Abrigo oferece cães e gatos para adoção

César Pictures

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 perﬁl.
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Pinda debate
segurança
pública
Pindamonhangaba promove nesta sexta-feira (11),
uma audiência pública para
discutir a segurança do município. O evento, que acontece às 10 horas, na Câmara

Municipal, vai buscar, por
meio de debates e diálogo,
soluções para aumentar a segurança da população, reduzir os índices de violência e
criminalidade.
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83% DOS HOMENS COM CÂNCER
FORAM OU SÃO FUMANTES
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.
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PROFISSIONAIS
DA SAÚDE DO
ESTADO TÊM
AUMENTO DE 35%

Divulgação

O evento será gratuito, voltado aos empresários e futuros empreendedores

Associação orienta na abertura de empresa
A Acip – Associação Comercial e Industrial 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 empreendedores sobre conceitos da constituição
de uma empresa, planejamento, produto,
marketing, recursos humanos, lucro e outros assuntos.
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Instituições podem receber créditos de nota ﬁscal
Divulgação
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PREÇO DA
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IMPULSIONA
INFLAÇÃO
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21º
PARCIALMENTE
NUBLADO

31º
UV 9

Fonte CPTEC/INPE

Orientações para contribuições serão dadas em evento na praça Monsenhor Marcondes

As instituições de assistência social sem ﬁns lucrativos do Estado de São Paulo, cadastradas na Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social, podem receber a doação de documentos
ﬁscais de consumidores que
não quiserem informar o
CPF na nota e aproveitar os
créditos do programa Nota
Fiscal Paulista. Nesta sexta-feira (11), representantes
da Apae farão a conscientização das pessoas na praça Monsenhor Marcondes,
para orientar sobre esse
procedimento.
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Estudantes têm novidades no
cardápio da merenda escolar

Não é a única vilã

Inflação ajuda FMI
a rebaixar crescimento
do Brasil

constante alta da inflação é um dos motivos 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 outubro 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 tempo: de que os dados oficiais no Governo Federal não
são os mesmos encontrados e confirmados por especialistas 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 instituições de crédito de todo o mundo.
Voltando ao ponto específico, outros motivos
apontados pelo FMI, que baixaram a estimativa, estão 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 precisa 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 conosco 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 Criméia.
Curioso é que o FMI tem previsões mais otimistas
para o país do que a dos próprios analistas brasileiros. De acordo com especialistas, é porque o Fundo
faz a análise considerando números, tendências econômicas 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%.

Maria Fernanda Munhoz
***
Em julho do ano passado,
a Secretaria de Educação da
Prefeitura realizou uma capacitação com as merendeiras da
equipe de alimentação escolar e
um ‘concurso’ interno de receitas para incrementar a merenda
escolar com pratos nutritivos
e saborosos. Os pratos vencedores – purê escolar, maionese
caseira e estrogonofe nutritivo
– estão entre as novidades no
cardápio deste ano, oferecido aos
estudantes.
A equipe de alimentação escolar de diversas unidades escolares - a Rede Municipal atende com a merenda a pré-escola,
Ensino Fundamental, Ensino
Médio (escolas estaduais) e EJA
- Educação de Jovens e Adultos – está preparando os novos

pratos com todo cuidado para os
alunos. Um exemplo é a equipe
da EE Iolanda Vellutini, destacada pelas nutricionistas e técnicas
em nutrição da Prefeitura, pelo
capricho na montagem e apre-
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também está esperando sua
nova família.
Já o Rabito, de aproximadamente 2 anos, e que foi
recolhido das ruas, é um cachorro de porte grande, tranquilo e brincalhão, que se
adapta bem com outros cães.
Outra cachorrinha que
está a espera de adoção é a
Clarinha, que tem aproximadamente 1 ano de idade
e também foi abandonada
no Ama. Ela tem porte pequeno, é dócil, muito calma
e se adapta bem com outros
animais.
Esses e outros cães e gatos estão a espera de adoção
no Abrigo Municipal de Animais. Para adotar, basta ir ao
AMA, de segunda a sexta-feira, 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 Abrigo fica na Estrada Municipal
do Maçaim, s/nº. Telefone
3648-2959 e e-mail: abrigodeanimais@pindamonhangaba.sp.gov.br.

Maria Fernanda Munhoz
***

Cachorros e gatos que
foram abandonados, resgatados ou que nasceram
no AMA - Abrigo Municipal de Animais podem ser
adotados. Os animais recebem todo o cuidado de
saúde e estão prontos para
receberem um novo lar.
De acordo com a administração do Abrigo,
para ‘humanizar’ o tratamento, os cães e gatos
recebem nomes quando
chegam ao AMA, em vez
de números – como pode
acontecer em outros locais. Essa é uma forma de
socializar os animais.
Esse é o caso, por
exemplo, da cachorrinha
Julieta, que tem aproximadamente 2 anos e foi
recolhida das ruas. Ela se
adapta bem com outros
cães e é ideal para ambientes externos.
A gatinha Raiely, que
foi abandonada no Abrigo e tem cerca de 4 meses
de idade, é brincalhona
e muito carinhosa. Ela

Saiba como ajudar
o esporte nacional
com parte do IR

A Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo decidiu
promover um aumento de
até 35% no salário dos servidores da pasta. O reajuste
irá beneficiar cerca de 30 mil
funcionários que atuam na
assistência.
A medida é fruto de estudo promovido por uma comissão técnica da Secretaria ao
longo do segundo semestre
de 2013, para adequar os recebimentos de acordo com os
praticados pelo mercado de
trabalho.
Os aumentos serão pagos
já neste mês. Serão aplicados
reajustes sobre o valor do

Os brasileiros
terão até o fim de
abril para enviar
à Receita Federal
a declaração de
Imposto de Renda
(IR). Além de regularizar as contas com o fisco,
os cidadãos têm
a opção de contribuir com o desenvolvimento
do esporte nacional. Neste ano não dá mais tempo,
mas, para a declaração de
2015, pessoas e empresas
interessadas poderão utilizar parte do IR devido para

Bingo do CCI do Vila Rica
O CCI – Centro Comunitário dos Idosos do
bairro Vila Rica realiza,
neste domingo (13), um
bingo beneficente. A atividade terá início às 14
horas em sua sede, localizada na rua Abel Corrêa
Guimarães, 1451. Estão
previstas 15 rodadas, nas
quais os participantes

irão concorrer a duas bicicletas, 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 antecipadas, com os membros da diretoria, no próprio CCI.

2º Encontro Estadual
da FEM-CUT/SP
Mídia Consulte

Divulgação

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).

Divulgação

Como funciona?
Pela legislação, pessoas físicas podem destinar até
6% de seu imposto de renda devido a projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte. Para as empresas, o limite é de 1%. Para as empresas é uma oportunidade de investir na imagem da instituição perante a
sociedade, principalmente no momento em que nunca
foi tão vantajoso investir em esporte.

Fundação Dr. João Romeiro

sentação dos pratos.
A intenção com essas novas receitas é oferecer um cardápio diferenciado, saboroso e nutritivo,
enriquecendo ainda mais a alimentação escolar.

Cães e gatos podem ser adotados no Abrigo

Saúde aumenta em
até 35% salário
de 30 mil servidores
Prêmio de Incentivo dos servidores, pagos todo o dia 25.
Entre os exemplos de
reajuste estão os Agentes
Técnicos de Assistência à
Saúde (psicólogos, assistentes sociais, biologistas, farmacêuticos, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e técnicos de
reabilitação física), que receberão aumento de 119% do
Prêmio de Incentivo.
Além deles, os técnicos de
enfermagem, com aumento
de 104%; os auxiliares de
enfermagem (86%); os enfermeiros (75%); e os atendentes (69%).

Divulgação

Divulgação

Na última quinta-feira (3),
representantes de Pindamonhangaba participaram de uma
reunião do Coletivo das Mulheres da FEM-CUT/SP na sede da
Federação, em São Bernardo
do Campo. Na ocasião, foram
definidos os preparativos do 2º
Encontro Estadual das trabalhadoras, que acontecerá no dia 22
de maio. O evento terá como
tema “Trabalho com saúde e
sem dependência”.

De acordo com informações da Secretária da Mulher da FEM-CUT/SP, o encontro vai destacar temas
que fazem parte do dia a dia
das mulheres, como o trabalho compartilhado, mulher
e saúde e dependência química. As sindicalistas também agendaram a próxima
reunião do Coletivo para o
dia 13 de maio, no Instituto
Cajamar.

Reunião mensal
A Assop – Associação dos
Orquidófilos de Pindamonhangaba realiza neste domingo (13), a reunião mensal da entidade. O encontro

EXPEDIENTE

acontecerá no estacionamento da Escola Estadual
Dr. Alfredo Pujol (rua Rubião
Júnior S/N°), a partir das 9
horas.
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CIDADE
Pinda terá Audiência Pública sobre segurança
ANA CAMILA CAMPOS
***
Com o objetivo de debater as questões de segurança pública do município, a Câmara de
Pindamonhangaba
vai
sediar uma audiência pública sobre a “Segurança
de Pindamonhangaba”. O
evento acontece às 10 horas desta sexta-feira (11),
e vai buscar, por meio
de debates e diálogo, soluções para amenizar os
índices de violência registrados na cidade.
Assuntos como participação da sociedade e
maior envolvimento da
população serão discutidos no encontro, bem
como questões ligadas à
possibilidade da vinda
de mais dois presídios
para a região, possivelmente em Tremembé.

Segundo informações
da presidência do Legislativo, algumas reivindicações 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 Distrito de Moreira César, implantando o plantão 24
horas e disponibilização
da Rota por, ao menos,
30 dias.
A audiência vai reunir
diversas autoridades do
Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, líderes
da sociedade civil, representantes de comunidades
e militares da cidade e Região Metropolitana, além
da presença do deputado
estadual major Olímpio.

Divulgação

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

Crédito de Nota Fiscal Paulista
pode ser doado para instituições
Divulgação

Para contribuir, há diversas formas de efetuar a doação às entidades
ANA CAMILA CAMPOS
***
Instituições de assistência social sem fins
lucrativos do Estado de
São Paulo que estejam
cadastradas na Seads Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social podem receber a doação de documentos fiscais de consumidores que
não quiserem informar o
CPF na nota e aproveitar
os créditos do programa

Nota Fiscal Paulista.
O consumidor que desejar contribuir deve solicitar a nota sem o CPF
e encaminhá-la para a
entidade que quiser beneficiar. Além da doação
dos créditos pelo encaminhamento das notas sem
CPF, o consumidor também tem a opção de informar 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 Monsenhor Marcondes com o
objetivo de conscientizar
a população a doar a Nota
Fiscal Paulista para a instituição. Haverá distribuição de panfletos além
de movimentação com
carro de som pelas ruas
da cidade.

Segundo informações do
próprio órgão, por meio dessa contribuição, a Apae Pindamonhangaba pode participar de sorteios e também
consegue resgatar os créditos
acumulados nas compras, levantando fundos para a manutenção da instituição.
No comércio da cidade
já existem várias urnas espalhadas a fim de facilitar
a ação. Basta depositar o
cupom fiscal em uma dessas urnas.

Preço da carne bovina
pressiona inflação
O Índice de Preços ao
Consumidor
Semanal
(IPC-S) atingiu 0,96%,
na primeira prévia de
abril ante 0,85%, no encerramento de março.
De acordo com a apuração feita pelo Ibre - Instituto Brasileiro de Economia da FGV - Fundação
Getulio Vargas, essa elevação de 0,11 ponto percentual foi provocada, principalmente, pelo avanço
no grupo alimentação (de
1,66% para 2,05%). Entre
os itens que mais pressionaram 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 pesquisados apresentaram aumentos de preços: saúde e cuidados pessoais
(de 0,49% para 0,71%)
sob o efeito dos medicamentos (de 0,04% para
0,73%); vestuário (de
0,63% para 0,97%) puxado pelo aumento de preços de roupas (de 0,80%
para 1,28%) e despesas

diversas (de 0,26% para
0,36%) com destaque
para a cobrança dos serviços em clínica veterinária
(de 0,78% para 1,32%).
Em comunicação, o
consumidor foi favorecido pela queda na média
de preços em 0,08% ante
uma alta de 0,05%. O
principal motivo foi o recuo 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%; tomate (30,30%); refeições
em bares e restaurantes (1,07%) ; leite longa
vida (4,17%) e gasolina
(0,94%).
Em sentido oposto, os que ajudaram a
frear o avanço do índice
foram:
frango
em pedaços (-2,46%);
maçã (-5,98%); tarifa
de telefone residencial
(-0,63%); alimentos preparados e congelados de
aves (-2,19%) e tarifa de
táxi (-1,61%).

Acip orienta empresários da cidade
Divulgação

A palestra gratuita será realizada nesta quarta-feira (9), no período da manhã, no auditório da Acip

O tema “Planejamento:
o primeiro passo para começar o seu negócio” será
discutido na Acip - Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba – nesta quarta-feira
(9), das 10 às 12 horas.
O facilitador do Sebrae,
Marcos Paulo Alves, vai
apresentar aos participantes a importância e os conceitos da constituição de
uma empresa, abordando
as necessidades do empreendedor, do empreendimento e da parte Legal.
O evento acontece no auditório da Acip. A palestra é
gratuita, com vagas limitadas. 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 “Atendimento para o setor de
serviços”. A palestra visa
aperfeiçoar as práticas de
atendimentos oferecidas
pelos estabelecimentos de
qualquer segmento. Palestra gratuita. Já no dia 28
de abril, às 8h30, acontece
o evento “Receita de Sucesso – Cenários e Tendências
para a alimentação fora do
lar”. O evento é voltado aos
empresários do segmento
de alimentação. Durante o
evento, dicas sobre atendimento, cardápio, entre outros. O evento é gratuito.
Informações e inscrições
no Sebrae, 0800 570 0800
ou (12) 3132-6777.
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Martim Cesar pede
Ricardo Piorino confirma:
Vereador Professor
instalação de lixeiras próximas Osvaldo protocola pedidos Audiência Pública sobre
aos pontos de ônibus
importantes para população segurança será no dia 11 de abril
C o m u n i ca ç ã o /C VP

C o m u n i ca ç ã o /C V P

de

Assessoria

de

Assessoria

Vereador Martim Cesar

O vereador Martim Cesar
(DEM) enviou solicitação ao
Prefeito Vito Ardito, pedindo
para que sejam instaladas lixeiras próximas aos pontos de
ônibus, localizados nos seguintes 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 instalação 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 departamento competente, para que
sejam feitos estudos visando
melhoria asfáltica e infraestru-

tura com guias e sarjetas na rua
Olivar de Araújo - “Calazans”,
no bairroAlto 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 moradores e dos veículos que por ali
trafegam.
Segurança
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao Prefeito é para
que sejam feitos estudos visando 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.

Vereador Professor Osvaldo

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) protocolou nesta segunda-feira, dia 07,
requerimentos pedindo
providências para a população 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 sofrem com a falta de pavimentação principalmente

nos dias de chuva, visto que
somente uma parte da referida 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 conhecimento das necessidades
e pedidos de nossa população, visto que não existe
pedido sem importância.
Sabemos que os problemas existem e estamos
trabalhando para que as
leis sejam cumpridas e os
munícipes tenham a cada
dia a melhoria em sua qualidade de vida,” ressaltou o
professor Osvaldo.

Roderley Miotto soma
Dr. Marcos Aurélio persiste
esforços na luta por melhorias na luta pela implantação do
na área de Segurança Pública Pronto Socorro Infantil
que ficam esperando por atendimento e na
desaglomeração de pessoas
em um mesmo
ambiente, podendo, até mesmo, acarretar
sérios traumas
aos mesmos”,
esclareceu o
vereador.
Além disso,
a instalação de
um Pronto Socorro 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 Saúde, a capacidade era de 200
atendimentos diários, o que
possibilitava uma melhor
atenção aos enfermos.
Pensando em nossas
crianças e em toda população, 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 Pindamonhangaba sempre será
minha prioridade”, enfatizou o Dr. Marcos Aurélio.

Fotos: Assessoria de Comunicação/CVP

Soldado Soares, Vereador Roderley
Sargento Cyrillo, da Rota

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 embasamento para discutir o assunto, na
Audiência Pública, que acontecerá 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 encontro 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 patrulhamento pelas ruas dos bairros”.
“Agradeço ao Secretário por
ter nos recebido e detectado a
importância das nossas reivindicações”, finaliza o vereador
Roderley Miotto.

e

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
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C o m u n i ca ç ã o /C VP

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, Fernando Grella Vieira. O Vereador,
atuante em todas as áreas no
município, vem buscando benefícios para nossa cidade, através
de reuniões com Deputados e
Secretários, para assim ter mais
agilidade com os assuntos relacionados à Pindamonhangaba.
Na ocasião, o parlamentar
cobrou mais atenção com a
questão da segurança local, solicitando 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)

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador
Ricardo Piorino (PDT), esteve
em São Paulo na segundafeira, 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 segurança pública do município,
que vem apresentando índices
alarmantes e assustadores nos
últimos meses.
Ricardo Piorino e outros
vereadores estiveram reunidos recentemente com o
Governador Geraldo Alckmin
na sede da Prefeitura de Pindamonhangaba para solicitar
providências, junto aos órgãos
do Governo do Estado, para
amenizarem os índices de
violência registrados na cidade. Dentre as reivindicações,
estão: aumento do efetivo das
Polícias (Civil e Militar), bem
como o número de Delegados;
Assessoria

de

Vereador Dr. Marcos Aurélio

O vereador Dr. Marcos
Aurélio (PR), visando a
melhoria da qualidade de
vida e a melhoria da saúde
dos pindamonhangabenses,
tem lutado, incansavelmente, pela separação do Pronto
Socorro Infantil. Para isso,
apresentou por diversas vezes, em sessões da Câmara
de Vereadores, inclusive na
última, realizada no dia 7 de
abril, requerimentos que pedem 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 terminais ou com ferimentos
graves. “Essa separação
ajudaria na recuperação
mais rápida das crianças

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

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

de

C o m u n i ca ç ã o

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

disponibilização de mais
veículos e motos ROCAM;
disponibilização de cinco
Bases Móveis Comunitárias;
agilidade para finalizar o 2º
Distrito de Moreira César, implantando-se plantão policial
de 24h; e colocação da ROTA
por tempo mínimo de 30 dias.
Entre outros itens, o Governador assumiu o compromisso
de ampliar, com urgência, o
número de policiais civis e militares em Pindamonhangaba e
também de enviar 05 (cinco)
Bases Móveis Comunitárias
para o município.
“AAudiência Pública será
o momento de discutirmos e
analisarmos o atual momento
e, juntos, encontrarmos soluções adequadas para esta situação em que vivemos. Temos
a certeza que a experiência e
a competência do deputado
estadual Major Olímpio também serão de grande importância para nos auxiliar nesta
missão na área de segurança
pública”, salientou o vereador
Ricardo Piorino.

C o m u n i ca ç ã o /C VP

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

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

Vereador
Roderley Miotto,
Secretário de
Segurança Pública
do Estado de São
Paulo, Fernando
Grella e Assessor
da Secretaria, Dr.
Carlos

“Evento contará com a presença do Deputado
Estadual Major Olímpio e autoridades da cidade”

Vereador
Ricardo
Piorino

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Plenário aprova e
Calendário Oficial de Festas
e Eventos é instituído em
Pindamonhangaba

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

A s s i s t e n t e s d e I m p r e n s a P a r la m e n ta r :
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)

www.camarapinda.sp.gov.br
Telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

Tribuna do Norte
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Pesqueiro Santa Luzia é
especializado em tilápias
Maria Fernanda Munhoz
***
Os pesqueiros são atrativos turísticos de gastronomia e lazer não somente
na área rural, mas também pertinho do centro da
cidade, como é o caso do
Pesqueiro e Restaurante
Santa Luzia, que fica localizado 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, variedade de porções, sorvetes
e a especialidade da casa:
a tilápia. Possui infraes-

trutura completa, com
salão onde ficam as mesas e cadeiras, sanitários,
área infantil e um tanque,
onde os visitantes podem
pescar as tilápias que,
após a limpeza, são vendidas por quilo.
O pesqueiro tem, ainda, piscina com cascata,
na qual os clientes podem
ser divertir. Para aproveitar somente a piscina, o
preço é R$15 para adultos
e R$8 para crianças.
Mais informações sobre o pesqueiro e restaurante poderão ser obtidas
pelo telefone (12) 9 97875254, com Lívia ou Diego.

O Departamento de
Turismo da Prefeitura
apoia os pesqueiros turísticos da cidade, por meio

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:

de orientação e divulgação. Para entrar em contato, os telefones são (12)
3643-1761 e 3643-1424.
Divulgação

CALENDÁRIO OFICIAL DE FESTAS POPULARES E EVENTOS TRADICIONAIS DO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
JANEIRO
Eventos de Ação de Graças com a comunidade Evento EducacionalFesta 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 FamíliaFesta 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 BrasilIgreja 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 PindamonhangabaEvento de Atividades Populares Esportivas
Evento Popular em Comemoração ao Dia do Homem
Festa Popular da Festa da Fogueira
Evento Popular de comemoração ao Aeroclube

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº 033/2014

EDITAL RESUMIDO

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.

Dia 22/04/2014 às 15:00 horas

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
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:

Tanque com tilápias e piscina são destaque

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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).

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
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
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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

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 FamíliaFesta 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

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
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
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 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
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

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

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

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
SAJ/app/

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.

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.

QUARTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

9 DE ABRIL DE 2014

UTILIDADE

PÚBLICA

Tribuna do Norte

83% dos homens com câncer de cabeça
e pescoço são ou foram fumantes
Levantamento é do Instituto do Câncer do Estado de SP
Levantamento
realizado 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-

pital paulista, mostra que
75% (7 em cada 10) dos casos de câncer de cabeça e
pescoço atingem o público
masculino. Desses pacientes, 83% são ou foram fumantes.

Dentre as diversas neoplasias que podem ser
desenvolvidas devido ao
consumo de cigarros e produtos fumígenos estão as
que se manifestam na região da cabeça e pescoço.
Divulgação

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

Dos pacientes tratados nesse 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 homens acima de 50 anos.
Além do tabagismo, o
etilismo (consumo excessivo de álcool) também
está associado ao desenvolvimento desse tipo de
câncer. “O álcool, assim
como o tabaco, tem uma
relação expressiva com a
doença. Quase 60% dos
nossos pacientes são etilistas”, alerta o médico
Marco Aurélio Kulcsar,
chefe da Clínica da Cirurgia de Cabeça e Pescoço
do Icesp.
Ainda segundo o especialista, o Instituto do
Câncer realizou no ano de

SINTOMAS X PREVENÇÃO
O câncer de cabeça e
pescoço compreende um
grupo de neoplasias classiﬁcadas por localização,
em áreas diretamente
envolvidas com as funções
de fala, deglutição, respiração, paladar, olfato e
outros.
Entre os sintomas
manifestados estão:
manchas brancas na boca,
dor, lesão ulcerada ou com
sangramento e cicatrização demorada, nódulos
no pescoço presentes por
mais de duas semanas,
mudanças na voz ou
rouquidão persistente e
diﬁculdade para engolir.
Apesar do grande nú-

2013 cerca de 3.500 consultas no setor. O número
mostra que, embora os tumores sejam passíveis de

mero de casos, o potencial
de prevenção da doença é
alto, devido a sua relação
inerente com o tabagismo 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 ﬁbras,
ajudam a evitar o desenvolvimento 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.

detecção precoce, por estarem em regiões visíveis,
muitas vezes os sintomas
passam despercebidos.

Conheça os serviços que são
desenvolvidos nos Cras
Em Pindamonhangaba a
população pode contar com
os trabalhos dos proﬁssionais
que atuam nos Cras, que são
os Centros de Referência de
Assistência Social. São espaços que facilitam o acesso
das famílias e indivíduos, em
situação de vulnerabilidade
social, aos programas, projetos, serviços e benefícios direcionados para a prevenção de
situações de riscos e fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários.

Cada Cras conta com uma
equipe composta por profissionais do quadro próprio
da administração municipal. Eles executam o programa de Atenção Integral
à Família, que é o principal
programa ofertado com ação
de caráter continuado, cujo
público são famílias em situação de vulnerabilidade
e/ou beneficiárias de programas de transferência de
renda como: Bolsa Família,
Renda Mínima, Renda Cida-

dã, Ação Jovem, Pead e demais benefícios socioassistenciais.
Nesse espaço, os profissionais trabalham para consolidar, unificar procedimentos e nortear a atuação
das equipes técnicas a partir
de diretrizes que acontecem
de forma integrada. Entre as
ações estão os atendimentos
sociais, ações socioeducativas e de convivência, capacitação profissional, inclusão
produtiva, entre outras.
Arquivo TN

VEJA A LOCALIZAÇÃO DOS CRAS E A
ABRANGÊNCIA DE ATENDIMENTO

CRAS

END.

ÁREA ABRANGÊNCIA
ZONA URBANA

CENTRO

AV. ABUQUERQUE
LINS,163 SÃO
BENEDITO

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

TEL.3645 3672

ZONA RURAL
Beira Rio, Bonsucesso, Colmeia, Cruz Grande, Cruz Pequena, Mandu, Massain,
Mombaça, Nova Gokula, Oliveiras, Pinga, Piracuama, Ponte Alta, Ribeirão
Grande, Tetequera, Trabijú.
ZONA URBANA

MOREIRA
CÉSAR

R.MARIA LUIZA
MACHADO
SALGADO,153
MOREIRA CESÁR

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

TEL 3637 5386

O Cras atende
famílias em
situação de
vulnerabilidade

ZONA RURAL
Coruputuba, Sapucaia, Taipas.

ARARETAMA

CASTOLIRA

R. José Alves
Pereira Sobrinho,
36 Nova Esperança
TEL 3646 4554
Rua Regina Célia
Pestana, Castolira
TEL.3645 3672

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

CIDADE
NOVA

Avenida Princesa
d’Oeste s/n Cidade
Nova

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

TEL 3645 6949

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

Saiba o que é cada uma das ações
• Atendimento Social/Acompanhamento familiar: Famílias referenciadas 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 social e o acesso a bens e serviços.
• Ações de Capacitação Proﬁssional. 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 qualiﬁcação e
de aperfeiçoamento para a formação de
grupos de produção direcionados ao desenvolvimento sustentável da população
vulnerável.
• Ações Intersetoriais e em par-

ceria com a rede de Proteção Social. A complexidade da realidade social 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 Departamento de Assistência Social mantém
convênios de cooperação técnica e ﬁnanceira com 20 entidades não governamentais.

