 
ruas Dr. Rodrigo Romeiro 
e Agostinho San Martins 
Filho, no bairro do Crispim.

Essa benfeitoria é um 
pedido de longa data feito 
pelos moradores que so-
frem com a falta de pavi-
mentação principalmente 

Vereador Professor 
Osvaldo protocola pedidos 
importantes para população

nos dias de chuva, visto que 
somente uma parte da refe-
rida via está sem o asfalto.

“É importante estarmos 
atentos a tudo, pois é papel 
do vereador fiscalizar, criar 
leis que beneficiem a todos, 
mas também tomar conhe-
cimento das necessidades 
e pedidos de nossa popu-
lação, visto que não existe 
pedido sem importância. 
Sabemos que os proble-
mas existem e estamos 
trabalhando para que as 
leis sejam cumpridas e os 
munícipes tenham a cada 
dia a melhoria em sua qua-
lidade de vida,” ressaltou o 
professor Osvaldo.

As festas e eventos tradicionais de Pindamonhangaba já contam com 
um calendário oficial a partir de agora. É o que o determina o Projeto de Lei 
n° 37/2014, do Poder Executivo, aprovado pelos vereadores do município 
por 10 votos a zero na 10ª Sessão Ordinária, realizada nesta segunda-feira, 
dia 31 de março e que “Institui em Pindamonhangaba o Calendário Oficial 
de Festas e Eventos Tradicionais”. 

O artigo 3º da Lei aprovada esclarece que “a coordenação das ativida-
des do Calendário Oficial será realizada através da Secretaria de Governo 
e Integração, com o apoio das demais secretarias vinculadas ao evento”. 

Outro Projeto de Lei aprovado pelo plenário foi o n° 185/2013, do 
vereador Professor Eric de Oliveira (PR), que “Dispõe sobre a obrigatorie-
dade dos estabelecimentos de ensino disponibilizarem carteiras escolares 
apropriadas aos estudantes portadores de necessidades especiais”.

Adiados
Dois Projetos de Lei que estavam listados na Ordem do Dia foram adiados 

a pedidos de seus autores. O PL n° 15/2014, do vereador Roderley Miotto 
(PSDB), que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de dispositivo para 
interromper o processo de sucção em piscinas” foi adiado por uma semana e 
o Projeto de Lei n° 16/2014, do vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR), 
que “Declara de Utilidade Pública a LIGA PINDAMONHANGABENSE 
MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE/SOCIETY” por 45 dias.

Inclusões
Durante a sessão, 4 projetos foram incluídos para votação em plenário. O 

Projeto de Lei nº 46/2014, da Prefeitura que “Autoriza o Executivo Municipal 
a conceder subvenção às entidades da cidade” foi aprovado pela totalidade 
dos votos dos vereadores. Assim, as entidades - Lar São Vicente de Paulo 
e o Lar Irmã Terezinha - receberão cada uma a verba de R$ 191,599,50 
para suas despesas e investimentos. Os recursos são provenientes do Fundo 
Municipal do Idoso.

O Projeto de Lei nº 45/2014, de autoria do Executivo Municipal, que 
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar” também rece-
beu votação unânime da Casa. O valor do crédito é de R$ 6.858.000,00 
e está relacionado ao superávit financeiro apurado em 2013. O dinheiro 
deverá ser utilizado para desapropriações (R$ 938.000,00); obras e serviços 
(1.667.000,00); construção e manutenção de creches (R$ 2.747.000,00) e 
obras e instalações na área de esportes e lazer (R$ 1.506.000,00).

O terceiro projeto incluído - PL nº 44/2014 - é de autoria do vereador 
Professor Eric de Oliveira (PR) e “Institui no Calendário Oficial do Mu-
nicípio, a Festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Bairro Marieta 
Azeredo, que será realizada no mês de outubro”. O documento foi aprovado 
por 10 votos a zero.

O último a ser incluído na pauta de votações foi o Projeto de Resolução 
nº 06/2014, da Mesa Diretora da Câmara, que “Dá nova redação ao artigo 
2º da Resolução nº 03/2014, que constitui uma Comissão de Assuntos 
Relevantes, para acompanhar a proposta de remanejamento de água do 
Rio Paraíba do Sul para o Sistema Cantareira”. O projeto foi aprovado por 
unanimidade e a partir de sanção do projeto a comissão será composta por 
05 (cinco) membros.

Roderley Miotto soma 
esforços na luta por melhorias 
na área de Segurança Pública

Vereador 
roderley Miotto, 
secretário de 
segurança Pública 
do estado de são 
Paulo, fernando 
grella e assessor 
da secretaria, dr. 
carlos

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) esteve na  terça-feira, 
dia 1º de abril, em reunião com o 
Secretário de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo, Fernan-
do Grella Vieira. O Vereador, 
atuante em todas as áreas no 
município, vem buscando bene-
fícios para nossa cidade, através 
de reuniões com Deputados e 
Secretários, para assim ter mais 
agilidade com os assuntos rela-
cionados à Pindamonhangaba.

Na ocasião, o parlamentar 
cobrou mais atenção com a 
questão da segurança local, so-
licitando o aumento do efetivo, e 
que o atendimento da Delegacia 
do Distrito de Moreira César 
passe a funcionar 24 horas por 
dia, além da possibilidade de 
aumento das bases móveis.

Roderley Miotto também 
pediu o envio da Rota (Rondas 
Ostensivas Tobias de Aguiar) 

para o município, e prontamente 
foi atendido pela Secretaria 
de Segurança Pública, que já 
enviou o efetivo para atuar em 
Pindamonhangaba. 

O parlamentar também 
buscou detalhes a respeito das 
ações da pasta, desenvolvidas no 
Estado, obtendo assim embasa-
mento para discutir o assunto, na 
Audiência Pública, que aconte-
cerá no próximo dia 11, às 10h, 
na Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, a pedido do 
Presidente da Câmara, Vereador 
Ricardo Piorino (PDT).

“Meu objetivo nesse en-
contro com o Secretário foi me 
inteirar a respeito das ações 
que o Governo pôde colocar 
em prática para reduzir os 
índices de criminalidade em 
Pindamonhangaba, além disso, 
levei reivindicações e voltei com 
respostas, como por exemplo, a 
presença da Rota, cujos policiais 

já se encontram na cidade, 
desde o dia 2, em patrulha-
mento pelas ruas dos bairros”. 
“Agradeço ao Secretário por 
ter nos recebido e detectado a 
importância das nossas reivin-
dicações”, finaliza o vereador 
Roderley Miotto.

soldado soares, Vereador roderley e 
sargento cyrillo, da rota

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Plenário aprova e 
Calendário Oficial de Festas 
e Eventos é instituído em 

Pindamonhangaba
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia 22/04/2014 às 14:30 horas

AUXILIAR DE CLASSE

13º GISSELE SANDRA DA SILVA
RUA VICENTE MACHADO GOMES, 127 – CÍCERO PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-410

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade e de curso na área, conforme exigidos 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  22/04/2014 às 14:00 horas

PINTOR

2º TAFAREL FERNANDES DE MELLO
RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 351 - CASTOLIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-510

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, 
em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia 22/04/2014 às 15:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

85º SELMA ABITANTE DE BARROS
RUA JACQUES FELIX, 217 – CENTRO
TAUBATÉ – SP
CEP 12020-060

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em 
original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia 22/04/2014 às 15:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

86º ESTHER DE SOUSA CARNEIRO
RUA PADRE AGENOR MATHIAS PESSOA, 198 – FREI GALVÃO
POTIM – SP
CEP 12525-000

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2014
A Prefeitura torna público que está aberta no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. 
do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº. 08/14, referente à “Contratação de 
empresa especializada, para execução da reforma e ampliação do CRAS do Araretama”, com 
encerramento dia 25/04/14 às 10h e abertura às 10h30. A garantia de proposta deverá ser feita até 
o dia 24/04/14, às 15h, na Tesouraria, no valor de R$ 3.209,00. O edital estará disponível no site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra 
das 8h00 às 17h00 ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 07 de abril de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 063/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 63/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de segurança desarmada em eventos de iniciativa da prefeitura e executados 
pelo município de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, a Autoridade Superior, face à 
manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis 
Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 03 de abril de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 056/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 56/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços técnicos de manutenções preventivas e corretivas de elétrica e 
mecânica, com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais 
de fábrica, para roçadeiras do tipo lateral e motosserras de diversas marcas, pertencentes a esta 
municipalidade, por um período de 12 meses”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sra. 
Pregoeira, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e 
suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 28 de março de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 265/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 265/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços funerários, incluindo material, mão de obra e translado, a serem utilizados 
no Município de Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa (item/lote): 
Lucas Cesar Ribeiro Velório ME (01). 
Pindamonhangaba, 02 de abril de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 061/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 61/14, que cuida de “Aquisição de lanches para atender 
a demanda da Secretaria de Esportes”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/preço R$): Maria de Lourdes 
de Souza Rezende ME (01 – 3,40).
Pindamonhangaba, 02 de abril de 2014.

PREGÃO Nº. 062/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 62/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviço de cobertura securitária para veículos oficiais pertencentes à frota da 
Sub Prefeitura de Moreira César e Departamento de Administração do Parque da Juventude 
com abrangência nacional, por um período de 12 meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor das empresas (itens/lotes): 
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (03 e 04); Royal & Sunalliance Serguros (Brasil) S/A 
(01 e 02). 
Pindamonhangaba, 03 de abril de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 033/2014

A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 33/14, referente à “Aquisição de 
cadeira de rodas, cadeira de rodas para banho, órtese, calçados anatômicos e muletas canadenses 
em hastes leves de alumínio”, com encerramento dia 24/04/14 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, 08 de abril de 2014.

PREGÃO Nº 050/2014

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. 50/14, referente à “Aquisição de órtese 
e cadeira de rodas”, com encerramento dia 24/04/14 às 15h e abertura às 15h30. 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, 08 de abril de 2014.

A COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA torna público que requereu na CETESB a renovação 
de licença de operação para artefatos de papelão, cartolina e cartão, n.e., fabricação de. Av. Celio 
Tadashi Kobayashi, 801, Distrito Industrial Dutra, CEP 12.412.790, Pindamonhangaba-SP.

LEI Nº 5.627,  DE 1º DE ABRIL DE 2014.
Institui no Município de Pindamonhangaba o Calendário Oficial de Festas e Eventos Tradicionais 
e dá outras providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído no Município de Pindamonhangaba o Calendário Oficial de Festas e Eventos 
Tradicionais, excetuando-se os programas e projetos de que são realizados diretamente pelas 
Secretarias Municipais.
§1º.  Os eventos que compõem o Calendário Oficial de Festas e Eventos Tradicionais são os 
constantes do Anexo Único, parte integrante desta Lei.
§2º. O Calendário de Festas e Eventos, contendo as datas e local da realização será divulgado pelo 
Poder Executivo anualmente, até o mês de março. 
Art. 2º - Fica o Poder Público autorizado a realizar, anualmente, as despesas necessárias ao apoio 
aos eventos do Município.
Art. 3º  A coordenação das atividades do Calendário Oficial de Festas e Eventos Tradicionais do 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Município de Pindamonhangaba, será realizada  através da Secretaria de Governo e Integração, 
com o apoio das demais Secretarias vinculadas ao evento.
Parágrafo único. As festas e eventos que tiverem apoio do Poder Executivo, dependerão da prévia 
aprovação da Secretaria de Governo e Integração.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei nº 5.323, de 21 de 
dezembro de 2011.
Pindamonhangaba, 1º de abril de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes - Secretário de Governo e Integração

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídico

SAJ/app/Projeto de Lei nº 31/14

ANEXO ÚNICO – LEI Nº 5.627, DE 1º DE ABRIL DE 2014. 
 

CALENDÁRIO OFICIAL DE FESTAS POPULARES E EVENTOS TRADICIONAIS  DO 
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

 
 

  JANEIRO 
 

Eventos de Ação de Graças com a comunidade Evento Educacional-  
Festa Popular de São Sebastião  
Evento no Residencial Pasin  
Faislândia – Instituto Salesianos 
Festa Popular de São Paulo Apóstolo 
 

FEVEREIRO 
 

Evento Popular de Pré Carnaval  
Festa Popular de São José  
Festa  Popular de Carnaval  
Evento do Rebanhão  
Evento Comemorativo da Semana Municipal do Idoso. 
 

MARÇO 
 

Eventos e Comemorações  do Dia Internacional da Mulher  
Evento do Cidadão Meio Ambiente 
Evento Cultural da Cidadania e da Ação Social 
Evento Popular do Encontro dos Tropeiros no Município 
Evento da Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência- A.F. C. D. 
Festas Populares  do Dia de São José  
Evento Popular Cultural e Educacional  
Festa Popular de São Benedito  
Evento de Ações Sociais nos Bairros do Município.  
Evento Comemorativo da Procissão Luminosa  
Evento Comemorativo do Domingo de Ramos  
Evento Comemorativo da Festa de Páscoa  
Evento Comemorativo da Caminhada do Silêncio  
Evento da Encenação da Paixão de Cristo   
 

ABRIL 
 

Festa Popular das Tradições no Município 
Festa Popular de Nossa Senhora de Lourdes no Município 
Evento Popular da Moda de Viola dos Tropeiros da Paz no Município 
Evento de Ações Sociais no Município e Distrito de Moreira César  
Festa Popular do Bom Pastor no Município 
Evento Educativo da Comunidade Aliança Jesus Agora Cajá  
Evento Popular de Aeromodelismo  

 
MAIO 

 
Evento de  Passeio ciclístico  comemorativo  a São José Operário  
Festa Popular de São Peregrino no Município 
Evento Educacional da Juventude nos bairros do Município.  
 Festa Julina do Residencial Pasin e Vila São José 
Festa Popular de Santa Cruz  
Festa Popular do Dia das Mães  
Evento Popular de Festividades da  APAE  
Festa Popular do Lar São Vicente de Paulo 
Festa Popular de Nossa Senhora de Fátima no Município 
Festa Popular de Pentecostes da Igreja Divino Espírito Santo 
Festa Popular do Divino  
Evento Comemorativo de Aniversário do Batalhão Borba Gato  
Festa Popular de Nossa Senhora Auxiliadora no Município  
Evento Comemorativo  de Aniversário da Criação da Organização Militar Festa Popular 
Santíssima Trindade no Município. 
Evento de Ações Sociais em diversos bairros do Município 
Evento Comemorativo  do Dia da Família-  
Festa Popular de Santa Rita de Cássia  
Evento Comemorativo da Semana Paulo Freire  
Evento Popular de Corpus Christi  
Festa Popular do Serviço de Obras Sociais do Município. 
Evento de Educacional da Associação Pindamonhangabense de Ecoterapia Cavalgar 

 
JUNHO 

 
Fórum do Dia do Meio Ambiente do Programa Escola da Família  
Festa Popular do SOS  
Evento de atividades Educacionais do  Grupo Escoteiro de Pindamonhangaba  
Evento Popular  do  Arraiá do Araretama 
Evento Comemorativo  de Corpus Christi 
Festa Popular Junina  
Festa Popular de Santo Antonio no Município  
Festa Popular e Santa Clara no Município  
Festa Popular de Nossa Senhora Perpétuo do Socorro no Município 
Festa Popular Junina da Catequese da Paróquia N. Sra da Assunção 
Evento Popular de Comemoração do Aniversário da Assembleia de Deus no Brasil-  
Igreja Evang. Assembléia de Deus - Alto Tabaú 
Festa Popular de São Pedro e São Paulo  
Evento de Ações Sociais em diversos locais do Município 
Festa Popular de São João Batista  
Festa Popular de Santa Cruz no Município e Distrito de Moreira César 
Evento Cultural – com a comunidade no bairro do alto Tabaú 
Evento de Show de Talentos  
Festa Popular São Paulo Apóstolo   

 
JULHO 

 
Evento Popular Olimpíada em prol do Lar São Vicente de Paulo Festa  
Festa Popular de São Domingos de Gusmão em bairro do Município 
Evento de Ação Social e Educacional bairros do Município 
Evento Popular da Festa Julhina do  APAE -beneficente 
Festa Popular Julhina  
Festa  Popular de Comemoração do Aniversário de Pindamonhangaba- 
Evento de Atividades Populares Esportivas   
Evento Popular em Comemoração ao Dia do Homem  
Festa Popular da Festa da Fogueira  
Evento Popular de comemoração ao Aeroclube  
 

Ação Popular do Tríduo Nossa Senhora do Carmo  
Festa Popular de Santa Luzia  
Festa Popular Senhora do Carmo e São Cristóvão  
Festa Popular de Sant’Ana  
Festa Popular de São João Bosco  
Festa Popular de São Cristóvão  
Festa Popular de São Joaquim  
Evento Popular Comemorativo do Araretama  
Festival Popular de Inverno  
Festa Popular de São Cristóvão  
Festa Popular Mineira  
 

AGOSTO 
 

Evento  Popular do Tríduo de São Domingos de Gusmão  
Evento Popular  na  Comunidade São Lourenço  
Evento Dia dos Pais   
Festa Popular do Bom Jesus  
Evento de Projeto Fim de Férias  
Evento da Corrida em Homenagem ao Atleta João do Pulo  
Festa Popular de Nossa Senhora da Assunção  
Encontro Popular de Jovens  
Evento Popular da Feira de Fraternidade  
Evento do Aniversário do Programa Escola da Família  
Festa Popular de Dom Bosco   
Festa Popular de São Rafael  
Evento de Conferência Municipal do Idoso  
Evento Popular do Dia Nacional de Luta  
Festa Popular de Santa Clara  
Festa Popular Santo Agostinho  
Festa Popular do Peão   
Festa Popular de Nossa Senhora D’Ajuda 
Evento Popular de Ações Sociais no bairros do Município 
Festa do Folclore  
Festa Popular da Padroeira de Pindamonhangaba Nossa Senhora do Bom Sucesso 
Festa Popular de Santo Agostinho  

 
SETEMBRO 

Festa Popular Nossa Senhora Piedade  
Festa Popular de Nossa Senhora Rosa Mística  
Evento Popular do Congresso das Crianças  
Festa Popular de São Vicente de Paulo no Distrito de Moreira César  
Festa Popular de Santa Cruz  
Evento  Popular do Tríduo da Exaltação da Santa Cruz  
Festa Popular dos Tropeiros  
Evento do Festival de Dança - Programa Escola da Família  
Festa Popular Padroeiro São Miguel Arcanjo  
Festa Popular da Primavera  
Evento Popular da Semana Evangélica de Pindamonhangaba  
Evento da Semana Municipal do Idoso de Pindamonhangaba 
Festa Popular de São Francisco de Assis  
Evento da Corrida Ecológica   
 

 
 

OUTUBRO 
 

Festa Popular de Nossa Senhora Aparecida  
Festa Popular Santa Terezinha  
Festa Popular de Nossa Senhora de Fátima  
Evento Popular de  Ações Educacionais  e sociais nos bairros do Município   
Festa do Dia das Crianças  
Evento Popular do Passeio ciclístico  
Festa Popular de São Geraldo  
Eventos comemorativos do Dia das Crianças  
Evento da Recreança no Distrito de Moreira César  
Evento Popular de Aniversário do Clube Estrela 
Festival de Teatro- Programa Escola da Família-  
Festa Popular Maranatha Diferenc Day  
Evento Popular de Congresso para os Jovens no Distrito de Moreira César   
Festa Popular de Nossa Senhora Rosa Mística  
Festa Popular de São Benedito  
Festa Popular São Judas Tadeu  
Evento do Campeonato Valeparaibano de Ciclismo no Município 
Evento da Queima do Alho da Ecoterapia  
Evento Comemorativo de Aniversário - Pista Pública de Skate João do Pulo  
Evento da Cavalgada  
Dia Municipal de Combate à Psoríase 

 
NOVEMBRO 

 
Finados  
Evento da Semana de Prevenção as Deficiências do APAE  
Evento de Ação Popular Social e Educacional nos bairros do Município  
Evento Popular Cavalgada da Paz  
Festa Popular Nossa Senhora das Graças  
Festa Popular de Santa Cecília  
Evento da Semana da Consciência Negra  
Festa Popular de Cristo Rei no Distrito de Moreira César 
Mostra de Talentos - Programa Escola da Família  
Festa Popular da Nossa Senhora da Saúde  
Evento do Dia do Deficiente  
 

DEZEMBRO 
 

Festa Popular de Nossa Sra Imaculada Conceição  
Festa Popular de Nossa Senhora Imaculada Conceição  
Evento Populares de Natal   
Festa Popular de Imaculada Conceição  
Evento Social das entidades  -  Grupo Fraterno  
Festival de Bandas da Juventude no Município  
Festival de Corrida de Rua do CORUPIN  
Evento Popular com os Tropeiros e Comunidade no Município  
Evento Comemorativo  de Aniversário da Academia Pindamonhangabense de Letras  
Festa Popular de São João Batista  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.217, DE 03 DE  ABRIL DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Rosangela Gonçalves e Silva, Diretora do Departamento de 
Gestão Educacional, para substituir a Sra. Elizabeth Cursino Rodrigues, Secretária de Educação 
e Cultura, durante o período em que a mesma encontrar-se em férias, de 28 de março a 16 de 
abril de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28 de março 
de 2014.
Pindamonhangaba, 03 de abril de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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Maria Fernanda Munhoz
 ***

os pesqueiros são atra-
tivos turísticos de gastro-
nomia e lazer não somente 
na área rural, mas tam-
bém pertinho do centro da 
cidade, como é o caso do 
Pesqueiro e restaurante 
Santa Luzia, que fica loca-
lizado no bairro de mesmo 
nome, próximo ao campo 
de futebol.

o local é aberto de 
quinta-feira a domingo, 
das 9 às 18 horas. Serve 
almoço à la carte, varie-
dade de porções, sorvetes 
e a especialidade da casa: 
a tilápia. Possui infraes-

Pesqueiro Santa Luzia é 
especializado em tilápias

trutura completa, com 
salão onde ficam as me-
sas e cadeiras, sanitários, 
área infantil e um tanque, 
onde os visitantes podem 
pescar as tilápias que, 
após a limpeza, são ven-
didas por quilo.

o pesqueiro tem, ain-
da, piscina com cascata, 
na qual os clientes podem 
ser divertir. Para aprovei-
tar somente a piscina, o 
preço é r$15 para adultos 
e r$8 para crianças.

Mais informações so-
bre o pesqueiro e restau-
rante poderão ser obtidas 
pelo telefone (12) 9 9787-
5254, com Lívia ou diego.

o departamento de 
Turismo da Prefeitura 
apoia os pesqueiros turís-
ticos da cidade, por meio 

de orientação e divulga-
ção.  Para entrar em con-
tato, os telefones são (12) 
3643-1761 e 3643-1424.

Tanque com tilápias e piscina são destaque

divulgação



83% dos homens com câncer de cabeça 
e pescoço são ou foram fumantes

 

UTILIDADE PÚBLICA

Conheça os serviços que são 
desenvolvidos nos Cras

• Atendimento Social/Acompa-
nhamento familiar: Famílias referen-
ciadas e acompanhadas contam com 
técnicos de referência responsável em 
encaminhar e estreitar os vínculos que 
garantam seus direitos. 

• Ações Socioeducativas e de 
convivência. Crianças, adolescentes, 
jovens, adultos, idosos e suas famílias  
participam de ações com o objetivo de 

desenvolver o sentido de pertencimento, 
de coletivo, autonomia, participação  so-
cial  e o acesso a bens e serviços.

• Ações de Capacitação Profi s-
sional. Criam oportunidades de geração 
de renda para a população em situação 
de vulnerabilidade social, melhorando as 
condições de acesso e permanência no 
mercado de trabalho formal e informal. 
Através de parceria com diversas organi-

zações do setor não governamental e da 
iniciativa privada.

• Inclusão Produtiva. Ações de 
sensibilização, cursos de qualifi cação e 
de aperfeiçoamento para a formação de 
grupos de produção direcionados ao de-
senvolvimento sustentável da população 
vulnerável.

• Ações Intersetoriais e em par-

ceria com a rede de Proteção So-
cial. A complexidade da realidade so-
cial exige a articulação e a otimização 
dos recursos disponíveis no território. 
Além da cooperação governamental, a 
intersetorialidade exige a integração de 
outros parceiros. Atualmente o Depar-
tamento de Assistência Social mantém 
convênios de cooperação técnica e fi -
nanceira com 20 entidades não gover-
namentais.

Em Pindamonhangaba a 
população pode contar com 
os trabalhos dos profi ssionais 
que atuam nos Cras, que são 
os Centros de Referência de 
Assistência Social. São es-
paços que facilitam o acesso 
das famílias e indivíduos, em 
situação de vulnerabilidade 
social, aos programas, proje-
tos, serviços e benefícios dire-
cionados para a prevenção de 
situações de riscos e fortaleci-
mento de vínculos familiares e 
comunitários.

CRAS END. ÁREA ABRANGÊNCIA 

CENTRO 

AV. ABUQUERQUE 
LINS,163 SÃO 

BENEDITO 

TEL.3645 3672 

ZONA URBANA 

Água Branca, Alto Cardoso, Alto do Tabaú,  Bela Vista, Boa Vista, Bosque da 
Princesa, Campo Alegre, Campos Maia, Centro, Crispim, Galega, Jardim Cristina, 

Jardim Imperial, Jardim Mariana, Jardim Resende, Jardim Roseli, Lessa, Maria 
Áurea, Maria Emilia, Ouro Verde, Parque das Nações,  Parque Dimas, Quadra 

Coberta, Sta. Luzia, Santana, São Sebastião, Socorro,  Vila Nair,  Vila Prado, Vila 
Rica, Vila São Judas Tadeu, Vila São Paulo, Vila Verde 

ZONA RURAL 

Beira Rio, Bonsucesso, Colmeia, Cruz Grande, Cruz Pequena, Mandu, Massain, 
Mombaça, Nova Gokula, Oliveiras, Pinga, Piracuama, Ponte Alta, Ribeirão 

Grande, Tetequera, Trabijú.  

MOREIRA 

CÉSAR 

R.MARIA LUIZA 
MACHADO 

SALGADO,153 
MOREIRA CESÁR 

TEL 3637 5386 

ZONA URBANA 

César Park, Cícero Prado, Jardim Azeredo,  Jardim Carlota, João Tamborindeguy, 
Karina, Laerte Assumpção, Liberdade, Loteamento Ramos, Mantiqueira,  

Marieta, Azeredo, Centro, Padre Rodolfo, Pasin, Paulino de Jesus,  Terra dos Ipês 
I, Terra   dos Ipês II, Vale das Acácias, Vale do Sol, Vila São Benedito, Vila São 

João, Vila São José 

ZONA RURAL 

Coruputuba, Sapucaia, Taipas. 

ARARETAMA 

R. José Alves 
Pereira Sobrinho, 

36 Nova Esperança 
TEL 3646 4554 

ZONA URBANA 

Fazenda Mombaça, Residencial das Américas, Caixa d’água, Araretama, Nova 
Esperança, CDHU Arco Íris, Fábrica de Blocos, Cidade Jardim, Jardim Princesa, 
Parque Lago Azul, Una, Marcon, Village Paineiras, Real Ville, Colonial Village 

CASTOLIRA 

Rua Regina Célia 
Pestana, Castolira 

TEL.3645 3672 

ZONA URBANA 

Água Preta, Andrade, Carangola, Castolira, Chácaras Reunidas, Haras Paulista, 
Jardim Yassuda, João de Barro, Maricá, Morumbi, Santa Cecília, Vila Suíça 

CIDADE 

NOVA 

Avenida Princesa 
d’Oeste s/n Cidade 

Nova 

TEL 3645 6949 

ZONA URBANA 

Campinas, Campininhas, Cidade Nova, Feital, Vista Alegre, Jardim Eloyna, Jardim 
Regina, Lago Azul, Pinhão Una, Pouso Frio, Recanto do Sol,  Santa Cruz, Triângulo, 

ZONA RURAL 

Vitória Parque, Shangri-lá, Goiabal, Borba, Solorrico 

 

Cada Cras conta com uma 
equipe composta por profis-
sionais do quadro próprio 
da administração munici-
pal. Eles executam o pro-
grama de Atenção Integral 
à Família, que é o principal 
programa ofertado com ação 
de caráter continuado, cujo 
público são famílias em si-
tuação de vulnerabilidade 
e/ou beneficiárias de pro-
gramas de transferência de 
renda  como: Bolsa Família, 
Renda Mínima, Renda Cida-

dã, Ação Jovem, Pead e de-
mais benefícios socioassis-
tenciais. 

Nesse espaço, os profis-
sionais trabalham para con-
solidar, unificar procedi-
mentos e nortear a atuação 
das equipes técnicas a partir 
de diretrizes que acontecem 
de forma integrada. Entre as 
ações estão os atendimentos 
sociais, ações socioeducati-
vas e de convivência, capaci-
tação profissional, inclusão 
produtiva, entre outras.

Saiba o que é cada uma das ações

VEJA A LOCALIZAÇÃO DOS CRAS E A 
ABRANGÊNCIA DE ATENDIMENTO

O Cras atende 
famílias em 
situação de 
vulnerabilidade

Arquivo TN

Levantamento rea-
lizado pelo Instituto do 
Câncer do Estado de São 
Paulo, ligado à Secretaria 
de Estado da Saúde e à 
Faculdade de Medicina da 
USP, na zona oeste da ca-

Levantamento é do Instituto do Câncer do Estado de SP

pital paulista, mostra que 
75% (7 em cada 10) dos ca-
sos de câncer de cabeça e 
pescoço atingem o público 
masculino. Desses pacien-
tes, 83% são ou foram fu-
mantes.

Dentre as diversas ne-
oplasias que podem ser 
desenvolvidas devido ao 
consumo de cigarros e pro-
dutos fumígenos estão as 
que se manifestam na re-
gião da cabeça e pescoço. 

Dos pacientes tratados nes-
se setor, 60% são vítimas 
de tumores localizados na 
boca e 40% na faringe ou 
laringe. O estudo aponta 
ainda que as ocorrências 
são mais frequentes em ho-
mens acima de 50 anos.

Além do tabagismo, o 
etilismo (consumo exces-
sivo de álcool) também 
está associado ao desen-
volvimento desse tipo de 
câncer. “O álcool, assim 
como o tabaco, tem uma 
relação expressiva com a 
doença. Quase 60% dos 
nossos pacientes são eti-
listas”, alerta o médico 
Marco Aurélio Kulcsar, 
chefe da Clínica da Cirur-
gia de Cabeça e Pescoço 
do Icesp. 

Ainda segundo o es-
pecialista, o Instituto do 
Câncer realizou no ano de 

O câncer de cabeça e 
pescoço compreende um 
grupo de neoplasias clas-
sifi cadas por localização, 
em áreas diretamente 
envolvidas com as funções 
de fala, deglutição, respi-
ração, paladar, olfato e 
outros. 

Entre os sintomas 
manifestados estão: 
manchas brancas na boca, 
dor, lesão ulcerada ou com 
sangramento e cicatriza-
ção demorada, nódulos 
no pescoço presentes por 
mais de duas semanas, 
mudanças na voz ou 
rouquidão persistente e 
difi culdade para engolir. 

Apesar do grande nú-

mero de casos, o potencial 
de prevenção da doença é 
alto, devido a sua relação 
inerente com o tabagis-
mo e etilismo. Medidas 
simples como não fumar 
e nem consumir bebidas 
alcoólicas em excesso, 
além de dar preferência 
a alimentos pobres em 
gordura e ricos em fi bras, 
ajudam a evitar o desen-
volvimento dos tumores.

Especialistas orientam 
também que as pessoas 
se habituem a examinar 
sua boca regularmente, 
já que, se detectadas na 
fase inicial, as neoplasias 
apresentam até 80% de 
chances de cura.

SINTOMAS X PREVENÇÃO

2013 cerca de 3.500 con-
sultas no setor. O número 
mostra que, embora os tu-
mores sejam passíveis de 

detecção precoce, por es-
tarem em regiões visíveis, 
muitas vezes os sintomas 
passam despercebidos.

SETE EM CADA DEZ CASOS 
DE CÂNCER DE CABEÇA E 

PESCOÇO INCIDEM SOBRE 
PÚBLICO MASCULINO: O 

HÁBITO DE FUMAR É O 
MAIOR FATOR DE RISCO

Divulgação

Tribuna do Norte

PINDAMONHANGABA 9 DE ABRIL DE 2014QUARTA-FEIRA


	TN0901
	TN0902
	TN0903
	TN0904
	TN0905
	TN0906

