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Obras e alterações em avenidas 
melhoram trânsito na cidade

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está recapeando a 
avenida Dr. Francisco Lessa Jú-
nior, no Lessa. Depois de fi nali-
zada, a obra terá um trecho de 
aproximadamente 1km em mão
-única sentido bairro, o que vai 
facilitar o escoamento do trânsi-
to e evitar acidentes. 

Outras vias importantes tam-
bém serão recapeadas e terão al-
teração no sentido. 

PÁGINA 3

Bairros recebem trabalhos 
de combate à dengue

As equipes da Secretaria de 
Saúde estão intensifi cando os 
trabalhos de combate ao mos-
quito transmissor da dengue 
em todos os bairros da cidade. 
Nesta terça-feira (13), haverá 
arrastão com agentes de saúde 
no Cidade Nova; na quarta-feira 
(14) e quinta-feira (15), será no 
Karina, Ramos, Tamborindeguy 
e centro de Moreira César; na 
sexta-feira (16), haverá nebuli-
zação no Maricá.

No último fi nal de semana 
houve inspeção e orientação no 
Pasin, além de nebulização no 
Crispim.

 PÁGINA 3

APÓS TROCA 
DE TIROS, 
PM CAPTURA 
ASSALTANTES

Inscrições 
da Corrida 
de Rua 
estabelecem 
recorde 

Todas as vagas para a 1ª Eta-
pa do Circuito Corrida de Rua 
2014/Corrida da Liberdade fo-
ram preenchidas antes do prazo 
estimado pelos organizadores. 
O sucesso se deve ao crescimen-
to da modalidade em Pindamo-
nhangaba. A prova acontece no 
sábado (17) e a primeira largada 
está prevista para as 18 horas, 
no Largo do Quartel.
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CIDADE SEDIA JOGOS 
ESCOLARES ESTADUAIS

FATEC RECEBE 
INSCRIÇÕES PARA 
VESTIBULAR ATÉ 
QUARTA-FEIRA      PÁG.5

Árvores do 
‘Pujol’ recebem 
orquídeas

Diversas árvores da esco-
la estadual Dr. Alfredo Pujol 
receberam mudas de orquí-
dea no sábado (10). O plantio 
foi realizado por membros da 
Associação dos Orquidófi los de 
Pindamonhangaba, que realizou 
a 2ª Mostra da planta na esco-
la. O presidente da Associação, 
Tsutomu Tanabe, disse que o 
evento superou as expectativas.

PÁGINA 5

COPA UNA DE 
VÔLEI DE AREIA 
COMEÇA NA 
SEXTA-FEIRA

Escolas e 
Secretaria 
comemoram 
Dia das Mães

Blitz orienta 
sobre segurança

Uma ação da Prefeitura em 
parceria com a Acip e Polícia 
Militar orientou centenas de 
motoristas, motociclistas, ciclis-
tas e pedestres, na sexta-feira 
(9) e no sábado (10), na região 
central da cidade. A Blitz Soli-
dária distribuiu panfl etos com 
dicas de segurança no trânsito, 
adesivos, e botões de rosa – em 
homenagem ao Dia das Mães.

PÁGINA 3

PÁGINA 3 Agente de saúde orienta moradora do Pasin

Após recapeamento asfáltico, trecho de 1km da avenida Dr. Francisco Lessa Jr. será mão única sentido bairro

Maria Fernanda Munhoz

Marcos Vinício Cuba
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CONFIRA OS 
RESULTADOS DO 
FUTEBOL DE PINDA

Tribuna do Norte

Cerca de 400 alunos de Pinda, Guará e Taubaté participaram das provas de 
atletismo dos Jogos Escolares do Estado, no Centro Esportivo “João do Pulo”, 
na sexta-feira (9). Diversos pindenses se destacaram nas competições e vão 
disputar a fase regional, nos dias 2 e 5 de junho, também em Pinda.
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Telecentro forma 
nova turma

PÁGINA 2

VÔLEI DE AREIA 
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O Boletim Focus, publicado na segun-
da-feira (12), foi bastante favorável aos 
brasileiros. Pela primeira vez após um 

longo período, os especialistas do mercado econô-
mico diminuíram a previsão de inflação do país. 
Segundo os economistas, o índice que antes era de 
6,5%, deverá fechar 2014 com 6,39%. 

Esta diferença de 0,14% pode parecer baixa, 
mas quando colocada na situação real de mercado 
significa muito, sobretudo às classes com menor 
poder aquisitivo. Isso porque pode ter reflexo di-
reto em produtos de linha básica, que são os mais 
adquiridos por pessoas desta faixa econômica.

Outro fator inusitado foi o aumento da estimati-
va do PIB – Produto Interno Bruto, de 1,63% para 
1,69% - o que pode representar uma aceleração na 
indústria nacional, que vem acumulando perdas 
nos últimos anos.

O setor automobilístico é um dos que mais so-
frem neste momento. Parte é por culpa do Gover-
no, que não quer ceder e reduzir a carga de tribu-
tos, parte pelas próprias montadoras – que vivem 
a ganância do dinheiro e mantêm os pátios cheios 
de automóveis.

Quem tem analisado as propagandas de auto-
móveis está percebendo uma pequena ‘guerra’ en-
tre as montadoras. Todas querem tirar a corda do 
pescoço, só não perceberam que os preços eleva-
dos passam a corda para o consumidor – por isso 
eles se afastaram e estão comprando cerca de 8% 
menos veículos que no ano passado.

Dados da Anfavea - Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores – mostra 
que a produção brasileira de veículos em abril des-
pencou 21,4% em relação a abril do ano passado, 
pressionada por recuo nas vendas no mercado in-
terno e exportações, especialmente com o ‘boicote’ 
argentino’

Assim, qualquer ação positiva em relação à eco-
nomia brasileira deve ser comemorada. Aí não 
adianta se manter afastado do problema só por-
que Pindamonhangaba não possui montadora 
de automóveis. Na região, são quatro fábricas do 
segmento e nós possuímos dezenas de empresas 
que prestam serviços e fornecem peças. Qualquer 
dano às montadoras afeta diretamente Pindamo-
nhangaba.

Vamos sim, aguardar com otimismo a recupe-
ração econômica e torcer para que o Governo Fe-
deral recue as taxas tributárias e para que as mon-
tadoras sejam mais flexíveis e menos egoístas.

Fôlego
Inflação pode cair e economia 

se recuperar, principalmente 
no mercado de carros

“Eu e meu coração de menino” é 
o título do livro da professora e escrito-
ra Angélica  Maria  que está disponível 
na versão impressa e ebook, pela co-
munidade de autopublicação Clube de 
Autores e, acrescenta a autora, também 
em várias livrarias do Brasil.

A obra, conta Angélica, é uma adap-
tação e atualização de seu livro Cipria-
no, em cuja 2ª edição, publicada em 
1986 (Escolas Profissionais Salesianas, 
São Paulo-SP), Geraldo Alckmin, en-
tão deputado federal, revela em  texto 
do prefácio: “Neste livro há mais que 
uma história de amor: há um convite à 
reflexão. E muito me folgo  em que esta 
valiosa contribuição à identificação dos 
valores que têm marcado indelevelmen-
te a gente vale-paraibana, se deva a uma 
filha ilustre de Pindamonhangaba.”

O livro da Angélica

Segundo a edi-
tora,  “neste ro-
mance, a autora, 
com simplicidade 
traduziu uma his-
tória verdadeira 
da cultura e da 
política social de 
um período. Uma 
viagem sedutora, 
fascinante colhi-
da nas minúcias 
reais formando 
assim uma histó-
ria fictícia na qual 
percebemos os 
detalhes mágicos 
da natureza pre-
servada, e a magia 
da história de vida 
no impulso de um 
trabalho digno 

Angélica Maria Cortez, acadêmica da APL – 
Academia Pindamonhangabense de Letras, ca-
deira 38T, dedicou sua vida profissional à área 
de Pedagogia Educacional, atuando durante 
trinta anos nas escolas da Capital Paulista e da 
Região do Vale do Paraíba. Escreveu livros pe-
dagógicos, poesias de várias antologias e histó-
rias da literatura juvenil.  

Além de Cipriano, que de uma forma agra-
dável e envolvente divulga o êxodo rural, bem 
acentuado na década de 60, Angélica é autora, 
conforme ela mesmo define “de uma narrati-
va romanesca sobre a vida pessoal de Geraldo 
Alckmin, atual Governador do Estado de São 
Paulo”.  Livro publicado em 2004 (Editora 
Santuário, Aparecida-SP) com o título Geraldo 
Alckmin-Nome e Imagem: Uma viagem cultu-
ral pelo Vale do Paraíba.

A obra A autora

Livro é uma atualização do romance 
Cipriano, lançado nos anos 80

sempre calcando as trilhas sem jamais perder aquele te-
souro raro: de amor, bondade e bravura. Caminhando 
assim, alegre e cantante como, a água cristalina de um 
rio saudável que com pujança, ultrapassa as pedras de 
seu caminho contornando-as e seguindo seu rumo bus-
cando seu roteiro e se sentindo vitorioso, mesmo com as 
perdas na longa viagem porque são nelas que se encon-
tra o aprendizado para ser um grande vencedor desta 
vida.” 

A autora está 
participando do 
Prêmio Saraiva 
2014, dedicado 
às áreas de 
literatura e música 
com o objetivo 
de estimular e 
valorizar os novos 
talentos brasileiros

Divulgação

Alunos do telecentro recebem certificados

Instituições e projetos 
participam da Vitrine Social

Escola 
municipal 
organiza 
arrecadação de 
agasalhos

Os telecentros oferecem cursos 
de informática básica e as aulas são 
gratuitas. Ao final das atividades 
todos recebem certificados. Na noi-
te do dia 8 de maio, 25 alunos par-
ticiparam de mais uma formatura. 
A solenidade ocorreu na biblioteca 
do Sesi.

As atividades nos telecentros 
são oferecidas pelo Fundo Social 
de Solidariedade e, além dos cursos 
de informática básica, a população 
pode se inscrever para os cursos de 
rotinas administrativas, hardware, 
marketing pessoal, gimp (editor 
de imagens), pro-show (editor de 
vídeo) e informática para melhor 
idade.

As unidades dos telecentros estão 
instaladas nos bairros Feital, Castolira, 
Araretama, Cícero Prado, Jardim Re-

gina, Campinas, Vila Rica, praça Emí-
lio Ribas – São Benedito, e no centro 
comunitário do Ribeirão Grande.

As instituições e projetos so-
ciais de Pindamonhangaba tive-
ram mais uma vez a oportunidade 
de participar da Vitrine Social no 
Shopping Pátio Pinda. Com esta 
iniciativa, o Fundo Social de So-
lidariedade e o Departamento de 
Assistência Social fazem com que 
a população possa conhecer o arte-
sanato produzido nestes locais.

Quem passou pelo shopping 
entre sexta-feira (9) e sábado (10) 
pôde comprar presentes diferen-
ciados para presentear as mães. 
Representantes das entidades co-

mentam que a Vitrine Social é ex-
celente.

Mirthis C. de Abreu Ângelo, da 
Apae, afirma que este projeto é im-
portante para a instituição divulgar 
o que faz e para que a comunidade 
saiba o que cada uma desenvolve. A 
professora do projeto Nosso Bairro, 
Solange Nogueira, levou trabalhos 
das alunas para expor e vender.

Regiane Aparecida da Mata, do 
projeto Lãs e Linhas, destaca que 
as entidades e os projetos podem 
ter um retorno financeiro para 
manter os trabalhos.

Marcos Vinício Cuba

A escola municipal Professor 
Orlando Pires, do bairro Bom Su-
cesso, está promovendo uma ação 
solidária para a arrecadação de 
agasalhos. O projeto que leva o 
nome de “Abra seu coração abrin-
do as portas do seu guarda-roupa 
e doando o que não lhe serve mais” 
visa ‘aquecer o frio’ das famílias 
mais carentes da comunidade e 
proporcionar a fraternidade entre 
todos. A ação começou no dia 5 de 
maio e já recebeu muitas doações. 
“Ações como essa  aquecem o cora-
ção e enriquecem o espírito solidá-
rio das pessoas”, relata a gestora da 
unidade.
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Recapeamento garante mais 
segurança para trânsito em Pinda

Avenida do ‘Lessa’ é a primeira a receber o serviço, que abrangerá diversas vias da região

Marcos Vinício cuba
* * *

Na última sexta-
feira (9), moradores 
do bairro Pasin contri-
buíram com a ação de 
combate ao mosquito 
Aedes aegypti, abrindo 
as portas para a equipe 
da Secretaria de Saúde.  

A dona de casa 
Gleiciane das Graças 
Nogueira agradeceu à 
equipe pela presença  e 
comenta que as visitas 
são necessárias e im-
portantes, porque além 
das informações, eles 
fiscalizam as casas e 
esta ação é primordial, 
porque infelizmente 
nem todos fazem a lição 
de casa.

A dona de casa Irene 
Lustosa afirma que 
esta é uma boa inicia-
tiva, porque vários 
objetos podem servir de 
criadouros. “As tampi-
nhas de garrafa, até o 

suporte de gás, por-
que as pessoas lavam 
a cozinha e a água 
que espirra pode ficar 
parada e o mosquito 
vai depositar a larva 
ali ou no suporte que 
tem atrás da geladeira. 
Para evitar a dengue eu 
fiscalizo a minha casa 
diariamente, e meu filho 
também faz a mesma 
coisa”, finaliza Irene.

A equipe da Vigilân-
cia Epidemiológica está 
fazendo nebulização 
no bairro Crispim até 
quinta-feira (15). Nesta 
terça-feira (13) haverá 
arrastão com os agen-
tes de saúde no bairro 
Cidade Nova. A mesma 
ação acontecerá nesta 
quarta e quinta-feira-
nos no Karina, Ramos, 
Tamborindeguy e cen-
tro de Moreira César. 
Nesta sexta-feira (16) 
haverá nebulização no 
Maricá.

Blitz solidária transmite 
informações sobre segurança

Educação 
comemora 
Dia das Mães

Escolas do ouRo VERdE E aRaREtama comEmoRam dia das mãEs

Maria Fernanda Munhoz
* * *

a partir deste mês, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando o 
recapeamento de diversas 
vias da cidade. o serviço le-
vará mais segurança e orga-
nização para o trânsito de 
motoristas, motociclistas, 
ciclistas e pedestres.

nessa primeira fase, que 
deverá seguir até o final do 
ano, dez vias, entre ruas e 
avenidas, receberão o reca-
peamento. o primeiro local 
a ser beneficiado é a ave-
nida dr. Francisco Lessa 
Júnior, no Lessa. as obras 
tiveram início na sexta-fei-
ra (9). o recapeamento da 
via foi uma solicitação da 
população em reunião rea-
lizada no centro comunitá-
rio do campos Maia, com a 
assessoria da Prefeitura, no 
ano passado.

Alteração no trânsito
no local, está sendo fei-

to 1km de recapeamento, 
iniciando na rotatória do 

Obra está sendo realizada na av. Dr. Francisco Lessa Júnior

Maria Fernanda Munhoz

posto de combustíveis / loja 
de material de construção e 
finalizando na rotatória de 
acesso ao shopping. após a 
obra ser finalizada, aquela 
via será mão única, sentido 
bairro. ao mesmo tempo, a 
paralela, av. dr. Fontes Jú-
nior, se tornará mão única 
sentido centro, em toda sua 
extensão

além do asfalto e des-
sa mudança de sentido de 
trânsito, a via terá ciclofai-
xa em toda a sua extensão 
e as rotatórias do percurso 
serão readequadas.

de acordo com infor-
mações do departamento 
de Trânsito da Prefeitura, 
haverá outras alterações na 
região. são elas: a av. cap. 

isaias Marcondes homem 
de Mello será mão única 
sentido Lessa/via expres-
sa; será feito um retorno 
para os motoristas aces-
sarem o residencial Lessa 
logo após o posto de com-
bustíveis e também para 
retornar para a av. nossa 
senhora do Perpétuo so-
corro; serão feitos acessos 

para entrada e saída do re-
sidencial Lessa pela av. dr. 
Francisco Lessa Júnior.
Correção de infiltração

de acordo com informa-
ções da secretaria de obras, 
por meio do departamento 
Técnico administrativo, o 
recapeamento está sendo 
realizado com reforço de 
subleito de base, que retira 

todas as camadas existen-
tes de asfalto até chegar ao 
solo. em alguns pontos da 
via, após a análise de solo, 
foi verificada a existência 
de infiltração. Nesses pon-
tos, o solo será compactado 
antes de receber o novo as-
falto.

Pacote de 
recapeamento

após o recapeamento do 
asfalto na av. dr. Francisco 
Lessa Júnior, a equipe se-
guirá para a realização do 
serviço na av. dr. antonio 
Pinheiro Júnior, depois 
para as seguintes ruas do 
andrade: av. Vereador al-
fredo Molinari, av. sargen-
to José Joaquim dos santos 
sobrinho, rua Maria bene-
dita cabral san Martin, rua 
José Moreira Leite césar; 
depois para a rua ryoiti 
Yassuda, no crispim; se-
guindo para a av. Monse-
nhor João José de azevedo, 
no centro, e finalizando na 
rua dr. Monteiro de Godoy, 
no bosque.

Bairros da cidade 
recebem equipe de 
combate à dengue

Moradora recebe orientação contra dengue

Maria Fernanda Munhoz
* * *

a população que passou pelo cen-
tro da cidade na sexta-feira (9) e sá-
bado (10) ficou mais informada a res-
peito da segurança tanto no trânsito 
quanto em seu dia a dia. a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por meio do 
departamento de Trânsito, em parce-
ria com a acip – associação comer-
cial e industrial – e a Polícia Militar 
realizaram uma blitz solidária com 
motoristas, motociclistas, ciclistas e 
pedestres.

Foram distribuídos panfletos com 
dicas de segurança no trânsito de uma 
maneira geral e específica para ciclis-
tas, além de adesivos e, no sábado, 
botões de rosa, comemorando, tam-
bém o dia das Mães.

além do contato dos agentes de 

trânsito com a população, o departa-
mento de Trânsito montou uma tenda 
com material educativo e vídeos na 
praça Monsenhor Marcondes.

Mais de 3 mil itens foram distribu-
ídos nos dois dias evento, que, segun-
do o diretor de Trânsito da Prefeitu-
ra, teve uma aceitação boa por parte 
da população. “o trânsito do brasil 
é recordista em acidentes, de acordo 
com pesquisas realizadas. com essas 
ações, proporcionamos uma mudança 
de cultura nas pessoas”, disse.

as próximas ações programadas 
serão em setembro, na semana na-
cional do Trânsito, com duas frentes: 
uma na praça Monsenhor Marcondes 
e outra, a convite, no shopping, que 
ofereceu sua área de lazer para a mon-
tagem de uma cidade-mirim interati-
va para as crianças.

Agentes distribuíram 
material gráfico educativo 
para os motoristas

Marcos Vinício cuba

as escolas municipais 
maria Zara miné Renoldi 
dos Santos, no ouro Ver-
de, e elias bargis mathias, 
no araretama, realizaram 
eventos em comemoração 
ao dia das mães.

no ouro Verde o ato 
ocorreu na sexta-feira (9) e 
além das mães dos alu-
nos, os responsáveis pelas 

crianças participaram do 
evento que teve, inclusive, 
a presença de alguns pais e 
avós. durante a comemo-
ração, os alunos apresen-
taram músicas e poesias 
e entregaram um cartão 
confeccionado por eles 
mesmos, em sala de aula.

no araretama, a festa 
foi realizada no sábado 

(10), com apresentações 
dos alunos, além de servi-
ços gratuitos de corte de 
cabelo (parceria com o ins-
tituto embelleze), limpeza 
de pele, ginástica interativa 
e oficina de cartões. As 
atividades foram coorde-
nadas pelos professores da 
unidade e as mães compa-
receram em peso.

Maria Fernanda Munhoz
* * *

a secretaria de edu-
cação da Prefeitura rea-
lizou, na sexta-feira (9), 
sua comemoração do dia 
das Mães. As profissionais 
que trabalham no prédio 
da sede da secretaria par-
ticiparam de uma roda de 
dança circular para um 
momento de relaxamento, 
integração e cooperação 
entre as participantes. a 
secretaria de educação da 
Prefeitura procura realizar 
eventos comemorativos em 
todas as datas, para valori-
zar e melhorar a qualidade 
de vida da equipe dentro do 
ambiente de trabalho. As mães receberam diversos 

presentes ao longo do dia
Crianças, mães e responsáveis 
participaram da comemoração

divulgação da escola divulgação da escola

Marcos Vinício cuba
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vereador Toninho da Farmácia,  no desTaque, cobra melhorias no 
cemiTério munic ipal (FoTo)

O vereador Janio Ardito 
Lerário (PSDB) apresentou 
ao Executivo Municipal, 
através da Indicação nº 
178/2014, o pedido para a 
poda de árvores que estão 
situadas próximas ao Túnel 
do Mombaça.

O vereador Janio res-
salta que “os galhos destas 
árvores estão tirando a 
visibilidade das placas de 
indicação e, no local, tran-
sitam muitos motoristas 
que não tem o necessário 
conhecimento do trânsito 
em nossa cidade. Por este 
motivo, é fundamental que 
a sinalização esteja bem 
visível para que trânsito 

Janio Lerario quer poda de 
árvores nas proximidades 
do Túnel do Mombaça

Vereador Janio ardiTo lerario

possa fluir normalmente 
e, com isso, os acidentes 
sejam evitados”.

Parque São Domingos
Outro pedido de autoria 

do vereador Janio foi feito 
através da Indicação nº 
177/2014, no qual ele pede 
estudos e providências  para 
que seja sanado um empo-
çamento de água na avenida 
Capitão Vitório, no Parque 
São Domingos. Segundo 
o vereador, o pedido é de 
grande importância para 
a cidade e a população,  
levando-se em conta que 
muitos casos de dengue 
já foram confirmados em 
Pindamonhangaba.

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

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT), volta a 
cobrar da Administração 
Municipal melhores con-
dições nas dependências 
do cemitério municipal, 
pois tem recebido inúmeras 
reclamações da população.

“Tenho recebido dia-
riamente reclamações de 
munícipes que relatam o 
mau estado de conservação 
no local, como a sujeira, o 
mau cheiro e a presença de 
materiais que podem vim 
a se tornar criadouros de 
mosquito da dengue. Soli-
cito um mutirão para que o 
local possa ter condições de 
receber com dignidade a po-

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) enviou solici-
tação ao Prefeito, pedindo a 
retirada dos postos bancários 
das dependências dos prédios 
da Administração Municipal, 
visando dar mais segurança 
aos funcionários. Para evitar 
situações como a ocorrida há 
pouco tempo junto ao DSM e 
da Subprefeitura de Moreira 
César. “Sugerimos que os postos 
bancários sejam instalados fora 
dos próprios municipais, como 
junto aos estacionamentos, 
tanto da prefeitura, como da 
subprefeitura de Moreira César 
e estacionamento do DSM, to-
dos com acesso fora dos prédios 
municipais, dando mais segu-
rança aos nossos funcionários”, 
explica o vereador.

Casas populares na
Zona Rural
O vereador Felipe César 

– FC reitera ao Executivo a 
realização estudos visando a 
construção de casas populares 
na zona rural de Pindamonhan-

Toninho da Farmácia 
cobra melhorias para o 
Cemitério Municipal

pulação de nossa cidade”.
EPIs para servidores 
O vereador Toninho da 

Farmácia volta a cobrar da 
Administração a distribui-
ção de equipamentos de 
proteção individual (EPIs) 
a todos os funcionários 
municipais, principalmen-
te aqueles que atuam em 
áreas insalubres, como é o 
caso dos funcionários do 
cemitério municipal. “Te-
nho recebido relatos que 
muitos funcionários não 
estão recebendo o devido 
material sendo obrigados a 
exercerem suas atividades 
sem o devido equipamen-
to”, explica o vereador.

Felipe César – FC solicita a 
retirada dos postos bancários das 
dependências da administração

gaba. “O Plano Minha 
Casa, Minha Vida também 
contempla a Zona Rural, 
precisamos correr atrás para 
que nossa cidade também 
possa ser contemplada com 
este benefício”, diz Felipe 
César – FC. O vereador 
pede a construção de casas 
populares principalmente 
nos bairros: Cruz Pequena, 
Ribeirão Grande, Mandu, 
Bonsucesso, Piracuama, 
Pinhão do Borba, Goiabal, 
Macuco, Pouso Frio e 
Bairro dos Oliveiras. “Pre-
cisamos fixar o homem no 
campo, dando condições 
dignas para sua moradia. 
Até hoje, o que temos vis-
to é a construção de casas 

populares na cidade. Precisamos 
também nos preocupar com o 
trabalhador rural”, destaca o 
vereador.

Beneficio a entidades 
sociais e associações 
de bairros
O vereador Felipe César – 

FC teve aprovado o Projeto de 
Lei 168/2013, de sua autoria, 
que prevê a publicação a título 
gratuito de documentos oficiais 
de entidades assistenciais e 
associações de bairros, devi-
damente 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, mui-
tas vezes não terem condições 
de arcar com os custos de suas 
publicações, onerando as mes-
mas, que em muitos casos, não 
possuem renda suficiente para 
se manter. O projeto aprovado 
pelos vereadores seguiu para 
aprovação e publicação da Lei 
a ser sancionada pelo prefeito.

Vereador Fel ipe césar - Fc

Cal demonstra satisfação 
por instalação de lombadas 
na entrada de Moreira César

EquipamEntos dE sEgurança sErão
instalados na Entrada dE morEira César, 

ondE fiCa a Estátua do guardião
O vereador 

José Carlos 
Gomes – Cal 
(PTB) está sa-
tisfeito com a 
notícia de que, 
em breve, serão 
instalados re-
dutores de ve-
locidade – tipo 
lombada - na 
altura da prin-
cipal entrada 
de Moreira Ce-
sar, onde fica 
a estátua do 
Guardião.

Há  mui -
to tempo, Cal 
vem solicitan-
do ao prefeito e à diretoria do 
DER-Taubaté, a instalação 
dessas lombadas, bem como 
de calçadas nos canteiros, com 
acesso aos cadeirantes, passa-
gem elevada com sinalização 
para a travessia de pedestres. 
Segundo o vereador, a implan-
tação dessas melhorias nesse 
local, onde já houve vários 
acidentes com atropelamen-
to de pedestres e colisão de 
veículos, é muito importante.

Ele elogiou a parceria entre 
DER, Subprefeitura, Secreta-
ria de Obras e Departamento 
de Trânsito que, juntos, pro-
porcionarão a implantação 
das obras, que garantirá mais 
segurança aos pedestres e 
também aos veículos que ali 
transitam.

Centro Esportivo Zito
O vereador Cal também 

agradece ao Prefeito e Secreta-
ria de Esportes, a instalação de 
bebedouros e ventiladores nas 
salas de ginástica, localizadas 
no Centro Esportivo Zito. Os 
equipamentos proporcionarão 
maior conforto e comodidade 
a todos os alunos e professores 
que utilizam estes salões para 
praticarem seus exercícios 
físicos, garantindo saúde e 
bem-estar a todos.

O vereador salienta, ainda, 
que está cobrando também, 
maior empenho para que seja 
construída - o mais rápido pos-
sível - a cobertura das piscinas 
do Centro Esportivo Zito e de 
todas as piscinas dos nossos 
centros esportivo da cidade.

Vereador cal

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Magrão faz Indicação 
de Projeto de Lei pedindo 
entrega de remédios em casa

O vereador Carlos Eduardo 
de Moura – Magrão (PPS) 
protocolou na sessão do dia 
24 de abril, a Indicação de 
Projeto de Lei nº 12/2014, que 
autoriza a Prefeitura instituir 
o “Programa Remédio em 
Casa”. O Programa tem como 
objetivo o encaminhamento 
dos remédios de uso contínuo 
que lhes forem prescritos em 
tratamento regular diretamen-
te à residência das pessoas com 
mais de 60 (sessenta) anos de 
idade, com deficiência ou mo-
bilidade reduzida, portadoras 
de doenças crônicas e dege-
nerativas, usuárias do SUS 
– Sistema Único de Saúde. 

Para obter os benefícios 
do Programa, além da com-
provação das situações pes-
soais estabelecidas, os inte-
ressados deverão residir em 
Pindamonhangaba e estarem 
regularmente cadastrados 
junto à Secretaria Municipal 
de Saúde.

O vereador Magrão destaca 

que “a entrega de 
remédios em do-
micílio, além de 
facilitar a vida do 
usuário da farmá-
cia da rede públi-
ca, trará também 
benefícios ao pró-
prio setor público 
da área de saúde, 
ao evitar não so-
mente o acesso e 
a aglomeração de 
um grande núme-
ro de pessoas no 
local, como tam-
bém a sobrecarga 
de atendimento 
realizada pelos 
servidores muni-

cipais, otimizando a dinâmica 
e eficiência no serviço público 
de saúde”.

Para propiciar apoio logís-
tico na execução do Programa, 
o presente projeto prevê que 
Poder Executivo possa desen-
volver as ações contando com 
a estrutura própria ou celebrar 
convênio com instituições 
públicas ou privadas que rea-
lizem serviços de entrega dos 
bens de que trata a presente lei, 
como a ECT – Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos 
que já executa tais serviços em 
outros municípios onde foram 
implementados programas 
semelhantes.

Magrão enfatiza que o 
Projeto de Lei, deve vir do Exe-
cutivo para a Câmara aprovar, 
pois a matéria é privativa do 
Prefeito. “A medida proposta 
é de elevado conteúdo social, 
e deve por isso merecer a ne-
cessária atenção. Esperamos 
que o mesmo seja acatado pelo 
Prefeito”, finalizou o vereador.

Vereador magrão

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Projeto do vereador 
Professor Eric é 
aprovado por unanimidade

projEto prEvê divulgação dE norma quE 
bEnEfiCia os portadorEs dE nECEssidadEs 

EspECiais Em EspEtáCulos da CidadE

Na sessão ordinária re-
alizada no dia 5 de maio, o 
vereador Professor Eric (PR) 
conseguiu a aprovação - por 
unanimidade - do Projeto 
de Lei nº 53/2014, de sua 
autoria, que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos estabe-
lecimentos de cultura e lazer 
como cinemas, circos, casas 
de show, teatros e similares 
exibirem placa ou cartaz 
com mensagem sobre a Lei 
nº 5.612/2014, na forma que 
especifica”. A Lei nº 5.162 
determina “a instituição de 
meia-entrada para deficientes 
físicos às sessões de cinema, 
teatro, espetáculos esportivos, 
shows e outros eventos cultu-
rais exibidos nas salas e casas 
de espetáculos instaladas no 

município de Pinda-
monhangaba”. Se-
gundo o vereador, 
“nossa cidade vive 
um momento de 
absoluto absurdo no 
que diz respeito à 
não observância aos 
direitos de pessoas 
com deficiências. 
Como este Projeto 
de Lei pretendo dar 
minha contribuição 
no que se refere a 
esse problema”, res-
salta o parlamentar.

Bairro 
Shangri-lá
Na mesma ses-

são, o vereador também 
apresentou uma Indicação de 
Projeto de Lei em que reivin-
dica que seja proibida a apro-
vação de quaisquer projetos 
para edificação, reforma ou 
adaptação de imóveis locali-
zados no loteamento Parque 
Shangri-lá, sem a necessária 
e prévia comprovação de sua 
titularidade.

O vereador Professor Eric 
explica que “essa indicação 
é importante, pois mediante 
aos inúmeros processos há 
pessoas agindo de má-fé, ven-
dendo várias vezes o mesmo 
terreno e, quando a obra está 
com pronta, o legítimo dono 
chega e a pessoa perde tudo 
o que construiu e que pagou 
para o estelionatário”.

Vereador proFessor eric
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Polícia apreende tablete de maconha 
Após troca de tiros com PM, três assaltantes são presos

Três pessoas foram 
detidas  após assalto a 
uma padaria, no Dis-
trito de Moreira César, 
na quinta-feira (8). 
Elas teriam roubado o 
dinheiro do caixa e as-
saltado os clientes que 
estavam na padaria.

No momento da 
fuga, os assaltantes se 
depararam com uma 
viatura da Polícia Mili-
tar que estava fazendo 

patrulhamento e tro-
caram tiros. Um dos 
assaltantes aguardava 
os outros em um carro 
e seguiram em direção 
à Dutra. Os suspeitos 
acabaram sofrendo 
um acidente após coli-
direm com uma cerca 
e tentaram fugir a pé 
por um matagal. Um 
helicóptero da PM foi 
solicitado e eles foram 
capturados. 

Duas armas foram 
apreendidas no local e 
um dos suspeitos, que 
tinha sido baleado na 
perna, foi encaminha-
do ao pronto-socorro 
da cidade. Os crimino-
sos foram encaminha-
dos para o 2º Distrito 
Policial de Pinda para o 
registro da ocorrência.  
O dinheiro roubado foi 
recuperado e entregue 
às vítimas.

A PRF – Polícia Rodo-
viária Federal localizou 
um carro na noite do últi-
mo sábado (10), com um 
tablete de 1 quilo de maco-
nha. A droga foi encontra-
da no veículo que circula-
va com três ocupantes.  Os 
suspeitos foram autuados 
em fl agrante delito por 
tráfi co de entorpecente. 
O ato foi dois dias depois 
da apreensão de cerca de 

500kg do produto, mas segundo a Polícia, é difícil fa-
zer qualquer ligação entre os casos.

Durante todo o mês de 
maio, o Espaço da Criança 
“Anália Franco” vai pro-
mover uma homenagem 
às mães. Como parte das 
comemorações, no último 
sábado (10), foi realiza-
da uma palestra sobre a 
“Saúde da Mulher.

No evento, foram abor-
dados temas como ali-
mentação, higiene e saú-
de. “A palestra foi muito 
pertinente e atual, pois 
ensinamentos foram pas-
sados de forma simples 
e de fácil compreensão. 
Saberes que com certeza 
ajudarão na qualidade de 
vida de todos nós”, apon-
tou Andréa de Oliveira, 
mãe dos alunos Joaquim e 
Maria Fernanda.

Inscrições para 
vestibular das Fatecs 
terminam na quarta

Durante o mês, Espaço “Anália 
Franco” homenageia às mães

Após a palestra, houve 
sorteio de brindes para 
as mães presentes junta-
mente com um lanche de 
confraternização.

Em sala de aula, as 
crianças concluíram as 
lembranças que fi zeram 

Terminam na quarta-
feira (14), as inscrições 
para o Vestibular do se-
gundo semestre das Fa-
tecs (Faculdades de Tec-
nologia). São oferecidas 
14.605 vagas (incluindo 
as 1.120 em cursos a dis-
tância), distribuídas em 
71 cursos gratuitos em 63 
unidades. A inscrição deve 
ser feita pela internet.

Os candidatos devem 
ter concluído (apresentar 
comprovação) ou estar 

cursando o Ensino Médio 
ou equivalente - no ato da 
matrícula.

Inclusão social
O vestibular das Fate-

cs oferece bônus a estu-
dantes negros e oriundos 
da rede pública. À nota 
fi nal do exame são acres-
cidos 3% no caso de afro-
descendência e 10% para 
egressos da rede pública. 
Candidatos em ambas às 
condições recebem 13% 
de bônus.

Assembleia de Deus 
promove torneio de 
futsal entre jovens

AIANDRA ALVES MARIANO
A Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus – 
Ministério Belém – de 
Pindamonhangaba está 
promovendo o II Torneio 
MAISS de Futsal da Uma-
dep – União da Mocidade 
da Assembleia de Deus de 
Pinda.

A competição começou 
no dia 3 de maio e já con-
ta com 52 jogos em dois 
fi nais de semana. No pró-
ximo sábado (17), haverá 
outra rodada classifi cató-
ria e as quartas de fi nal, 
semifi nais e a fi nal acon-
tecem no domingo (18).

De acordo com o orga-
nizador, Márcio Vieira Pi-
poka, o objetivo da inicia-
tiva é reunir os jovens da 
igreja. “Foi uma maneira 
que encontramos de for-
talecer a prática esportiva 
e fazer com que os jovens 
interajam mais entre si, 
façam novas amizades 
etc”, destacou.

A cada sábado, as equi-
pes participam de uma 
verdadeira maratona de 
jogos, das 7h30 às 18 ho-
ras, com uma média de 
25 jogos por rodada.  “O 
saldo tem sido muito po-
sitivo. Apesar de serem da 

mesma igreja, os jovens 
frequentam congregações 
diferentes, cada um em 
seu bairro. O torneio tem 
sido um link para entre os 
grupos. Com a iniciativa, 
surgiram novas idéias de 
cultos, reuniões e grupos 
nas redes sociais. Esse es-
treitamento no relaciona-
mento entre os jovens era 
o que buscávamos com a 
iniciativa”, contou Pipoka.

A disputa conta com a 
participação de 19 equipes 
e tem o apoio do pastor 
presidente da igreja, Eu-
clides Vaz Junior. O pri-
meiro torneio aconteceu 
em fevereiro e foi vencido 
pela equipe da congrega-
ção Araretama.

A última etapa classifi -
catória e as fases fi nais do 
torneio acontecem no fi nal 
de semana, na Quadra Co-
berto do Alto Tabaú, a par-
tir das 7h30. No domingo, 
serão premiados a Melhor 
Equipe, com o troféu de 
campeã do torneio; o ar-
tilheiro; o goleiro menos 
vazado e a torcida mais 
participativa. Os times que 
conquistarem a segunda e 
terceira classifi cação tam-
bém receberão troféus. A 
entrada é franca.

Vicente Lagiotto

Divulgação

Exposição de orquídea 
é sucesso no ‘Pujol’

a fi m de presentear suas 
mães. Foram confecciona-
dos objetos como puxa-sa-
co, pano de prato, pintura 
em quadro, latas de biscoi-
to entre outros.

No próximo sábado, 
acontece o projeto “Brin-

cando com meu fi lho”, no 
qual os pais dos alunos de 
quatro a 10 anos participa-
rão de atividades na brin-
quedoteca. Já no dia 24 
de maio, será oferecido o 
serviço de corte de cabelo 
– uma parceria com o Ins-
tituto Embelleze. 

Para encerrar as ativida-
des em homenagem às mães, 
no dia 30, acontecerá a te-
rapia comunitária integrati-
va. “Valorizar as mães é um 
modo de mostrar gratidão à 
vida e cuidar do futuro, pois 
a pessoa que tem boa autoes-
tima reconhece a sua impor-
tância na transformação do 
ambiente, cuida melhor de si 
e do outro”, ressalta Luciana 
de Oliveira Ferreira, coorde-
nadora do projeto.

ANA CAMILA CAMPOS
No último sábado (10), 

a Assop – Associação dos 
Orquidófi los de Pinda-
monhangaba realizou 2ª 
Mostra de Orquídeas, alu-
siva ao Dia das Mães. O 
evento aconteceu no esta-
cionamento da escola Dr. 
Alfredo Pujol e foi uma 
preparação para a Exposi-
ção Nacional de Orquíde-
as, que será ocorrerá nos 
dias 14, 15 e 16 de novem-
bro próximo.

O secretário da Assop, 
Ricardo Martins, conside-
rou a mostra um sucesso. 
“Esse evento não foi am-
plamente divulgado como 
nossa exposição estadual, 
mas levando em conta o 
movimento, realmente 
superou nossas expectati-
vas” assinalou.

Para o presidente da 
Assop, Tsutomu Tanabe, o 

mais importante foi a pre-
sença de pessoas que não 
são orquidófi las, que com-
parecem mais pela curiosi-
dade do que pelo interesse 
em encontrar alguma or-
quídea específi ca. 

“Quando essas pessoas 
se deparam com a beleza 
das orquídeas, aí  não tem 
jeito,  acabam “contamina-

ÁRVORES DA ESCOLA GANHAM ORQUÍDEAS

Divulgação

Mostra é uma prévia para a exposição nacional, em novembro

Crianças confeccionaram presentes para as mães

Objetivo é fortalecer a prática esportiva

das” pelo vírus da planta 
que não mata, mas também 
não tem uma cura. Isto é fá-
cil de percebermos quando 
notamos o interesse com 
que eles observam cada de-
talhe das fl ores”, afi rma.   

Na mostra, foram apre-
sentados 61 orquídeas 
de sócios da instituição, 
como Tsutomu Tanabe, 

Satie Kimura, Sidnei P. 
Resende, José M. de Al-
meida, Eduardo Carva-
lho, Maria Nilse Almeida, 
Odete Homem de Mello e 
Ricardo Cavalcante. 

As vendas tiveram o 
resultado esperado. Este 
ano, A Assop contou ape-
nas com orquidófi los que 
venderam de suas cole-
ções particulares, entre 
eles Nair Tanabe, Satie 
Kimura, Sidnei Pedro Re-
sende e José Luiz de Oli-
veira, que também leva 
para venda o material de 
apoio,  como por exemplo,  
substrato, suportes para 
vasos, cachepot de madei-
ra, dentre outros.

Este ano, o evento foi marcado por um diferencial. Foi realizado o plantio de 
orquídeas nas árvores da escola Pujol. Foram plantadas cerca de 40 orquídeas, 
de espécies como Dendrobuim Nobile, Coelogyne, entre outras. 

“Além do plantio, nós da Assop faremos a manutenção destas orquídeas até 
que elas se fi xem nas árvores”, garantiu Cavalcante.
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COMUNICADO
A Empresa Fabio Roberto Dalbon Recuperação de Matérias Plásticos ME, inscrita no CNPJ n.º 
16.750.004/0001-27, estabelecida a Rua Princesa Izabel, nº 786, Bairro Cidade Nova, em Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo, vem  pedir o comparecimento da funcionária Ana Paula Aparecida Anochi, portadora 
da CTPS n.º 57764/0400 SP, admitida em 01/03/2014 e ausente em 11/04/2014, no prazo de 48 horas, 
pela terceira vez consecutiva, visto fato de já haver solicitado no dia 07/05/2014 e 09/05/2014, sob pena de 
configurar justa causa conforme dispõe o ordenamento jurídico trabalhista.

COMUNICADO
A Empresa R. N. TAVARES SUCATAS ME inscrita no CNPJ n.º 08.471.722/0001-36, estabelecida 
a Rua Bananal, nº 70, Bairro Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, pede o comparecimento do 
funcionário VANDERLEI SANTOS LOPES, portador da CTPS n.º 88855 serie 353 SP, admitido em 
14/01/2014 ausente desde 29/03/2014, no prazo de 24 horas.

CONVOCAÇÃO
Benedito José Coelho convoca a Diretoria e Associados da Liga Pindamonhangabense Municipal de 
Futebol Sete Society. Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se:
Dia: 23.05.2014
Local: Rua Cap. José Martiniano Vieira Ferraz, 167 – Centro – Pindamonhangaba – SP.
Assuntos: Apresentação, Discussão das Alterações e Aprovação do novo estatuto.
Pindamonhangaba, 13 de Maio de 2014 – Carlos Rezende.

CMAS - CONSElhO MUNICIpAl DE ASSISTêNCIA SOCIAl
CONVOCAÇÃO pARA A 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - 
Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 5ª reunião 
Ordinária de 2014, a realizar - se:

Dia:  14/05/2014                     
Horário:  17h 
Local:  CIAS
PAUTA: 
— Palavra aberta a Diretora do Departamento da Assistência Social, para apresentação do 
decreto de alteração do Fundo M. A. Social; 
— Resposta ao ofício 064/ 2014 CMAS;
— Reordenamento da Verba Estadual da Entidade Liceu ( Projeto Brinquedo Levado à 
Sério);
— Complementação das comissões e agendamento das reuniões de trabalho;
— Apresentação Centro Pop;
— Apresentação do documento dos profissionais das unidades públicas : CRAS e CREAS , 
Vigilância Social e Monitoramento, referente aos Recursos Humanos da Assistência Social;
— Informes e outros assuntos pertinentes ao Conselho.

 Benedito Sérgio Irineu — presidente do CMAS

Prefeitura de Pindamonhangaba

Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

ENDEREÇO: Rua Maria Oscarina Resende Oliveira, 461 Bairro: Triangulo

CNPJ/ CPF: 16676547/0001-41

RAZÃO SOCIAL: Jeremias Luiz de Andrade-ME

MUNICÍPIO: Pindamonhangaba UF: SPCEP: 12413-160

RESPONSÁVEL LEGAL: Jeremias Luiz de Andrade CPF:065385108-17

Comunicado de INDEFERIMENTO

                                                             Pindamonhangaba, 07/05/2014

DATA DE VALIDADE: -Nº CEVS: - 

DATA PROTOCOLO: 11/10/2012Nº PROTOCOLO: 1239

A Diretora Do DPRAS  Vania Cristina Fernandes
INDEFERE EM  07/05/2014 a solicitação de  licença de funcionamento para atividade de COMERCIO 
VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  LEGAL, SEM 

 VISA, EM DESACORDO COM ART. 18 , INCISO VIII. § 1° DA PORTARIA CVS 4 DE 21/03/2011.

lICENÇA DA CETESB
VIVA TRANSpORTE COlETIVO lTDA torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação Nº 
03004137 para o Posto de Abastecimento de Combustíveis para Veículos Automotores à Avenida Dr. José 
Adhemar César Ribeiro, 220, Jardim Carlota, Distrito de Moreira César, CEP 12.440-020, Pindamonhangaba-SP.

pREFEITURA MUNICIpAl DE pINDAMONhANGABA
RETIFICAÇÃO

pREGÃO Nº. 084/2014
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 08/05/14, p. 07, concernente 
à homologação, torna-se sem efeito o texto do Pregão 48/14, e leia-se corretamente:
A Prefeitura comunica que no PP nº. 84/14, que cuida de “Aquisição de gêneros alimentícios, 
pães, leite e mortadela ao Corpo de Bombeiros de Pindamonhangaba, pelo período de 12 
meses”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento 
licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): PANIFICADORA E CONFEITARIA 
ALCÂNTARA PINDAMONHANGABA LTDA. EPP (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11 e 12).
Pindamonhangaba, 28 de abril de 2014.

ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br ou comparecer ao PAT: para cadastro av. 
Albuquerque Lins, nº 138 – S’ao Benedito – Pindamonhangaba-SP ou Av. Jos[e Augusto 
Mesquita, nº 170 – Subprefeitura- Segunda a sexta-feiras 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.

pOSTO DE ATENDIMENTO pAT AO TRABAlhADOR DE pINDA/MOREIRA CESAR
DATA: 09/05/2014

 

FUNÇÃO 
AJUDANTE DE COZINHA  
ARMADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL  
CARPINTEIRO 
COSTUREIRO (experiência em maquina overloque e galoneira)  
COZINHEIRO DE RESTAURANTE  
ESTETICISTA FACIAL ( designer de sobrancelhas ) 
FONOAUDIOLOGO  
GARÇOM  
INSTALADOR DE FORRO E DIVISÓRIAS  
INSTALADOR GRANITOS  
JARDINEIRO  
MECÂNICO DE MAQUINAS PESADAS  (EMPILHADEIRA) 
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO    
MONITOR DE INFORMATICA  
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
PEDREIRO  
SERRALHEIRO INDUSTRIAL  
VENDEDOR EXTERNO 

pREFEITURA MUNICIpAl DE 
pINDAMONhANGABA

Edital de Notificação
Controle 111/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o Sr. JEFERSON TADEU SALGADO 
BARROS, responsável pelo imóvel situado 
a Rua João Batista Faria, bairro Campo 
Alegre, inscrito no município sob a sigla 
SE21.13.28.020.000, para que efetue a 
limpeza do referido imóvel no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de 

Administração

pREFEITURA MUNICIpAl DE 
pINDAMONhANGABA

Edital de Notificação
Controle 114/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a BUI-BUI DECORAÇÕES E 
TRABALHOS ARTISTICOS EM METAIS 
LTDA, responsável pelo imóvel situado 
a Rua João Batista Faria, bairro Campo 
Alegre, inscrito no município sob a sigla 
SE21.13.28.016.000, para que efetue a 
limpeza do referido imóvel no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela 
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de 

Administração

pREFEITURA MUNICIpAl DE 
pINDAMONhANGABA

Edital de Notificação
Controle 115/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a LEANDRO RIBEIRO LOPES, 
responsável pelo imóvel situado a Rua 
RUA JOÃO BONDIOLI / YOLANDA DE 
LACERDA LIMA , bairro PQ DAS NAÇÕES, 
inscrito no município sob a sigla        SO 
210821015002, para que efetue a limpeza 
do referido imóvel no prazo de 07 dias 
a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de 

Administração

pREFEITURA MUNICIpAl DE 
pINDAMONhANGABA

Edital de Notificação
Controle 116/14

A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba notifica a LEANDRO 
RIBEIRO LOPES, responsável pelo imóvel 
situado a Rua RUA JOÃO BONDIOLI / 
YOLANDA DE LACERDA LIMA , bairro 
PQ DAS NAÇÕES, inscrito no município 
sob a sigla        SO 210821015001, para 
que efetue a limpeza do referido imóvel 
no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 
de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de 

Administração

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2014 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 045/2014 de “Aquisição de mudas de plantas e grama 
tipo esmeralda para execução de paisagismo de prédios públicos pelo período de 12 meses”, 
foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas 
em 28/03/2014: 

 
ATA nº  075/2014 Empresa: CABELLO SERVIÇOS DE JARDINAGEM EPP 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 m2 Grama esmeralda 2,80 50.000 

ATA nº  076/2014 Empresa: PLAN-NAT COMÉRCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS LTDA. ME 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 cx Iresine – muda iresine, caixa de 15 mudas, 
altura entre 10 e 15 cm cada 

7,92 150 

03 cx Clorofito – caixa com 15 mudas, altura entre 
10 e 15 cm cada 

7,92 150 

04 cx Flor do guarujá – caixa com 15 (quinze) 
mudas, altura mínima de 10 cm a 15 cm cada 

9,90 150 

05 cx Lírio amarelo – caixa com 10 mudas cada, 
altura mínima de 10 a 15 cm 

15,34 150 

06 cx Ixoria – ixora coccínea L – caixa com 15 
unidades, altura entre 10 e 15 cm cada 

21,00 150 

 
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2014.  

pREFEITURA MUNICIpAl DE pINDAMONhANGABA
Estado de São paulo

CâMARA DE VEREADORES DE pINDAMONhANGABA
P O R T A R I A    Nº 033/2014

  Atribui competência ao  CONTADOR  de movimentações bancárias no Banco do Brasil S/A
Vereador RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, por esta 
Portaria RESOLVE:
Art 1º – Atribuir ao Contador desta Casa de Leis, nomeado por concurso público em 
01/02/2011, a gerir  as contas bancárias da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, 
CNPJ nº 53327359/0001-34, sempre   em conjunto  com este Presidente que subscreve.
Art 2º – Para exercício da competência que lhe é atribuida o servidor poderá emitir cheques 
e ordens de pagamento, solicitar tranferências entre contas, assinar contratos e outros 
documentos, bem como praticar todos os atos necessários à gestão/movimentação da 
conta bancária, inclusive de forma eletrônica.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2014.

Vereador RICARDO pIORINO
presidente

Publicada no D A.

pREFEITURA MUNICIpAl DE pINDAMONhANGABA
EDITAl RESUMIDO

TOMADA DE pREÇOS Nº 009/2014
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. 09/14, referente à “Contratação de 
empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para execução da reforma 
e ampliação da creche municipal Dr. Miguel Felix Adib”, com encerramento dia 27/05/14 às 10h e 
abertura às 10h30. A garantia de proposta deverá ser feita até o dia 26/05/14, às 15h, na Tesouraria, 
no valor de R$ 8.466,00. 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, 09 de maio de 2014. 

pREFEITURA MUNICIpAl DE pINDAMONhANGABA
COMUNICADO 

CONCORRêNCIA pÚBlICA Nº. 001/2014
A Prefeitura comunica que a Concorrência Pública nº 001/2014, que cuida do  “Lote 1: 
Contratação de empresa de engenharia para execução de diversos serviços de saneamento 
ambiental para limpeza pública, coleta e disposição final de resíduos sólidos urbanos e Lote 2: 
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de saneamento ambiental 
de coleta, transporte e destinação final de resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados no 
município de Pindamonhangaba”, fica ADIADO para o dia 13/06/2014 às 09h e abertura às 
09h30, devido a alterações dos 3.4 e 3.5.3 do edital, o qual está disponível e atualizado no 
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400 – Alto do Cardoso das 08h às 17h ou através do 
tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 09 de maio de 2014.

pREGÃO Nº 326/2011
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 082/2012
Objeto: Prestação de serviço para conversão, implantação, treinamento, disponibilização e 
manutenção de um sistema informatizado de gestão pública na área de finanças.
Contratada: EMBRÁS – Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda.
Data de assinatura: 10/04/14.
Adita-se vigência: 12 (doze) meses, até 10/04/15.
Adita-se valor: com base no IPC-FIPE 3,97%, passando de R$ 108.451,84 para R$ 
112.757,38.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa.
Assina pela contratada: Felipe César Pombo.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2014.

pREGÃO Nº 327/2011
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 080/2012
Objeto: Prestação de serviço para conversão, implantação, treinamento, disponibilização 
e manutenção de um sistema informatizado de gestão pública na área de arrecadação.
Contratada: EMBRÁS – Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda.
Data de assinatura: 10/04/14.
Adita-se vigência: 12 (doze) meses, até 10/04/15.
Adita-se valor: com base no IPC-FIPE 3,97%, passando de R$ 197.224,54 para R$ 
205.054,35.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa.
Assina pela contratada: Felipe César Pombo.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2014.

pREGÃO Nº 328/2011
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 079/2012
Objeto: Prestação de serviço para conversão, implantação, treinamento, disponibilização e 
manutenção de um sistema informatizado de gestão pública na área de recursos humanos.
Contratada: EMBRÁS – Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda.
Data de assinatura: 10/04/14.
Adita-se vigência: 12 (doze) meses, até 10/04/15.
Adita-se valor: com base no IPC-FIPE 3,97%, passando de R$ 6.354,60 para R$ 6.606,88.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa.
Assina pela contratada: Felipe César Pombo.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2014.

pREGÃO Nº 329/2011
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 081/2012
Objeto: Prestação de serviço para conversão, implantação, treinamento, disponibilização e 
manutenção de um sistema informatizado de gestão pública na área de administração de 
protocolo, frotas e cemitério.
Contratada: EMBRÁS – Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda.
Data de assinatura: 10/04/14.
Adita-se vigência: 12 (doze) meses, até 10/04/15.
Adita-se valor: com base no IPC-FIPE 3,97%, passando de R$ 115.617,02 para R$ 
120.207,01.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa.
Assina pela contratada: Felipe César Pombo.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2014.

pREGÃO Nº 028/2012
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 095/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em 
oftalmologia, com fornecimento de material e mão de obra, na especialidade oftalmologia, 
para realização de cirurgias, pelo período de 12 meses.
Contratada: Alvim e Castro Serviços Médicos Ltda.
Data de assinatura: 07/04/14.
Adita-se vigência: 06 (seis) meses, até 22/10/14.
Adita-se valor: com base no IPC-FIPE 3,97%, passando de R$ 186.779,82 para R$ 
194.194,97.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: André Luis Alvim Malta.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2014.

pREGÃO Nº 040/2012
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 085/2012
Objeto: Aquisição de produtos para lanche, servido nos cafés da manhã dos pacientes com 
tuberculose em tratamento supervisionado.
Contratada: J. F. Rezende EPP.
Data de assinatura: 31/03/14.
Adita-se vigência: 12 (doze) meses, até 11/04/15.
Adita-se valor: com base no IPC-FIPE 3,97%, passando de R$ 8.300,00 para R$ 8.629,51.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Carlos César Rezende.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2014.

pREGÃO Nº 058/2012
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 106/2012
Objeto: Locação de equipamento totalmente automatizado para realização de exames 
de análises para o setor técnico de alergenos e drogas terapêuticas, com fornecimento 
de todos os reagentes e insumos necessários para exames (alergenos) no Laboratório 
Municipal de Pindamonhangaba -  setor de Imunologia II, pelo período de 12 meses.
Contratada: Laft Comércio de Materiais para Diagnósticos Laboratoriais Ltda.
Data de assinatura: 10/04/14.
Adita-se vigência: 06 (seis) meses, até 05/11/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Sinézio de Oliveira Pinto.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2014.

pREGÃO Nº 248/2012
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 024/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em processamento de roupa hospitalar, 
constituindo-se de lavagem (incluindo umectação, quando necessário), centrifugação, 
secagem, dobragem, embalagem e reparo de rouparia, pelo período de 12 (doze) meses.
Contratada: R. L. Soares de Arruda Lavanderias ME.
Data de assinatura: 31/03/14.
Adita-se vigência: 04 (quatro) meses, até 03/08/14.
Adita-se valor: com base no IPC-FIPE 3,88%, reajusta-se o equivalente R$ 12.444,82.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Rodolfo Lois Soares Arruda.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2014.

pREFEITURA MUNICIpAl DE pINDAMONhANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO

pREFEITURA MUNICIpAl DE pINDAMONhANGABA
CONCURSO pÚBlICO Nº 02/2012

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

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

Dia  21/05/2014 às 15 horas

AGENTE DO CONTROlE VETOR

10º RAChEl MEIRE pEREIRA SAlGADO
RUA JOÃO GAMA, 230 – VILA BOURGUESE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-260

EDSON MACEDO DE GOUVêA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

pREFEITURA MUNICIpAl DE pINDAMONhANGABA
CONCURSO pÚBlICO Nº 02/2012

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

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

Dia  21/05/2014 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

106º CRISpIM OlIVEIRA SANTOS
RUA JAIR PEREIRA DA SILVA, 182 – JD. AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-490

EDSON MACEDO DE GOUVêA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

pREFEITURA MUNICIpAl DE pINDAMONhANGABA
CONCURSO pÚBlICO Nº 02/2012

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

Dia 21/05/2014 às 15:00 horas

ESCRITURÁRIO

19º CESAR AUGUSTO DE GODOI
RUA SEBASTIÃO MACHADO DE ANDRADE, 481 – RES. ANDRADE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-500 

EDSON MACEDO DE GOUVêA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

pREFEITURA MUNICIpAl DE pINDAMONhANGABA
CONCURSO pÚBlICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO

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

Dia  21/05/2014 às 14:00 horas

SERVENTE DE OBRAS

9º JUlIO CÉSAR DE lIMA INÁCIO
RUA PADRE WALTER DONATI, 319 – NOVA ESPERANÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-260

EDSON MACEDO DE GOUVêA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA GERAL Nº4.228, DE 22 DE ABRIL DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve EXONERAR, a Sra. Regina Célia Salgado do emprego de provimento em comissão de 
Gerente, a partir de 14 de abril de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de abril de 
2014.
Pindamonhangaba, 22 de abril de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Rosana da Silva Monteiro 
Respondendo pela Secretária de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Memo nº 348/14-SECT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA INTERNA Nº 9.361, DE 29 DE ABRIL DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e com fundamento na alínea “d”, § 4º e § 5º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de novembro de 
2009, RESOLVE SUSPENDER, parcialmente, a pedido, o contrato de trabalho do servidor municipal, 
concursado, Sr. Mateus Moraes Freitas, pelo período de 25 de abril de 2014 a 25 de abril de 2016.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 25 de abril de 2014.
Pindamonhangaba, 29 de abril de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Rosana da Silva Monteiro 
Respondendo pela Secretária de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 29 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Processo  Externo nº 9836/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA GERAL Nº 4.226, DE 16 DE ABRIL DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
NOMEIA o Sr. Anderson Luís de Jesus, para o emprego de provimento em comissão de Coordenador 
de Praças Esportivas, a partir de 24 de abril de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 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 16 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/ Memo 198/14- DIR SEJELP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.232, DE 05 DE  MAIO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Karen Nemetala Fogaça, gerente, para substituir o Dr. Rodrigo 
Antonio Possebon Caetano, Diretor do Departamento de Negócios Jurídicos, durante o período em 
que o mesmo encontrar-se em férias, de 05 a 24 de maio de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de maio de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.233, DE 05 DE  MAIO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Eliana Maria Galvão Wolff, oficial de administração, para 
substituir a Sra Karen Nemetala Fogaça, Gerente, durante o período em que a mesma encontrar-se 
respondendo pelo Departamento de Negócios Jurídicos, de 05 a 24 de maio de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de maio de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº4.234, DE 06 DE MAIO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve EXONERAR o Sr. Rodrigo Monteiro da Silva do emprego de provimento em comissão de 
Diretor do Departamento de Lazer de Moreira César, a partir de 07 de maio de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de maio de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvea
Secretário de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 06 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.638, DE 28 DE ABRIL DE 2014.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação 
de dispositivo para interromper o processo de 
sucção em piscinas e dá outras providências.
(Substitutivo ao Projeto de Lei nº 15/2014, de 
autoria do Vereador Roderley Miotto)
 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° Ficam os clubes sociais e esportivos, 
condomínio, hotéis, academias e outros 
assemelhados, onde haja piscina de uso 
coletivo, obrigados a instalar dispositivo que 
interrompa o processo de sucção da piscina.
Art. 2º O dispositivo deverá estar colocado em 
local de fácil alcance inclusive para crianças e 
portadores de deficiência locomotora.

Art. 3º As piscinas construídas a partir desta 
Lei deverão proposto no caput do artigo 
1º, bombas de sucção que interrompam o 
processo automaticamente sempre o ralo se 
encontrar obstruído.
Art. 4º Os estabelecimentos que contém 
piscinas públicas, coletivas ou privadas terão 
o prazo de 180 dias, a partir da publicação do 
regulamento, para promoverem as adaptações 
necessárias ao cumprimento desta Lei.
Art. 5º O não cumprimento desta Lei após o 
prazo decorrido no art. 3º sujeitará o infrator 
às seguintes penalidades:
I-     Advertência;
II-   Notificação, com prazo de trinta dias para 
o cumprimento do disposto no art. 1º, com 
interdição da piscina;
III-  Cassação da autorização para 
funcionamento da piscina ou do 
estabelecimento fornecedor.

Art. 6º O Executivo Municipal regulamentará 
o dispositivo desta Lei, definindo os órgãos 
responsáveis pela fiscalização e pela aplicação 
das sanções cabíveis nos casos de infração.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 28 de abril de 2014.

Vito Ardito Lerário
 Prefeito Municipal 

Rosana da Silva Monteiro 
Respondendo pela Secretária de 

Administração
Registrada e publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos em 28 de abril de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  5.640, DE 29 DE ABRIL DE 2014.
Denomina de BENEDITO SOARES DA 
COSTA a estrada que tem início na Estrada 
Emídio de Assis Alves Neto e termina na 
propriedade do Sr. José Maria Rosa Filho.
(Projeto de Lei nº 48/2014, de autoria do 
Vereador Janio Ardito Lerario)
 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 denominada de BENEDITO 
SOARES DA COSTA a estrada que tem 
início na Estrada Emídio de Assis Alves 
Neto, junto à propriedade de Edgard 
Mosmann e termina na propriedade do 
Sr. José Maria Rosa Filho, no bairro das 
Oliveiras.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 29 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 29 de abril de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/ Projeto de Lei nº 48/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Maria Fernanda Munhoz
* * *

as secretarias de edu-
cação e Cultura e de Saúde 
da Prefeitura se uniram na 
realização do “Minha esco-
la, eu e Meus Vizinhos Sem 
dengue – Cai Fora den-
gue”. o projeto visa levar, 
de uma forma lúdica, atra-
vés de representação tea-
tral, questionamentos so-
bre o que é a dengue, como 
prevení-la, sintomas da do-
ença, cuidados com a casa e 
o quintal. após a peça, um 
agente de saúde aborda o 
assunto, tirando dúvidas 
dos alunos, pais, professo-
res e demais funcionários. 

as apresentações são 
realizadas por meio do de-
partamento de Cultura, nas 
escolas municipais, sempre 
às 10 e 15 horas (horários da 
merenda), de acordo com 
cronograma montado em 
parceria com a Secretaria de 
Saúde, que também fornece 
o agente que realiza o bate
-papo com as crianças. 

o projeto começa nesta 
terça-feira (13), na escola 
municipal Prof. elias Bar-
gis Mathias. na quarta-fei-
ra (14), continua no bairro, 
seguindo, desta vez, para a 
escola Madalena Caltabia-
no e, finalizando, o Arare-
tama, no dia 19, na escola 
Vito ardito. 

no dia 20, a equipe es-
tará na escola Professora 
Julieta reale (Castolira); 
dia 21, na ‘Serafim Fer-
reira’ (Terra dos ipês i); 
dia 26, na ‘Professor Lau-
ro Vicente de azevedo’ 
(ipê ii e Cdhu); dia 27, 
na ‘Professora ruth aze-
vedo romeiro’ (Jardim 
eloyna) e dia 28 de maio, 
na escola municipal ar-
thur de andrade (Cidade 
nova). em junho, a pro-
gramação será, no dia 2, 
na escola Professor Ma-
noel César ribeiro (San-
tana) e finalizando, dia 3, 
na ‘Professora Gilda Pio-
rini Molica’, no Parque 
São domingos. 

Pinda recebe Caravana 
da Gestão Cultural

Educação, Cultura e Saúde 
se unem contra a dengue

Maria Fernanda Munhoz
* * *

Pindamonhangaba re-
cebe, nesta quarta-feira 
(14), a Caravana da Ges-
tão Cultural, no auditório 
da Prefeitura. o evento 
está sendo trazido à ci-
dade pela parceria entre 
a Prefeitura, por meio do 
departamento de Cultura, 
com as Oficinas Culturais 
altino Bondensan, do Go-
verno do estado. a entra-
da é gratuita. 

o núcleo de Gestão 
Cultural altino Bonden-
san prossegue sua ação 
regional com esse proje-
to itinerante, percorren-
do cinco municípios do 
Vale do Paraíba, com o 
workshop que se desdobra 
em palestra e consultoria 
para agentes e coletivos 
culturais. o workshop “Fi-
nanciamento a Projetos 
Culturais – incentivos, 
Políticas Públicas e ou-
tras Possibilidades” terá 
a coordenação de aluízio 
Marino, e será realizado a 
partir das 14 horas. 

das 14 às 18 horas, ha-
verá a Clínica de Projetos 
Culturais. das 18h30 às 
21h30, a palestra “Políti-
cas Culturais Públicas”. o 
evento é aberto a produ-
tores, artistas, coletivos, 
agentes e gestores cultu-
rais. Serão 30 vagas, para 
os primeiros inscritos. 

Clínica e palestra
na clínica, os partici-

pantes poderão esclarecer 
dúvidas e compartilhar in-
formações com membros 
da incubadora de Proje-
tos e iniciativas Culturais 

a respeito de temas como 
editais e leis de incentivo, 
elaboração de projetos e 
planejamento de orça-
mento. em seguida, a pa-
lestra apresentará uma 
análise crítica sobre o ce-
nário contemporâneo de 
apoio a projetos – cami-
nhos possíveis e avanços 
necessários. 

Palestrante
aluízio Marino é mes-

trando em Gestão e Plane-
jamento do Território na 
universidade Federal do 
aBC, especialista em Ges-
tão de Projetos Culturais 
pelo Centro de estudos 
Latino-americanos sobre 
Cultura e Comunicação 
(CeLaCC) e bacharel em 
Gestão de Políticas Públi-
cas pela uSP. nos últimos 
oito anos, colaborou com 
uma série de políticas cul-
turais no estado de São 
Paulo, nos programas Fá-
bricas de Cultura, Oficinas 
Culturais e Projeto Guri. 

a incubadora de Proje-
tos e iniciativas Culturais 
(ipic) é um modelo inova-
dor constituído pelo Ce-
LaCC, núcleo de pesqui-
sa vinculado à escola de 
Comunicação e artes da 
uSP, que busca fortalecer, 
a partir de uma perspecti-
va de redes, a produção e 
coprodução cultural latino
-americana. 

Inscrições
as inscrições serão re-

alizadas no departamento 
de Cultura, rua dr. Cam-
pos Salles, 530, São Be-
nedito. informações pelos 
telefones (12) 3643-2690 
e 3642-1080.

A caravana terá à frente Aluízio Marino (à dir.)

Biblioteca 
homenageia seu 
patrono nesta 
quarta-feira 

Maria Fernanda Munhoz
* * *

A Biblioteca Pública Municipal “Vereador 
Rômulo Campos D´Arace” homenageia seu 
patrono em evento em sua sede, na quarta-feira 
(14), às 19 horas. Neste mês de maio, há 59 anos 
falecia Rômulo Campos D´Arace, um homem 
responsável por grandes realizações na socie-
dade. 

A homenagem é aberta ao público, que 
poderá conhecer mais um pouco a respeito do 
patrono da biblioteca, localizada no Bosque da 
Princesa. Nomes como Francisco Piorino Filho, 
Nelson Pesciotta e a filha de Rômulo, professora 
Vânya Dulce D´Arace Maciel, contarão alguns 
casos sobre a vida do homenageado. Haverá, 
ainda, exposição de fotos do acervo de Rômulo 
e tiradas por ele, além de uma apresentação de 
chorinho com o grupo “Só pra Recordar”. 

Alunos da EE Ryoiti Yassuda declamarão 
alguns trechos do livro “Retrato da Princesa do 
Norte”, de autoria do homenageado da noite. 

Toda a população está convidada a presti-
giar o evento. 

Codivap TuriSmo ElEgE 
dirEToria nESTa TErça-fEira

Maria Fernanda Munhoz
* * *

os integrantes do Codivap 
Turismo – responsáveis pelo 
setor de turismo das cida-
des que compõem o Codivap 
(Consórcio de desenvolvi-
mento integrado do Vale do 
Paraíba) – se reunirão nesta 
terça-feira (13), em Taubaté, 
para a eleição da nova direto-
ria da instituição. 

Pindamonhangaba faz par-
te da comissão que está traba-
lhando para reativar o Codivap 
Turismo. na última reunião de 
prefeitos da instituição, foi re-
alizada uma demonstração so-
bre a importância do Codivap 
Turismo. Várias reuniões já 
foram realizadas para reorga-
nizar a instituição, que estava 
há três anos sem presidente. 

Mais de vinte municípios 
da região estão se mostrando 
interessados na reabertura do 
Codivap Turismo. 

Representante do 
Ministério do Turismo 
durante apresentação 
para os prefeitos

divulgação Codivap

divulgação iPiC
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MARCOS VINÍCIO CUBA
***

O Centro Esportivo 
“João do Pulo” será pal-
co da 1ª Copa Pinda de 
Vôlei de Areia - Troféu 
Professor Alfredo de An-
drade - Una. As primeiras 
partidas terão início após 
a solenidade de abertura, 
marcada para as 18 horas 
desta sexta-feira (16).  

A competição está ho-
menageando um ícone 
do voleibol em Pindamo-
nhangaba, o professor 

Una, e reunirá mais de 50 
duplas. Os jogos serão re-
alizados entre os dias 16 e 
18 e 23 e 25 de maio. Nas 
sextas-feiras os jogos co-
meçarão às 18 horas; aos 
sábados e domingos a par-
tir das 9 horas.

A competição vai 
reunir duplas das cate-
gorias mirim, infantil 
e livre. A Secretaria de 
Juventude, Esportes e 
Lazer convida a popula-
ção para prestigiar mais 
este evento esportivo.

Copa Una de Vôlei de Areia começa na sexta

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Atletas de Pindamo-
nhangaba tiveram até o 
dia 9 de maio para se ins-
crever no Circuito Corrida 
de Rua/Corrida da Liber-
dade. A prova teve grande 
procura e as vagas foram 
encerradas antes do prazo 
definido pela organização. 
A prova vai acontecer nes-
te sábado (17). A primeira 
largada está prevista para 
as 18 horas. A largada e a 
chegada serão  na praça 
Padre João de Faria Fia-
lho, Largo do Quartel.

Esta será a primeira 
etapa do circuito  e está 
sendo realizada junta-
mente com a 2ª Corri-

da da Liberdade, que faz 
parte da  programação da 
Semana da Liberdade, or-
ganizada pela Associação 
Afro Livre, com apoio da 
Secretaria de Combate ao 
Racismo da CUT/SP, con-
forme dispõe a Lei Muni-
cipal 5539/2013.

A competição é pro-
movida por meio de par-
cerias entre Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
Etep Faculdade e Sindi-
cato dos Metalúrgicos, 
que vai comemorar os 
126 anos da Lei Áurea. O 
percurso é de 7.500 me-
tros e logo após o evento 
esportivo o público po-
derá prestigiar atrações 
culturais.

Inscrições do Circuito Corrida de Rua esgotadas antes do prazo

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

O Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira, 
“João do Pulo”, foi sede 
da fase sub-regional de 
atletismo dos Jogos Es-
colares do Estado, reu-
nindo representantes 
das diretorias de ensino 
de Pinda, Guará e Tauba-
té. As provas ocorreram 
na sexta (9), e participa-
ram aproximadamente 
400 atletas da categoria 
mirim.

Os atletas disputa-
ram provas de 75 me-
tros, 1.000 metros, 200 
metros, 80 metros sobre 
barreiras, lançamento de 

Cidade sedia Jogos Estaduais

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Os alunos de natação 
do Araretama e do Centro  
Esportivo “João do Pulo” 
aproveitaram o sábado 
(10) para mostrar aos pais 
e familiares o que apren-
deram até o momento 
com os professores da 
Secretaria de Esportes da 
Prefeitura.

Foram realizadas pro-
vas para alunos de todos vas para alunos de todos vas para alunos de todos 
os níveis e eles compe-
tiram nas modalidades tiram nas modalidades tiram nas modalidades 

livre, costas, borboleta 
e peito. Participaram do 
evento os alunos de 7 a 12 
anos. No próximo sábado 
(17), será a vez dos prati-
cantes do bairro Cidade 
Nova e Centro Esportivo 
José Ely Miranda, “Zito”.

Fabiana Izídio acompa-
nhou os sobrinhos pela pri-
meira vez e cita que é muito 
importante a participação 
dos familiares e pais no de-
senvolvimento das crianças 
e que o festival é interessan-
te porque motiva os alunos.

disco, dardo, salto em dis-
tância, altura, arremesso 
de peso e revezamento 
4x75m. A equipe de arbi-
tragem orientou, para que 

todos pudessem competir 
respeitando as regras da 
modalidade.

Os campeões desta fase 
irão para a regional, que 

irá acontecer entre os dias 
2 e 5 de junho, também 
em Pinda. Os campeões 
da fase regional disputa-
rão a fase estadual.

Famílias participam de Festival

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício CubaMarcos Vinício CubaMarcos Vinício Cuba

Divulgação

Cinquentão

Flamengo 3 x 2 Independente
Maricá 0 x 2 Fim de Carreira
Afizp 2 x 0 Santa Cecília
Campo Alegre 1 x 1 Santa Luzia
Estrela 0 x 0 Pindense

Segunda Divisão

River Junior 2 x 8 Jardim Regina
Santa Cruz 5 x 0 Universo
Andrada 1 x 5 Santa Cecília
Santos 2 x 2 Moreira César
Mantipê 2 x 1 Cícero Prado
Afizp 3 x 1 Flamengo
Campo Alegre 4 x 3 Jardim Eloyna
Bonsucesso 5 x 3 Atletic
Jardim Resende 11 x 0 Galáticos
Bela Vista 1 x 1 Araretama
Maricá 4 x 2 Cidade Nova

Categoria Sub 13

Etna 1 x 1 Corinthians
Novelis 5 x 0 Gerezim
São Paulo 2 x 4 Ferroviária

Veja quem venceu o jogo de ida pelo Sub 17

Mombaça 0 x 3 Etna
Colorado 3 x 0 Corinthinas (WO)
Interpinda 2 x 2 Ramos
Maricá 0 x 4 Ferroviária 

Sabadão do Tipês

Na festa de 20 anos do Sabadão do Tipês, 
no sábado (10), o grupo ainda comemorou 
a goleada de 9 a 1 sobre o Flamengo. 
Parabéns a todos.

Resultados das rodadas 
de futebol

Confira como ficou o placar da categoria

Marcos Ivam / Canal 39

Corrida de Rua vem ganhando espaço entre os atletas

Prova de natação reúne alunos e familiares

Atletas mirins participam da 
fase sub-regional em pinda

Competição vai 
homenagear ícone do 
voleibol na cidade
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