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PREVISÃO DO TEMPO

PROJETO VAI BENEFICIAR O COMÉRCIO

Variedade de arroz da cidade 
conquista mercado internacional

O empresário José Francisco 
Ruzene, conhecido como ‘Chi-
cão do arroz preto’ concedeu 
uma entrevista à Tribuna do 
Norte e relatou sua trajetória de 
vida, desde as primeiras planta-
ções até se tornar um dos prin-
cipais cultivadores de arrozes 
especiais do Brasil.

Ruzene destacou as pesqui-
sas de mercado e a visão empre-
endedora para fazer seu produ-
to chegar a restaurantes de todo 
o país e até ao exterior. 

Esta semana, parte dos pro-
dutos Ruzene estará na Festa do 
Arroz de Tremembé, que come-
ça nesta quinta-feira (15) e vai 
até domingo (18), na praça Ge-
raldo costa, Centro.

ENTREVISTA 6

Shopping deve 
aumentar 
vendas em 30%

A assessoria do shopping divul-
gou os dados de movimentação do 
Pátio Pinda no fi nal de semana do 
Dia das Mães, que registrou cerca 
de 60 mil pessoas no empreendi-
mento – número 25% superior a 
de outros fi ns de semana. A previ-
são da administração do shopping 
é fechar maio com um volume de 
vendas 30% superior ao registra-
do no mês de abril.

PÁGINA 3

Grilo vai representar Pinda na 
Irlanda do Norte e na Inglaterra

Após vencer a categoria Classe 
4 e a Overall no Campeonato 
Brasileiro de Fisioculturismo no 
último fi nal de semana, José Luís 
Camilo Filho, o Grilo, está se pre-
parando para a Copa do Mundo, 
que será disputada em junho na 

Irlanda do Norte, e o Mister Uni-
verso, em outubro, na Inglaterra.

Para melhores resultados no 
treinamento, Grilo ainda faz uma 
rigorosa dieta à base de proteínas, 
fi bras, carboidratos e vitaminas.

PÁGINA 3

SUSPEITO DE TER MATADO 
A EX-ESPOSA A FACADAS É PRESO

Um foragido da Justiça 
foi preso na terça-feira (13), 
no loteamento Laerte Assun-
ção, em Moreira César, e en-
caminhado para a cadeia de 
Guaratinguetá. O homem, 31 

anos, é acusado de matar sua 
ex-esposa a facadas no dia 17 
de abril. Segundo a polícia, o 
suspeito tem passagem ante-
rior por homicídio.

PÁGINA 3

Empresário mostra mudas do arroz que está conquistando o mundo

       PÁG.3 

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Atleta exibe 
prêmios 
conquistados 
no campeonato
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Divulgação

Divulgação

Akim/AgoraVale

Servidores estaduais devem se recadastrar até dia 31

Um estudo divulgado na terça-feira (13) pelo 
SPC - Serviço de Proteção ao Crédito revelou 
que 52% dos brasileiros fazem compras pelo 

chamado ‘impulso’. Nestes casos, o consumidor não 
precisa do produto e o adquire pela ansiedade, pela 
propaganda, desconto, pela promoção, muitas vezes 
disfarçada, ou pelo simples desejo de comprar.

O controle dessa vontade varia de pessoa para pes-
soa, da hora do dia, do momento da vida, ou dos sen-
timentos que passam pela cabeça de cada um. Segun-
do especialistas do próprio SPC, o ato é psicológico e 
cada um pode trabalhar de maneiras diferentes para 
corrigir.

De acordo com o SPC, o local onde as compras 
por impulso são mais frequentemente realizadas 
são os shoppings. Na pesquisa, 35% dos entrevis-
tados colocaram o empreendimento na primeira 
colocação, seguido por lojas virtuais, com 23% dos 
apontamentos; lojas de rua e supermercados repre-
sentam 14% cada um; lojas de departamentos 4%; 
outros 10% em diferentes seguimentos.

O órgão tem se preocupado com a questão das 
compras por impulso porque nos últimos anos, 
muitos dos protestos e ações movidas dentro do SPC 
foram motivadas pela compra por ‘impulso’.

Para o Serviço de Proteção ao Crédito, não há um 
perfil nem tendência para a compra, o que existe são 
diferentes comportamentos e desejos entre homens 
e mulheres.

As pessoas do sexo masculino optam por produ-
tos eletrônicos, bens duráveis e algumas peças de 
roupas; já as do sexo feminino preferem vestimen-
tas de um modo geral, calçados, bolsas, perfumes e 
cosméticos.

Independentemente do sexo, a inclusão do nome 
de homens e mulheres tem aumentado no cadastro 
negativo do SPC. O órgão espera que os consumi-
dores sejam mais atentos e reflitam mais antes de 
tomar a decisão da compra.

Para o economista José Eduardo Real, não são 
somente as compras com valores elevados que en-
dividam as pessoas. “Mesmo os produtos de baixo 
valor podem causar um efeito dominó nas finanças 
pessoais. Para isso basta adquirir muitos e optar 
pelo parcelamento em várias vezes. As pequenas 
aquisições são ainda mais tentadoras e perigosas 
que as grandes”.

Por isso, vale a prudência e o exame na consciên-
cia antes de comprar.

Mais da metade age sem pensar

Pesquisa divulgada pelo SPC 
revela que 52% das pessoas 

compram por impulso

batalhão borba gato 
completa 68 anos na cidade

Na quinta-feira (22), o 2º Batalhão de Engenharia de Combate “Batalhão Borba Gato” co-
memora 68 anos de instalação em Pindamonhangaba. O evento, que será realizado na praça 
Padre João de Faria Fialho (Largo do Quartel), será aberto ao público e terá início às 10 ho-
ras. Na ocasião, será realizada uma formatura geral com desfile de militares da ativa e inte-
grantes da reserva, e exposição de viaturas e materiais da unidade de Engenharia.

A Associação de Moradores do 
Residencial Pasin, no Distrito de 
Moreira César, vai promover, no 
próximo domingo (18), o terceiro 
mutirão da saúde no bairro, com 
exame visual gratuito.

Serão realizados exames de 
fundo de olho, pressão intraocu-
lar, mapeamento de retina e pres-
crição de óculos. No local, também 

haverá aferição de pressão arterial 
e glicemia.

A ação começa às 9 horas e se-
rão distribuídas 100 senhas para 
atendimento. Os interessados de-
vem levar CPF, RG e um compro-
vante de endereço.

O mutirão será na rua Bélgica, 
289, em frente ao centro comuni-
tário.

associação de moradores do 
Pasin promove mutirão da saúde

Notas de Falecimento

aBaNDoNo De eMPReGo
Ulisses & Thais Cafeteria Ltda., vem nesse ato requerer o imediato comparecimento da 

empregada Aline de Oliveira, ao local de trabalho, até dia 19 de maio de 2014, sob pena de ser 
caracterizado abandono de emprego, de acordo com o Artigo 482, i, da CLT.

Até o fechamento des-
ta edição, havia dois re-
gistros de óbito em Pin-
damonhangaba.

Ramiro da Fonseca, 87 
anos, será sepultado nes-
ta quinta-feira (15), no 

Cemitério Municipal, às 
8 horas

Luis Carlos Louren-
ço será sepultado nesta 
quinta-feira (15), no Ce-
mitério Memorial da Paz, 
às 9 horas.

Os servidores públicos do Estado de São Paulo nas-
cidos no mês de maio devem se recadastrar até o dia 
31. A atualização, obrigatória, é realizada sempre no 
mês de aniversário do servidor público no site da Se-
cretaria de Gestão Pública.

Os funcionários estaduais que não se cadastrarem 
terão o salário suspenso e só voltarão a receber depois 
que a situação for regularizada pelo Departamento de 

Recursos Humanos. Além do site da Secretaria de Ges-
tão Pública, o procedimento pode ser feito por meio 
de formulários disponíveis nas unidades de recursos 
humanos dos órgãos públicos.

Os servidores públicos aposentados e pensionistas 
também devem se recadastrar no mês de aniversário. 
Neste caso, o recadastramento é feito em qualquer 
agência do Banco do Brasil.

Dan e 
Marcelo 
tocam 
no Arena

A dupla Dan e Marcelo 
se apresenta neste sábado 
(17), a partir das 23 horas, 
na Arena 101, em Pinda-
monhangaba. A atração 
faz parte do CarnaFacul e 
mulheres não pagam a en-
trada até a 1 da manhã (do-
mingo, 18). 
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Campeão brasileiro, 
Grilo foca o Reino Unido

Tatames e colchonetes 
levam conforto e 
segurança a alunos de 
escolas municipais

Pinda lança programa 
para estimular o comércio

60 mil pessoas foram ao 
shopping no fi m de semana

José Luís Camilo Filho, 
o Grilo, de Pindamonhan-
gaba, conquistou o Cam-
peonato Brasileiro de Fi-
sioculturismo  nas  Classe 
4 e Overall, no último fi nal 
de semana em São Paulo.   

A categoria Classe 4 
contou com 10 compe-
tidores. A Overall reúne 
todos os atletas e premia 

o melhor. “Foi um título 
muito importante e que 
eleva minha carreira para 
outro nível. Sempre ven-
ci provas, mas ganhar a 
‘Overall’ foi uma vitória 
pessoal, da superação, e 
que vai me garantir mais 
respeito e visibilidade no 
cenário nacional e até in-
ternacional”, comentou.

Acostumado a grandes 
conquistas, Grilo agora vol-
tará aos treinos. A prepara-
ção é bastante intensa. “São 
de 10 a 12 semanas de treino 
puxado e dieta rigorosa. Te-
nho uma lista dos produtos 
que devo ingerir e dos que 
não posso. Basicamente, 
tenho que controlar carboi-
dratos, proteínas e vitami-

nas para eliminar gordura 
e ganhar massa muscular”, 
explicou o campeão.

Segundo ele, sua alimen-
tação e treinamento têm o 
acompanhamento de   pro-
fi ssionais. “A intenção é ter 
um corpo perfeito para a 
competição, mas sem me 
descuidar da saúde, que é o 
mais importante”.

Classifi cado para representar o Brasil em competições 
na Europa, Grilo busca patrocinadores. “O esporte se 
torna caro pelas viagens e pela alimentação e treinamen-
tos que temos que fazer. Em junho pretendo disputar o 

Campeonato Mundial, em Belfast, na Irlanda do Norte; 
em outubro, o Mister Universo, em Southport, na Ingla-
terra. São as principais provas de fi sioculturismo do mun-
do e isso dá muita visibilidade para os patrocinadores”.

REPRESENTAR O BRASIL NA EUROPA

A Acip - Associação 
Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba, em 
parceria com a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, Se-
brae-SP e  Facesp, lançou 
na última semana o Pro-
grama Empreender 2014. 

O Programa Empre-
ender é uma iniciativa da 
CACB - Confederação das 
Associações Comerciais e 
Industriais do Brasil e do 
Sebrae, cuja ideia básica 
é o apoio a empresas or-
ganizadas nos chamados 
Núcleos Setoriais.

O objetivo é elevar a 
competitividade das em-
presas, melhorar o desem-
penho delas e aumentar o 
lucro. “O comércio em ge-
ral cresce, a cidade cresce, 
todo mundo ganha. O em-
presário se tornando mais 
competitivo, ele se organi-
zando e se estruturando, 
vai crescendo e vai fomen-
tando cada vez mais o co-
mércio”, ressaltou a agen-

te Empreender de Pinda, 
Hannah Magnussen.

Os empresários que 
fazem parte do Programa 
Empreender se unem em 
reuniões quinzenais, com 
acompanhamento de um 
agente empreender. No 
município já existem al-
guns grupos formados que 
são eles: Beleza, Alimenta-
ção Fora do Lar, Mulheres 
Empreendedoras, Escolas, 
Contabilidade, Publicidade 
Volante e Artesanato, mas 

outros grupos podem ser 
formados.

“Eu considero que é 
muito positivo a união de 
ideias, porque muitas ve-
zes a difi culdade é cons-
tante nas empresas, mas 
quando há uma conversa 
entre duas ou mais pesso-
as, isso pode ser sanado, 
além disso, quando existe 
a discussão em grupo, as 
empresas deixam de ser 
concorrentes e passam a 
dividir experiências”, dis-

se o presidente da Acip, 
Etore Bonini. 

Participaram do even-
to: Jorge Dipp, represen-
tante da Facesp; Augusto 
dos Reis Ferreira, gerente 
do Sebrae – Guaratingue-
tá; Sandra Maria Rosa dos 
Santos, representante do 
Banco do Povo Paulista; 
Ronaldo Hirotugui Guibo, 
representante do Banco do 
Brasil; Wanderley Ribeiro, 
diretor do Cebrac, e mem-
bros da Prefeitura de Pin-
damonhangaba. 

Para participar do pro-
grama o empresário tem 
que ter um estabelecimen-
to comercial em um dos 
seguimentos e ter dispo-
nibilidade para participar 
dos encontros, ser com-
prometido com o grupo. 
Os interessazdos em par-
ticipar podem entrar em 
contato com a Acip pelo 
telefone (12) 3644-7104 
ou no e-mail: empreen-
der@acip.com.br.

A assessoria do sho-
pping emitiu balanço na 
tarde de terça-feira (13) 
sobre a movimentação do 
empreendimento no fi m 
de semana do ‘Dia das 
Mães’. De acordo com os 
dados, o Pátio Pinda re-
cebeu mais de 60 mil pes-
soas – o que representa 

um público 25% superior 
ao de outros fi ns de se-
mana. Espera-se também 
um aumento de 30% no 
volume de vendas do mês 
em comparação com abril. 
Até o dia 11 de maio, o 
Shopping Pátio Pinda ha-
via recebido cerca de 250 
mil pessoas em 2014.

Em maio, expectativa é de aumento 
de 30% no número de vendas em 
comparação com o mês de abril

PROMOÇÃO “DE CARONA NO AMOR”

MARIA FERNANDA MUNHOZ
*** 

Os alunos das creches 
e escolas municipais de 
Pindamonhangaba agora 
contam com mais con-
forto e segurança, com a 
instalação de tatames e a 
troca dos colchonetes das 
unidades escolares.

Atendendo a uma rei-
vindicação antiga da co-
munidade, a Secretaria 
de Educação da Prefeitu-
ra substituiu os antigos 
tapetes das unidades es-
colares, por tatames que 
podem ser usados para 
exercício físico, sala do 
conto, sala de descanso, 
entre outras atividades.

Por meio de licitação, a 
Prefeitura adquiriu 1.236 
peças coloridas de tata-
mes para encaixe, que fo-
ram instaladas em todas 
as unidades escolares. As 
peças têm 1 metro de di-
âmetro e com elas foram 
montados 103 ‘tapetes’ de 
4x3 metros. O produto é 
composto por material la-
vável, higiênico, atóxico, 
antiderrapante, imperme-

ável, com bordas para en-
caixe sem arestas.

Os gestores das uni-
dades estão se manifes-
tando, dando retorno à 
Secretaria de Educação a 
respeito da satisfação dos 
alunos. “As crianças ado-
raram e as salas fi caram 
aconchegantes”, disse a 
gestora da creche Fran-
cisco Lessa, no Cidade 
Jardim.

Colchonetes
A Secretaria de Educa-

ção também adquiriu 900 
novos colchonetes, que, 
de acordo com a diretora 
de Administração da Edu-
cação, já foram entregues 
e serão distribuídos às 
unidades escolares, até o 
fi nal deste mês.

Os novos colchonetes 
contém espuma 100% po-
liuretana, densidade 23, 
medidas de 1850 x 650 x 
5 cm de espessura, são fl e-
xíveis, antialérgicos, com 
tratamento antiácaro, an-
tifungos e antibactéria, 
cobertos em corvim azul 
marinho e têm um ano de 
garantia.

Polícia 
Homem que teria 
matado ex-mulher 
a facadas é preso

Na tarde da última 
terça-feira (13), uma 
operação conjunta das 
polícias Civil e Militar 
capturou um homem 
suspeito por homicídio 
no loteamento Laerte 
Assunção, Distrito de 
Moreira César.

O crime aconteceu no 
dia 17 de abril.  A prisão 
de W.L.S., de 31 anos, 
ocorreu em cumprimen-
to a um mandado de pri-
são expedido pela Justiça 
local. No dia 14 de abril, 
A.S.S. teria sido morta a 
facadas por W.L.S.  

Crianças estão 
realizando as atividades 
nos novos tatames

Arquivo pessoal

Divulgação Creche Francisco Lessa 

Divulgação 

Divulgação 

Os clientes ainda têm a chance de concorrer a um 
Space Fox. Iniciada em 2 de maio, a campanha “De 
carona no amor” segue até o dia 16 de junho. Cada 
R$ 100 em compras nas lojas participantes dá direi-

to a um cupom para concorrer ao carro. Após a fazer 
as compras, o cliente deve se dirigir até o balcão do 
concurso, que fi ca localizado na entrada principal do 
shopping, e realizar a troca da nota fi scal pelo cupom.

O campeão  faz uma dieta rigorosa

Intenção é fortalecer o comércio do município

Período foi o mais movimentado do ano
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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

O vereador Janio Ardito 
Lerário (PSDB) apresen-
tou ao Executivo Munici-
pal, 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 
empoçamento de água na 
avenida Capitão Vitório, no 
Parque São Domingos. Se-
gundo 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.

F
o

t
o

s
: 

A
s

s
e

s
s

o
r

iA
 d

e
 C

o
m

u
n

iC
A

ç
ã

o
/C

V
P

Vereador FeL ipe César - FC

Vereador CaL 

(dire ita) e o 

deputado FederaL 

arnaLdo Faria de sá
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Vereador Magrão
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Vereador

proFessor eriC
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Na sessão ordinária realizada 
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 pessoas com 
deficiência às sessões de cinema, 
teatro, espetáculos esportivos, 
shows e outros eventos culturais 
exibidos nas salas e casas de espe-
táculos instaladas no município 
de Pindamonhangaba”. “Nossa 
cidade, há muito tempo, vive 
um absoluto descaso no que diz 
respeito à não observância aos 
direitos das pessoas com deficiên-
cia. Com este Projeto de Lei quero 

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) enviou o Re-
querimento 938/2014, à Ban-
deirantes Energia, solicitando 
que a empresa implante um 
escritório de apoio para aten-
der os munícipes de Moreira 
César. Em sua justificativa o 
vereador alega que o Distri-
to de Moreira César possui 
uma população maior que 
muitos municípios paulistas, 
o que por si já justifica esta 
iniciativa.

Turismo no Bosque
O vereador Felipe César 

– FC reitera à administra-
ção municipal a realização 
de estudos visando dotar o 
Bosque da Princesa de mais 
incentivos turísticos. A ideia 
do vereador é que seja criado 
na “ilha” do bosque um mi-
nizoológico, com acesso por 
um teleférico e uma passarela 
ligando o Bosque da Princesa 

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) está sa-
tisfeito com a aprovação de 
vários Projetos de Lei durante 
a sessão ordinária da Câmara 
que aconteceu na segunda-
feira, dia 12 de maio. Dentre 
os projetos aprovados, o ve-
reador Cal destaca os mais 
importantes, que dispõe sobre 
a abertura de crédito adicional 
especial, referente a emenda nº 
2014.210.009-6, de autoria do 
deputado estadual Padre Afon-
so Lobato que visa a realização 
do Festival Junino no Núcleo 
Turístico do Piracuama. Outro 
projeto é referente a emenda 
do deputado federal Arnaldo 
Faria de Sá (PTB), no valor 
de R$ 244.000,00 (duzentos 
e quarenta e quatro mil reais), 
que diz respeito ao contrato 
de repasse nº 792392/2013, 
firmado com o Ministério de 
Turismo, através da Caixa 
Econômica Federal, visando a 
revitalização da Praça Monse-
nhor Marcondes. Nestas obras 
da praça, o vereador sugeriu 
que seja restaurada a fonte da 
cascata e a troca do piso, pois 
a Praça Monsenhor Marcondes 
é o marco zero da nossa cidade 

Cal está contente com aprovação 
de projetos para Créditos 
Adicionais para obras na cidade

e deve ser o cartão de visita do 
município. Cal pede, também, 
que seja feito acordo entre 
Prefeitura, Sincomércio, ACIP 
e os comerciantes do centro da 
cidade para que as calçadas 
sejam revitalizadas e adaptadas 
com rampas para cadeirantes.

O vereador Cal agradece 
ao deputado Arnaldo Faria de 
Sá que “ao longo destes anos, 
vem se dedicando a ajudar 
Pindamonhangaba, através de 
emendas parlamentares, tendo 
já proporcionado a constru-
ção da quadra poliesportiva 
do Mantiqueira; conquistado 
a verba para construção da 
quadra poliesportiva da Escola 
“Sr. Juquinha”, no bairro Liber-
dade; conseguido a verba para 
cobertura da quadra no Casto-
lira, além de atuar bravamente 
para a construção do Viaduto 
das Campinas; na duplicação 
da avenida Nossa Senhora do 
Bonsucesso; no recapeamento 
da rodovia Luiz Dumont Villa-
res; na duplicação da avenida 
Manoel César Ribeiro e no 
recapeamento da SP-62 que 
irá acontecer no trecho entre 
Pindamonhangaba – Roseira – 
Aparecida, entre outros.

Projeto para pessoas com 
deficiência, do vereador Professor 
Eric, é aprovado por unanimidade

Projeto Prevê divulgação de norma que beneficia as

Pessoas com deficiência em atividades culturais da cidade

garantir minha contribuição para 
acesso às atividades culturais em 
nossa cidade. Cultura é educação 
e educação é minha vida”, agra-
dece o vereador Professor Eric.

Bairro Shangri-lá
Na mesma sessão, o vere-

ador também apresentou uma 
Indicação de Projeto de Lei em 
que reivindica que seja proibida 
a aprovação de quaisquer proje-
tos para edificação, reforma ou 
adaptação de imóveis localizados 
no loteamento 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, vendendo várias 
vezes o mesmo terreno e, quando 
a obra está em andamento, o 
legítimo dono chega e a pessoa 
perde tudo o que construiu. 
“É extremamente necessário, 

alertar as pessoas 
sobre o golpe que 
está sendo aplicado 
no bairro Shangri-lá. 
Pessoas de boa fé 
estão sendo lesadas 
e o poder público 
tem por obrigação 
alertar e fazer o pos-
sível para garantir a 
segurança de nossos 
moradores”, alertou 
o Professor Eric.

Felipe César – FC solicita à 
Bandeirantes Energia a implantação de 
um escritório de apoio em Moreira César

ao zoológico, na ilha.
Outra sugestão do 

vereador é a constru-
ção de uma plataforma, 
visando a terceirização 
de passeios de lanchas 
e chalanas ao longo do 
Rio Paraíba. O vereador 
também pede a criação 
da Casa da Cultura no 
bosque, com instalação de 
barracas para os artesãos 
de nossa cidade exporem 
e venderem seus trabalhos 
aos turistas que visitam 
o Bosque da Princesa 
“Precisamos incrementar 
mais o turismo em Pinda-
monhangaba. Temos um 

trecho do rio que outrora foi 
muito utilizado e agora está 
parado, precisamos reativar 
este tipo de turismo em nossa 
cidade”, destaca o vereador 
Felipe César – FC.

Divulgação de listagem 
de pacientes que 
aguardam consultas
O vereador Felipe César 

– FC é autor do Projeto de 
Lei 158/2013, que está em 
tramitação, que Dispõe sobre 
a divulgação de listagem dos 
pacientes que aguardam por 
consultas com especialistas, 
exames e cirurgias na rede 
pública do município. O 
vereador quer, de modo que 
seja garantido a privacidade 
dos pacientes, a divulgação de 
maneira mais clara, a posição 
de espera dos munícipes que 
aguardam por uma consulta 
com especialistas, exames e 
cirurgias na rede pública do 
município.

O vereador Carlos 
Eduardo de Moura – Ma-
grão (PPS) protocolou na 
sessão do dia 24 de abril, 
a Indicação de Projeto de 
Lei nº 12/2014, que auto-
riza 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 
diretamente à residência 
das pessoas com mais 
de 60 (sessenta) anos de 
idade, com deficiência 
ou mobilidade reduzida, por-
tadoras de doenças crônicas 
e degenerativas, usuárias do 
SUS – Sistema Único de Saúde. 

Para obter os benefícios do 
Programa, além da compro-
vação das situações pessoais 
estabelecidas, os interessados 
deverão residir em Pindamo-
nhangaba e estarem regular-
mente cadastrados junto à 
Secretaria Municipal de Saúde.

O vereador Magrão destaca 
que “a entrega de remédios em 
domicílio, além de facilitar a 
vida do usuário da farmácia 
da rede pública, trará também 
benefícios ao próprio setor 
público da área de saúde, ao 
evitar não somente o acesso e 
a aglomeração de um grande 
número de pessoas no local, 
como também a sobrecarga de 
atendimento realizada pelos 
servidores municipais, otimi-
zando a dinâmica e eficiência 
no serviço público de saúde”.

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

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 pú-
blicas ou privadas que realizem 
serviços de entrega dos bens de 
que trata a presente lei, como 
a EBCT – Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos que 
já executa tais serviços em 
outros municípios onde foram 
implementados programas 
semelhantes.

Magrão enfatiza que o Proje-
to de Lei, deve vir do Executivo 
para a Câmara aprovar, pois a 
matéria é privativa do Prefeito. 
“A medida proposta é de ele-
vado conteúdo social, e deve 
por isso merecer a necessária 
atenção. Esperamos que o mes-
mo seja acatado pelo Prefeito”, 
finalizou o vereador.

Vereador toninho da FarMáCia,  no destaque, Cobra MeLhorias no CeMitério 
MuniC ipaL (Foto)

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT), volta a 
cobrar da Administração 
Municipal melhores con-
dições nas dependências 
do cemitério municipal, 
pois tem recebido inú-
meras  r ec l amações  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 dignida-

Toninho da Farmácia 
cobra melhorias para o 
Cemitério Municipal

de a população 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.
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Tribuna do Norte 15 DE MAIO DE 2014PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São paulo

EDITAL RESUMIDO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2014-SEA

A Prefeitura torna público que está aberta na Secretaria de Administração, sito na Av. 
N. Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso,  o Chamamento Público nº 
001/2014-SEA, referente à “seleção e habilitação de associações de moradores de bairros 
ou pessoas jurídicas sem fi ns lucrativos interessadas na administração dos centros 
comunitários”, em conformidade com a Lei Municipal nº 5.382, de 08 de maio de 2012. 
A documentação necessária deverá ser apresentada em envelope lacrado, no período de 
09/06 a 13/06/2014, na Secretaria de Administração, no horário das 08:00 às 16:30 horas. 
A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 03 de julho de 2014, a partir das 14:00 horas, 
no Auditório da Prefeitura Municipal  (Av. N. Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto 
do Cardoso).  O edital completo encontra-se disponível na Secretaria de Administração 
para retirada pelos interessados, no horário das 08:00 às 17:00 horas. Maiores informações 
poderão ser obtidas no endereço supra das 08:00 às 17:00 ou através dos tels.: (12) 3644-
5649 / 3644-5646.
Pindamonhangaba, 14 de maio de 2014.

EDSON MACEDO DE GOUVÊA 
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Tendo em vista situação emergencial (combate a surtos epidêmicos – mosquito Aedes 
Aegypti), convocamos os candidatos abaixo relacionados, para contratação temporária de 
06 (seis) meses, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal e da Lei Municipal 
4350/2005, artigo 3º, II, sem prejuízo dos seus direitos adquiridos no referido concurso, a 
comparecerem no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro 
César, nº 30, centro, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram 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 Casamento ou Certidão de Nascimento (solteiro);
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade – Ensino Médio completo (antigo 2º grau);
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos fi lhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos fi lhos de 6 a 14 anos).

AGENTE DO CONTROLE VETOR

Dia  19/05/2014 às 9 horas

47º TABATA FERNANDES MARCONDES CÉSAR
RUA FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO, 22 – PQ. S.DOMINGOS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-390

48º LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS
RUA JOÃO FERREIRA DA ROCHA, 348 – PARQUE AEROPORTO
TAUBATÉ – SP
CEP 12051-360

49º SÓCRATES DE LIMA ROMÃO
AVENIDA PARANÁ, 522 – RESIDENCIAL MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-440

50º LEANDRO DE MORAIS
RUA QUELUZ, 40 – TERRA DOS IPÊS II
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-100

Dia  19/05/2014 às 10 horas

51º NELSON BITTENCOURTE DA COSTA JUNIOR
RUA DR IRBIS FERREIRA VIEIRA, 8 – PEDRO LEME
ROSEIRA – SP
CEP 12580-000

52º SONIA DOMINGUES DE ANDRADE ALMEIDA
RUA APARECIDA DO NORTE, 211 – CIDADE NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-180

53º CASSIA REGINA VIEIRA DOS SANTOS
RUA DR FONTES JUNIOR, 380 – CENTRO 
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-560

54º THIAGO DE VASCONCELLOS PINTO
RODOVIA DR. CAIO GOMES FIGUEIREDO, 7601 – MANDU
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12404-010

Dia  19/05/2014 às 14 horas

55º CARLOS ALESSANDRO APOLINÁRIO
RUA BENEDITO GALVÃO DE CASTRO, 590 – BLOCO C – APTO. 23 – MARIETA 
AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-470

56º MEIRE CRISTINA SILVA BENTO
RUA LUIZ MONTEIRO CÉSAR MINÉ, 36 – CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-180

57º GISELA BORGES FLORINDO SANTOS
RUA JOÃO ALVES DOS SANTOS, 42 – JARDIM MORUMBI
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-670

58º ADILA MARCELINO DUBSKY DE OLIVEIRA
RUA DAS SEMPRE-VIVAS, 120 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-360

Dia  19/05/2014 às 15 horas

59º MÁRCIO FRANCISCO BORTOLAZO
RUA JOSÉ NEMER PARQUET, 111 – PARQUE PLANALTO
TAUBATÉ – SP
CEP 12053-270

60º EVANILDO GOMES BEZERRA
RUA DOS FARMACEUTICOS, 365 – NOVO HORIZONTE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
CEP 12225-630

61º ANTONIO CARLOS DE JESUS REBOUÇAS
RUA JOSÉ VENDRAMINI, 127 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-640

62º FÁTIMA CRISTINA PADOVAN
RUA JOSÉ ALFREDO COLI CORREA JUNIOR, 220 – ÁGUA PRETA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12404-268

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente da Associação de Proprietários do Residencial Village Splendore, 
em conformidade com as disposições estatutárias, vem por meio deste edital, 
convocar os Senhores ( as ) proprietários ( as ) para se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária a ser realizada no clube do residencial, no dia  31 de maio de 
2014  sábado,às 14:00 horas, em primeira convocação e às 14:30 horas, em 
segunda convocação,para discutir e deliberar o que segue:
1º Prestação de Contas de 02/2014 a 04/2014 (A documentação relacionada a 

prestação de contas do período está disponível para consulta na Emgecom ).
2º Proposta Orçamentária para o próximo período 05/2014 a 04/2015
3º Recomposiçãodos cargos vagos na diretoria. 
4º Assuntos Gerais de interesse da Associação.
OBSERVAÇÕES:
* É lícito aos senhores proprietários se fazerem representar na Assembléia ora convocada por 
procuradores, munidos com procurações específi cas;
* A ausência dos senhores proprietários não os desobrigam de aceitarem como tácita concordância 
aos assuntos que forem tratados e deliberados.
* Conforme artigo 16 do Estatuto Social os associados 
inadimplentes estão impedidos de votar.
Pindamonhangaba, 02 de maio de 2014.
Cordialmente,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente da Associação de Proprietários do Residencial Village Splendore, 
em conformidade com as disposições estatutárias, vem por meio deste 
edital, convocar os Senhores ( as ) proprietários ( as ) para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no clube do residencial, no 
dia  31 de maio de 2014  sábado,às 16:30 horas, em primeira convocação e às 
17:00 horas, em segunda convocação,para discutir e deliberar o que segue:
1º Deliberação sobre a compra de equipamentos de segurança para ser 

instalado no perímetro do residencial. (Com exposição dos modelos e orçamentos levantados). 
OBSERVAÇÕES:
* É lícito aos senhores proprietários se fazerem representar na Assembleia ora convocada por 
procuradores, munidos com procurações específi cas;
* A ausência dos senhores proprietários não os desobrigam de aceitarem como tácita concordância 
aos assuntos que forem tratados e deliberados.
* Conforme artigo 16 do Estatuto Social os associados 
inadimplentes estão impedidos de votar.
Pindamonhangaba, 02 de maio de 2014.

Cordialmente,

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 118/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. MADRAS SERVIÇOS S/C LTDA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua JOÃO DO LIVRAMENTO, bairro VILA RICA, inscrito 
no município sob a sigla SO220401028000, 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 Notifi cação

Controle 003/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o responsável pelo automóvel/ou parte 
dele, uma BRASILIA AMARELA, abandonado na Rua MARIANA OLIVEIRA ALMEIDA, 
bairro PARQUE DAS PALMEIRAS, sob a Placa CNV - 3421, Marca VOLKSWAGEM, 
Cidade PINDAMONHANGABA/SÃO PAULO, para que efetue a retirada do referido veículo/
parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, apreensão e taxas de estadia do mesmo, a 
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 26º e 27º da 
Lei 1.411 de 10/10/1974.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 011/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o responsável pelo automóvel/ou 
parte dele, um TEMPRA, abandonado na Rua ENGENHEIRO PLINIO DE QUEIROZ, bairro 
VILA SÃO JOSE, sob a Placa MUG 2442, Marca FIAT, Cidade PINDAMONHANGABA/SÃO 
PAULO, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito 
a multa, apreensão e taxas de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.236, DE 08 DE MAIO DE 2014Dr Vito Ardito Lerário, Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na 
Lei Municipal nº 1.225, de 18/02/1971 - Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais,  Lei 
Complementar Municipal nº 01, de 19/01/2004, alterada pela Lei Complementar nº 04, de 
21.12.2006,  art. 40 da Constituição Federal de 1988 e  Emendas Constitucionais nº 41/3 e 47/05, 
RESOLVE:
Conceder a Aposentadoria à servidora municipal estatutária, CECÍLIA DA SILVA FERREIRA, 
assessora de serviço técnico, com vencimentos integrais e paridade dos proventos, nos termos do 
Processo Externo nº 1099, de 13.01.2014.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 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 08 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Processo Externo nº 1099/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.231,  DE 05 DE MAIO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº 5.581, de 05 de novembro de 2013, RESOLVE designar os membros 
abaixo relacionados para comporem a COMISSÃO ORGANIZADORA DO I FESTIVAL DE BANDAS 
DA JUVENTUDE:
Presidente: - Elizabeth Cursino Rodrigues
Secretária de Educação e Cultura
Membros:  - Afonso Celso de Oliveira
Diretor do Departamento de Cultura
-Renato Nogueira Guimarães
Coordenador de Eventos- Silvia de Castro Rezende 
Assessora de Gabinete
Compete a Comissão constituída planejar, organizar e fi scalizar a realização do I Festival de 
Bandas da Juventude.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria Geral nº 4.126, de 13 
de novembro de 2013.
Pindamonhangaba, 05 de maio de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Elizabeth Cursino Rodrigues - Secretária de Educação e Cultura 

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/ Memo nº 149/14DC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.646, DE 13 DE MAIO DE 2014.
Altera a Lei nº 5.633, de 15 de abril de 2014 que autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio 
e celebrar convênio com as entidades que especifi ca.
 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 alterado o art. 1º da Lei nº 5.633, de 15 de abril de 2014, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art. 1º O Poder Executivo Municipal poderá conceder auxílio às entidades sociais, sem fi ns 
lucrativos, a seguir elencadas, proveniente de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, elencadas abaixo:

Entidade Projeto RECURSO FUMCAD 

IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao 
Adolescente 

Aprendiz na Empresa R$ 10.000,00 
Cubo Ambiental R$ 15.000,00 

Primeiros Passos R$ 30.000,00 
Atores Sociais R$ 5.000,00 

APAE Cão Terapia R$ 31.885,00 
LAR IRMÃ JULIA Acolhimento Institucional R$ 22.864,62 

 
Art. 2° Altera o quadro constante do art. 2º da Lei nº 5.633, de 15 de abril de 2014,   que 
passa a vigorar com a seguinte redação:

Entidade Projeto RECURSO FUMCAD 
Associação dos Cooperadores Salesianos de 
Pindamonhangaba Camerata, canto e coral jovem R$ 69.578,00 

Associação para Auxílio da Criança e do 
Adolescente – Projeto Crescer Comunidade em Ação R$71.163,00 

IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao 
Adolescente 

Aprendiz na Empresa R$ 115.056,87 
Cubo Ambiental R$ 107.000,00 

Primeiros Passos R$ 120.000,00 
Atores Sociais R$ 49.025,92 

Casa Transitória Fabiano de Cristo de 
Pindamonhangaba 

Espaço da Criança Amália 
Franco 

R$ 118.541,00 

Associação Pindamonhangabense de Amor 
Exigente 

Amor Exigentinho (prevenção 
às drogas para criança) 

R$ 27.259,00 

Associação Amigos do Projeto Guri Projeto Musical R$ 222.183,15 

Obra Social Padre Vita Criança Ativa e em cena 
buscando talentos 

R$ 13.500,00 

Associação Pró Coalizões Comunitárias 
Antidrogas do Brasil 

Prevenção às drogas para 
adolescentes e jovens 

R$ 24.000,00 

Liceu Coração de Jesus Futsal R$ 20.000,00 
Lar Irmã Júlia Acolhimento Institucional R$ 14.031,04 

 Art. 3º  Altera o art. 5º da Lei nº 5.633, de 15 de abril de 2014, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
“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 fi cha 523
- 01.14.21.08.243.0019.2002.3.3.50.43.03 fi cha 525
- 01.14.21.08.244.0019.2002.3.3.90.39.03 fi cha 530”
Art. 4º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Maristela Luzia - Respondendo pela Secretaria de Saúde e Assistência Social

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/Projeto de Lei nº 72/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.646, DE 13 DE MAIO DE 2014.
Altera a Lei nº 5.633, de 15 de abril de 2014 que autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio 
e celebrar convênio com as entidades que especifi ca.
 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 alterado o art. 1º da Lei nº 5.633, de 15 de abril de 2014, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art. 1º O Poder Executivo Municipal poderá conceder auxílio às entidades sociais, sem fi ns 
lucrativos, a seguir elencadas, proveniente de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, elencadas abaixo:

Entidade Projeto RECURSO FUMCAD

IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao Instituto de Acolhimento e Apoio ao Instituto de Acolhimento e Apoi
Adolescente

Aprendiz na Empresa R$ 10.000,00
Cubo Ambiental R$ 15.000,00

Primeiros Passos R$ 30.000,00
Atores Sociais R$ 5.000,00

APAE Cão Terapia R$ 31.885,00
LAR IRMÃ JULIA Acolhimento Institucional R$ 22.864,62

Art. 2° Altera o quadro constante do art. 2º da Lei nº 5.633, de 15 de abril de 2014,   que 
passa a vigorar com a seguinte redação:

Entidade Projeto RECURSO FUMCAD
Associação dos Cooperadores Salesianos de 
Pindamonhangaba Camerata, canto e coral jovem R$ 69.578,00

Associação para Auxílio da Criança e do 
Adolescente – Projeto Crescer Comunidade em Ação R$71.163,00

IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao 
Adolescente

Aprendiz na Empresa R$ 115.056,87
Cubo Ambiental R$ 107.000,00

Primeiros Passos R$ 120.000,00
Atores Sociais R$ 49.025,92

Casa Transitória Fabiano de Cristo de 
Pindamonhangaba

Espaço da Criança Amália 
Franco

R$ 118.541,00

Associação Pindamonhangabense de Amor 
Exigente

Amor Exigentinho (prevenção 
às drogas para criança)

R$ 27.259,00

Associação Amigos do Projeto Guri Projeto Musical R$ 222.183,15

Obra Social Padre Vita Criança Ativa e em cena 
buscando talentos

R$ 13.500,00

Associação Pró Coalizões Comunitárias 
Antidrogas do Brasil

Prevenção às drogas para 
adolescentes e jovens

R$ 24.000,00

Liceu Coração de Jesus Futsal R$ 20.000,00
Lar Irmã Júlia Acolhimento Institucional R$ 14.031,04

Art. 3º  Altera o art. 5º da Lei nº 5.633, de 15 de abril de 2014, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
“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 fi cha 523
- 01.14.21.08.243.0019.2002.3.3.50.43.03 fi cha 525
- 01.14.21.08.244.0019.2002.3.3.90.39.03 fi cha 530”
Art. 4º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Maristela Luzia - Respondendo pela Secretaria de Saúde e Assistência Social

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/Projeto de Lei nº 72/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA GERAL Nº 4.237, DE 08 DE MAIO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Federais nºs 6.766, de 19.12.79, c/c. a Lei nº 9.785, de 
29.01.99;
CONSIDERANDO, o interesse do Município no desenvolvimento urbano da cidade, eliminado os 
vazios urbanos ainda existentes;
CONSIDERANDO, a necessidade de aumentar a oferta de Lotes para fi ns habitacionais no 
Município.

R   E   S   O   L   V   E:-
Art.1º. Declarar APROVADO o Projeto Urbanístico e Habitacional “Residencial Vila Romana” fi cando 
desde já, conseqüentemente, aceita as áreas destinadas a sistema de circulação, implantação de 
equipamentos e espaços livres de uso público, com as seguintes características e elementos:-
I – Denominação do Loteamento:- Residencial “Vila Romana”
II –  Localização do Loteamento: situado nesta cidade, na Avenida Athayde Marques, Bairro Campo 
Alegre, medindo 36.447,94 m2 (trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e sete metros e noventa e 
quatro decímetros quadrados), matrícula nº 50.539 do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos 
de Pindamonhangaba, imóvel cadastrado sob a sigla SE 11.15.08.001.000, arquivado no Processo 
Externo da PMP nº 4176, de 30 de janeiro de 2014.
III – Proprietário do Loteamento:- SPE Residencial Vila Romana Empreendimentos Ltda.
IV – Composição:- 06 (seis) quadras, compostas por 91 (noventa e um) lotes residenciais, 
totalizando a área de 18.447,27 m2 (50,57% da área total do loteamento)
V – Áreas que passarão a constituir bens públicos, sem ônus para o Município:
1 – Áreas Públicas:-
a) Área destinada a sistema de circulação (sistema viário, calçadas, ruas):-
8.884,44m2 (24,36%)
b) Área destinada à área institucional (equipamentos comunitários e urbanos):-
1.834,38m2  – (5,03%)
 2 – Áreas de Espaços Livres de Uso Público:-
c) Área destinada à área verde / APP – 7.311,85 m2 (20,04%)
 3 – Áreas de Lotes (nº de lotes 91):-
 18.447,27 m2  – (50,57%)
Art.2º. São as seguintes as obras de infra-estrutura exigidas para o loteamento, cujo cronograma 
para execução em 24 (vinte e quatro) meses, foi aprovado pelos órgãos competentes e cujos 
projetos aprovados, acham-se arquivados no Processo PMP nº 4176, de 30/01/2014, devendo ser 
rigorosamente cumpridos:
- Guias e sarjetas;
- Rede de distribuição de água;
- Rede de coleta e tratamento de esgotos domésticos;
- Galeria de águas pluviais;
- Rede de energia elétrica e iluminação pública;
- Pavimentação asfáltica;
- Paisagismo e arborização.
Art.3º. Para efetivação do registro no CRIA fi ca fi xado o prazo de 06 (seis) meses, a contar da data 
da publicação da presente portaria, tendo como garantia hipotecaria os lotes 01, 07, 08, 09, 10, 11 
e 12 da quadra “A”; lotes 01, 08 e 09 da quadra “B”; lotes 01 e 15 da quadra “C”; lotes 08 e 15 da 
quadra “D” e lotes 01, 02, 03 e 04 quadra “E” avaliados em R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta 
mil reais)
Parágrafo único – A garantia, prevista no “caput” deste artigo, corresponde à execução das obras 
de infra-estrutura devidas nas alíneas do artigo anterior, e será objeto da lavratura de competente 
Escritura Pública de caucionamento dos referidos lotes.
Art.4º. O Empreendedor se compromete a não alienar a terceiros os lotes dados como garantia 
de hipoteca, de que trata o parágrafo único, do art.3º, até a conclusão do cronograma de obras.
Art.5º. Durante a execução das obras, o loteador solicitará, em todas as fases de execução, o 
comparecimento do Engenheiro da Prefeitura, para constatar o cumprimento adequado dos 
projetos aprovados.
Art. 6º. A Prefeitura Municipal se reserva o direito de somente receber o Loteamento e autorizar 
a ocupação dos Lotes ao fi nal de sua implantação rigorosamente cumprida, inclusive o diâmetro 
de galerias e após a apresentação do Termo de Recebimento pela SABESP e a apresentação do 
Término de Serviço pela Concessionária de Energia Elétrica local.
Art.7º. Integram a presente portaria todos os projetos, memoriais descritivos e exigências constantes 
no Processo Externo  PMP nº 4176/2014.
Art.8º. A validade da presente aprovação fi ca subordinada ao cumprimento integral do disposto na 
presente portaria.
Art.9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de maio 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 maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo Externo nº 4176/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA GERAL Nº 4.237, DE 08 DE MAIO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Federais nºs 6.766, de 19.12.79, c/c. a Lei nº 9.785, de 
29.01.99;
CONSIDERANDO, o interesse do Município no desenvolvimento urbano da cidade, eliminado os 
vazios urbanos ainda existentes;
CONSIDERANDO, a necessidade de aumentar a oferta de Lotes para fi ns habitacionais no 
Município.

R   E   S   O   L   V   E:-
Art.1º. Declarar APROVADO o Projeto Urbanístico e Habitacional “Residencial Vila Romana” fi cando 
desde já, conseqüentemente, aceita as áreas destinadas a sistema de circulação, implantação de 
equipamentos e espaços livres de uso público, com as seguintes características e elementos:-
I – Denominação do Loteamento:- Residencial “Vila Romana”
II –  Localização do Loteamento: situado nesta cidade, na Avenida Athayde Marques, Bairro Campo 
Alegre, medindo 36.447,94 m2 (trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e sete metros e noventa e 
quatro decímetros quadrados), matrícula nº 50.539 do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos 
de Pindamonhangaba, imóvel cadastrado sob a sigla SE 11.15.08.001.000, arquivado no Processo 
Externo da PMP nº 4176, de 30 de janeiro de 2014.
III – Proprietário do Loteamento:- SPE Residencial Vila Romana Empreendimentos Ltda.
IV – Composição:- 06 (seis) quadras, compostas por 91 (noventa e um) lotes residenciais, 
totalizando a área de 18.447,27 m2 (50,57% da área total do loteamento)
V – Áreas que passarão a constituir bens públicos, sem ônus para o Município:
totalizando a área de 18.447,27 m2 (50,57% da área total do loteamento)
V – Áreas que passarão a constituir bens públicos, sem ônus para o Município:
totalizando a área de 18.447,27 m2 (50,57% da área total do loteamento)

1 – Áreas Públicas:-
V – Áreas que passarão a constituir bens públicos, sem ônus para o Município:
1 – Áreas Públicas:-
V – Áreas que passarão a constituir bens públicos, sem ônus para o Município:

a) Área destinada a sistema de circulação (sistema viário, calçadas, ruas):-
8.884,44m2 (24,36%)
b) Área destinada à área institucional (equipamentos comunitários e urbanos):-
8.884,44m2 (24,36%)
b) Área destinada à área institucional (equipamentos comunitários e urbanos):-
8.884,44m2 (24,36%)

1.834,38m2  – (5,03%)
 2 – Áreas de Espaços Livres de Uso Público:-
1.834,38m2  – (5,03%)
 2 – Áreas de Espaços Livres de Uso Público:-
1.834,38m2  – (5,03%)

c) Área destinada à área verde / APP – 7.311,85 m2 (20,04%)
 2 – Áreas de Espaços Livres de Uso Público:-
c) Área destinada à área verde / APP – 7.311,85 m2 (20,04%)
 2 – Áreas de Espaços Livres de Uso Público:-

 3 – Áreas de Lotes (nº de lotes 91):-
c) Área destinada à área verde / APP – 7.311,85 m2 (20,04%)
 3 – Áreas de Lotes (nº de lotes 91):-
c) Área destinada à área verde / APP – 7.311,85 m2 (20,04%)

 18.447,27 m2  – (50,57%)
Art.2º. São as seguintes as obras de infra-estrutura exigidas para o loteamento, cujo cronograma 
para execução em 24 (vinte e quatro) meses, foi aprovado pelos órgãos competentes e cujos 
projetos aprovados, acham-se arquivados no Processo PMP nº 4176, de 30/01/2014, devendo ser 
rigorosamente cumpridos:
- Guias e sarjetas;
- Rede de distribuição de água;
- Rede de coleta e tratamento de esgotos domésticos;
- Galeria de águas pluviais;
- Rede de energia elétrica e iluminação pública;
- Pavimentação asfáltica;
- Paisagismo e arborização.
Art.3º. Para efetivação do registro no CRIA fi ca fi xado o prazo de 06 (seis) meses, a contar da data 
da publicação da presente portaria, tendo como garantia hipotecaria os lotes 01, 07, 08, 09, 10, 11 
e 12 da quadra “A”; lotes 01, 08 e 09 da quadra “B”; lotes 01 e 15 da quadra “C”; lotes 08 e 15 da 
quadra “D” e lotes 01, 02, 03 e 04 quadra “E” avaliados em R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta 
mil reais)
Parágrafo único – A garantia, prevista no “caput” deste artigo, corresponde à execução das obras 
de infra-estrutura devidas nas alíneas do artigo anterior, e será objeto da lavratura de competente 
Escritura Pública de caucionamento dos referidos lotes.
Art.4º. O Empreendedor se compromete a não alienar a terceiros os lotes dados como garantia 
de hipoteca, de que trata o parágrafo único, do art.3º, até a conclusão do cronograma de obras.
Art.5º. Durante a execução das obras, o loteador solicitará, em todas as fases de execução, o 
comparecimento do Engenheiro da Prefeitura, para constatar o cumprimento adequado dos 
projetos aprovados.
Art. 6º. A Prefeitura Municipal se reserva o direito de somente receber o Loteamento e autorizar 
a ocupação dos Lotes ao fi nal de sua implantação rigorosamente cumprida, inclusive o diâmetro 
de galerias e após a apresentação do Termo de Recebimento pela SABESP e a apresentação do 
Término de Serviço pela Concessionária de Energia Elétrica local.
Art.7º. Integram a presente portaria todos os projetos, memoriais descritivos e exigências constantes 
no Processo Externo  PMP nº 4176/2014.
Art.8º. A validade da presente aprovação fi ca subordinada ao cumprimento integral do disposto na 
presente portaria.
Art.9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de maio 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 maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo Externo nº 4176/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

EDITAL Nº. 02/2014 – BOLSA DE ESTUDO

Estabelece critérios para inscrição e seleção de estudantes para bolsa de estudo de ensino técnico 
na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João Romeiro”.

A Diretora do Departamento de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
Sra. Maria Conceição Bispo, no uso de suas atribuições e nos termos do Inciso IV do Artigo 2º da 
Lei nº 3.775 de 05 de março de 2001, resolve tornar públicos os critérios de inscrição e seleção de 
alunos para concessão de Bolsas de Estudo dos Cursos Técnicos de Administração e Segurança 
do Trabalho na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João 
Romeiro”, nas quantidades, a saber:

CURSO 
VAGAS 

DISPONÍVEIS 

Administração 16 
Segurança do Trabalho 20 

 
Poderá ocorrer alteração no nº de vagas disponíveis em razão de desistência ou reprovação 
as quais poderão ser  supridas pelo presente Processo Seletivo, obedecida a classifi cação
As bolsas serão de 100% do valor do curso, sendo os alunos bolsistas isentos da taxa de 
matrícula e material pedagógico.
 Haverá reserva de 20% das vagas para pessoas portadoras de defi ciências, as quais não 
possuam características que as impeçam de cumprir as exigências do curso.

1- DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
sito à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso ou na Subprefeitura 
de Moreira César, no período 19/05 a 04/06 de 2014.

2- DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

Poderão se inscrever os interessados que:
- possuírem Ensino Médio concluído ou estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio;
- residirem no Município de Pindamonhangaba há, no mínimo, 2 (dois) anos, e;
- possuírem renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo vigente.

3- DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

3.1. –
 -  RG
- Comprovante de residência no Município há, no mínimo, 2 (dois) anos;
- Certifi cado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Escolar, caso esteja cursando a 
3ª série do Ensino Médio, ambos em escola pública;
- Comprovante de renda de todos os moradores do domicílio (holerite atual, CPTS);
- Declaração de renda individual no caso de desempregado ou autônomo;
- Ficha de inscrição retirada no Protocolo, devidamente preenchida.
3.2. Os requerentes que não preencherem a fi cha de inscrição de forma correta, completa 
e fi dedigna, ou que não apresentarem toda a documentação necessária, terá seus pedidos 
indeferidos, automaticamente.
3.3. As pessoas portadoras de defi ciência deverão declarar sua condição no ato da 
inscrição, para fazer jus à vaga reservada, bem como, indicar a necessidade de prova 
ampliada e/ou acessibilidade.

4- DA SELEÇÃO

4.1. Os inscritos serão submetidos a uma avaliação com questões objetivas de Português, 
Matemática e Conhecimentos Gerais/Atualidades.
4.2. A avaliação será realizada no dia 08/06/2014, nas dependências do Colégio Comercial 
Dr. João Romeiro, localizado na Rua Senador Dino Bueno, 119 – Centro, com início às 9h 
e término às 12h.
4.3. Os inscritos deverão indicar opção pelo curso a ser realizado de acordo com a 
disponibilidade de turma do colégio, devendo indicar ainda, no ato da inscrição, primeira 
e segunda opções.

5- DA TRIAGEM SOCIAL

Após avaliação prevista no item 4. “da Seleção” os classifi cados  serão submetidos a 
uma triagem social realizada pelo Departamento de Assistência Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, devendo atender os seguintes requisitos:
- Renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo;
- Não ser, no momento, benefi ciário de outra bolsa de estudo;
- Não possuir outro curso técnico;
- Não ter outro membro da família bolsista na supracitada Escola.

6. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS

6.1. O resultado classifi catório será o de maior para a menor pontuação obtida na avaliação, 
observando ainda, a análise dos critérios da triagem social.
6.2. O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado na Secretaria do 
Colégio Comercial Dr. João Romeiro no dia 24/06/2014.
6.3. Do resultado caberá recurso no prazo máximo de 10 (dez ) dias contado da publicação.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar ciente e de 
acordo com as normas deste Processo, bem como serem corretas e verdadeiras todas as 
informações por ele prestadas.

7.2. A bolsa de estudo somente será válida para os cursos cujas turmas iniciantes completem 
número mínimo de 20 (vinte)  matriculas previstas para a viabilidade da sua efetiva abertura 
e autorização para início das atividades.

7.3. Caso o aluno benefi ciário desista do curso após iniciadas as aula, a bolsa de estudo 
correspondente poderá se transferida para o classifi cado suplente até 30 (trinta ) dias do 
início das aulas ou, decorrido este prazo, para classifi cado suplente que esteja 
regularmente matriculado no Colégio na mesma turma e curso do 
desistente ou, classifi cado suplente regularmente matriculado em curso distinto, obedecida 
à opção indicada na avaliação.
Para maiores informações, procurar o Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba..
Pindamonhangaba, 12 de Maio de 2014.

MARIA CONCEIÇÃO BISPO
Diretora do Departamento de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
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Sra. Maria Conceição Bispo, no uso de suas atribuições e nos termos do Inciso IV do Artigo 2º da 
Lei nº 3.775 de 05 de março de 2001, resolve tornar públicos os critérios de inscrição e seleção de 
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- Comprovante de residência no Município há, no mínimo, 2 (dois) anos;
- Certifi cado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Escolar, caso esteja cursando a 
3ª série do Ensino Médio, ambos em escola pública;
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e término às 12h.
4.3. Os inscritos deverão indicar opção pelo curso a ser realizado de acordo com a 
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uma triagem social realizada pelo Departamento de Assistência Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, devendo atender os seguintes requisitos:
- Renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo;
- Não ser, no momento, benefi ciário de outra bolsa de estudo;
- Não possuir outro curso técnico;
- Não ter outro membro da família bolsista na supracitada Escola.

6. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS

6.1. O resultado classifi catório será o de maior para a menor pontuação obtida na avaliação, 
observando ainda, a análise dos critérios da triagem social.
6.2. O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado na Secretaria do 
Colégio Comercial Dr. João Romeiro no dia 24/06/2014.
6.3. Do resultado caberá recurso no prazo máximo de 10 (dez ) dias contado da publicação.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar ciente e de 
acordo com as normas deste Processo, bem como serem corretas e verdadeiras todas as 
informações por ele prestadas.

7.2. A bolsa de estudo somente será válida para os cursos cujas turmas iniciantes completem 
número mínimo de 20 (vinte)  matriculas previstas para a viabilidade da sua efetiva abertura 
e autorização para início das atividades.

7.3. Caso o aluno benefi ciário desista do curso após iniciadas as aula, a bolsa de estudo 
correspondente poderá se transferida para o classifi cado suplente até 30 (trinta ) dias do 
início das aulas ou, decorrido este prazo, para classifi cado suplente que esteja 
regularmente matriculado no Colégio na mesma turma e curso do 
desistente ou, classifi cado suplente regularmente matriculado em curso distinto, obedecida 
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Pindamonhangaba, 12 de Maio de 2014.

MARIA CONCEIÇÃO BISPO
Diretora do Departamento de Assistência Social

Demonstração do Resultado do Exercício

0028 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSIST.AO IDOSO

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP 

54.122.031/0001-44

Dezembro de 2013

Conta Analitica Saldo Atual Conta Analitica Saldo Atual

3  ( 70 )CON TA S  DE RESULTA DO (112.623,16) 3.4  ( 79 )  DESPESA S 1.413.781,30 

3.3  ( 71 )  RECEITA S  OPERA CION A IS 1.301.158,14 3.4.001  ( 80 )    DESPESA S  A DMIN ISTRA TIV A S 1.413.781,30 

3.3.001  ( 72 )    RECEITA S  E SUBV EN COES 1.301.158,14 3.4.001.001  ( 81 )      SA LA RIOS,A BONOS,FERIA S,13º SA LA RIO 307.588,23 

3.3.001.001  ( 73 )      RECEITA S DIV IDENDOS DE A COES 50,29 3.4.001.002  ( 82 )      PREV IDENCIA  SOCIA L 27.815,64 
3.3.001.003  ( 75 )      RECEITA S SOCIOS CONTRIBUINTES 58.780,00 3.4.001.003  ( 83 )      F.G.T.S. 28.497,02 

3.3.001.004  ( 76 )      RECEITA S DONA TIVOS EM DINHEIRO 50.550,72 3.4.001.004  ( 84 )      PIS S/FOLHA 3.521,36 

3.3.001.006  ( 78 )      RECEITA S PROMOCOES BENEFICENTES 4.025,00 3.4.001.006  ( 86 )      MA TERIA L DE CONSUMO 91.958,22 

3.3.001.007  ( 125 )      SUBVENCA O MUNICIPA L 57.382,03 3.4.001.007  ( 87 )      MA TERIA L DE EX PEDIENTE 1.969,26 

3.3.001.008  ( 126 )      RECEITA S FINA NCEIRA S 6.003,64 3.4.001.008  ( 88 )      MA NUTENCA O E CONSERVA CA O 333.257,36 

3.3.001.009  ( 127 )      SUBVENCA O ESTA DUA L 20.932,00 3.4.001.009  ( 89 )      BA NDEIRA NTE-ENERGIA  ELETRICA 27.821,36 

3.3.001.010  ( 128 )      SUBVENCA O FEDERA L 23.620,30 3.4.001.010  ( 90 )      SA BESP-A GUA  E ESGOTO 4.947,62 

3.3.001.011  ( 129 )      RECEITA S DONA TIVOS DE EMPRESA 5.489,00 3.4.001.011  ( 91 )      TELEFONICA -COMUNICA CA O 6.731,41 
3.3.001.013  ( 131 )      RECEITA S DOA CA O CONFA B 330.000,00 3.4.001.012  ( 92 )      SERV ICOS PRESTA DOS POR TERCEIROS 160.197,52 

3.3.001.014  ( 132 )      REC.FUNDA CA O CA SA  JOSE CA RLOS DA  67.130,00 3.4.001.013  ( 93 )      MA NUTENCA O DE MA QUINA S 24.733,32 

3.3.001.015  ( 133 )      RECEITA S C/RECREA CA O 11.119,77 3.4.001.014  ( 94 )      MEDICA MENTOS 2.862,59 

3.3.001.016  ( 134 )      RECEITA S VENDA  DE RECICLA GEM 4.390,93 3.4.001.015  ( 95 )      PORTES E POSTA IS 28,95 

3.3.001.018  ( 139 )      RECEITA S RECEB.DE RESIDENTES 617.854,04 3.4.001.016  ( 96 )      ROUPA S, UNIFORMES E CA LCA DOS 21.598,55 

3.3.001.021  ( 142 )      OUTRA S RECEITA S 60,39 3.4.001.017  ( 97 )      MA TERIA L DE LIMPEZA 3.446,19 

3.3.001.022  ( 143 )      FUNDO MUNICIPA L DE A SSISTENCIA  SOC 43.550,03 3.4.001.018  ( 98 )      MA TERIA L CIRURGICO 20.485,57 

3.3.001.023  ( 144 )      OUTRA S RECEITA S 220,00 3.4.001.020  ( 100 )      V IA GENS E ESTA DIA S 53,00 
  3.4.001.021  ( 101 )      VA LE-TRA NSPORTE 16.585,30 

  3.4.001.022  ( 102 )      DESPESA S C/INFORMA TICA 5.725,20 

  3.4.001.023  ( 103 )      A LIMENTA CA O 133.979,12 

  3.4.001.026  ( 106 )      DESPESA S BA NCA RIA S 2.212,38 

  3.4.001.027  ( 107 )      JUROS E MULTA S 6.367,40 

  3.4.001.028  ( 108 )      IMPOSTOS E TA X A S 1.632,97 

  3.4.001.030  ( 110 )      DESPESA S C/PROMOCOES 200,00 

  3.4.001.031  ( 111 )      DESPESA S C/RECREA CA O 48.844,55 
  3.4.001.032  ( 112 )      DONA TIVOS A  RESIDENTES 22.876,20 

  3.4.001.035  ( 115 )      DESPESA S C/VECULOS 23.506,15 

  3.4.001.036  ( 116 )      DESPESA S C/PROGRA MA S 2.157,28 

  3.4.001.037  ( 117 )      LA NCHES E REFEICOES 329,55 

  3.4.001.038  ( 118 )      SEGUROS 3.450,94 

  3.4.001.039  ( 119 )      13° SA LA RIO 5.311,12 

  3.4.001.040  ( 120 )      FERIA S 28.072,07 

  3.4.001.041  ( 121 )      FGTS - RESCISORIO 4.009,06 
  3.4.001.042  ( 122 )      CESTA  BA SICA 31.798,90 

  3.4.001.043  ( 123 )      DESPESA S JUDICIA IS 1.600,00 

  3.4.001.044  ( 124 )      DESPESA S C/CONSERTOS DIVERSOS 1.552,58 

  3.4.001.045  ( 146 )      OUTRA S DESPESA S 6.057,36 

Total das Receitas : (112.623,16) Total das Despesas : 0,00 

Superávit ou Déficit (112.623,16)

Data de Emissão: 23/04/2014 Folha: 0001

Demonstração do Resultado do Exercício

0028 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSIST.AO IDOSO

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP 

54.122.031/0001-44

Dezembro de 2013

Conta Analitica Saldo Atual Conta Analitica Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 23/04/2014, 
conforme documentação apresentada.

PINDAMONHANGABA, 23 de Abril de 2014

ANTONIO WILSON TEIXEIRA
CRC: TC CRC-SP.1SP.055257
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSIST.AO 
CNPJ: 54.122.031/0001-44
AMELIA DE LOURDES AVILA
CPF: 057.840.268/87

Data de Emissão: 23/04/2014 Folha: 0002
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Conta Analitica Saldo Atual Conta Analitica Saldo Atual

3  ( 70 )CON TA S  DE RESULTA DO (112.623,16) 3.4  ( 79 )  DESPESA S 1.413.781,30 

3.3  ( 71 )  RECEITA S  OPERA CION A IS 1.301.158,14 3.4.001  ( 80 )    DESPESA S  A DMIN ISTRA TIV A S 1.413.781,30 

3.3.001  ( 72 )    RECEITA S  E SUBV EN COES 1.301.158,14 3.4.001.001  ( 81 )      SA LA RIOS,A BONOS,FERIA S,13º SA LA RIO 307.588,23 

3.3.001.001  ( 73 )      RECEITA S DIV IDENDOS DE A COES 50,29 3.4.001.002  ( 82 )      PREV IDENCIA  SOCIA L 27.815,64 
3.3.001.003  ( 75 )      RECEITA S SOCIOS CONTRIBUINTES 58.780,00 3.4.001.003  ( 83 )      F.G.T.S. 28.497,02 

3.3.001.004  ( 76 )      RECEITA S DONA TIVOS EM DINHEIRO 50.550,72 3.4.001.004  ( 84 )      PIS S/FOLHA 3.521,36 

3.3.001.006  ( 78 )      RECEITA S PROMOCOES BENEFICENTES 4.025,00 3.4.001.006  ( 86 )      MA TERIA L DE CONSUMO 91.958,22 

3.3.001.007  ( 125 )      SUBVENCA O MUNICIPA L 57.382,03 3.4.001.007  ( 87 )      MA TERIA L DE EX PEDIENTE 1.969,26 

3.3.001.008  ( 126 )      RECEITA S FINA NCEIRA S 6.003,64 3.4.001.008  ( 88 )      MA NUTENCA O E CONSERVA CA O 333.257,36 

3.3.001.009  ( 127 )      SUBVENCA O ESTA DUA L 20.932,00 3.4.001.009  ( 89 )      BA NDEIRA NTE-ENERGIA  ELETRICA 27.821,36 

3.3.001.010  ( 128 )      SUBVENCA O FEDERA L 23.620,30 3.4.001.010  ( 90 )      SA BESP-A GUA  E ESGOTO 4.947,62 

3.3.001.011  ( 129 )      RECEITA S DONA TIVOS DE EMPRESA 5.489,00 3.4.001.011  ( 91 )      TELEFONICA -COMUNICA CA O 6.731,41 
3.3.001.013  ( 131 )      RECEITA S DOA CA O CONFA B 330.000,00 3.4.001.012  ( 92 )      SERV ICOS PRESTA DOS POR TERCEIROS 160.197,52 

3.3.001.014  ( 132 )      REC.FUNDA CA O CA SA  JOSE CA RLOS DA  67.130,00 3.4.001.013  ( 93 )      MA NUTENCA O DE MA QUINA S 24.733,32 

3.3.001.015  ( 133 )      RECEITA S C/RECREA CA O 11.119,77 3.4.001.014  ( 94 )      MEDICA MENTOS 2.862,59 

3.3.001.016  ( 134 )      RECEITA S VENDA  DE RECICLA GEM 4.390,93 3.4.001.015  ( 95 )      PORTES E POSTA IS 28,95 

3.3.001.018  ( 139 )      RECEITA S RECEB.DE RESIDENTES 617.854,04 3.4.001.016  ( 96 )      ROUPA S, UNIFORMES E CA LCA DOS 21.598,55 

3.3.001.021  ( 142 )      OUTRA S RECEITA S 60,39 3.4.001.017  ( 97 )      MA TERIA L DE LIMPEZA 3.446,19 

3.3.001.022  ( 143 )      FUNDO MUNICIPA L DE A SSISTENCIA  SOC 43.550,03 3.4.001.018  ( 98 )      MA TERIA L CIRURGICO 20.485,57 

3.3.001.023  ( 144 )      OUTRA S RECEITA S 220,00 3.4.001.020  ( 100 )      V IA GENS E ESTA DIA S 53,00 
  3.4.001.021  ( 101 )      VA LE-TRA NSPORTE 16.585,30 

  3.4.001.022  ( 102 )      DESPESA S C/INFORMA TICA 5.725,20 

  3.4.001.023  ( 103 )      A LIMENTA CA O 133.979,12 

  3.4.001.026  ( 106 )      DESPESA S BA NCA RIA S 2.212,38 

  3.4.001.027  ( 107 )      JUROS E MULTA S 6.367,40 

  3.4.001.028  ( 108 )      IMPOSTOS E TA X A S 1.632,97 

  3.4.001.030  ( 110 )      DESPESA S C/PROMOCOES 200,00 

  3.4.001.031  ( 111 )      DESPESA S C/RECREA CA O 48.844,55 
  3.4.001.032  ( 112 )      DONA TIVOS A  RESIDENTES 22.876,20 

  3.4.001.035  ( 115 )      DESPESA S C/VECULOS 23.506,15 

  3.4.001.036  ( 116 )      DESPESA S C/PROGRA MA S 2.157,28 

  3.4.001.037  ( 117 )      LA NCHES E REFEICOES 329,55 

  3.4.001.038  ( 118 )      SEGUROS 3.450,94 

  3.4.001.039  ( 119 )      13° SA LA RIO 5.311,12 

  3.4.001.040  ( 120 )      FERIA S 28.072,07 

  3.4.001.041  ( 121 )      FGTS - RESCISORIO 4.009,06 
  3.4.001.042  ( 122 )      CESTA  BA SICA 31.798,90 

  3.4.001.043  ( 123 )      DESPESA S JUDICIA IS 1.600,00 

  3.4.001.044  ( 124 )      DESPESA S C/CONSERTOS DIVERSOS 1.552,58 

  3.4.001.045  ( 146 )      OUTRA S DESPESA S 6.057,36 

Total das Receitas : (112.623,16) Total das Despesas : 0,00 

Superávit ou Déficit (112.623,16)

Demonstração do Resultado do Exercício
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Conta Analitica Saldo Atual Conta Analitica Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 23/04/2014, 
conforme documentação apresentada.

PINDAMONHANGABA, 23 de Abril de 2014

ANTONIO WILSON TEIXEIRA
CRC: TC CRC-SP.1SP.055257
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSIST.AO 
CNPJ: 54.122.031/0001-44
AMELIA DE LOURDES AVILAAMELIA DE LOURDES AVILA
CPF: 057.840.268/87
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Tribuna do Norte
ENTREVISTA

ANA CAMILA CAMPOS
* * *

Com o sucesso do arroz 
preto, José Francisco Ruze-
ne vem investindo cada vez 
mais nas áreas de pesquisa, 
plantio e comercial. Atual-
mente, o Cipar - Centro de 
Intercâmbio e Pesquisa de 
Arroz Ruzene  é o local para 
criar e desenvolver varieda-
des  do produto a partir da 
análise de mercado. Segun-
do ele, é preciso um “olhar 
visionário” para identifi car 
as tendências.

Hoje, a empresa pos-
sui uma média de 10 tipos 
de arroz em linha, entre-
tanto, a pesquisa chega a 
mais de três mil espécies 
do grão, sendo que nem 
todas irão frutifi car. “Não 
visamos a produtividade 
como o cultivo comum, e 
sim, a qualidade do grão 
e o potencial, principal-
mente, para a produção de 
pratos especiais. O impor-
tante é que e seja exótico”, 
explica.

O arroz preto abriu 
espaço para outras varie-
dades do produto, prin-
cipalmente, ao observar 
outras espécies mundiais 

Arroz ganha mercado internacional

em supermercados espe-
cializados, em São Paulo.

Início da expansão 
de mercado

Ruzene conta que deci-
diu ele mesmo arriscar e 
levar seus novos produtos 
aos grandes restaurantes 
da capital. Foi dessa for-
ma que teve início uma 
das grandes parcerias que 
vêm dando certo até hoje: 
a com o chef Alex Atala. “O 
foco da produção são con-
sumidores diferenciados. 
São formadores de opi-
nião e pessoas que este-

jam abertas a experimen-
tar coisas novas. Também, 
àquelas que estão buscan-
do uma mudança na cul-
tura de alimentação”.

Produção
Para a plantação dos 

arrozes especiais, é utiliza-
da terra normal, e, assim 
como o cultivo do tradicio-
nal, é feita a correção da 
acidez do solo e realizadas 
as boas práticas de agricul-
tura. “O Vale do Paraíba é 
propício para o cultivo. Na 
época de transição do ve-
rão para o outono, quando 

o clima demora mais para 
esfriar, o sabor e o aroma 
fi cam melhores”, revela.

Ruzene explica que a 
plantação ocorre em agosto 
para que haja a colheita em 
janeiro. Entretanto, as va-
riedades mais especiais, são 
plantadas em dezembro e 
janeiro para que a colheita 
seja em maio, que é a fase 
da transição do clima. Em 
Pinda, a produção é reali-
zada na Fazenda Mombaça 
e, em Guará, na Colônia do 
Piagui – onde também está 
localizado o Cipar.

Consolidação
Ruzene também des-

taca a mudança de ramo, 
principalmente, diante 
das difi culdades de pro-
dução do arroz agulhinha. 
Além da competição com o 
Sul do país, que é o maior 
produtor da espécie, é um 
produto que não agrega 
o preço justo do cultivo 
embutido. Outro fator 
que ganha destaque nesse 
cenário é a lei da oferta e 
procura. “O cultivo dos ar-
rozes especiais também se 
diferencia porque não se 
pode plantar muito, pois, 
devido ao mercado, quan-
to maior a oferta menor o 
preço”, atenta.

Produtor rural
O objetivo de Ruzene é 

ver o Vale como maior pro-
dutor de arroz especial do 
mundo, pois, hoje Pinda 
é a maior do segmento no 
Brasil. “Trabalhamos para 
que cada propriedade te-
nha uma especialidade de 
arroz. Queremos valorizar o 
produtor, para que, além de 
benefi ciá-lo, evite o êxodo 
rural, pois nossa maior difi -
culdade é encontrar mão de 
obra qualifi cada”.  “A ideia 
é justamente que outros 
produtores possam aderir a 
essa modalidade”, lembra.

Festa do arroz
de Tremembé

Ruzene explica que a 
festa é uma maneira de 

divulgar o produto, pois o 
objetivo é que as pessoas 
consumam o arroz espe-
cial. Considerada uma das 
melhores festas do Vale, 
conta com diversas tendas 
gastronômicas de restau-
rantes renomados que de-
senvolvem pratos com as 
variedades do produto. O 
evento acontece de 15 a 18 
de maio e a entrada é gra-
tuita.

Ganhando o cenário 
internacional

Nos próximos meses, 
há previsão da participa-
ção da empresa em vá-
rios eventos. Um deles é 
o “Fancy Food”, em Nova 
Iorque. “O Ministério da 
Agricultura seleciona 20 
empresas para represen-
tar o Brasil e a Ruzene es-
tará presente em mais um 
ano. Além disso, já foram 
feitas duas exportações de 
mini arroz para a França”, 
comemora. 

O empresário relembra 
a importância da fase em 
que iniciou na incubadora 
de empresas, quando  teve 
acesso à consultoria de 
gestão de negócios e reco-
nhecimento dos produtos. 
“Éramos uma empresa fa-
miliar que foi crescendo. 
Começou na incubadora e 
nos tornamos referência”.

Atualmente, o Arroz 
Ruzene gera 40 empregos 
diretos e 10 indiretos.

ALGUMAS DAS 
ESPECIALIDADES 

Vermelho
aromático

Arbório
culinária italiana

Basmati
culinária indiana

Jasmine
culinária tailandesa 

Mini arroz

Propriedades
O arroz preto tem 20% 
de fi bra 30% de prote-
ína.

Benefícios
• Valor calórico reduzido.
• Evita a formação de 
resíduos tóxicos, que 
poderiam causar fer-
mentação (fl atulência) 
ou prisão de ventre.
• Envia transtornos me-
tabólicos e dos órgãos, 
que poderiam levar à 
obesidade, degenera-
ção celular ou doenças 
malignas.
• Promove melhoria na 
função celular, no fl uxo 
sanguíneo, na oxige-
nação dos tecidos e do 
cérebro, harmonizando 
as funções dos órgãos 
internos.
• Auxilia na formação 
do sangue, juntamente 
com o ferro.
• Participa da manuten-
ção e integridade dos 
vasos e do fl uxo sanguí-
neos.
• Previne o envelhe-
cimento precoce, a 
hipertensão arterial, o 
diabetes, doenças da 
pele, além de benefi ciar 
o funcionamento do 
coração e dos rins.

DE PRODUTOR A EMPRESÁRIO, RUZENE INSPIRA EMPREENDEDORISMO
ANA CAMILA CAMPOS

* * *
Uma simplicidade que dá gosto. Nem pare-

ce que, de 2005 para cá, a vida de José Fran-
cisco Ruzene mudou completamente, após seus 
investimentos no cultivo de arrozes especiais 
ganharem o Brasil e, posteriormente, o mun-
do. Hoje, seu maior objetivo é tornar o Vale do 
Paraíba o maior produtor mundial de arroz.

Infância em Guará
Ele nasceu em Guaratinguetá e teve três 

irmãos, dois deles são adotivos. A mãe criou 
os fi lhos com o pai, que acabou falecendo 
enquanto trabalhava na lavoura de arroz. 
Dessa forma, “Chicão”, como é conhecido, deu 
continuidade aos negócios do pai. Uma irmã se 
formou engenheira agrônoma e, hoje, trabalha 
no Cipar – Centro de Intercâmbio e Pesquisa 
de Arroz Ruzene, desenvolvendo pesquisas.

Estudos e formação
Ele conta que teve a oportunidade de estu-

dar, mas não o fez porque decidiu trabalhar. 
Hoje, de certa forma, ele se arrepende, pois 
reconhece essa necessidade. “Não sei dizer se 
foi bom ou mau, mas eu sinto. Se você tem um 
diploma na mão, você conversa com as pessoas 
sem desigualdade”.

Entretanto, Ruzene vem se dedicando em 
outras áreas do conhecimento. Há algum tem-
po, estava frequentando aulas de inglês e pre-
tende retomá-las. “Não gosto, mas é necessá-
rio, principalmente quando recebemos visitas 
internacionais ou para fazer negociações”.

Pinda de coração
O rizicultor mora em Pinda há 18 anos e 

nutre muito carinho pela cidade e pela cultura. 
“Fui muito bem recebido aqui. Eu adotei Pinda, 
gostei. É uma cidade que recebe as empresas 
de braços abertos”. Quando veio para cá, teve 
a oportunidade de ser o primeiro produtor a 

cultivar o arroz preto do país. “De certa forma, 
foi uma maneira de retribuir o que a cidade 
fez por mim, porque Pinda fi cou internacional-
mente conhecida pela produção de arroz espe-
cial. Eu levei o nome da cidade para os Estados 
Unidos, Itália e França”.  Foi aqui que nasceu 
o projeto, foi aqui que o arroz foi plantado pela 
primeira vez e é aqui que vai fi car”, garante.

Família
Casou-se com Rosinha aos 19 anos e do 

relacionamento nasceu o fi lho “Chiquinho”, 21 
anos. Os três trabalham na empresa da família 

e o jovem cursa engenharia de produção. Um 
de seus sonhos é ver o fi lho dar continuidade 
aos negócios da família.

Ruzene fala sobre a difi culdade do trabalho 
em família, uma vez que, quando surgem pro-
blemas na empresa, é preciso separar a vida 
pessoa da profi ssional.

Distração
Palmeirense, apesar de não ter tempo para 

esportes também gosta muito de motocicleta 
– hobby que deixou um pouco de lado após um 
pequeno acidente. Um dos passatempos favo-
ritos do empresário é dedicar o tempo para ler 
notícias.

Projetos sociais
A Ruzene patrocina um time que disputa a 

séria A3 do Paulistão, o Mantiqueira, de Gua-
rá, cujo técnico é seu primo.

Além disso, a Ruzene, em parceria com o 
instituto ATÁ, se inscreveu num programa da 
Imigração, em São Paulo, que irá selecionar 
alguns haitianos aptos a trabalharem na la-
voura, já que a mão de obra rural está em falta 
na região. “Em breve teremos esses funcioná-
rios em Pinda e em Taubaté”.

A viagem inesquecível
Ruzene relembra uma viagem especial, 

quando foi à Itália, reencontrar os parentes da 
família do pai. “Reencontrei todo histórico do 
meu avô e lá nós fi zemos um jantar para os pa-
rentes. Foi emocionante. A prefeita da cidade 
nos recebeu como primeiro fi lho de imigrante 
que retornou à terra natal dos antepassados, 
na região de Veneto”, recorda.

Fé
Católico, Ruzene revela que todos os dias 

faz suas orações. “Sou eu e Deus. Sou uma pes-
soa que tem muita fé e sinto que tenho muita 
proteção”. José Francisco Ruzene

Ritinha, Chicão e o fi lho Francisco trabalham juntos na empresa

ENTREVISTAENTREVISTA

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
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