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AÇÕES DE PREVENÇÃO À HIPERTENSÃO SEGUEM ATÉ SÁBADO
A Campanha de Prevenção à Hipertensão é realizada em Pinda até
sábado (26) nas unidades de saúde, com veriﬁcação de pressão arterial e
dicas de saúde. O encerramento será realizado, ao mesmo tempo, na praça
Monsenhor Marcondes, Araretama e Cisas de Moreira César.
SAÚDE 5
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Campanha
do Agasalho
começa
nesta quarta
O Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba, em parceria com diversas instituições,
lança nesta quarta-feira (23), a
Campanha do Agasalho 2014. A

Sindicato
sorteia
carro 0Km
PÁGINA 2

ação tem o objetivo de arrecadar
cerca de 150 mil peças para serem
entregues às instituições assistenciais do município.
PÁGINA 8

Prefeitura
doa mudas
de árvores
PÁGINA 2

Milhares de ﬁéis celebram a fé

Mudança de trânsito no Lessa

As celebrações da Semana Santa receberam grande
número de fiéis, das diversas
paróquias e comunidades da
cidade. A encenação da Paixão de Cristo abriu as ativi-

A região do Lessa está recebendo uma série de alterações no sentido do trânsito, para aumentar a
segurança de motoristas e pedestres. A avenida Dr. Francisco Lessa Júnior passa a ser mão única

Cidade quer
melhorar
atendimento
no comércio

dades, na Sexta-feira Santa,
mostrando o talento artístico
e a fé das comunidades. No
último dia de celebrações, o
ponto alto foi a tradicional
procissão de São Benedi-

to que, mais uma vez, teve a
participação de milhares de
devotos. A festa em homenagem ao santo continua durante a semana.
PÁGINA 8

Vacinação contra gripe
disponível em vários postos
Marcos Vinício Cuba

PÁGINA 3

Restituição
do IR começa
em junho
O pagamento da restituição
do Imposto de Renda começa
no dia 16 de junho (1º lote). Serão sete lotes, liberados até dezembro deste ano.
PÁGINA 3
QUARTA-FEIRA

18º
NUBLADO E PANCADAS
DE CHUVA

28º
UV 8
Fonte CPTEC/INPE

sentido centro-bairro em toda a
via, requerendo atenção dos motoristas que vêm do anel viário. A
avenida receberá, ainda, ciclovias
e alterações no canteiro central.
PÁGINA 3

Pinda segue
na luta contra
a dengue

Pindamonhangaba continua
na luta contra a dengue, com
ações de prevenção e eliminação
dos criadouros. Na sexta-feira
(25), será realizado o “Dia D” com
atividades nas unidades de saúde,
panﬂetagem e teatro no centro da
cidade, passeata no Araretama,
entre outras ações, com participação dos estudantes e da comuPÁGINA 5
nidade.

Arnaldo
Antunes faz
show gratuito
no domingo
PÁGINA 7
Teve início na terça-feira (22), a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe.
A novidade é que neste ano, além dos pacientes já participantes da campanha, a
imunização gratuita abrangerá também as crianças com até cinco anos de idade.
Podem procurar uma das unidades de saúde para tomar a vacina: adultos acima
de 60 anos, gestantes, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores da saúde e
mulheres no período pós-parto (até 45 dias). O “Dia D” de vacinação será neste
sábado (26), em todas as unidades de saúde.
SAÚDE 5

PM abre
concurso
público
PÁGINA 2
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Os últimos serão os primeiros

Pessoas que declaram IR
no ﬁm do prazo recebem
restituição maior

A

oito dias do limite para a entrega da declaração
do Imposto de Renda 2014 (data base 2013),
cerca de 320 mil pessoas da região ainda não
enviaram os dados à Receita Federal. As informações
foram fornecidas pelas delegacias regionais do órgão.
Especialistas se dividem sobre a melhor data para
enviar a declaração.
Há a corrente que preﬁra que os contribuintes
façam o dever no início da abertura do prazo, para
facilitar o envio e garantir tranquilidade; outros acham
melhor deixar para o ﬁnal, pois assim cada um pode
ver e rever o formulário, evitando possíveis alterações
na peça.
Os que preferem deixar para o limite só devem ﬁcar atentos com a questão crucial do envio. Não basta
apenas ter todos os documentos e lançar no sistema,
tem ainda que fazer o download no programa de
envio e, posteriormente, encaminhar à Receita Federal. No último dia, há grandes chances da plataforma
de internet que recebe as declarações ‘cair’ devido ao
elevado número de pessoas que farão o ato simultaneamente.
Deste modo, pode se deixar para ‘em cima da hora’
e não na ‘última hora’. Ou seja, envie um ou dois dias
antes.
Para essas pessoas, há outras vantagens. A primeira
delas é que ‘com tempo’ de sobra para fazer a declaração, as chances de errar são menores. Mas, considerando que tudo esteja absolutamente correto, o benefício
vale mais para os que têm direito à restituição e é ainda
melhor quando o declarante não está precisando de
dinheiro.
Em média, deixar a declaração para o limite, fazendo com que a pessoa receba a restituição no último
lote, pode gerar rendimento até 45% superior.
Vale considerar que esta estratégia não serve para
aposentados, pensionistas ou quem possui doenças
graves de uma forma geral, pois elas têm prioridade no
recebimento da restituição – ocupando os dois primeiros lotes; os demais são destinados aos outros públicos
– respeitando a ordem de envio.
A conta é simples, pois o dinheiro da restituição tem
como base de correção a taxa Selic – que atualmente
está em 11% e subindo. O rendimento é maior que a
maioria das aplicações ﬁnanceiras. Assim, quem receber a restituição nos últimos lotes terá vantagem com o
rendimento de 11% da Selic.
Com R$ 1.000 de restituição, por exemplo, e se
for liberada apenas no sétimo e último lote, cada
pessoa terá aproximadamente R$ 1.680, contra R$
1.375 se recebesse na primeira leva e aplicasse na Caderneta de Poupança. Portanto, pense bem na hora
de declarar o imposto.

V

anguarda

LITERÁRIA

* José Valdez de Castro Moura

O FILÓSOFO DINAMARQUÊS
E O EXISTENCIALISMO

Um dos primeiros ﬁlósofos a se preocupar com
a questão crucial da existência humana: SOREN
AABYE KIERKEGAARD era
dinamarquês
(5/5/1813),
viveu 42 anos, escreveu em
diversas vertentes como ﬁlósofo e como teólogo. Discorreu sobre Ética Cristã,
criticava formalidades da
Igreja (era oriundo de rígida famíla protestante) e
associou fé e identidade. Os
seus escritos transparecem
angústia e sofrimento. Um
fato importante na sua vida
foi o rompimento do seu noivado com Regina Olsen, o
qual motivou uma mudança
radical no seu viver, indo viver na Alemanha e escolher
a solidão para assumir o seu
compromisso com a transcendência e a fé. A partir

dessa vivência, desenvolveu
o sentido de subjetividade e
da existência. Sempre tentou explicar os paradoxos
da existência religiosa, assumindo a sua ﬁlosoﬁa o
caráter socrático do autoconhecimento e a reﬂexão
do ser ante a verdade cristã.
Aﬁrmam alguns estudiosos
da sua obra que ele foi mais
pensador religioso do que
ﬁlosóﬁco, o que não reﬂete
bem a verdade.
Profundo conhecedor das
obras clássicas, desenvolveu
o seu pensamento sólido a
partir de profunda reﬂexão
e escreveu a sua Tese Universitária reportando-se a
Sócrates: ”O conceito de ironia com referência contínua
a Sócrates”; escreveu sob
pseudônimos e deixou inúmeras obras.

Fundação Dr. João Romeiro
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Sindicato sorteia carro e televisores
O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT irá sortear
um carro e dez televisores
em comemoração ao 1º de
Maio – Dia do Trabalhador. O sorteio será exclusivo para sócios do sindicato
e será realizado na sede da
instituição, dia 4 de maio,
a partir das 9 horas.
O carro que será sorteado é um Gol 1.6 completo,
licenciado e emplacado.
Os televisores são de 39
polegadas full HD, edição
especial para a Copa 2014.
Os sorteios serão realizados com todos os sócios
do sindicato, inclusive do
Comitê Sindical dos Aposentados Metalúrgicos.

Divulgação

O presidente do sindicato, Renato Marcondes
(Mamão), convida a categoria para participar do
sorteio. “É um esforço do
sindicato para valorizar
o sócio, aquele que comDivulgação

preende a importância da
luta sindical e contribui
com o movimento”, disse.

Este ano a confraternização será diferente, cada
Comitê Sindical vai fazer
com os trabalhadores da
sua fábrica, no grêmio ou
em outro local.
Na Gerdau, o sindicato também irá realizar o
1º Festival de Futebol de
Campo do Trabalhador,
do qual também participam os trabalhadores das
fábricas Harsco, Tecpar e
Minotauro.
O Clube de Campo do
sindicato ﬁcará aberto
também no feriado de 1º
de maio.

DOAÇÃO DE MUDAS DE ABRIL
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Meio Ambiente, realiza a doação de
mudas de árvores nativas e frutíferas, nos dias 24 e 25 de
abril. As mudas podem ser retiradas somente por moradores
da área rural da cidade, como chácaras e sítios. A doação
será realizada no Viveiro Municipal. Cerca de 30 moradores
podem retirar uma senha mediante apresentação de
comprovante de endereço. As mudas serão entregues das 8
às 10h30. Cada pessoa poderá retirar até 50 mudas, sendo
45 nativas e 5 frutíferas, além de 10 pingos de ouro.

DISCUSSÃO SOBRE TOMBAMENTO
DA MANTIQUEIRA É ADIADA
A reunião sobre o tombamento da Serra da Mantiqueira pelo Condephaat, que seria realizada em
Pinda, nesta quarta-feira (23), foi adiada. Nova reunião será marcada em outra data, que será comunicada às lideranças das comunidades envolvidas.

Inscrições para PM
até 30 de abril
A Polícia Militar recebe até 30 de abril
inscrições para o concurso público para 220
alunos-oficiais no curso superior de Ciências
Policiais de Segurança e
Ordem Pública. Os interessados devem se inscrever exclusivamente
pelo site da Fundação
Vunesp.
Para concorrer, é necessário ter concluído o
Ensino Médio, ser brasileiro, ter no máximo 26
anos, estar em dia com

KIERKEGAARD aﬁrmava que o Cristianismo não era
só um fato histórico, chegando
a dizer: ”O Cristianismo é de
uma seriedade tremenda. Ser
cristão é sê-lo no espírito; a
mais perigosa das heresias é
ﬁngir ou brincar de Cristianismo”. Deus, para ele, era “
Uma subjetividade inﬁnita”,
a salvação era a fé, e, sem riscos não pode existir. Deus era
amor porque “O amor de Deus
não somente ensina, mas conduz ao novo nascimento do
discípulo, passando do não
ser ao ser, pois, o fazer nascer
pertence a ELE cujo amor é
regenerador.”
Discorreu sobre os denominados estágios (ou modos)
da existência humana: o ESTÉTICO (o indivíduo busca
desfrutar e gozar a vida a cada
momento), o ÉTICO (em que
o indivíduo é maquinalmente
correto com a família e devotado ao trabalho) e o RELIGIOSO (o indivíduo age dentro de
uma consciência de fé). Cada
decisão por um dos modos de
vida, em busca da liberdade,

as obrigações eleitorais
e com serviço militar e
não possuir antecedentes criminais. O salário
inicial é de R$ 2.663,50.
Os homens devem ter
no mínimo 1,65m de altura, e as mulheres, 1,60m.
A taxa de inscrição é R$
130. Os candidatos aprovados passam por aproximadamente três anos
de formação na Academia de Polícia Militar do
Barro Branco, na zona
norte da capital de São
Paulo.

por livre escolha do homem é
um risco que pode transportá
-lo ao desespero e à angústia.
Contribuiu para a idéia
original do Existencialismo
de que não existe qualquer
predeterminação com respeito ao homem (como pensava
o Filósofo Hegel) e , que, essa
determinação e liberdade levam-no a várias opções para
encontrar a verdade, não sendo esta, descoberta no raciocínio lógico e, sim na subjetividade. Portanto, de acordo com
KIERKEGAARD, não existe
um projeto básico, uma essência deﬁnidora do homem.
Cada um se deﬁne por si, é
uma verdade para si e que a
existência precede a essência.
O grande ﬁlósofo aﬁrmou: ”A
Verdade seja para mim uma
idéia pela qual eu possa viver
ou morrer”. O homem precisa
compreender-se existindo, e o
núcleo da existência é a escolha (por seu livre-arbítrito) e
ela representa um risco pela
sua própria incerteza. Existir é
escolher-se livremente. O indivíduo é o artíﬁce de si mesmo.

* O autor é médico, prof. universitário, mestre e doutor pela
USP, da Casa do Poeta de S.Paulo, da UBT, da União Brasileira
de Escritores e o atual presidente do Conselho Estadual da UBT
e da UBT - Seção de Pindamonhangaba.
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Feira de Artesanato
para o Dia das Mães
O Lar da Criança Irmã
Júlia promove a 1ª edição
da Feira de Artesanato
para o Dia das Mães neste sábado (26), das 9 às 15
horas, com entrada franca. O evento oferece peças
de artesanato e bordados

feitas no local e que estarão à venda.
O Lar está situado na
rua São João Bosco, 744,
Pindamonhangaba. Mais
informações entrar em
contato pelo telefone (12)
3642-1485.

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

EXPEDIENTE

programas socioambientais
da Companhia: EDP nas
Escolas, Boa Energia na Comunidade, Boa Energia nas
Escolas e InovCity. A apresentação das propostas deverá ser feita até o dia 10 de
junho.
A equipe responsável
pelo trabalho vencedor receberá um prêmio no valor de
R$ 16 mil, e o professor-orientador, R$ 8 mil. Para o
trabalho que conquistar o segundo lugar, serão destinados
prêmios de R$ 8 mil à equipe
participante e de R$ 4 mil ao
docente orientador. As inscrições online e mais informações sobre as diferentes
etapas do desaﬁo podem ser
acessadas pelo site www.
edp.com.br.
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Prazo para entrega da declaração do
IR chega no período crucial
DA REDAÇÃO
***
Faltando uma semana
para o fim do prazo, as delegacias da Receita Federal
que atendem a região ainda
esperam receber 322 mil
declarações de Imposto de
Renda, cerca de 60% do total estimado pelo Fisco.
Juntas, as delegacias que
atendem a região do Vale
do Paraíba esperam receber
535 mil declarações, 4% a
mais do que no ano passado.
Este ano, o envio deve
ser feito exclusivamente
pela internet e o preenchimento também pode

ser feito por meio de um
aplicativo gratuito. O prazo vai até o dia 30 de abril.
Quem não realizar o envio está sujeito a multa
mínima de R$ 165,74. O
programa está disponível
para download.
Os contribuintes que
enviarem a declaração no
início do prazo, sem erros,
omissões ou inconsistências, também recebem mais
cedo as restituições caso tenham direito a ela. Idosos,
portadores de moléstia grave e deficientes físicos ou
mentais têm prioridade. Os
valores começam a ser pa-
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gos em junho de cada ano
pelo governo e se estendem
até dezembro, geralmente
em sete lotes.
Segundo a Receita Federal, estão obrigadas a
apresentar a declaração
as pessoas físicas que
receberam rendimentos
tributáveis superiores a
R$ 25.661,70 em 2013
(ano-base para a declaração do IR deste ano).
O valor foi corrigido em
4,5% em relação ao ano
anterior.
O programa está disponível para download na
página do Fisco.

Restituição começa a ser paga em junho

A Receita Federal vai começar a pagar a restituição do Imposto de Renda dia 16
de junho. A restituição será feita em sete lotes, entre junho e dezembro deste ano.
Veja o calendário das restituições:
1º lote: 16 de junho de 2014
2º lote: 15 de julho de 2014
3º lote: 15 de agosto de 2014
4º lote: 15 de setembro de 2014
5º lote: 15 de outubro de 2014
6º lote: 17 de novembro de 2014
7º lote: 15 de dezembro de 2014

Escola “Prof. João Martins de Almeida”
realiza celebração de Páscoa

Palestra sobre qualidade
no atendimento em Pinda

Divulgação

Cada convidado fez uma
abordagem sobre sua ótica
religiosa referindo-se à data
ANA CAMILA CAMPOS
***
Durante a quinta-feira (17), a Escola Estadual
“Prof. João Martins de Almeida” promoveu uma reflexão a respeito da Páscoa
com os alunos do Ensino
Fundamental II e Médio.
O encontro foi ecumênico e, para sua realização,
foram convidados André

Modesto, que pertence
ao Grupo Paulo de Tarso
e representou a doutrina
espírita, e Neide de Matos
Toledo, membro da Paróquia Nossa Senhora de
Fátima, representando o
catolicismo.
Cada convidado fez
uma abordagem sobre sua
ótica religiosa referindose à data.

De acordo com a aluna
do terceiro ano do Ensino
Médio “B, Vivian Sayuri
Vendramini Uchimura, a
reflexão foi importante,
pois “Páscoa não é apenas
chocolate, e sim, Jesus que
renasceu para nos salvar.
O professor Matheus
Oliveira reconheceu a importância da realização
do evento para os alunos.

“Ver a reação dos alunos reconhecendo a data
como um momento de fé
me fez recordar uma frase da carta do Papa João
Paulo II para os Jovens
que diz ‘precisamos de
santos que estejam no
mundo e saibam saborear
as coisas puras e boas do
mundo, mas que não sejam mundanos”.

O Sebrae-SP realiza
na quarta-feira (23), a
palestra “Qualidade no
Atendimento do Setor de
Serviços”. A apresentação é gratuita e será realizada a partir das 19 horas, no auditório da Acip
- Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba (rua Deputado
Cesar Claro, 44, centro).
Voltada para micro
e pequenas empresas
dos setores de comércio,
alimentação, serviços e
hospedagem, a atividade
tem como objetivo aperfeiçoar as práticas de
atendimento aos clientes, oferecidas pelos estabelecimentos voltados

diretamente ao público.
A consultora de atendimento do Sebrae-SP,
Natália Solano, vai mostrar como a prática de
ações simples durante
a abordagem ao cliente
pode garantir a fidelização e consequentemente
o aumento dos lucros e o
fortalecimento do negócio diante do mercado.
“A ideia é mostrar
para o empresário, que
diante da acirrada concorrência existente hoje
no mercado, oferecer
um atendimento de qualidade é um fator decisivo para garantir a continuidade do negócio”,
explicou Natália.

Programação

23/4 – 19 às 21 horas.
Palestra: “Qualidade no Atendimento para
Setor de Serviço”
Local: Acip

Av. Francisco Lessa Jr. terá alterações de trânsito
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A avenida Dr. Francisco Lessa Júnior terá alteração de sentido, passando a
ser mão única centro-bairro. Além da alteração, a via
será recapeada, iniciando
um pacote de dez ruas e
avenidas que receberão a
melhoria, numa primeira
fase, a partir de maio.
A alteração de trânsito
na Francisco Lessa visa a
melhoria no sistema viário e organização do tráfego naquela região. A partir
da mudança, quem vem
do Socorro e quer seguir
para o centro da cidade,
deve ir pela avenida Dr.
Fontes Júnior. O acesso
ao Lessa e região, a partir

do Socorro, deve ser feito
pela mesma via, entrando
pela rotatória do posto de
combustíveis/comércio
de material de construção.
Quem vem do anel viário,
sentido rotatória Mazzaropi, poderá acessar o
bairro do Lessa contornando à direita e depois
fazendo o retorno.
O Departamento de
Trânsito da Prefeitura
pede a compreensão dos
motoristas para essa alteração no tráfego. Além do
sentido único, a Francisco
Lessa receberá ciclovia e
mais duas faixas. O canteiro central será alargado
e haverá a mudança de local de um poste que existe
atualmente no local.

Recapeamento
A Secretaria de Obras
da Prefeitura vai recapear
diversas ruas da cidade, a
partir de maio. Nessa primeira fase, dez vias receberão o serviço. São elas,
por ordem alfabética: av.
Dr. Antonio Pinheiro Júnior, av. Dr. Francisco
Lessa Júnior, av. Monsenhor João José de Azevedo, av. Sgto José Joaquim
dos Santos Sobrinho, av.
Vereador Alfredo Molinari, rua Augusto Camilo de
Souza, rua Dr. Monteiro de
Godoy, rua José Moreira
Leite César, rua Maria Benedita Cabral San Martim
e rua Ryoiti Yassuda. Em
breve, outras ruas e avenidas serão contempladas.

Maria Fernanda Munhoz

Canteiro central será
alargado para organizar
melhor o tráfego de veículos
no local
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Felipe César – FC
Vereador Magrão se
Vereador Professor
manifesta contra a vinda de Eric aprova dois projetos reitera a criação da
Secretaria da Agricultura
presídio para Moreira César por unanimidade
C o m u n i ca ç ã o /CVP

pio solicitando ações
que possam amenizar
o problema de falta
de segurança que Pindamonhangaba vem
enfrentando. Ele fez
reivindicações como
aumento do efetivo da
Polícia Militar e aceleração para construção
da Delegacia de Polícia
no Distrito de Moreira
César, com atendimento 24 horas. Magrão
também se manifestou
contra a vinda de novos
presídios para nossa
V e r e a d o r M a g r ã o e n t r e g a o f í c i o a o D e p u ta d o
M a j o r O l í mp i o d u r a n t e A u d i ê n c i a P ú b l i c a q u e região, principalmente
para Moreira César. O
d e b at e u a s e g u r a n ç a d e P i n d a m o n h a n g a b a
parlamentar lembra que
O vereador Carlos Eduardo de
a região é cercada por presídios,
Moura - Magrão (PPS) participou como os instalados em Taubaté,
na manhã desta sexta-feira, dia Tremembé e Potim. “Não possuí11, da Audiência Pública sobre a mos estrutura para receber novos
Segurança de Pindamonhangaba. presídios, e temo que uma nova
O evento foi realizado com o ob- unidade prisional possa provocar
jetivo de debater as questões de o aumento de violência”, disse o
segurança do município e contou vereador.
com a presença de autoridades
Na audiência foi sugerida a
locais, da população e a ilustre realização de um requerimento
presença do Deputado Estadual conjunto para pleitear melhoMajor Olímpio.
rias na Segurança Pública do
Debates e diálogos marcaram município junto ao Governo
o evento em busca de soluções do Estado, visando a busca de
para amenizar os índices de vio- medidas que tragam mais segulência registrados na cidade. Fo- rança para Pindamonhangaba.
ram debatidos diversos assuntos, O documento foi aprovado por
como ações que o Poder Público todos. “Infelizmente os índices
poderá adotar para aumentar a são alarmantes. Assim, o Poder
segurança; aumento do efetivo da Público e Governo do Estado
polícia; participação da sociedade devem trabalhar em conjunto para
e questões ligadas a possibili- minimizar a violência, o tráfico de
dade da vinda de presídios para entorpecentes e outros delitos que
a região, possivelmente para o assolam nosso município. Vamos
Distrito de Moreira César.
trabalhar conjuntamente e fazer as
Aproveitando a oportunidade,
solicitações para que a segurança
o vereador Magrão protocolou seja restabelecida na nossa cidade”,
ofício ao Deputado Major Olím- concluiu o vereador Magrão.
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grávidas precocemente, e não
podemos ficar de braços cruzados. A informação e orientação
são as melhores formas de combater este problema”, concluiu
o Professor Eric.
Recolhimento de lixo
nos bairros distantes
Ainda na sessão ordinária
do dia 07 de abril, o vereador
Professor Eric apresentou vários
requerimentos (852, 851, 849,
848 e 771/2014) todos referentes ao mesmo assunto: a coleta
de lixo na área rural da cidade.
Segundo ele, “os moradores estão reclamando que as caçambas
de lixo deixadas nos bairros da
zona rural estão transbordando.
A coleta é irregular, proporcionando criação de moscas,
atraindo urubus, entre outros
problemas. A coleta de lixo é
concessão de serviço publico
essencial e deve ser fiscalizado
de perto”. Os bairros atingidos
são Oliveiras, Maçaim, Rodeio,
Bom Sucesso, Pau D’alho,
Martins e Piracuama.

Na última sessão ordinária,
o vereador Professor Eric (PR)
teve dois projetos aprovados por
unanimidade pelo plenário. O
primeiro Projeto de Lei Ordinária (PLO) é o de nº 185/2013 e
“Dispõe sobre a obrigatoriedade
dos estabelecimentos de ensino
a fornecer carteiras escolares
apropriadas aos estudantes com
deficiência”. “Adquirir carteiras
especiais destinadas aos alunos
com deficiência é importante
porque maximiza o potencial e
o rendimento dos alunos cadeirantes na rede de ensino pública
e privada da cidade. Essa medida é importante, pois tudo que
possa interferir negativamente
no processo de aprendizado de
tais alunos deve ser combatido”,
afirmou o vereador.
Outro projeto aprovado foi
o PLO nº 20/2014, que “Institui
a Semana de Orientação e Prevenção da Gravidez na Adolescência”, que será comemorada
na última semana do mês de
novembro. “A adolescência é o
momento de formação
escolar e de preparação
para o mercado de trabalho. A gravidez nessa
fase da vida significa
o atraso ou até mesmo
a interrupção desses
processos. Como professor observo, cada
dia mais, adolescentes

Assessoria

Edil protocolou reivindicações ao Deputado
Major Olímpio na Audiência Pública
realizada no dia 11 na Câmara de Pinda

Vereador
Professor Eric

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

O vereador Felipe
César – FC (PMDB)
reitera sugestão enviada ao prefeito, através
de Indicação, em que
solicita a criação da Secretaria da Agricultura
em Pindamonhangaba.
O vereador alega que o
prefeito transferiu a Diretoria de Agricultura,
que estava vinculada à
Secretaria de Indústria
e Comércio, para a
Secretaria de Governo
e Integração, o que tem
dificultado a tramitação
de ações vinculadas ao
meio rural. Além do
mais, a Diretoria de
Agricultura e a Secretaria de
Governo e Integração, estão em
locais diferentes, fazendo com
que os agricultores de nosso município passem por um verdadeiro
“calvário” para resolver as suas
questões rurais. “Entendemos
que a criação de uma Secretaria
específica vai melhorar a tratativa
com a questão rural, já que somos
polo regional da agricultura e o
prefeito, por raízes de família, é
ligado a área rural”, enfatiza o
vereador.
Beneficio a entidades sociais
e associações de bairros
O vereador Felipe César –
FC apresentou o Projeto de Lei
168/2013, que prevê a publicação
a título gratuito de documentos
oficiais de entidades assistenciais
e associações de bairros, devidamente constituídas no jornal
Tribuna do Norte, pertencente à
Fundação Dr. João Romeiro. O
vereador justifica seu projeto no
fato de as entidades assistenciais
e a associações de bairros, muitas
vezes não terem condições de
arcar com os custos de suas publi-
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V e r e a d o r F e l i p e C é s a r - FC

cações, onerando as mesmas, que
em muitos casos, não possuem
renda suficiente para se manter.
Faculdade
Pública Federal
O vereador Felipe César FC insiste junto ao Governo
Federal, através do Ministério
da Educação da instalação de
uma faculdade pública em Pindamonhangaba, com cursos em
diversas áreas para beneficiar a
juventude da região metropolitana do Vale do Paraíba.
Segundo o vereador Felipe
César - FC, esta iniciativa se faz
necessária para dar condições
aos jovens, sobretudo os mais
carentes, de ter acesso à formação superior de forma gratuita.
A necessidade desta região é de
uma faculdade pública federal,
que ofereça cursos como medicina, engenharia, arquitetura,
matemática, química e física,
visando atender a demanda de
estudantes que não tem condições de pagar um ensino superior
de qualidade.

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

Janio Lerario tem
Vereador Cal
Toninho da Farmácia
visita obras nos bairros
Projeto de Lei aprovado pede obras no
O PL foi apresentado durante a 11ª sessão Loteamento Liberdade Andrade e Crispim
de

2014 e aprovado por unanimidade
Assessoria

de
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Parlamentar quer parceria entre Prefeitura e
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Sabesp para rebaixamento de adutora e do coletor
de esgoto visando a complementação do asfalto
na avenida das

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Andrade

O vereador Toninho da Farmácia também solicita à Administração, a manutenção do asfalto da rua Maria Benedita
Cabral San Martin, no bairro do Andrade. “Faço este pedido
pois a rua está cheia de buracos devido a implantação da nova
galeria de águas pluviais”, solicita o vereador.

Vereador Cal

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
Assessoria

O vereador Toninho da Farmácia também visitou o canteiro
de obras da futura Remefi do bairro do Crispim, que está sendo
construída na rua Ceará. “É uma grande obra que está no início
de sua construção. Esta Remefi será muito importante para
todos os alunos dos bairros do Crispim, Andrade, Carangola
e Bosque”, afirma o vereador Toninho da Farmácia.

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Homenagem
Benedito Soares da Costa
nasceu em 27 de Dezembro de
1944 na cidade de Tremembé. É
filho de Victor Soares da Costa e
AnaAngélica de Jesus. Casou-se
com dona Maria Célia de Faria
com quem teve seis filhos: João
Carlos, Salete, Roseli, Marcelo,
André e Mislene. O Sr. Benedito
mudou-se para o bairro das Oliveiras logo após seu nascimento,
onde cresceu e passou sua
infância e juventude. Era um
homem humilde e trabalhador e
sempre viveu de forma modesta
e honrada. Faleceu no dia 31 de
março de 2009, vítima de um
câncer de bexiga.

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) esteve visitando as
obras de construção das bocas de lobo em várias ruas do bairro
do Andrade. “Esta obra de construção das bocas de lobo nas
ruas do Andrade sem dúvida, fará muita diferença na época
das chuvas fortes que inundava as ruas e as residências dos
moradores”, disse Toninho da Farmácia.
Remefi do Crispim

de

Durante a última sessão de
Câmara, realizada no dia 07 de
abril, o vereador Janio Lerario
(PSDB) teve o Projeto de Lei
n°48/2014, que denomina de
“Benedito Soares da Costa” a
rua que tem início na estrada
Emídio de Assis Alves Neto e
termina na propriedade do Sr.
José Maria Rosa Filho, aprovado por unanimidade.
Para o parlamentar, “é
importante as denominações
de rua, pois todos precisam
residir em uma rua reconhecida, com nome, número e CEP
para que seja possível receber
correspondências, até mesmo
as zonas rurais”.

Limpeza na
quadra do cemitério
O vereador Cal está agradecendo ao Prefeito Vito Ardito,
através da equipe do DSM,
pela limpeza feita na quadra do
cemitério onde está sepultado
o grande cineasta Amácio Mazzaropi, No domingo, foi realizada a cantoria em homenagem
a Mazzaropi. Cal solicita ainda
que esta limpeza seja estendida
em todo o cemitério já que o
local está necessitando de uma
boa limpeza para que esteja
em perfeitas condições para a
homenagem do Dia das Mães.
O vereador reivindica também
que seja promovida a volta do
guarda noturno, que fazia a
ronda no cemitério e sempre foi
elogiado seus serviços evitando que vândalos estraguem os
túmulos das pessoas que estão
ali sepultadas.

Preocupado com os moradores do bairro Liberdade,
o vereador José carlos Gomes – Cal (PTB) enviou os
requerimentos nº 2.900/2013
e nº 196/2014 ao Prefeito
Vito Ardito Lerario para que
através da Secretaria de Obras
e da Subprefeitura de Moreira
César solicite junto à SABESP
que se faça o rebaixamento da
adutora de água e do coletor
de esgoto da Avenida das
Orquídeas, no trecho do Loteamento Liberdade. A obra é
necessária para que seja feito
a complementação do asfalto
dessa importante via de acesso
que liga os bairros Ipê I, Liberdade e Vale das Acácias.
Através do ofício nº
291/2014, o vereador Cal
recebeu a resposta de que nos
próximos dias será iniciado o
serviço do rebaixamento, a ser
executado pela SABESP.
Ressalta, ainda, o vereador
Cal que logo após o termino do serviço do rebaixamento, cobrará urgência no
asfaltamento, para que os
moradores daquele local,
principalmente as crianças, não sofram mais com
a poeira e barro.

Assessoria

Vereador Janio Ardito Lerario

Orquídeas

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

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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
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SAÚDE
Pinda oferece vários postos
de vacinação contra gripe
Marcos Vinício Cuba

Este ano, campanha de vacinação contra gripe é mais abrangente

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Começou na terça-feira
(22), a Campanha Nacional de Vacinação contra a
Gripe. Em Pindamonhangaba, a população pode
procurar uma das 20 unidades de saúde.
A imunização é destinada a crianças da faixa
etária entre seis meses a
menores de cinco anos de
idade; adultos acima de
60 anos; gestantes e pessoas com doenças crônicas; trabalhadores da saúde e mulheres no período
pós-parto (até 45 dias).
As gestantes devem
apresentar comprovante
de gestação, que pode ser
atestado médico, carteirinha de gestante ou o resultado de exame positivo.
Pessoas com idade acima
de 60 anos devem levar
o RG. Pais ou responsáveis por menores de cinco
anos devem levar a carteira de vacinação do menor.

Sábado (26), será realizado o Dia D de Vacinação e todas as unidades
de saúde estarão abertas,
das 8 às 17 horas. Pinda
deverá vacinar 31 mil moradores, deste número,
12.250 são adultos acima
dos 60 anos.
Ana Maria da Silva e
Oscar Cândido da Silva
procuraram o Centro de
Especialidades Médicas
na manhã do dia 22 e já

se imunizaram contra a
doença. Eles comentam
que quando passaram a
ser vacinados não tiveram
mais problemas, nem sequer resfriado.
Laura Oliveira da Silva comenta que a vacina é
excelente e tem por base o
próprio filho, que sofre com
problemas respiratórios e
quando passou a se vacinar
contra a gripe nunca mais
sofreu com a doença.

Observe os locais de vacinação
Moradores da região central
A sala de vacinação do Centro de Especialidades Médicas irá imunizar as crianças menores de
cinco anos, gestantes e mulheres no período pós
-parto.
Entre os dias 24 de abril e 9 de maio os idosos
que moram na região central deverão ir ao prédio
do antigo laboratório para receber a vacina.

Moradores das demais regiões

Deverão procurar a unidade de saúde mais
próxima de casa

Cidade promove Dia D contra dengue Semana de Prevenção
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A Secretaria de Saúde
de Pindamonhangaba vai
promover nesta sextafeira (25) o Dia D contra
a dengue. As unidades de
saúde irão realizar várias
atividades para conscientizar a população sobre a necessidade de prevenção e eliminação dos
criadouros.
A equipe da Vigilância
Epidemiológica estará na
praça Monsenhor Marcondes das 8 às 18 horas,
orientando, distribuindo
materiais informativos e,
às 10 e às 15 horas, haverá apresentações de um
trabalho teatral sobre o
tema.
Profissionais da unidade de saúde do Araretama
farão passeata no bairro. A ação contará com o
apoio de um caminhão,
que servirá para a popu-

Marcos Vinício Cuba

Município realiza ações para eliminar o mosquito transmissor da doença
lação eliminar objetos que
possam se tornar criadouros do Aedes aegypti.
A passeata sairá da

unidade de saúde do Nova
Esperança, a partir das
8h30, praça em frente à
igreja católica, onde ha-

verá apresentação teatral.
Esta ação também terá a
participação de alunos das
escolas do bairro.

à Hipertensão termina
neste sábado

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A hipertensão é uma
doença silenciosa que acomete grande parcela da
população brasileira. Para
fazer com que o cidadão
se conscientize sobre os
cuidados com a própria
saúde, o município está
promovendo a Semana de
Prevenção à esta doença.
As ações terminam neste
sábado (26).
No dia 22 o público
assistiu a uma palestra
sobre o tema no auditório da Prefeitura e neste
sábado os trabalhos serão realizados em três
locais: praça Monsenhor
Marcondes, praça do
Araretama (próxima à
igreja católica), e praça
do Cisas, em Moreira Cé-

sar, o atendimento será
das 8 às 12 horas.
Além do período da
campanha, a população
pode procurar a unidade
de saúde mais próxima
de casa para verificar a
pressão arterial e manter
a saúde em dia, para evitar problemas como AVC
- Acidente Vascular Cerebral ou infarto.
Alguns alimentos são
prejudiciais à saúde e podem desencadear a hipertensão, por este motivo,
faça escolhas saudáveis.
Consuma frutas, verduras,
legumes, alimentos assados, grelhados ou refogados. Evite sal, temperos
prontos, açúcares, doces,
alimentos industrializados, fritos, enlatados, embutidos e conservas.
Marcos Vinício Cuba

Campanha de prevenção ao
câncer bucal segue até maio
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A população acima
de 60 anos deve ficar
atenta em relação ao
câncer bucal, o município está promovendo uma campanha de
prevenção à doença.
As ações da campanha
seguem até o dia 9 de

maio. Este trabalho é feito juntamente com a vacinação contra a gripe para
que mais pessoas possam
se prevenir. Após receber
a vacina, informe-se na
unidade de saúde sobre a
campanha.
O exame é simples,
rápido, indolor e muito importante na de-

tecção de alterações
bucais. As pessoas desta faixa etária devem se
prevenir, deixando que
o dentista faça o devido
trabalho de verificação,
caso seja necessário, o
paciente será encaminhado para fazer exames complementares e
o tratamento.

O câncer bucal possui várias causas, as
principais são: cigarro, cachimbos, bebida
alcoólica e exposição
solar de longa duração. Geralmente aparecem feridas na boca,
inchaço e o paciente
sente dores na cavidade bucal.
Objetivo é orientar sobre riscos vasculares
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Estado de São Paulo

Estado de São Paulo

DECRETO Nº 5.040, DE 03 DE ABRIL DE 2014.
Retifica o Decreto nº 4.518, de 30 de março de 2009, que declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, uma área de terreno localizada na Estrada Municipal Jesus Antonio de
Miranda, Bairro do Ribeirão Grande, necessária para construção de Quadra Poliesportiva e Centro
Comunitário.
Dr Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e nos
termos do art. 5º, letra “m”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A :4.518, de 30 de março de 2009, que passa a vigorar com as seguintes medidas e confrontações:
“As medidas e confrontações dessa área, desmembrada da matrícula nº 23717 do Cartório de
Registro de Imóveis e Anexos desta Comarca, pormenorizadamente , são as seguintes : iniciando
no ponto “E”, no mapa em anexo, no sentido horário, segue-se no rumo magnético inicial 26º 43’ 50”
NW numa extensão de 157,99 m ( cento e cinqüenta e sete metros e noventa e nove centímetros
) até encontrar o ponto “D” confrontando-se com a Área Remanescente 1 da matrícula nº 23717
propriedade de Vanilda de Almeida Cardoso e s/m Jarosiahy Laudo Cardoso, Alzira de Almeida
Ferraz e s/m Armando Ramos Ferraz, Nosvaldo de Almeida e Maria Rosa de Souza Almeida; do
ponto “D” deflete à direita no rumo magnético 78º 00’ 00” NE numa extensão de 30,42 m ( trinta
metros e quarenta e dois centímetros ) ; deste ponto no rumo magnético 68º 00’ 00” NE prossegue
por mais 96,00 m ( noventa e seis metros ) ; deste ponto caminha por mais 43,00 m ( quarenta
e três metros ) no rumo magnético 65º 00’ 00” NE; deste ponto no rumo magnético 66º 00’ 00”
NE caminha-se 29,36 m ( vinte e nove metros e trinta e seis centímetros ) até encontrar o ponto
“F” confrontando-se com propriedade de Manoel Alves Moreira; do ponto “F” deflete à direita no
rumo magnético 24º 26’ 39” SE numa extensão de 55,99 m ( cinqüenta e cinco metros e noventa
e nove centímetros ) até encontrar o ponto “G” confrontando-se com a Área Remanescente 2 da
matrícula nº 23717 propriedade de Vanilda de Almeida Cardoso e s/m Jarosiahy Laudo Cardoso,
Alzira de Almeida Ferraz e s/m Armando Ramos Ferraz, Nosvaldo de Almeida e Maria Rosa de
Souza Almeida; do ponto “G” deflete à direita no rumo magnético 38º 00’ 00” SW e seguimos por
18,40 m ( dezoito metros e quarenta centímetros ); deste ponto caminha-se 20,00 m ( vinte metros
) no rumo magnético 42º 00’ 00” SW; deste ponto prossegue-se por mais 48,00 m ( quarenta e oito
metros ) no rumo magnético 41º 00’ 00” SW; a partir desse ponto segue-se por uma extensão de
76,00 m ( setenta e seis metros ) no rumo magnético 42º 00’ 00” SW; deste ponto caminha-se mais
40,00 m ( quarenta metros ) no rumo magnético 38º 30’ 00” SW; a partir deste ponto segue-se por
uma distancia de 9,34 m ( nove metros e trinta e quatro centímetros ) no rumo magnético 26º 00’
00” SW até encontrar o ponto inicial “E”, origem deste caminhamento e encerrando o perímetro a
área de 20.004,06 m2 ( vinte mil e quatro metros quadrados e seis decímetros quadrados ) ; entre
os pontos “G” e “E”, ponto final e inicial, a gleba confronta-se com o leito da Estrada Municipal Jesus
Antonio de Miranda, antiga Estrada Municipal do Ribeirão Grande.”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de abril de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº. 5.041, DE 08 DE ABRIL DE 2014.
Aprova o Plano de Manejo do “PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO TRABIJU”
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e nos termos dos arts. 8º e 9º da Lei nº 4.900, de 27 de janeiro de 2009, e considerando o
Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Trabiju, apresentado pelo Conselho Gestor do
Parque Natural do Trabiju.
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica APROVADO o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Trabiju.
Parágrafo único. O Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Trabiju de que trata o “caput”
passa a integrar este decreto.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 08 de abril de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Secretário de Governo e Integração
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança
desarmada em eventos, a serem realizados no município de Pindamonhangaba
ATA nº 015/2013 Empresa: ALTASEG VIGILANCIA EIRELI - ME
Processo nº
3896/2013

Autorização de Fornecimento nº
042/2013

Valor R$
48.472,00

Data da AF
07/02/2013

17197/2013

865/2013

10.358,40

27/06/2013

17999/2013

966/2013

29.880,00

05/07/2014

25492/2013
27836/2013

1639/2013

7.768,80
1.992,00

14/10/2013
12/11/2013

1811/2013

28880/2013

1741/2013

796,00

01/11/2013

32876/2013

2003/2013

1.328,00

18/12/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2013
Objeto: Aquisição de barra de ferro, arame recozido e malha painel pop, para serem
utilizados em diversas obras e manutenções no município.
Valor R$

Data da AF

640/2013

15.775,00

20/05/2013

17025/2013

997/2013

2.740,00

16/07/2013

19628/2013
27896/2013

1186/2013
1813/2013

3.425,00
3.425,00

08/08/2013
14/11/2013

13530/2013

Autorização de Fornecimento nº

Serviço de
Entidade
Proteção Social
BASICA
IA3 – Instituto de Acolhimento

ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.042, DE 15 DE ABRIL DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e nos termos da Lei nº 5.635, de 15 de abril de 2014.
D E C R ETA
Art. 1º. Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de
R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), na Administração do Gabinete, Fundo Social de Solidariedade,
referente ao termo de convênio nº 70/14, firmado com o Fundo Social de Solidariedade do Estado
de São Paulo . A classificação orçamentária será:
02.00
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
02.20
Fundo Social de Solidariedade
2 037		
Fundo Social de Solidariedade
08 244 0019.2
3.3.90.30 – Material de Consumo
R$ 22.000,00
Art. 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo Fundo
Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 15 de abril de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.630, DE 08 DE ABRIL DE 2014.
Denomina de MARIA ELOÍNA ALVES LEITE a Rua Um, situada no Bairro Shangri-lá.
(Projeto de Lei nº 09/2014, de autoria do Vereador Professor Eric de Oliveira)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. Fica denominado de MARIA ELOÍNA ALVES LEITE a Rua Um, situada no Bairro Shangri-lá.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de abril de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 08 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

ATA nº 034/2013 Empresa: CONSTRÚNICA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Processo nº
13580/2013

Autorização de Fornecimento nº
639/2013

Valor R$
936,00

Data da AF
20/05/2013

17024/2013
19627/2013

998/2013
1187/2013

140,40
1.052,40

16/07/2013
08/08/2013

Serviço de
Entidade
Projeto
Proteção Social
ESPECIAL
Associação
dos
MSE – LA / PSC
MÉDIA
Cooperadores Salesianos

BASICA

27886/2013

1814/2013

435,00

14/11/2013

APAE

Atendimento à Pessoa com
Deficiência

APAE

EnvelheSer

Autorização de Fornecimento nº

Estadual

Municipal
R$100.00,00

R$105.300,00 R$8.946,84 R$100.056,60
R$120.000,00

Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a subvenção à
entidade.

Art. 5º As dotações orçamentárias a serem oneradas nos repasses ou para anulação para abertura
de crédito adicional suplementar e especial são:
- 01.14.12.08.244.0019.2002.3.3.50.39.00.01 ficha 498
- 01.14.12.08.244.0019.2002.3.3.50.43.00.01 ficha 499
- 01.14.13.08.244.0019.2002.3.3.50.43.00.01 ficha 511
- 01.14.13.08.244.0019.2002.3.3.50.43.00.02 ficha 512
- 01.14.13.08.244.0019.2002.3.3.50.43.00.05 ficha 513
- 01.14.13.08.244.0019.2002.3.3.50.39.00.01 ficha 565
- 01.14.13.08.244.0019.2002.3.3.50.39.00.02 ficha 566
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de abril de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretário de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Valor R$

Data da AF
20/05/2013
16/07/2013

13525/2013
17027/2013

631/2013
996/2013

14.416,26
7.037,50

19626/2013

1185/2013

3.116,50

08/08/2013

27878/2013

1815/2013

1.316,90

14/11/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013
Objeto: Aquisição de dieta enteral, suplementos e fórmulas infantis, para atendimento
de pacientes atendidos no município e mandatos de segurança (ações judiciais).
ATA nº 040/2013 Empresa: EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS
HOSPITALARES LTDA
Processo nº
Data da AF
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
16318/2013

1167/2013

11.276,00

06/08/2013

16320/2013

1163/2013

27.356,72

06/08/2013

31425/2013
33101/2013

1906/2013
003/2014

6.232,43
22.891,30

13/12/2013
08/01/2014

Valor R$
Valor
R$

Data da
Data
da AF
AF

520,80

06/08/2013

ATA nº 041/2013 Empresa: NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA
Processo nº
nº
Processo
16325/2013

16325/2013

AutorizaçãodedeFornecimento
Fornecimentonº
Autorização
nº
1168/2013
1168/2013

520,80

06/08/2013

PREGÃOREGISTRO
REGISTRO DE
DE PREÇOS
PREÇOS Nº
PREGÃO
Nº123/2013
123/2013
Objeto: Aquisição de cimento CP II E-32 para ser utilizado em diversas obras pela usina de
Objeto:
Aquisição
de
cimento
CP
II
E-32
para
ser
utilizado
em
diversas obras pela usina
asfalto.
de asfalto.
Empres
ATA nº 073/2013
GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
ATA nº 073/2013 Empresa:
a: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AutorizaçãodedeFornecimento
Fornecimentonº
Processo nº
nº
Autorização
Valor R$
Data da
Processo
Valor
R$
Data
da AF
AF
nº
27600/2013
1663/2013
45.540,00
24/10/2014
27600/2013
1663/2013
45.540,00
24/10/2014
29928/2013
23/11/2013
45.540,00
23/11/2013
29928/2013
23/11/2013
45.540,00
23/11/2013
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de arbitragem
para jogos de futebol de diversas categorias, para campeonatos apoiados pela
SEJELP.
ATA nº 075/2013

Empresa: LIGA PINDAMONHANGABENSE MUNICIPAL DE FUTEBOL – L.P.M.F.
Autorização de Fornecimento nº
1679/2013

Valor R$

Data da AF

73.852,00

18/10/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de monitoria
para eventos.
ATA nº 072/2013
Processo nº

Empresa: ANTONIO CARLOS MARCIANO CRUZEIRO ME
Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

26181/2013

1647/2013

13.500,00

10/10/2013

30608/2013

2012/2013

7.623,00

12/12/2013

32692/2013

2084/2013

4.693,00

27/12/2013

32694/2013

2083/2013

5.121,00

27/12/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2013
Objeto: Aquisição de café em pó torrado/moído e homogêneo em embalagem do
tipo vácuo e açúcar, obtido da cana de açúcar,refinado (1kg).
ATA nº 067/2013
Processo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Federal

Estado de São Paulo

Processo nº

27410/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

R$61.740,00

Art. 3º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos
documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de Contas
e Lei Federal 8.666/93.

ATA nº 035/2013 Empresa: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Processo nº

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.631, DE 15 DE ABRIL DE 2014.
Institui no calendário oficial do Município a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do bairro
Marieta Azeredo, que será realizada no mês de outubro.
(Projeto de Lei nº 44/2014, de autoria do Vereador Professor Eric de Oliveira)
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 instituída, no calendário oficial do Município, a festa de Nossa Senhora Aparecida,
padroeira do bairro Marieta Azeredo, que será realizada no mês de outubro.
Art. 2º É obrigatória a inclusão da festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do bairro Marieta
Azeredo, no calendário oficial do Município, que será realizada no mês de outubro.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 15 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 15 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Vem Ser Juntos

Art. 2°. O Poder Executivo Municipal poderá celebrar convênio com as entidades sociais, sem fins
lucrativos, elencada abaixo

LEI Nº 5.633, DE 15 DE ABRIL DE 2014.
Autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio e celebrar convênio com as entidades que
especifica.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder auxílio às entidades sociais, sem fins
lucrativos, a seguir elencadas, proveniente de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, elencadas abaixo:
Projeto

Entidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Municipal

Projeto

Art. 4º. Fica ainda, o Chefe do Executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou re-ratificação,
que se fizerem necessários para o atendimento e desenvolvimento dos projetos.

ATA nº 033/2013 Empresa: ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA
Processo nº

LEI Nº 5.632, DE 15 DE ABRIL DE 2014.
Autoriza o Executivo Municipal a celebrar subvenção e convênio com as entidades que especifica.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção à entidade social, sem fins
lucrativos, elencada abaixo:

25425/2013

ESTADO DE SÃO PAULO

ATA nº 067/2013

LEI Nº 5.634, DE 15 DE ABRIL DE 2014.
Autoriza o uso do Parque Natural Municipal do Trabiju, para a implantação do Projeto 5 Elementos
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Poderá o Chefe do Executivo Municipal autorizar o uso do Parque Natural Municipal do
Trabiju, para a implantação do Projeto 5 Elementos, apresentado pelo proponente Fernando
Monteiro da Cunha -ME
§ 1º O projeto consiste na reforma e adequação das estruturas de visitação e administrativas e
implantação de programas de visitação e educação ambiental, sendo implantadas 5 estações
temáticas sobre os principais temas da sustentabilidade, retratando a relação entre a Sociedade
e a Natureza.
§ 2º O projeto foi aprovado pelo Ministério da Cultura, sob o número Pronac 1112379, como
beneficiário dos recursos da Lei Rounet e deliberado pelo Conselho Gestor do Parque Natural do
Trabiju.
Art. 2º . Caberá à Secretaria de Governo e Integração, por meio do Departamento de Meio Ambiente
o acompanhamento das ações, que deverão obedecer ao disposto no Plano de Manejo do Parque
Natural Municipal e Trabiju, sendo encaminhado, no que couber, à deliberação do Conselho Gestor
do Parque Natural do Trabiju.
Art. 3º A autorização prevista no caput do art. 1º desta lei será pelo prazo necessário a execução
das ações para a implantação das cinco estações temáticas de acordo com o plano de trabalho.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 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 15 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Processo nº
25426/2013

Empresa: GUIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
Autorização de Fornecimento nº
1477/2013

Valor R$

Data da AF

15.200,00

30/09/2013

Empresa: GUIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
Autorização de Fornecimento nº
1478/2013

Valor R$
4.960,00

Data da AF

Processo nº

Empresa: STP – SISTEMA DE TRANSPORTES PRÁTICOS LTDA ME
Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

23398/2013

1376/2013

5.623,20

06/09/2013

23423/2013

1379/2013

1.017,72

06/09/2013

23425/2013

1377/2013

1.124,64

06/09/2014

23842/2013

1503/2013

2.970,00

20/09/2013

24859/2013

1615/2013

259,38

03/10/2013

24860/2013

1616/2013

962,28

03/10/2013

24861/2013

1599/2013

140,58

11/10/2013

26123/2013

1649/2013

6.264,72

04/10/2014

26616/2013

1641/2013

562,32

10/10/2014

26617/2013

1683/2013

562,32

10/10/2013

27903/2013
709/2014

1834/2013
004/2014

3.999,60
23.407,56

20/11/2013
09/01/2014

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2013
Objeto: Aquisição de medicamentos para atenção básica, constantes na relação
nacional de medicamentos (RENAME).

ATA nº 086/2013 Empresa: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Processo nº
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
31427/2014
1929/2013
600,00
ATA nº 088/2013 Empresa: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA
Processo nº
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$

13/12/2013
Data da AF

1931/2013
5.916,00
13/12/2013
1930/2013
2.268,00
13/12/2013
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
ATA nº 089/2013 Empresa:
LTDA
Processo nº
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF
31429/2013
1932/2013
11.635,00
13/12/2013
FARMACE – INDÚSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE
ATA nº 090/2013 Empresa:
LTDA
Processo nº
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF

31426/2013
1934/2013
ATA nº 092/2013 Empresa: PORTAL LTDA
Processo nº
Autorização de Fornecimento nº
31431/2013
1935/2013

Art. 2°. O Poder Executivo Municipal poderá celebrar convênio com as entidades sociais, sem fins
lucrativos, elencada abaixo:
Entidade
Projeto
Associação dos Cooperadores Salesianos de
Camerata, canto e coral jovem
Pindamonhangaba
Associação para Auxílio da Criança e do
Comunidade em Ação
Adolescente – Projeto Crescer
Aprendiz na Empresa
Cubo Ambiental
IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao
Adolescente
Primeiros Passos
Atores Sociais
Casa Transitória Fabiano de Cristo de Espaço da Criança Amália
Pindamonhangaba
Franco
Associação Pindamonhangabense de Amor Amor Exigentinho (prevenção
Exigente
às drogas para criança)
Associação Amigos do Projeto Guri
Projeto Musical
Criança Ativa e em cena
Obra Social Padre Vita
buscando talentos
Associação Pró Coalizões Comunitárias
Prevenção às drogas para
Antidrogas do Brasil
adolescentes e jovens
Futsal
Liceu Coração de Jesus
Lar Irmã Júlia
Acolhimento Institucional

Federal
R$ 69.578,00
R$71.163,00
R$ 115.056,87
R$ 107.000,00
R$ 120.000,00
R$ 49.025,92
R$ 118.541,00
R$ 27.259,00
R$ 222.183,15
R$ 13.500,00
R$ 24.000,00
R$ 20.000,00
R$ 36.895,66

Art. 3º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos
documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de Contas
e Lei Federal 8.666/93.
Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a subvenção à
entidade.
Art. 4º. Fica ainda, o Chefe do Executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou re-ratificação,
que se fizerem necessários para o atendimento e desenvolvimento dos projetos.
Art. 5º As dotações orçamentárias a serem oneradas nos repasses ou para anulação para abertura
de crédito adicional suplementar e especial são:
- 01.14.21.08.243.0019.1009.4.4.90.52.03 ficha 523
- 01.14.21.08.243.0019.2002.3.3.50.43.03 ficha 525
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de abril de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretário de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

LEI Nº 5.635, DE 15 DE ABRIL DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
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 o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), na
Administração do Gabinete, Fundo Social de Solidariedade, referente ao termo de convênio nº
70/14, firmado com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo . A classificação
orçamentária será:
02.00
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
02.20
Fundo Social de Solidariedade
2 037		
Fundo Social de Solidariedade
08 244 0019.2
3.3.90.30 – Material de Consumo
R$ 22.000,00
Art. 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo Fundo
Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 15 de abril de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

LEI Nº 5.636, DE 15 DE ABRIL DE 2014.
Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio e repassar recursos a entidade Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba - APAE.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá celebrar convênio visando o atendimento e serviços
ambulatoriais a portadores de deficiência nos termos do Sistema Único de Saúde, com a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba – APAE.
§1º Para a consecução do convênio poderá o Município repassar até o valor de R$144.000,00
(cento e quarenta e quatro mil reais), por ano.
§2 º A forma de repasse constará do instrumento que formalizará o convênio.
Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos
documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de Contas
e Lei Federal 8.666/93.
Art.3º. Fica ainda, o Chefe do Executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou re-ratificação,
que se fizerem necessários para o atendimento e desenvolvimento dos projetos.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias da Secretaria de Saúde e Assistência Social, consignadas na dotação 33911.13.10.302.0020.2025.3.3.90.39.005, ficando autorizada a abertura de crédito adicional
suplementar e adicional se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 14 de abril de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretário de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

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

13/12/2013
Data da AF

13.954,00

13/12/2013

Valor R$
36.410,00

Data da AF
13/12/2013

ATA nº 093/2013 Empresa: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Processo nº
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
31428/2013
1936/2013
75.137,90

Data da AF
13/12/2013

Pindamonhangaba, 17 de abril de 2014.

R$ 10.000,00
R$ 15.000,00
R$ 30.000,00
R$ 5.000,00
R$ 31.885,00

Data da AF

31430/2013
31433/2013

31432/2013
1933/2013
6.732,00
ATA nº 091/2013 Empresa: NATULAB LABORATÓRIO S.A.
Processo nº
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$

APAE

RECURSO FUMCAD

30/09/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de locação de banheiros
químicos para eventos a serem executados no município de Pindamonhangaba.
ATA nº 050/2013

IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao
Adolescente

Aprendiz na Empresa
Cubo Ambiental
Primeiros Passos
Atores Sociais
Cão Terapia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.216, DE 1º DE ABRIL DE 2014.
		
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba,
no uso de suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Marco Antonio Amaral de Souza,
escriturário, para substituir o Sr. Pedro Paulo Dias, Chefe do Procon, durante o período em que o
mesmo encontrar-se em férias, de 1º a 20 de abril de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 1º 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 1º de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

7

PINDAMONHANGABA

Tribuna do Norte

23 DE ABRIL DE 2014

Arnaldo Antunes faz show gratuito

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Neste domingo (27),
Pindamonhangaba recebe o show gratuito de Arnaldo Antunes, a partir
das 20 horas, no Largo
do Quartel. O artista está
trazendo para a cidade o
projeto “Dois Violões”, ao
lado dos músicos Chico
Salem (violões e guitarra portuguesa) e Betão
Aguiar (violão e guitarra).
O show de Pinda encerra a turnê do Circuito
Cultural Paulista, que já
levou o cantor e compositor a Paraguaçu Paulista, Tupã, José Bonifácio,

Guararema, Ilha Solteira,
Mirandópolis, Votuporanga e Botucatu.
A atração está sendo

trazida à cidade pela parceria da Prefeitura de Pinda, por meio da Secretaria
de Educação e Cultura e

Departamento de Cultura,
com o Governo do Estado,
que realiza o Circuito Cultural Paulista.

Divulgão

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.219, 04 DE ABRIL DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve DESIGNAR a Sra Márcia Fernandes Lima Silva, para exercer a função de Gestora de
Regional de Educação Básica, a partir de 1º de abril de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de
2014.
Pindamonhangaba, 04 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 04 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

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:

Músico tocará seus sucessos no Lago do Quartel

Jorjão e Torão definem estratégias
para garantir Copa Vanguarda
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Os técnicos Jorjão
e Torão precisam definir a melhor estratégia
para garantir uma vaga
na próxima fase da 16ª
Copa Vanguarda de Futsal Masculino. Jorjão
comanda Moreira César e Torão está à frente
dos representantes de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Pindamonhangaba. Estão
nesta chave Cunha e Redenção.
No primeiro jogo Pinda
venceu Redenção por 4 a
3, já Moreira César perdeu
para Cunha por 5 a 4. No
segundo confronto os representantes da Princesa
do Norte se enfrentaram
no ginásio Juca Moreira e
o placar ficou em 1 x 1. De

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº. 023/2013
Objeto: Aquisição de “Vale Transporte” das linhas intermunicipais das empresas prestadoras de
serviços de passageiros aos funcionários da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contrato nº: 169/2013.
Contratada: Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A.
Valor: R$ 156.657,60.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 01/10/13
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerário, Edson Macedo de Gouvêa e Elizabeth Cursino
Rodrigues.
Assina pela contratada: Paulo Sérgio Constantino Bongiovanni e Rodrigo Constantino Bongiovanni.
Gestão do contrato: Secretaria de Administração, Secretaria de Educação e Cultura e Secretaria
de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 22 de abril de 2014.
PREGÃO Nº. 109/2013
Objeto: Aquisição de fogão industrial, modelo cantos, 04 queimadores, com forno, refrigerador
vertical industrial, quatro portas, capacidade mínima de 850 litros.
Contrato nº: 067/2014.
Contratada: MHMB Dalfré EIRELI EPP.
Valor: R$ 89.916,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/03/14
Assina pela contratante: Elizabeth Cursino Rodrigues.
Assina pela contratada: Maria Helena Maduro Bocaiuva Dalfré.
Gestão do contrato: Secretaria de Educação e Cultura.
Contrato nº: 068/2014.
Contratada: Fábio G. da Silva Comercial Ltda.
Valor: R$ 40.000,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/03/14
Assina pela contratante: Elizabeth Cursino Rodrigues.
Assina pela contratada: Fábio Gazzara da Silva.
Gestão do contrato: Secretaria de Educação e Cultura.
Pindamonhangaba, 22 de abril de 2014.
PREGÃO Nº. 030/2014
Objeto: Aquisição de feno e farelo para o abrigo municipal de animais da cidade de Pindamonhangaba - SP.
Contrato nº: 069/2014.
Contratada: Cooperativa de Laticínios do Médio Vale do Paraíba.
Valor: R$ 16.140,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/03/14
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: José Francisco Rodrigues Gomes.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 22 de abril de 2014.
PREGÃO Nº. 041/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de toldo aplicação
Unidade Básica de Saúde da Vila São Benedito, segue em anexo termo de referência.
Contrato nº: 077/2014.
Contratada: Carlos Henrique Soria de Souza Pinto ME.
Valor: R$ 11.472,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 27/03/14
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Carlos Henrique Soria de Souza Pinto.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 22 de abril de 2014.
PREGÃO Nº. 059/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e
entrega de documentos e pequenos volumes, pelo período de 12 (doze) meses.
Contrato nº: 089/2014.
Contratada: Tania Maria Moreira 27014708899.
Valor: R$ 14.446,80.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 07/04/14
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Tania Maria Moreira.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 22 de abril de 2014.

acordo com o regulamento da competição, apenas
duas equipes podem passar para a próxima fase,
mas Cunha já está com
a vaga garantida, por ter
duas vitórias.
O time de Moreira
César encara Redenção
e Pinda enfrenta Cunha
nesta quinta-feira (24),
em Cruzeiro. Jorjão con-

tará com: Futika, Gu, Fabinho, Matheus, Flávio,
Mica, Juninho, Dias, Felipe, Renato, Lipe, Tony,
Tuiu e Bruninho.
O técnico Torão terá:
Dida, Lucas, Edinho,
Allan, Thiago, Diego,
Luis Henrique, João
Maurício,
Glayssom,
Flávio, João Batista, Nilo
e Silvinho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 251/2013
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. 251/13, referente à “Contratação
de empresa especializada em instalação de vidro canelado, serviços de vidraceiros com
fornecimento e instalação de vidro laminado refletivo de acordo com padrão existente, limpeza
nos vidro e na faixada do prédio da Prefeitura e vidros nas unidades do Cem, Cisas Moreira Cesar,
Cras I Araretama e PSF Araretama com fornecimento do material e mão de obra necessário para
colocação”, com encerramento dia 09/05/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 22 de abril de 2014.
PREGÃO Nº 027/2014
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. 27/14, referente à “Aquisição
de vale transporte das linhas intermunicipais para os funcionários para o ano de 2014”, com
encerramento dia 09/05/14 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, 22 de abril de 2014.
PREGÃO Nº 094/2014
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. 94/14, referente à “Aquisição
de uniformes para funcionários que atuam na alimentação escolar e aventais em tactel para os
agentes Comunitários de Saúde”, com encerramento dia 08/05/14 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, 22 de abril de 2014.
PREGÃO Nº 095/2014
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. 95/14, referente à “Aquisição de
ventiladores de parede, para suprir as demandas da Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras e
Serviços (DSM DOV, DTA e DEPTRAN) e Secretaria de Governo”, com encerramento dia 08/05/14
às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12)
3644-5600.
Pindamonhangaba, 22 de abril de 2014.
PREGÃO Nº 096/2014
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. 96/14, referente à “Aquisição
de vigas para manutenção em pontes em diversos locais no município de Pindamonhangaba”,
com encerramento dia 12/05/14 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, 22 de abril de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 097/2014
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 PPRP nº. 97/14, referente à “Aquisição
de agregados para serem utilizados em diversas obras no município de Pindamonhangaba pela
usina de asfalto, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Serviços”, com encerramento
dia 12/05/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através
do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 22 de abril de 2014.

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº: 0007845-34.2008.8.26.0445 - Ordem nº 1489/2008
Classe – Assunto: Usucapião - Propriedade
Requerente: Ivete Madureira Marotta e outros
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0007845-34.2008.8.26.0445
O(A) Doutor(a) Felipe Estevão de Melo Gonçalves, MM. Juiz(a) Substituto da 2° Vara Cível, da
Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que Ivete Madureira Marotta e outro(s) ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando ao imóvel cadastrado sob a matrícula nº 64, situado na Rua Bicudo Leme, nºs 560 e
566, esquina com a Rua Francisco Glicério, Bairro Boa Vista – Pindamonhangaba/SP, com
início no ponto “1”, situado do lado direito da Rua Bicudo Leme, sentido cidade-bairro, junto à
divisa do prédio nº 572 da Rua Bicudo Leme . Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 (trinta)
dias, contestem o feito, sob pena de presumiremse aceitos como verdadeiros os fatos articulados
pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Pindamonhangaba, 21 de fevereiro 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).
Dia 05/05/2014 às 15:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
87º LUCIENE APARECIDA DE BRITO PAULA
RUA INGLES DE SOUZA, 67 – JARDIM TAMANDARÉ
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12503-600
ROSANA DA SILVA MONTEIRO - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.218, DE 04 DE ABRIL DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com a Portaria Geral nº 4.183, de 21 de janeiro de 2014, Resolve CESSAR a
designação da Sra. Rosalina Balbina Conceição Naressi, para exercer a função de Gestor Regional
de Educação Básica, a partir de 31 de março de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de março
de 2014.
Pindamonhangaba, 04 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 04 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 5
Dia 05/05/2014 às 14 horas
7º NELY MOREIRA DIOGO
RUA IRACEMA PEREIRA RESENDE, 82 - CASTOLIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-480
ROSANA DA SILVA MONTEIRO - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRA CESARDATA:
17/04/2014

FUNÇÃO
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA-DESLONAMENTO
ANALISTA DE LOGÍSTICA
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTO
COSTUREIRO ( experiência com máquina overloque e galoneira)
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA
ESTETICISTA
ESTETICISTA FACIAL ( designer de sobrancelhas )
ELETRICISTA DE M ÁQUINAS PESADAS
FAXINEIRO
FONOAUDIÓLOGO
INSTALADOR DE FORRO E DIVISÓRIAS
INSTALADOR DE GRANITOS
MANICURE
MOTORISTA DE CAMINHÃO
MECÂNICO
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
OPERADOR DE PONTE ROLANTE
PROFESSOR DE INGLÊS

(empilhadeira)

ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br ou COMPARECER AO PAT: PARA CADASTRO AV.
ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP - Ou AV. JOSÉ
AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR - O HORÁRIO DE
SEGUNDA À SEXTA DAS 8:00 AS 16:00 HORAS, MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE
TRABALHO, RG E CPF. - OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO
OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 1
Dia 05/05/2014 às 14:00 horas
8º RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA
RUA DAS GARDÊNIAS, 36 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-540
ROSANA DA SILVA MONTEIRO - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº. 5.041, DE 08 DE ABRIL DE 2014.
Aprova o Plano de Manejo do “PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO TRABIJU”
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e nos termos dos arts. 8º e 9º da Lei nº 4.900, de 27 de janeiro de 2009, e considerando o
Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Trabiju, apresentado pelo Conselho Gestor do
Parque Natural do Trabiju.
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica APROVADO o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Trabiju.
Parágrafo único. O Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Trabiju de que trata o “caput”
passa a integrar este decreto.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 08 de abril de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Secretário de Governo e Integração
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

LICENÇA DA CETESB
WESTFALIA BRASIL COMPONENTES METÁLICOS LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação N° 3004396, válida até 07/04/2017, para Tubos de aço flexíveis,
inclusive conexões, produção de à AV PROFESSOR MANOEL CESAR RIBEIRO, 2457, JD SANTA
LUZIA, PINDAMONHANGABA.

COMUNICADO
ARIJOSI BAR E RESTAURANTE LTDA.-EPP, estabelecido a Rodovia Presidente Dutra, s/nº - Km.
87,5 - Moreira Cesar - Pindamonhangaba - SP. CNPJ- 10.829.507/0001-06 e Inscrição Estadual nº
528.153.065.114, COMUNICA O EXTRAVIO, das notas fiscais mod . 2- Vendas a Consumidor do
nº 251 a 500 série D-1, SEM USO.

QUARTA-FEIRA

Pindamonhangaba

23 de ABRIL de 2014

CIDADE
Tribuna do Norte
Encenação da Paixão de Cristo
reúne milhares de fiéis
Ana Camila Campos
***
Para celebrar a Semana
Santa, milhares de pessoas compareceram ao ginásio da Associação Atlética
Ferroviária na sexta-feira
(18), para assistir à tradicional encenação da Pai-

xão de Cristo.
A encenação foi realizada pela Caja – Comunidade Aliança Jesus Agora
e retratou a trajetória de
Jesus Cristo, desde o Domingo de Ramos, Santa
Ceia, Julgamento de Pilatos, Caminho do Calvá-

rio, Crucificação, Morte e
Ressurreição, com toda a
estrutura de iluminação,
cenário e figurino, que
transportaram os espectadores para Jerusalém, e
comoveu todos os presentes. O evento acontece há
mais de 25 anos.
Luis Cláudio Antunes/Portal R3

Procissões, fé e devoção
na Semana Santa
A Semana Santa foi marcada por muitas celebrações
solenes realizadas pelas diversas paróquias e
comunidades da cidade. As duas paróquias centrais
receberam muitos fiéis durante os eventos.

IGREJA MATRIZ
Na tarde da Sexta-Feira
Santa (18), foi celebrada a
Adoração da Cruz. No mesmo dia, à noite, milhares de
fiéis aguardaram o início da

Procissão do Enterro do Senhor, que saiu do Santuário
Mariano de Nossa Senhora
do Bom Sucesso – Igreja
Matriz. A procissão percorreu as principais ruas do
centro da cidade e, durante
o trajeto, foi entoado o Can-

Paulo Flauzino

Paulo Flauzino

Ruas centrais receberam evento da Matriz

to de Verônica, anunciando
a morte de Jesus.
As solenidades continuaram no sábado (19), com a
Missa da Vigília Pascal e a
Procissão da Ressurreição,
encerrando a Semana Santa
em Pindamonhangaba.

“Verônica” exibe Jesus Cristo

Paróquia de São Benedito

Momento da ressurreição foi o auge da encenação na Ferroviária

Começa Campanha do Agasalho
Marcos Vinício Cuba
***
A Campanha do Agasalho 2014
começa nesta quarta-feira (23), com
doações em escolas municipais, Prefeitura, Subprefeitura, entre outros.
O lançamento acontece no Largo do
Quartel, às 8 horas.
O Fundo Social de Solidariedade,
em parceria com empresas e demais
setores e órgãos da sociedade civil, es-

pera arrecadar aproximadamente 150
mil peças. A solicitação é que as roupas e demais peças estejam em boas
condições e que os pares de calçados
sejam amarrados, para facilitar a entrega.
No dia 15 de abril foi realizada uma
reunião, na qual foram definidas as
providências para a campanha. Com o
tema “Roupa boa, a gente doa” os trabalhos serão realizados até 6 de maio.

Cidade promove Vivência Integrativa

Os moradores de Pindamonhangaba
podem
participar da 7ª Vivência Integrativa de Saúde e Mostra de Talentos
“Construindo Saúde com
Arte”, até 25 de abril. As
unidades de saúde e o
Cpic - Centro de Práticas
Integrativas e Complementares, da Secretaria
de Saúde e Assistência Social, distribuíram os convites aos atendidos.
O Cpic, por meio do
Grupo de Estudo e Traba-

lho Interinstitucional em
Arteterapia, tem realizado
ações que fortalecem os
vínculos com unidades de
saúde, departamentos e
secretarias municipais.
O trabalho fortalece os
valores saudáveis que permitem construir melhor
qualidade de vida e humanização na saúde, tendo
como instrumento a arte
em suas várias linguagens.
Este evento estimula
profissionais da saúde e
usuários do SUS a viven-

ciar um dia mais saudável.
Várias linguagens da
arte, como: contação história, música, teatro, dança,
canto, música, poesia, brincadeiras, vídeos, artesanatos, e outras práticas complementares de saúde são
trabalhadas na vivência.
As ações acontecem
no Cpic (Vila Bourghese),
nas unidades de saúde do
Cidade Nova, Cidade Jardim, Castolira, Cruz Grande, Jardim Imperial, Bela
Vista e Maricá.

Na sexta-feira (18), as
atividades iniciaram com
a Via Sacra na sede da
igreja Nossa Senhora da
Assunção. À tarde, a Ação
Litúrgica da Adoração
da Cruz movimentou um
grande número de pessoas e, à noite, os fiéis
marcaram presença na
Cerimônia do Descimento da Cruz. A solenidade
retrata o momento em
que Jesus é tirado da cruz
e entregue à sua mãe,
Maria, momento de muita
emoção entre os presentes.
Logo em seguida, a
Procissão do Enterro foi
acompanhada por milhares de fiéis. Assim que o
cortejo chegou, teve início

Paulo Flauzino

Tradicional procissão em homenagem ao santo
o Beijamento do Senhor.
No sábado (19), a
programação continuou e

foi celebrada a Missa da
Páscoa, seguida da Procissão da Ressurreição.

Festa de São Benedito
Também celebrando o Dia
de São Benedito, uma cavalgada abriu os festejos ao
santo no domingo (20). Na
segunda-feira (21), dia do
santo, as missas foram celebradas durante todo o dia.
A procissão contou com a
participação de milhares de fi-

éis, devotos, Irmandades, pastorais e congregações da paróquia. Na chegada à igreja, o
padre Lelis encerrou as festividades religiosas com o tradicional “sermão”. O pároco, padre
Celso Aloísio Cardoso, agradeceu a todos que colaboraram
com a realização da festa.
Paulo Flauzino

Cavalgada reuniu centenas de fiéis

Cavalgada reúne
cavaleiros e devotos
Aiandra Alves Mariano
***
A tradicional Cavalgada
de São Benedito percorreu as
ruas de Pindamonhangaba no
domingo (20) e reuniu centenas de cavaleiros e devotos.
O desfile acontece, anualmente, durante a festa de
São Benedito e conta com
cavaleiros, charreteiros e
carroceiros, que percorrem
cerca de 5Km pelas ruas
da cidade, partindo do Sítio
Quatro Milhas, onde acontece uma missa matinal, até a
Igreja de São Benedito.
Idealizada por José Neneca, já falecido, a cavalgada
chega a atrair participantes
de outros municípios.

