Copa Una de Vôlei de Areia começa hoje
A primeira Copa Pinda de Vôlei de Areia - Troféu Professor Alfredo de Andrade
– Una – começa nesta sexta-feira (16), às 18 horas, no Centro Esportivo ‘João do
Pulo’. Nesta edição, o homenageado com a competição, professor Una, concedeu uma
entrevista, na qual relata sua trajetória de vida, a importância do esporte, seu amor
pela esposa Maria Helena, pelos ﬁlhos e netos, e seu hobby, que é colecionar selos.
VOLEIBOL 11
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Pinda intensifica
Campanha
de Vacinação
contra Gripe
Pindamonhangaba deve vacinar pelo menos mais 6 mil pessoas contra a gripe para atingir a
meta de 80% do público-alvo da
campanha. Os grupos de risco e
alvos da vacinação são: crianças
de seis meses de idade a meno-

Convocado para Copa, L. Gustavo
acompanha ﬁnal em Moreira César
O volante Luiz Gustavo, que foi
convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo,
vai prestigiar a ﬁnal da competição
de futsal que carrega seu apelido –

Guga. O evento acontece nesta sexta-feira (16), a partir das 19 horas,
no ginásio do Centro Esportivo
‘Zito’, em Moreira César.
ESPORTES 12

CIDADE
APOSTA NA
GENÉTICA
BOVINA
2º CADERNO

res de cinco anos; trabalhadores da saúde, gestantes, adultos
com mais de 60 anos; mulheres
que estão no período pós-parto, até 45 dias, e pacientes com
doenças crônicas.
PÁGINA 3

PREFEITURA
FORMA NOVA
EQUIPE DE
BRIGADISTAS
PÁGINA 3

Alunos participam de projeto
de combate à dengue

Corrida
de Rua
comemora
Lei Áurea
Centenas de atletas vão
participar da 1ª Etapa do Circuito Corrida de Rua e a 2ª
Corrida da Liberdade neste
sábado (17), com largada a
partir das 18 horas, no Largo
do Quartel. O evento marca o
início da temporada 2014 do
circuito municipal de corridas e ainda comemora os 126
anos da Lei Áurea.

Os alunos das escolas
municipais de Pindamonhangaba estão participando do projeto “Minha Escola, Eu e Meus Vizinhos Sem
Dengue – Cai Fora, Den-

gue!”, que tem o objetivo de
alertar os alunos dos bairros, onde há mais casos da
doença, sobre as formas de
combater o mosquito transmissor. A ação consiste em

uma peça teatral pedagógica e participativa aos estudantes, que se divertem e
aprendem a eliminar os focos do mosquito.

CULTURA & LAZER 8
Maria Fernanda Munhoz

MAIS
SEGURANÇA
PARA PEDESTRES
NA SP-62
PÁGINA 3

Paróquias
fazem festas
neste ﬁnal de
semana

Neste ﬁnal de semana, três
festas religiosas movimentam a cidade. As celebrações
em louvor a NS do Perpétuo
Socorro, NS Auxiliadora e
Santa Rita de Cássia seguem
até a próxima semana. Conﬁra nesta edição a programação das festividades.
CIDADE 5
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PARQUE DA
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NOVAS MELHORIAS
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COLÉGIO BOM
JESUS EXTERNATO
COMEMORA
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Disponível para todos

Volante da Seleção na Copa,
Luiz Gustavo receberá carinho
e apoio do público nesta
sexta-feira, no ‘Zito’

T

em pelo menos dois dias que o volante Luiz Gustavo, convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para disputar
a Copa do Mundo, está em Pindamonhangaba.
A apresentação na Granja Comary está marcada para o dia 26 de maio, ou seja, são 10 dias
entre hoje e a entrega de corpo e alma para
Felipão, Murtosa e Parreira.
É provável que o meia não passe esses 10
dias em Pindamonhangaba. Até porque vem
de uma temporada desgastante e praticamente sem descanso. Seu atual time, o Wolfsburg
lutou até a última rodada da Bundesliga para
tentar uma vaga na Champions League – perdida por apenas um ponto atrás do quarto
colocado e classificado Bayer Leverkusen. Na
Copa da Alemanha, Luiz Gustavo jogou até 15
de abril, quando sua equipe foi eliminada pelo
Borussia Dortmund nas semifinais.
Com Luiz Gustavo alguns dias fora de Pindamonhangaba, provavelmente uma semana,
restam poucas opções para ver de perto o jogador, que terá a missão de anular o meia Módric, do Real Madrid, na estreia da Copa do
Mundo dia 12 de junho, no inacabado estádio
de Itaquera, contra a Croácia.
Um abraço e desejar boa sorte ao atleta será
mais fácil agora do que lá pelo dia 15 ou 16
de julho, quando Luiz Gustavo deverá desfilar em carro aberto pelas ruas de Pindamonhangaba para comemorar o Hexacampeonato Brasileiro.
Assim, a chance mais clara de trocar uma
palavra com o volante acontece nesta sextafeira (16), no Centro Esportivo José Ely Miranda ‘Zito’, em Moreira César. Ele vai acompanhar a final da Copa Guga de Futsal, que
carrega seu apelido.
Portanto, se você não é parente ou amigo,
esta é praticamente uma oportunidade de
ouro. Vale a pena.

S terra

om da

ALOHA Tremembé: 23/5
(sexta) – Mc Rodolfinho. 31/5
(sábado) – Mc Kapela. Tel (12)
7817-3397. Av. Luiz Gonzaga
das Neves 1867
ARENA 101 Pinda: 24/5
(sábado) – Carnafacul. Talis e
Welinton, Jammil e 1 Noites,
Estrambelhados, Juca Teles e
Mc Guime. www.arena101.com.
br. Lista vip com Luzera – 91718990 e 7811-9776. Bairro Marçon
BAR DO SANTISTA Pinda:
Som ao vivo toda quarta-feira e
domingo, com ótimos artistas
da cidade. Porções, bebidas, a
simpatia do casal Zé Luiz e Lurdes, e agradável local de encontro de amigos
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado (18h30). Banda
ao vivo no último sábado do
mês. 31/5 – Anjinho do Vale. Av.
Abel Corrêa Guimarães, bairro
Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 17/5 – Racionais 25
anos. 31/5 (sábado) – Victor
& Leo. Via Dutra, divisa Guará/
Lorena
CHICK NA ROÇA Taubaté:
DOMINGO: 18/5 – Banda Rodeio. 25/5 – Los Vaca. Estrada
do Barreiro
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Conselho da Mulher tem nova presidente
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher conta com uma
nova presidente. A eleição ocorreu
na noite do dia 12 de maio e Ana
Maria B. Cavalcante passou o posto para Simone Souza L. T. Braça,
representante da Faculdade de
Pindamonhangaba. A vice é Elizabeth Totte Renda, representando
as Promotoras Legais de Pindamonhangaba.
Ana Maria ficou à frente do
Conselho por dois mandatos e afirma que foi desenvolvido um trabalho fazendo com que as mulheres
tivessem conhecimentos das leis
que as protege. Simone enfatiza

Marcos Vinício Cuba

que a mulher de hoje preocupase com a saúde, física, cognitiva,
está estudando mais e o objetivo

Feira de adoção Trabalhadores da Bundy conquistam
de animais na aumento no valor da PLR
Arteduvale

Guilherme Moura

O Abrigo Municipal de Animais e a Associação Centopeia
de Proteção aos Animais realizam, neste sábado (17), a Feira
de Adoção de Cães e Gatos na
estação Arteduvale (centro), e
o brechó Centopeia, que terá
toda a renda obtida com as vendas revertida para os cuidados
com os cães e gatos resgatados
das ruas. Será das 9 às 13 horas.
Para adotar animais é necessário apresentar RG e comprovante de residência.

Semana da
Liberdade
A Associação Afro Livre realiza,
no sábado (17), das 9 às 13 horas,
a Semana da Liberdade. O evento
será na praça Monsenhor Marcondes, com entrada gratuita. A população está convidada a participar.

Errata: Na matéria “Arroz ganha mercado internacional”, da página 6 da edição de 15 de maio de
2014, a legenda correta da foto seria:
Rosinha, Chicão e o filho Francisco
trabalham juntos na empresa.

Os trabalhadores da Bundy
aprovaram na semana passada a
proposta de pagamento da PLR –
Participação nos Lucros e Resultados. A categoria conquistou um
aumento de 11,73% em relação a
2013. Os trabalhadores haviam reprovado uma proposta em assembleia realizada pelo Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT na portaria da fábrica

Fundação Dr. João Romeiro

2576. www.crozariol.com.br.
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: Sexta 16/5 – Banda
Pralana, e dupla Du & Michel.
Aniversariante da semana é vip.
Sábado 17/5 – Banda Dallas, e
Jorge & Dimas
FERROVIÁRIA Pinda –
Som ao vivo no deck da piscina
SEXTA-FEIRA: 16/5 – Marcos
Henrique & Banda. 23/5 – Sincronia Sertaneja.
30/5 – Bruno & Hyago. Associado em dia não paga e
pode retirar dois convites na
secretaria. Não sócios: H R$ 10
e M vip até 23h30, e R$ 5 após
esse horário. 13 e 14/6 (sexta e
sábado 19h) – Arraiá da Ferrô. E
vem aí... Balada Retrô! Tel (12)
2126-4444. www.aaferroviaria.
com.br
FESTIVAL DE MÚSICA da
Juventude: Vem aí, veja como
participar no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br
GARGAMEL PETISCARIA
Pinda: Ótima opção com música ao vivo nos fins de semana.
Melhores porções, bebidas e
ambientes familiar. Parceria com
Lukas Espetinho Delivery. Rua
Elpídeo Sales Duarte, 193, Jardim Imperial (rua da Kadu Veículos). https://www.facebook.
com/gargamel.petiscaria

no dia 22 de abril. De acordo com
o dirigente sindical José Ivanez –
“Gato”, que é membro da Comissão
de PLR, a nova proposta representa um aumento de 11,73% em relação ao ano passado. O primeiro pagamento será em junho deste ano
e a segunda parcela em janeiro de
2015. O total mínimo garantido
irá injetar no município cerca de
R$ 850 mil.

Notas de Falecimento
Bruno Euclides da Silva (22)
está sendo velado no velório municipal e será sepultado nesta sextafeira (16), às 9 horas, no Cemitério
Municipal.

“... AGORA EU SOU UM VENTO só, a escuridão, eu virei pó, fotografia, sou lembrança do passado... Agora sou a prova viva de que nada
nessa vida é pra sempre...”– Paula & Fernandes
João Paulo Ouverney
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais dois bailes no
Recinto São Vito (Moreira César)
domingo: 18/5 – Banda Gold.
1/6 – Banda Realce. Tel (12)
3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: DOMINGO 21h – 18/5 –
American Sound Machine (baile do Preto e Branco). 25/5
– Tropicaliente. QUARTA-FEIRA- 21/05 – Jorginho e banda. 28/05 – Três Corações. Traje
esporte fino. Tel. 3633-5389 e
3011-0400
CLUBE DO VAQUEIRO
Roseira: Todo sábado – Balada
Sertaneja com melhores bandas. Elas free até 0h. SP-62,
2.400, estrada Pinda-Roseira
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix”: 17/5 – Não
haverá baile, será bingo beneficente. 18/5 (domingo 12h)
– Feijoada com bateria da Mangueira RJ. 24/5 – Banda Gold.
Tel (12) 3674-2413
CROZARIOL
Tremembé
informa: “A partir de agora,
iremos realizar apenas grandes eventos: feiras, shows e
bailes de formatura e a noite do adesivo todos os meses”. 7/6 (sábado) – Coco
Loko. Maior festa universitária do Brasil. Tel. (12) 3672-

é trabalhar a favor das menos favorecidas e defender os direitos deste
público.

HÍPICA PARAÍSO Taubaté: Terça (20h) – Sertaneja com
banda ao vivo e quirerinha na
faixa. Quinta (20h) – Quinta
Countryneja com melhores banda a vaca atolada na faixa. Tel
(12) 99797-1474
LIONS CLUBE Pinda: 7/6
(sexta) – Jantar Dançante animado por João By Law. Individual R$ 30 e mesa com 6 lugares R$ 180. Promoção do Bloco
Pé na Cova. Convites com integrantes do Bloco. Informações
no Lions Clube e Pindavale
MANGUEIRÃO Pinda: Agora sob nova direção (Lúcio Tavares – Paquinha), está realizando
ótimos bailes toda sexta-feira,
com os melhores artistas, entre
eles a Banda Gold.
MUTLEY Taubaté:
16/5
(sexta) - 4 x 4 A Festa. Bigfoot
Banda. A cada hora você bebe
em dobre uma bebida diferente.
17/5 (sábado) – Jagermeister
Let’s Rock. Banda Arena Rock.
Banda Áries. Listas e bypass
com:
(12) 98100-8378. Tel
(12) 3632-5540. www.mutley.
com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 15/5 (quinta) – Rock Instrumental Ensaio ao Vivo. 16/5
(sexta) – Jeff Rock. 17/5 (sábado) - Big House e Os Akydogs.

Getúlio de Souza Pereira está
sendo velado no velório municipal
e será sepultado nesta sexta-feira
(16), às 13 horas, no Cemitério Municipal.

18/5 (domingo 19h) - Sunday
Light - Entrada franca.Tel (12)
3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba: QUINTA-FEIRA – 16/5 Quintaneja com banda ao vivo.
Bruno & Hyago. SEXTA – 16/5
– Grupo Nota Samba. SÁBADO
– 17/5 – Não informado. DOMINGO – 18/5 – Não informado. Toda Segunda – Sertanejo
com cerveja Itaipava a R$ 1 a
noite toda. Tel (12) 3645-5805,

EXPEDIENTE

99142-0181 e 99163-9001.
Site: www.pindabar.com
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 16/5 (sexta) – 8 Segundos. 23/5 – Maria Cecília &
Roldofo. Tel. (12) 3105-1663 e
8100-9062
RECANTO CAIPIRA Pinda,
no Sindicato Rural: 17/5 (sábado) - Marron (São José). 22/5
(quinta) – Washington dos Teclados. 24/5 (sábado) – Wilson
& Washington. Tel. (12) 36484036 e 9775-0389.

DESTAQUE DA SEMANA
Faleceu na quarta-feira (14), Ramiro Pinto da Fonseca, o popular
“Seo” Ramiro, grande dançarino que marcou presença, durante sua vida,
nos principais bailes dos clubes de Pindamonhangaba e região. Mesmo
depois de já idoso, foi diversas vezes ‘Campeão de Dança’ nos Jori - Jogos Regionais do Idoso representando Pindamonhangaba. Nossos votos
de pêsames à família enlutada. “Seo” Ramiro foi chefe de família exemplar, profissional respeitado, ser humano de muitas qualidades e que
deixa muita saudade.
João Paulo Ouverney
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cidade
Mais de 6 mil pacientes do grupo
de risco precisam ser imunizados
Marcos Vinício Cuba

Os moradores poderão fazer este curso a
partir do próximo ano

Pinda poderá oferecer
o curso técnico em
Segurança do Trabalho
Marcos Vinício Cuba
***
O desenvolvimento
de Pindamonhangaba
tem atraído investidores e pensando na qualificação dos munícipes,
a Etec João Gomes de
Araújo vem desenvolvendo um projeto para
oferecer em sua grade
curricular, o curso Técnico em Segurança do
Trabalho, com lançamento previsto para o
início de 2015.
O prefeito de Pindamonhangaba, a secretária de Educação e
Cultura, o secretário de
Planejamento, o vereador prof. Eric e a diretora da Etec João Gomes
de Araújo, Mirtes Marroco Paim, reuniram-se
para discutir o assunto e
viabilizar um local para
que as aulas sejam ministradas.
A diretora Mirtes comenta que o subprefeito
de Moreira César já está
procurando um espaço
para que o Centro Paula Souza instaure o curso no distrito, contando

com mais uma sala descentralizada. Atualmente, existem três em Pinda e uma em Campos do
Jordão.
Segundo o prefeito
de Pindamonhangaba,
o mercado de trabalho
exige cada vez mais
profissionais capacitados. Para ele, a instalação de um novo curso
na Etec significa novas
oportunidades de trabalho.
Ele ainda agradeceu
a iniciativa do vereador
prof. Eric, que colheu
15 mil assinaturas num
abaixo assinado e entregou ao governador do
Estado, para que Moreira César possa receber
novos cursos técnicos.
“Mais uma vez, a qualidade do ensino da Etec
João Gomes de Araújo
fará a diferença na formação de novos profissionais para o mercado
de trabalho. Essa parceria entre poder público e
comunidade vai garantir novas oportunidades
aos nossos jovens”, garantiu.

Marcos Vinício Cuba
***
A Campanha Nacional
de Vacinação contra a gripe que teve início em abril
e deveria ser encerrada na
semana passada, conforme o calendário previsto
pelo Ministério da Saúde, porém foi prorrogada para atingir a meta de
imunizar pelo menos 80
% do público-alvo.
A equipe de vacinação de Pindamonhangaba
precisa imunizar mais de
seis mil pacientes do grupo de risco: crianças que
têm entre seis meses de
idade e menores de cinco anos; trabalhadores de
saúde, gestantes, adultos
com mais de 60 anos; mulheres que estão no período pós-parto, até 45 dias,
e pacientes com doenças
crônicas.
Até o momento foram
vacinadas cerca de 25 mil
pessoas; devem receber a
dose pelo menos 31 mil.
Para receber a vacina basta procurar a unidade de
saúde mais próxima.

Marcos Vinício Cuba

Pais devem levar a caderneta de vacinação dos filhos
Os pais dos menores
devem levar a Caderneta
de Vacinação. Pacientes
portadores de doenças
crônicas terão que apresentar a receita médica,
e adultos com mais de
60 anos, o RG. Gestantes
devem apresentar comprovante de gestação,

que pode ser atestado
médico, carteirinha de
gestante ou o resultado
de exame positivo.
Karen Rodrigues é mãe
de Alice, que tem 1 ano e
seis meses. A pequena recebeu a dose na tarde de
segunda-feira (13). Karen
diz que a vacina é muito

boa e importante para que
as crianças não adoeçam.
“Ela nunca ficou gripada.
Desde quando nasceu eu
cuido para que seja imunizada, não só na campanha
contra a gripe, mas em todas que são realizadas. A
saúde é muito importante”, ressalta.

SP-62 recebe lombadas para
garantir segurança de pedestres
Marcos Vinício Cuba
***
A equipe da Subprefeitura de Moreira César
conversou com representantes do DER - Departamento de Estradas de

Rodagem para implantar
lombadas na SP-62, nas
proximidades da avenida Doutor Ademar César
Ribeiro. De acordo com
o subprefeito, esta obra
é necessária para dar se-

gurança aos pedestres e
motoristas.
A obra é executada
por meio de parceria entre DER, Subprefeitura e
Secretaria de Obras, por
meio do Departamento de
Marco Vinício Cuba

Pedestres terão mais segurança na travessia da rodovia

Trânsito, e teve início na
última quarta-feira (14).
O principal objetivo da
implantação destas lombadas é evitar os acidentes
que têm ocorrido naquela
região. Além das lombadas, haverá calçadas nos
canteiros, com acesso
para cadeirantes, e colocação de guard-rail.
Maria de Lurdes P.
Mascarenhas, moradora
do bairro Pasin, gostou da
obra. “Acho que melhorou
bastante, porque às vezes a
gente espera até 15 minutos para atravessar. Agora,
a gente está conseguindo
atravessar tranquilamente, pois com a lombada, o
motorista reduz a velocidade. Isso também serve
para evitar acidentes. Eu
mesma já vi acidente aqui,
acredito que vai dar segurança ao pedestre e também ao motorista”.

Defesa Civil forma novos brigadistas na Prefeitura

Curso foi ministrado na sede dos Bombeiros

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz
***
Nesta semana, a Defesa Civil
Municipal, em parceria com o
Corpo de Bombeiros, organizou
o curso de Formação de Brigadistas 2014, com a participação de
25 funcionários da Prefeitura de
Pindamonhangaba.
O curso foi realizado na quarta
(14) e quinta-feira (15), na sede do
Corpo de Bombeiros, formando
representantes das secretarias de
Educação, de Esportes, de Saúde
e de Obras (Departamentos de
Obras, de Serviços Municipais,

de Trânsito, Guarda Municipal
e a Defesa Civil Municipal). As
aulas foram ministradas pelo 2º
sargento PM Bombeiro Tavares.
De acordo com informações da
Defesa Civil Municipal, o curso de
Formação de Brigadistas é uma
importante oportunidade para
reforço dos grupos de Brigada de
Prevenção e Combate a Incêndios. “A ação é de suma importância para a preparação e capacitação de pessoal para atendimento
imediato em casos de principio
de incêndio, acidentes químicos
e principalmente a prevenção de

incêndios em prédios públicos,
áreas de risco, regiões de queimadas e remoção de populações das
áreas de perigo iminente, além de
atendimento de primeiros socorros”, explicou o coordenador da
Defesa Civil Municipal.
Os novos brigadistas poderão
ser empregados nas atividades da
Prefeitura e eventos do município
contribuindo para a segurança
dessas festas. A presença de brigadistas também é uma exigência do
Corpo de Bombeiros para realização de festas e eventos de grande
presença de público.
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Martim Cesar pede a colocação Professor Osvaldo
Ricardo Piorino solicita
de caçambas para “bota-fora” pede pista de caminhada informações sobre reivindicações
no Loteamento Vila Suíça
no Parque da Juventude da área de segurança pública

Fotos: Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o / CV P

Pedidos foram feitos à Secretaria de Segurança
Pública e ao Governador de SP, mas até a presente

de

data ainda não foram encaminhadas as respostas

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador Ricardo Piorino (PDT) apresentou
3 requerimentos na última sessão
ordinária com destaque para o
documento em que solicita ao
Comandante da Polícia Militar
de Pindamonhangaba, capitão
PM Paulo Cavalheiro se já foram
dadas respostas às reivindicações
solicitadas no que diz respeito a
instalação das 5 bases comunitárias no município e o aumento
dos efetivos das polícias civil e
militar. “Estamos no aguardo desses pedidos pois a segurança da
nossa cidade continua precária.
Precisamos que o Governador
Geraldo Alckmin e o Secretário
de Segurança Pública olhem
para a cidade e atendam aos
nossos pedidos, que são também
as solicitações da população de
Pindamonhangaba”, enfatizou
Ricardo Piorino.
Transporte irregular
O vereador Ricardo Piorino
também fez um requerimento ao
Prefeito Municipal solicitando
informações ao Departamento
de Trânsito para que informa se

Assessoria

O vereador Martim Cesar (DEM) solicita ao Prefeito Vito
Ardito, providências junto ao departamento competente, para
que sejam feitos estudos visando a colocação de caçambas em
pontos que estão sendo utilizados como “bota fora”, e ainda
que seja feito o corte de matos e a poda de árvores existente nas
proximidades da rua Francisco de Ademar Fonseca, no Loteamento Residencial Vila Suíça. O local encontra-se com muito
mato e lixo, servindo de criadouro de animais peçonhentos, e
esconderijos para pessoas mal-intencionadas, colocando em
risco a saúde e a segurança dos moradores da região.
Revitalização de área no Ipê II
O vereador Martim Cesar pede ao Poder Executivo, providências junto ao departamento competente, sobre a possibilidade de se fazer a revitalização do bosque localizado em
frente a Remefi Serafim Ferreira, no Ipê II, e a construção de
um passeio público, tipo “calçada”, contornando a área destinada a este bosque. De acordo com o vereador, a revitalização
desta área promoverá a valorização do espaço ambiental da
referida Remefi.
C o m u n i ca ç ã o /CVP

Vereador Professor Osvaldo

que se encontram com
m a t o a lt o e l i x o

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

C o m u n i ca ç ã o /CVP

a colocação de caçambas
e a l i mp e z a d o s t e r r e n o s

de

O vereador Martim
C e s a r , n o d e s ta q u e , p e d e

gabinete do Prefeito, informa
que a solicitação já foi enviada
à Secretaria de Planejamento,
e que a mesma está viabilizando estudos e averiguando
a possibilidade de se construir
a pista de caminhada no local
indicado.
O vereador Professor Osvaldo destacou a importância
de se construir uma pista de
caminhada já que os praticantes deste esporte tem
aumentado considavelmente
nos últimos anos e também os
inúmeros benefícios à saúde
que este esporte traz aos seus
praticantes.

Assessoria

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) enviou à Prefeitura,
através de Requerimento solicitando a possibilidade de
se construir uma pista para a
prática de caminhada no entorno da mata existente dentro do
Parque da Juventude, que será
construído em breve na avenida Professor Manoel César
Ribeiro, e que deverá contar
com muitas atrações como
aeromodelismo, motocross,
aerocross, rock crawling,
entre outros. Em resposta ao
requerimento enviado pelo vereador, em oficio enviado pelo

Vereador
Ricardo
Piorino

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

Roderley Miotto apresenta Dr. Marcos Aurélio continua
Projeto de Lei para combater luta pela implantação de PSF
no bairro Alto do Cardoso
a Dengue no Município

R oderley M iotto entre
V igilância E pidemiológica ,

foto o vereador

responsável pela

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) esteve em uma reunião
na última sexta-feira dia 9 de
maio, no prédio da vigilância
epidemiológica buscando, em
companhia de funcionários,
melhorias no combate a dengue
na cidade.
Na oportunidade o vereador
conversou com o responsável Sr.
Ricardo, onde pôde levantar os
bairros com maiores casos e focos
e também saber ao certo como a
população e a prefeitura podem
melhorar no combate contra o
mosquito.
O vereador Roderley, pôde
discutir uma forma de como
melhorar a Lei n° 5518/2013 de
sua autoria, que altera a Lei que
dispõe sobre a Instituição de Medidas Permanentes de Combate
e Prevenção à Dengue.
“Conversei sobre a situação
de epidemia que hoje enfrentamos em nossa cidade, e estou
readequando meu antigo projeto.
É de extrema importância que
os trabalhos e a limpeza sejam
feitas ao longo do ano. Muitos
moradores deixam de tomar os
cuidados neste período de inverno e no ano que vem a dengue

o líder comunitário
sr .

R icardo .

R onaldo P ipas

e o

acaba vindo mais forte. Eu como
representante do povo preciso
fazer com que as pessoas que não
se preocupam sejam punidas”.
“Quero esclarecer mais uma
vez a toda população que a Lei
NÃO visa apenas
fazer com que a população
pague a multa, mas que toda
população se conscientize e se
previna, pois dengue é coisa séria
e mata. Eu, como legítimo representante do povo, preciso ajudar
em medidas que beneficiem e
traga segurança a toda a nossa
população”, finaliza o vereador
Roderley Miotto.
Vereador agradece
melhorias
Desde o ano passado o vereador vem solicitando através
do requerimento n° 1018/2013
o recapeamento total da avenida
Dr. Francisco Lessa Júnior, por
se tratar de uma rua com grande
fluxo de carros e caminhões.
Além do novo asfalto a via
se tornará mão única sentido
bairro, ao mesmo tempo a paralela, avenida Dr. Fontes Júnior se
tornará mão única sentido centro,
pedido também solicitado no ano
passado pelo vereador.

Fale com o vereador:

Em constante luta para melhorar
a saúde dos pindamonhangabenses,
o vereador Dr. Marcos Aurélio (PR)
apresentou, em sessão ordinária da
Câmara, requerimento que solicita
estudos e providências da atual Administração, para que seja implantado o Programa Saúde da Família
(PSF) no bairro Alto do Cardoso,
que atenderá aos moradores deste
e de bairros adjacentes.
O Programa Saúde da Família
(PSF) tem como seu principal propósito, levar a saúde para mais perto
das famílias e, com isso, melhorar
a qualidade de vida dos cidadãos.
A estratégia do PSF prioriza as
ações de prevenção, promoção e
recuperação da saúde das pessoas,
de forma integral e contínua. O
atendimento é prestado na Unidade
Básica de Saúde ou no domicílio,
pelos profissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e
agentes comunitários de saúde) que
compõem as equipes de Saúde da
Família. Assim, esses profissionais
e a população acompanhada criam
vínculos de corresponsabilidade, o
que facilita a identificação e o atendimento aos problemas de saúde da
comunidade. “A região do Alto do
Cardoso tem crescido muito e esta
unidade do PSF ajudará a todas as
famílias que nela residem, que terão
mais um local
de atendimento médico nas
proximidades
de suas casas.
Continuamos,
assim, priorizando a saúde

da população”, ressaltou o vereador
Dr. Marcos Aurélio.
AMI para a Praça
Doutor Emílio Ribas
Outra reivindicação do Dr.
Marcos Aurélio, para que seja
melhorada a qualidade de vida da
população, foi a solicitação feita à
Prefeitura e aos órgãos competentes visando a implantação de uma
AMI (Academia da Melhor Idade)
na Praça Doutor Emílio Ribas, no
bairro São Benedito. A prática de
esportes e uma vida ativa previnem e evitam problemas de saúde
ocasionados pelo sedentarismo, que
hoje é uma das maiores causas de
problemas sérios como a obesidade,
a hipertensão arterial e o “diabetes”.
O combate ao sedentarismo pode
ser feito com o apoio à prática de
atividades físicas e ao lazer, que
melhoram a qualidade de vida dos
cidadãos e proporcionam uma vida
saudável e ativa.
A AMI será um local onde todas as pessoas, principalmente as
da melhor idade, poderão realizar
estas atividades físicas. “O grupo
da melhor idade, que também será
beneficiado com esta iniciativa, vem
se destacando cada vez mais na área
esportiva e dá exemplos de saúde e
de cidadania para todos nós”, ressalta o vereador Dr. Marcos Aurélio.

Vereador
Dr. Marcos
Aurélio Villardi

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

ORDEM DO DIA
17 Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 19 de maio de 2014,
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Veto n° 07/2014 – Comunica Veto ao Autógrafo n° 22/2014,
que “Dispõe sobre o plantio de uma muda de árvore na compra de
automóvel novo no Município de Pindamonhangaba e dá outras
providências”. (Ref. ao Projeto de Lei n° 139/2013, de autoria do
Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão).
II. Projeto de Lei n° 16/2014, do Vereador Dr. Marcos Aurélio
Villardi, que “Declara de Utilidade Pública a LIGA PINDAMONHANGABENSE MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE/SOCIETY”.
III. Projeto de Resolução n° 07/2014, do Vereador Roderley Miotto,
que “Constitui uma Comissão de Assuntos Relevantes para acompanhar a seleção das famílias inscritas para o sorteio de moradias
populares no município de Pindamonhangaba”.
Pindamonhangaba, 14 de maio de 2014.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

C o m u n i ca ç ã o /CVP
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Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Pregão Presencial nº 04/14

de

Na

de

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Assessoria

Assessoria

há ou não autorização para que
a empresa de Taubaté – ABC
Transporte Coletivo – circule
pelas ruas do bairro Araretama
e faça o transporte de passageiros. “Até agora não obtivemos
resposta. Esse tipo de problema
acarreta prejuízos para a empresa
de transporte que detém a concessão em Pindamonhangaba e
também aos que atuam no transporte complementar”, observou
o presidente da Câmara, Ricardo
Piorino.
Placa de sinalização
Ainda na sessão ordinária, o
vereador Ricardo Piorino encaminhou requerimento à Secretaria de Obras e Serviços para que,
por meio do Departamento de
Trânsito, implante uma placa de
sinalização na avenida Nossa Senhora do Bonsucesso indicando a
entrada da sede da Prefeitura da
cidade. “Não existe sinalização
no local e muitos motoristas que
adentram a cidade acabam se
perdendo e não sabem onde está
localizada a sede do Poder Executivo de Pindamonhangaba”,
finalizou Piorino.

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto
pregão presencial, nº 04/14, com encerramento dia 20/05/2014, às 10h00, para a
execução de serviços de tratamento de piso de granilite, em área de 2.080 m2. Maiores
informações pelo telefone (12)3644-2250, ou na Câmara, na Rua Alcides Ramos
Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h30 às 11h30 e das 14h00 às
17h00, inexistindo custo para retirada na Câmara. Estão facultadas visitas técnicas
ao local de prestação dos serviços, mediante prévio agendamento. O edital também
estará disponível pelo site www.camarapinda.sp.gov.br sem ônus.

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

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

Assessoria

de

de

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
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CIDADE
Pinda promove festa de
Nossa Senhora Auxiliadora
A comunidade do bairro Santana promove, mais
uma vez, a tradicional Novena e Festa em Louvor a
Nossa Senhora Auxiliadora. Assim como todos os
anos, o evento acontece
na quadra dos Salesianos
e, após às missas, haverá
quermesse, bingo e brechó.
A programação teve
início nesta quinta-feira (15) e vai até o dia 25.
Diariamente serão realizadas missas. De segunda
a sexta-feira, o horário das

Divulgação

celebrações é às 19h30;
sábado e domingo, às 19
horas.
No último dia de festa,
25 de maio, haverá um almoço beneficente das 12
às 14 horas. Os convites
são individuais e custam
R$ 15 reais. O cardápio
terá feijão maravilha, feijoada, farofa e couve.
Anualmente, a comunidade frequenta ativamente
a festa, contribuindo para
uma comemoração emocionante e participativa.

Confira a programação:
16/5 – Pe. Fernando Campane Vidal, SDB
17/5 – Pe. Edson Castilho, SDB – Inspetor
18/5 – Pe. Marco Biaggi, SDB
19/5 – Pe. Justo Ernesto Piccinini, SDB
20/5 – Pe. Plínio Bossobom, SDB
21/5 – Pe. Glauco Félix landim, SDB
22/5 – Pe. Silvio Cesar da Silva, SDB
23/5 – Pe. Renato Tarcisio Rocha, SDB
24/5 – Solenidade de Nossa Senhora Auxliadora - Pe
Alexandre de Oliveira, SDB
25/5 – Pe. Cássio, SDB e Salesianos

Bonsucesso celebra Santa Rita de Cássia
Arquivo TN

Novena Preparatória

Padre Luiz Paulo, celebrando a santa missa
A comunidade do bairro Bonsucesso promove,
de 16 a 24 de maio, a festa
em Louvor a Santa Rita de
Cássia – um dos eventos
mais tradicionais de Pindamonhangaba. O tema este
ano é ‘Santa Rita nos ani-

ma a sermos firmes na fé,
mesmo nas provocações’.
No primeiro dia do evento, nesta sexta (16), haverá
celebrada pelo padre Luiz
Paulo de Aquino e, posteriormente, animação com o
Grupo Raio de Luz.

Dia 16 - sexta feira19h30 – santa missa
Tema: Jesus já preparou a
nossa morada no céu, mas
cabe a nós fazermos a jus
a ela.
Cel.: Pe. Luiz Paulo de
Aquino.
Animação: Grupo Raio de Luz
Convidados: Comunidades Imaculada Conceição
(Mandu), São José (Vista Verde) e São Joaquim
(Boa Vista).
Noveneiros: Décio Nerozi,
Ademar Martini, Luiz Antonio Masquio, Francisco

Carlos Silva, João Taliatti
Evelin, Carmem Livramento de Oliveira.
Dia 17 - sábado- 19h Celebração
Tema: Jesus faz a vontade do Pai, por isso Ele é a
presença de Deus no meio
de nós.
Cel.: Diácono Carlos Domingos.
Animação: D. Holanda; Filhos e Fam. Sacramento .
Convidados: Comunidades
Santa Terezinha e São João
(Piracuama) e Nossa Senhora Aparecida (Vila Prado).
Noveneiros: Laércio Raimundo Onorato, Maria

Tereza F. Gomes, Neli Vicentin (gaúcho), Antonio
Alves, Roberto Evaristo, Antonio Luiz Moreira
(Passarinho) João Paulo
Profeta.
Dia 18 - Domingo- 19h
– santa missa
Tema: Se formos fiéis a
Deus, o Senhor suprirá todas as nossas necessidades.
Cel.: Pe. Frei Diego Martins Bastos .Animação: Coral Vox Populi
Noveneiros: Dona. Leontina, José Maurindo, Genésio Valadão de Melo,
Jairo Ferreira Duarte,
José Carlos Faria.

Dia 19 -domingo –
19h30 - Celebração
Tema: Devemos amar a
Deus não só com palavras, mas com atos e bons
exemplos.
Cel: Diácono Nicola Ângelo Di Stefano.
Animação: Coral Vox Populi
Convidados: Comunidade
Santo Antonio (Bosque),
Santa Cruz (Cruz Pequena), e Vicentinos.
Noveneiros: José Estevão
de Almeida, Sydney José
de Souza, Odair José do
Carmo, José Luiz Alves
de Moraes, José Benedito
Cardoso.

Comunidade realiza festa de Nossa
Colégio
Senhora do Perpétuo Socorro
Divulgação

Programação

AIANDRA ALVES MARIANO
***
Sob o tema “Maria, Socorro e Proteção”, a paróquia da igreja de Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro de Pindamonhangaba realiza, a partir da
sexta-feira (16), a festa em
louvor da padroeira.
O evento, que segue até
o dia 25, começa com uma
Santa Missa às 19h30 que
abrirá a novena preparatória, com a participação
do Coral Vox Populi. A
missa será celebrada pelo
pároco, cônego Joaquim
Vicente dos Santos.
Até o dia 24 de maio,
seguem as missas diárias.
De segunda a sexta-feira
sempre às 19h30 e aos sábados e no domingo (18),
às 19 horas, sempre com
participações musicais especiais.

A festa de Nossa Senhora será no dia 25 (domingo) e contará com a
procissão
motorizada,
desde o bairro Cidade Jardim até a igreja. Em seguida haverá a Santa Missa.
No local, haverá uma
praça de alimentação,
com barracas de salgados,
doces, caldos, churrasco e
refrigerante.
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é um título
conferido à Maria, mãe de
Jesus, representada em
um ícone de estilo bizantino. Na Igreja Ortodoxa
é conhecida como Mãe de
Deus da Paixão, ou ainda,
a Virgem da Paixão.
Em Pindamonhangaba, a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fica na avenida Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Socorro.

Novena Preparatória
Dia 16/5 - sexta feira
19h30 – Santa missa
Celebrante: Cônego Joaquim Vicente dos Santos- Pároco, Paróquia N.
Sra. Rainha dos Apóstolos
Tema: Maria, Caminho
para a Santidade
Convidados: Todas as
Comunidades
Animação: Coral Vox Populi
Noveneiros: Irineu Ronconi Junior, Lauro Almeida, Joaquim Reis,
João Pedro Almeida,
Luiz Felipe Evaristo Cardoso, Maurilio Cabral,
Raimundo Tadeu de Souza e respectivas famílias.
Dia 17/5 - Sábado
19 horas – Santa Missa
Celebrante: Cônego Joaquim Vicente dos SantosPároco, Paróquia N. Sra.
Rainha dos Apóstolos
Tema: Maria,Caminho
para a Santidade
Convidados:
Paróquia
Nossa Senhora Rainha
dos Apóstolos, Cidade
Jardim
Animação: Grupo Céfas
Noveneiros: Sônia Maria
Duarte Ribeiro, Adalberto Fabiano Figueira, Irineu Burin, Lúcia Helena
Rodrigues, Rogério de
Carvalho, Miguel Gonsa-

les, Sandra de Carvalho e
respectivas famílias.
Dia 18/5 - Sábado
19 horas – Santa Missa
Celebrante: Pe. Antônio
Carlos Reami- Salesianos de Dom Bosco.
Tema: Maria, Fortalece a
Tua Igreja.
Convidados: Comunidade São Francisco de Assis- Vila Rica.
Animação: Grupo Anjos
de Deus.
Noveneiros: Flavio Barbosa,
José
Eduardo
França, Armando Ferraz, Celso Vieira, José
Benedito da Motta, Milton Vieira, José Alfredo
Vicente e respectivas famílias.
Dia 19/5 - Segunda-Feira
19h30 – Santa Missa
Celebrante: Pe. Rafael
Querubim- SJC.
Tema: Maria, Guiai-nos
ao Reino de Deus.
Convidados: Missionários da Mãe Rainha.
Animação: Paula e Antônio.
Noveneiros: Maria Aparecida Marcílio, Eduardo da Silva Filho, Pedro
José Barbosa, Pool Albert Hansen, Eduardo
da Silva Neto, Bey Lessa,
Francisco Lessa Neto,
Roberto de Oliveira Silva
e respectivas famílias.

Bom Jesus
Externato
completa 90
anos
Nesta sexta-feira
(16), o Colégio Bom
Jesus Externato promove a celebração
dos 90 anos de atuação em Pinda. Em comemoração à data, a
tradicional instituição de ensino convida
empresários,
autoridades,
pais,
alunos e comunidade
em geral para uma
missa solene na Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso, que terá início às
20 horas.
Há dois anos, a
centenária Associação Franciscana de
Ensino Senhor Bom
Jesus assumiu a administração do então
Colégio
Externato
São José, fundado
em 1924 por quatro
irmãs religiosas vin-

das da Alemanha.
Com uma proposta
pedagógica moderna e investimento no
corpo docente e em
melhorias de estrutura, a instituição
passou a ser denominada Colégio Bom
Jesus
Externato.
Atualmente, o colégio atua do Ensino
Infantil ao Médio e
possui 298 alunos e
cerca de 50 colaboradores.
“Para nós é um
motivo de orgulho
comemorar com a
comunidade de Pindamonhangaba
a
trajetória do Externato, que é marcada
pela valorização do
ser humano”, diz a
gestora do Colégio,
a professora Regina
Maria de Guido.

Na próxima semana, a programação completa das festas de Santa Rita de Cássia e de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

D E C R E T A:
Art. 1º
Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, um crédito
adicional suplementar e especial no valor de R$ 418.000,00 (quatrocentos e dezoito mil
reais), para adequação orçamentária, no Fundo Municipal de Assistência Social, referente
repasses às Entidades Sociais. A classiﬁcação orçamentária será:
14.00



Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

DECRETO Nº 5.047, DE 06 DE MAIO DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e nos termos da Lei nº. 5.632, de 15 de abril de 2014.

Relação das instituições financeiras credenciadas para concessão de crédito
consignado em Folha de Pagamento dos servidores





Banco Alfa

Caixa
Econômica
Federal

Banco
Bradesco

Banco
Santander

Paraná
Banco

Banco do
Brasil

12 meses

1,27%

1,54%

1,54%

1,65%

2,08%

NÃO
INFORM ADO

24 meses

1,37%

1,54%

1,54%

1,65%

2,08%

NÃO
INFORM ADO

2,08%

NÃO
INFORM ADO

2,08%

NÃO
INFORM ADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

14.12 FMAS/ PROTEÇÃO BÁSICA
2002
Promoção Social
08.244.0019.1
3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (498) R$ 102.000,00
14.13 FMAS/ PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
2002
Promoção Social
08.244.0019.1
3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (565) R$ 201.000,00
08.244.0019.2
3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (566) R$
9.000,00
08.244.0019.5
3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica
R$ 106.000,00

 

Taxa Efetiva Mensal
Prazo de
Pagamento

36 meses
48 meses

1,47%
1,52%

1,54%
1,54%

1,54%
1,54%

1,65%
1,65%



             






14.12 FMAS/ PROTEÇÃO BÁSICA
2002
Promoção Social
08.244.0019.1
3.3.50.43 – Subvenções Sociais (499)

Banco Alfa - contato: (12) 3519-4500 ou (12) 7812-2452































Art. 2º
O crédito adicional suplementar e especial aberto pelo artigo 1º terá como
cobertura a ANULAÇÃO de parte das seguintes dotações:
14.00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6

16 DE MAIO DE 2014




Banco Bradesco - contato: (12) 2126-0050 ou (12) 3643-2055 ou (12) 3637-4862



Banco Santander - contato: (12) 3642-9420 ou 3642-7931



Caixa Econômica Federal - contato: (12) 2126-5800




R$ 102.000,00







14.13 FMAS/ PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
2002
Promoção Social
08.244.0019.1
3.3.50.43 – Subvenções Sociais (511)
08.244.0019.2
3.3.50.43 – Subvenções Sociais (512)
08.244.0019.5
3.3.50.43 – Subvenções Sociais (513)

Departamento de Recursos Humanos, 16 de maio de 2014.
R$ 201.000,00
R$
9.000,00
R$ 106.000,00

Art. 3º
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.








Silvio Luis de Godoi
Diretor do Departamento de de Recursos Humanos

DECRETO Nº 5.054, DE 13 DE MAIO DE 2014
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições e
nos termos da Lei nº 5.650, de 13 de maio de 2014,
D E C R E T A:
Art. 1º.
Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 3.957.000,00 (três milhões, novecentos e cinquenta e sete mil
reais), nas Secretarias de Obras e Serviços, em função do superávit ﬁnanceiro apurado em
2013 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:
08.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.50
Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1024
Pavimentação em Geral
15.451.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (226) R$
3.957.000,00
Art. 2º.
O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte
do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2013, de acordo
com o artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial:
1.01, encerrou 2013 com o valor de R$ 98.126.902,03 e o Passivo Financeiro, conta
patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 37.569.618,02, resultando o Superávit no valor de
R$60.557.284,01.
Art.3º.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO
PREGÃO Nº 047/2011
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para
realização de exames de análises.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 075/2011
Data de assinatura: 17/04/14.
Contratada: Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Adita-se vigência: 06 (seis) meses, até 17/10/14.
Adita-se valor: com base no índice IPC-FIPE de 4,93%, passando o valor mensal do lote
01 de R$ 11.496,57 para R$ 12.063,35 e o valor mensal do lote 03 de R$ 992,89 para R$
1.041,84.
Assina pela contratada: Maurício Martins Cañas.
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 077/2011
Data de assinatura: 07/04/14.
Contratada: Laft Comércio de Materiais para Diagnósticos Laboratoriais Ltda. EPP.
Adita-se vigência: 06 (seis) meses, até 16/10/14.
Assina pela contratada: Sinézio de Oliveira Pinto.
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 078/2011
Data de assinatura: 01/04/14.
Contratada: REM Indústria e Comércio Ltda.
Adita-se vigência: 06 (seis) meses, até 15/10/14.
Assina pela contratada: Miriam Sant’anna Coutinho.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2014.
PREGÃO Nº 003/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamento totalmente
automatizado para realização de exames de hormônios, com fornecimento de todos os
reagentes necessários para exames no Laboratório Municipal de Pindamonhangaba pelo
período de 12 (doze) meses.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 077/2012
Data de assinatura: 03/04/14.
Contratada: Biogenetix Importação e Exportação Ltda.
Adita-se vigência: 06 (seis) meses, até 03/10/14.
Assina pela contratada: José Valentim Alvarez.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2014.
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de
obra, para: Lote 01: Execução de muro em diversos locais. Lote 02: Construção da praça
pública no Jardim Azeredo em Moreira César.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 318/2012
Data de assinatura: 30/04/14.
Contratada: Tecnolim Engenharia e Comércio Ltda.
Adita-se vigência: 60 (sessenta) dias, até 18/07/14.
Assina pela contratada: Manoel Caetano Teixeira.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 063/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 63/14, referente à
“Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança desarmada
em eventos de iniciativa da Prefeitura e executados pelo município de Pindamonhangaba
pelo período de 12 meses”, com encerramento dia 28/05/14 às 14h e abertura às 14h30.
O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 120/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 120/14, referente à
“Aquisição de lanches padronizados para o Departamento de Assistência Social a ﬁm de
atender a programação referente ao calendário de 2014”, com encerramento dia 28/05/14
às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através
do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 121/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 121/14, referente à
“Aquisição de lanche e refrigerante para atender eventos do Departamento de Cultura”, com
encerramento dia 29/05/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra
das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2014.
PREGÃO Nº 122/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 122/14, referente
à “Aquisição de mourão, arame e grampo para cercar diversas áreas do município”, com
encerramento dia 29/05/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site
www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 092/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 92/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada
para confecção de impressos a serem utilizados pelo setor de manutenção e equipamentos dessa
Prefeitura, Departamento de Assistência Social. Serviços e da Sejelp”, a Autoridade Superior
homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas
(itens/lotes): BELLA’S GRÁFICA EIRELI (01, 02 e 04); PUCCINELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA.
ME (03).
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2014.























Ricardo Galeas Pereira
Chefe de Serviço Técnico do Serviço de Pessoal














PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO







Pindamonhangaba, 06 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 06 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/





DECRETO Nº 5.053, DE 13 DE MAIO DE 2014
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
e nos termos da Lei nº 5.649, de 13 de maio de 2014,
D E C R E T A:
Art. 1º.
Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional
especial no valor de R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais), na Secretaria
de Obras e Serviços, no Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços,
referente ao contrato de repasse nº 792392/2013, ﬁrmado com o Ministério do Turismo,
através da Caixa Econômica Federal.. A classiﬁcação orçamentária será:
08.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.50.
Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1 008
Praças, Parques e Jardins
15 451 0007.5
4.4.90.51 – Obras e Instalações
R$ 244.000,00
Art. 2º.
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado
pelo Ministério do Turismo.
Art. 3º.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA



EXTRATO DE CONTRATO



PREGÃO Nº. 265/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários, incluindo
material, mão de obra e translado, a serem utilizados no Município de Pindamonhangaba,
pelo período de 12 meses.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 10/04/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 090/2014.
Contratada: Lucas César Ribeiro Velório ME.
Valor: R$ 223.000,00.
Assina pela contratada: Lucas César Ribeiro.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2014.
PREGÃO Nº. 031/2014
Objeto: Aquisição de ventiladores de parede, para suprir as demandas da Secretaria de
Saúde.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 13/03/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 059/2014.
Contratada: C. T. Araújo Móveis ME.
Valor: R$ 10.800,00.
Assina pela contratada: José Ricardo Silva Araújo.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2014.
PREGÃO Nº. 035/2014
Objeto: Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para a nova Portaria do
Parque da Cidade.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 23/04/14
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo e Integração.
Contrato nº: 101/2014.
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena EPP.
Valor: R$ 10.202,00.
Assina pela contratada: Luiz C. de Melo Souza.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2014.
PREGÃO Nº. 038/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura
secutitaria para veículos oﬁciais pertencentes a frota da Sub Prefeitura de Moreira Cesar e
dois micro-onibus que serão utilizados pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer para
transportes de alunos e atletas que participarão de eventos, festivais e competições com
abrangência nacional, para segurar na sua totalidade por um período de 12 meses.
Data de assinatura: 28/03/14
Vigência: 12 (doze) meses.
Assina pela contratante: Cleber Bianchi.
Gestão do contrato: Secretaria de Esportes e Lazer.
Contrato nº: 079/2014.
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Valor: R$ 15.000,00.
Assinam pela contratada: Fabio Alex Colombo e Joelson Renato Barbosa.
Contrato nº: 080/2014.
Contratada: Royal & Sunalliance Seguros Brasil S/A.
Valor: R$ 3.314,00.
Assinam pela contratada: Roberto Chateaubriand Filho e Ariel Yanitchkis Couto.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2014.
PREGÃO Nº. 052/2014
Objeto: Aquisição de impressora multifuncional, microcomputador completo com monitor
e impressora monocromática com tecnologia de impressão a laser, para uso do Centro de
Especialidades Médicas (Cem) e Setor de Transporte da Saúde.
Data de assinatura: 15/04/14
Vigência: 12 (doze) meses.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 095/2014.
Contratada: Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática Ltda.
ME.
Valor: R$ 3.680,00.
Assina pela contratada: Maria Fátima Moutinho.
Contrato nº: 094/2014.
Contratada: Entek Equipamentos Taubaté Ltda. EPP.
Valor: R$ 4.565,00.
Assina pela contratada: Synesio Alcides Chaleaux Filho.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2014.
PREGÃO Nº. 054/2014
Objeto: Aquisição de tendas sanfonadas e piramidal, para uso em eventos, exposições e
feiras no município de Pindamonhangaba.
Data de assinatura: 07/04/14
Vigência: 12 (doze) meses para a solicitação de compras nº. 493/2014 e 06 (seis) meses
para a solicitação de compras nº. 418/2014.
Assina pela contratante: Cleber Bianchi e Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Gestão do contrato: Secretaria de Esportes e Lazer e Secretaria de Governo e Integração.
Contrato nº: 086/2014.
Contratada: Visual Indústria e Comércio de Lonas Ltda.
Valor: R$ 10.800,00.
Assina pela contratada: Ana Flávia de Moraes.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2014.
PREGÃO Nº. 081/2014
Objeto: Aquisição de tendas piramidal 10×10 para uso em eventos, exposições e feiras de
iniciativa do município, e uso em obras da Prefeitura que necessitem de apoio.
Data de assinatura: 17/04/14
Vigência: 12 (doze) meses.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo e Integração.
Contrato nº: 098/2014.
Contratada: Visual Indústria e Comércio de Lonas Ltda.
Valor: R$ 36.000,00.
Assina pela contratada: Ana Flávia de Moraes.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2014.

NOTIFICAÇÃO
Notiﬁcamos ao Sr. Edemilson Galvão dos Reis, residente à Avenida dos Cedros, nº 3000,
Goiabal, que o seu pedido feito através do Processo Externo nº 20038/13, foi INDEFERIDO.
Pindamonhangaba, 15 de Maio de 2014.
ROSANA DA SILVA MONTEIRO - Diretora do Departamento de Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.051, DE 13 DE MAIO DE 2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições e
nos termos da Lei nº 5.647, de 13 de maio de 2013,
D E C R ETA
Art. 1º
Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional
especial no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), no Departamento de
Esportes, da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, referente ao convênio nº. 664/2012,
ﬁrmado com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, para a construção
de uma pista de skate no Residencial Campos Maia. A classiﬁcação orçamentária será:
13.00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.20
Departamento de Esportes
1006
Prédios Esportivos e Áreas de Lazer
27 812 0017.2
4.4.90.51 – Obras e Instalações

R$ 150.000,00

Art. 2º.
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado
pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 148/2013
Objeto: Aquisição de material de proteção individual para uso dos funcionários do
Departamento de Trânsito.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Habiatar Comércio e Serviços de Manutenção Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento: nº 638/14 – Valor: R$ 19.501,34 – Data: 05/05/14.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2014.

Tribuna do Norte

PINDAMONHANGABA
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VARIEDADES
Teatro

Filhos da Pauta apresentam comédia
‘Acidentes de Cama e Mesa’
Divulgação Cia Filhos da Pauta

Espetáculo será apresentado em Pinda neste sábado e domingo

Pindamonhangaba recebe neste sábado (17) e no
domingo (18), a peça teatral ‘‘Acidentes de Cama
e Mesa’, da Cia Filhos da
Pauta, de São Paulo. A
apresentação acontece no
Espaço Cultural Teatro
Galpão, às 20 horas. Os
ingressos podem ser adquiridos antecipadamente
na Neto Jeans (centro) – e
mesma loja do shopping,
a R$ 20 (promoção até
sexta-feira). No sábado
(17) e domingo (18), o ingresso antecipado custará
R$ 25. Ingressos vendidos
na hora custarão R$ 40,
sendo meia, R$ 20,. Informações pelo telefone:
3645-7215

A peça
Olinda é uma dona de
casa que vive somente para
o marido, Odilon - um funcionário público dedicado
ao trabalho. Ele não corresponde às expectativas sexuais da esposa, que tenta resgatar o romantismo de uma
relação desgastada. O espetáculo critica de forma bem
humorada as relações conjugais, típicas do cotidiano,
por isso, há uma identificação latente. O que era pra
ser uma noite de sono, se
transforma em pesadelo e
angústia, onde Olinda, baseada em um delírio de um
sonho, transforma a vida
de Odilon num verdadeiro
martírio, uma “longa jorna-

da noite afora”.
‘Acidentes de Cama
e Mesa’ traz à tona uma
série de acontecimentos
surreais e controvertidos
que levam o espectador às
gargalhadas, mas há momentos em que olha atentamente as abordagens
cotidianas do texto.
Odilon e Olinda são um
casal anormal, cujo drama
levado ao palco transporta
o espectador a situações engraçadas e completamente
inusitadas. São acidentes
que acontecem basicamente
na vida de cada um, dramas
caseiros, situações estapafúrdias, que proporcionam
momentos de interatividade entre a plateia e o elenco.

Igreja de São Luís será Assembleia de Deus define
reinaugurada nesta sexta campeões do futsal
Divulgação Concrejato

A matriz foi reconstruída após as chuvas de 2009
Depois de quase três
anos em obras, após ser
destruída pela enchente
da virada do ano de 2009
para 2010, a centenária Igreja de São Luís do
Paraitinga* será reinaugurada nesta sexta-feira
(16), às 9h30, com a presença do governador de
São Paulo, do prefeito de
Pindamonhangaba e de
outras autoridades civis e

Rapaz é
encontrado
morto no
Castolira
U m r apa z f oi
e nc ont r ado morto na manhã dessa
qui nta- f eira
( 1 5) , pr óximo à
l in h a férrea n o
ba ir r o Ca stolira .
O c or po tin ha f e ri m e nt o s provoc a d os por arma
d e fo g o , en tre ta n t o , n ão há
pi s t as dos au to re s e ne m do mo tivo do ocorrido.
A P o lí cia está
in vest i g an do
o
caso.

religiosas. No sábado (17),
às 10 horas, haverá celebração de missa como arcebispo de Taubaté, Dom
Carmo João Rhoden.
A reconstrução
Os trabalhos, iniciados
em setembro de 2011, foram executados pela Concrejato Obras Especiais,
empresa
especializada
em restauro do patrimônio histórico. O prédio é

tombado pelo Conselho
de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico, do
Estado de São Paulo, e forma com os demais prédios
históricos da cidade conjunto arquitetônico tombado pelo Iphan - Instituto
do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional.
Coordenador da Concrejato à frente das obras,
Alessandro Pompei ressalta
que a população do Vale do
Paraíba – teve participação
ativa nas discussões sobre
o projeto de reconstrução.
Diante da ligação afetiva
das cidades da região e dos
moradores, optou-se por
reconstituir o templo o mais
fielmente possível ao que
era originalmente.

AIANDRA ALVES MARIANO
***
A grande final do II
Torneio MAISS de Futsal
da Umadep – União da
Mocidade da Assembleia
de Deus de Pinda, promovido pela Igreja Evangélica
Assembleia de Deus – Ministério Belém – de Pindamonhangaba, será realizado no domingo (18).
Antes, no sábado, haverá ainda mais uma etapa

classificatória, com 25 jogos
entre as 19 equipes da competição. A disputa acontece
a partir das 7h30, no ginásio
de esporte do Alto Tabaú.
As quartas de final, semifinais e a final serão realizadas, no mesmo local,
no domingo.
A competição começou
no dia 3 de maio e já contou com 52 jogos em dois
finais de semana. A cada
sábado, as equipes parti-

cipam de uma verdadeira
maratona de jogos, com
uma média de 25 jogos
por rodada.
Serão premiados a Melhor Equipe, com o troféu
de campeã do torneio; o
artilheiro; o goleiro menos
vazado e a torcida mais
participativa. Os times que
conquistarem a segunda e
terceira classificação também receberão troféus. A
entrada é franca.
.MLIFOFILV photography

*De acordo com historiadores, São Luís do Paraitinga pode
ser escrito com S ou Z. A Tribuna
utiliza o S, pela origem do santo
que dá nome à cidade.

A final será neste domingo, no ginásio do Alto Tabaú

Acampamento religioso reúne jovens de Pinda
A partir dessa sextafeira (16), o Santuário
Nacional de Aparecida
recebe jovens de Pindamonhangaba e de todo o
Brasil para a realização
de um evento denominado Hallel.
Para participar do
acampamento,
que
acontece até o domingo (18), é necessário se
inscrever pelo endereço eletrônico a12.com/
hallel/camping. O custo
é de de R$10 por pessoa e fica dentro das
dependências do Santuário Nacional, onde
está garantido o espaço
cercado para barracas,
banheiros e segurança
24 horas. Colchonetes,
barracas, alimentação e
demais necessidades ficam por conta de quem
optar por este tipo de

hospedagem.
Apenas
para assistir ao evento,
não é necessária inscrição.
Originalmente nascida na cidade de Franca
(SP), a atividade reúne
música, reflexão e oração.
Na programação do
Hallel estão previstos
os módulos Maria, Lectio Divina, PHN, Vida,
Adoração Perpétua e
Hallelzinho. O evento
também terá a presença
da imagem peregrina de
Nossa Senhora de Fátima no sábado (17), além
de shows e atividades. O
palco central do evento
será no Centro de Eventos Padre Vítor Coelho
de Almeida, que possui
arquibancadas e capacidade para cerca de 10
mil pessoas.

Confira a Programação Principal:
Sexta-feira (16)
Santuário Nacional
18h – acolhida no altar central e procissão
para centro de eventos
Centro de eventos –
palco central
19h30 – terço com
Eraldo Brás
20h30 – abertura do
Hallel Aparecida
21h45 – banda Myron
22h – show banda
Rosa de Saron

Sábado (17)

Santuário Nacional
9h – Missa de abertura do Hallel Aparecida
20h – Eucaristia (altar central)
22h- Terço com Nossa Senhora de Fátima

(altar central)
Centro de Eventos
(Palco Central)
12h30 – Ziza Fernandes
13h45 – André Bolela
15h- Nando Mendes
16h15 – Vagner Bittencourt – Jovens de
Maria
17h45 – Vida Reluz
19h – Arautos da Misericórdia
20h15 – Eletro Cristo

Domingo (18)

Santuário Nacional
7h30 – Missa de entronização da imagem
de Nossa Senhora de
Fátima e de encerramento do Hallel Aparecida (altar central)

Centro de Eventos
(Palco Central)
9h30 – Thiago Brado
10h30 – Luciana Antunes
11h30- a confirmar
12h30 – Nandah
13h30 – Myron
14h30 – Louvor e Glória
15h30 - Dunga
16h30 – Bem Brasil
17h30 – Procissão com
o Santíssimo para o
palco central (Centro
de Eventos)

Obs – cada módulo também terá
sua programação
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Teatro reforça luta contra
a dengue nas escolas municipais
Maria Fernanda Munhoz
***
Diante do quadro grave de dengue vivido na
cidade, a arte, mais uma
vez, entra em cena como
uma forma de trazer mais
pessoas para a luta contra
a proliferação do Aedes
aegypti, o mosquito transmissor da doença.
A união entre a Saúde,
a Educação e a Cultura
criou o projeto “Minha Escola, Eu e Meus Vizinhos
Sem Dengue – Cai Fora,
Dengue!”, que conta com
a apresentação de uma
peça teatral, pelos artistas
Layla Gama e Rafael Gomes, nas escolas municipais dos bairros onde há
maior incidência de casos.
O projeto teve início na
quarta-feira (14), na escola Elias Bargis Mathias, no
Araretama. Todas as apresentações são realizadas

Maria Fernanda Munhoz

Manhã: 10h / Tarde: 15h
Dia	Bairro		

Escola

19/5	Araretama
Vito Ardito
21/5
Castolira
Profª Julieta Reale Vieira
22/5
Ipê I
Serafim Ferreira
26/5	Ipê II e CDHU Prof. Lauro Vicente de Azevedo
28/5
Jd. Eloyna
Profª Ruth Azevedo Romeiro
29/5
Cidade Nova	Arthur de Andrade
2/6
Santana		
Prof. Manoel César Ribeiro
4/6
São Judas
Profª Gilda Piorini Molica

Crianças assistem peça dos artistas Layla Gama e Rafael Gomes
às 10 e 15 horas, para englobar os alunos dos períodos da manhã e da tarde.
De acordo com informações da Secretaria de
Saúde, a iniciativa dessa união foi do Departamento de Cultura. Após

as apresentações, a assessoria técnica da Saúde
esclarece as dúvidas e faz
o fechamento do teatro.
“A principal mensagem é
que todos estamos unidos
nessa luta e que agora não
basta mais a gente fazer

a nossa parte, mas o vizinho, a escola, todos têm
que se movimentar”, explicou a assessora.
Para o Departamento
de Cultura, a intenção da
parceria é levar a conscientização para as crian-

ças de maneira lúdica, por
meio de imagens que ajudem a criança a registrar a
mensagem e levá-la para
casa, dando continuidade
à campanha.
Segundo a gestora da
escola Elias Bargis, esse
projeto vem auxiliar o trabalho que já é desenvolvido em sala de aula, por
meio de projetos e atividades, com os alunos. “Essa
iniciativa é muito impor-

tante, pois sensibiliza as
crianças e dá um retorno
muito grande, principalmente porque envolve as
famílias também”, afirmou.
Além da ‘Elias Bargis’,
o projeto foi levado, na
quinta-feira (15) para a
escola Madalena Caltabiano, também no Araretama
e seguirá, até o início de
junho por mais oito escolas da cidade.

Divulgação Turismo Pinda

Comtur elege diretoria dia 19
Maria Fernanda Munhoz
***
O Conselho Municipal de
Turismo realiza, na segundafeira (19), sua primeira reunião
ordinária, quando será eleita
a diretoria da instituição. Será
no auditório da Prefeitura, às

Reunião que definiu a diretoria da instituição

Pinda preside Codivap Turismo
Maria Fernanda Munhoz
***
Por aclamação, a diretora de Turismo da Prefeitura
de Pindamonhangaba foi
eleita como presidente do
Codivap Turismo. A eleição
foi realizada na terça-feira
(13), durante reunião para
reativação da instituição,
em Taubaté.
O Codivap – Consórcio
de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba e
Litoral Norte e Mantiqueira
– é uma entidade consolidada há muitos anos, por meio
da reunião de prefeitos.
Atualmente, o presidente
da instituição é o prefeito
de Pindamonhangaba e o

Codivap Turismo, um segmento da instituição, ligado
aos diretores e secretários
de turismo das cidades integrantes, agora também tem
à frente a representante de
Pinda.
O objetivo do Codivap
Turismo é alavancar o turismo na região, com projetos e captação de recursos,
por meio do trabalho em
conjunto entre as prefeituras.
A diretoria do Codivap Turismo ficou assim
estabelecida: presidência
– representante de Pindamonhangaba; 1ª vice-presidente – representante de
São Bento do Sapucaí; 2º

vice presidente – representante de Mogi das Cruzes;
secretária – representante
de Taubaté. Também foram
formadas quatro câmaras
temáticas, que ainda terão
seus representantes definidos. As câmaras temáticas
são: feiras e eventos; institucional; projetos; e comunicação e marketing.
As reuniões do Codivap
Turismo ficaram definidas
para serem realizadas na
terceira segunda-feira de
cada mês, sendo cada vez
em um local. A próxima
reunião será no dia 16 de
junho, em Taubaté. A pauta
será o estatuto e o plano de
trabalho da instituição.

“Olhos de Pindamonhangaba” no museu
Maria Fernanda Munhoz
***
A exposição “Olhos de
Pindamonhangaba” está sendo
apresentada no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro
I e Dona Leopoldina, até o
dia 28 de maio. A entrada é
gratuita.
O evento reúne 17 fotos tiradas por crianças, adolescentes e adultos da comunidade
do Cerâmica, que participaram
de uma oficina com a Fundação Fórmula Cultural. A mostra
tem o apoio do Departamento
de Cultura da Prefeitura.
As fotos estão no salão de
baile do museu, piso superior.
Vale a pena conferir!
Vista geral da exposição de fotos

Fórmula Cultural

19h30. Além da diretoria serão definidos: as competências
de cada cargo, o calendário de
reuniões e a composição de
comissão para a elaboração do
regimento interno. Todos os
conselheiros estão convocados a
participar.

Caravana da Gestão Cultural
orienta artistas da cidade
Maria Fernanda Munhoz
***
As Oficinas Culturais
Altino Bondensan, do
Governo do Estado, e a
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Cultura, trouxeram à cidade, na
quarta-feira (14), a Caravana da Gestão Cultural.
O workshop “Financiamento a Projetos Culturais – Incentivos, Políticas
Públicas e Outras Possibilidades” foi realizado no
auditório da Prefeitura,
durante a tarde, com consultoria individual, encerrando à noite, com uma
palestra.
Artistas da cidade participaram e aprovaram a
iniciativa, gratuita, realizada pelo Núcleo de Gestão Cultural da Incubadora de Projetos e Iniciativas
Culturais (Ipic), ligado à
ECA/USP.
O evento está sendo
realizado
regionalmente, passando por outras
quatro cidades do Vale,
contando com os agentes
culturais Tony Nakatani,
Humberto Meratti e Aluízio Marino, que coordena
o workshop. A intenção
é colaborar com os profissionais da cultura da
cidade, que têm interesse em desenvolver algum
projeto, dar dicas prin-

Maria Fernanda Munhoz

Andréa Cristina participou das oficinas
cipalmente sobre como
participar de editais e na
elaboração desses projetos. A palestra da noite,
sobre leis e incentivos, fez
o fechamento do trabalho.
A partir desse evento, o
grupo irá desenvolver um
diagnóstico de cada uma
das cinco cidades e da região, que será disponibilizado também para as prefeituras.
O representante da
Escultural Escola de Teatro, Renan Teixeira, foi ao
evento em busca de orientação para aprimorar o desenvolvimento de projetos
que já existem dentro da
escola. “Iniciativas como
essa são sempre válidas e
trazem para a gente a experiência de profissionais

de outras cidades e com
outra vivência”, analisou.
Para Andréa Cristina
dos Santos Nunes, aluna
da Fasc (Faculdade Santa Cecília), a caravana foi
uma
complementação
das aulas de gestão cultural. Ela foi ao evento com
a colega Márcia Miranda, também estudante da
Fasc. “Tenho interesse em
trabalhar com projetos sociais e, por isso, vim hoje à
caravana para pesquisar o
mercado”, contou Andréa.
Ela aprovou a orientação
que recebeu. “Meu orientador foi muito prestativo
e coerente com minhas indagações. Iniciativas como
essa são importantes para
o desenvolvimento cultural da cidade”, concluiu.
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Prefeitura oferece melhoramento
genético em gado de pequeno produtor
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

Micros, pequenos e
médios produtores de
leite de Pindamonhangaba têm, agora, acesso
ao programa de melhoramento genético da
Prefeitura. O Departamento de Agricultura realiza o processo via IATF
– Inseminação Artiﬁcial
em Tempo Fixo – para
todos os produtores da
cidade e agora está ampliando, pretendendo
até dobrar o atendimento que hoje é de 300 inseminações por ano.
Para participar, o
produtor deve se inscrever no Departamen-

to de Agricultura da
Prefeitura, por meio de
processo externo. Em
seguida, é feito o agendamento com o veterinário da Prefeitura para
avaliação das vacas que
deverão receber a inseminação. Essa avaliação
leva em conta a parte
nutricional e também
o aparelho reprodutor
do animal, entre outros
itens. Deﬁnidos os animais, é seguido o protocolo de hormônios para
a realização da IATF.
De acordo com informações do Departamento de Agricultura,
o sêmen utilizado para
as inseminações pode

ser das raças holandesa,
gir ou jersey, adequando o melhor à situação
de cada animal. Para
diagnóstico de ‘prenhez’, o Departamento
de Agricultura já utiliza
aparelho ultrassom e
está providenciando a
compra de um segundo
equipamento.
O diretor de Agricultura da Prefeitura explicou que esse projeto
reﬂete diretamente no
produtor,
auxiliando
sua ﬁxação na área rural, colaborando para o
aumento de sua renda e,
consequentemente, melhorando sua qualidade
de vida.

Divulgação

O melhoramento genético do gado é mais um programa para
proporcionar qualidade de vida ao homem do campo

Portaria do Parque da
Cidade recebe jardinagem
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba vem realizando diversas melhorias
no Parque da Cidade, localizado às margens do
anel viário. A intenção é
transformar o local em
um espaço de contato
com a natureza e lazer
para pessoas de todas as
idades.
Recentemente, a portaria principal do Parque recebeu serviços de
jardinagem no canteiro,
embelezando o local e revitalizando a paisagem. A
equipe do Departamento
de Meio Ambiente realizou o plantio de mudas de
grama esmeralda e a forração com lírio amarelo e

André Nascimento

Melhorias estão sendo feitas no Parque da Cidade
ﬂor do guarujá.
Anteriormente, a Secretaria de Obras ﬁnalizou as obras da pista de
aceleração e desaceleração na entrada principal,
bem como as de drenagem da área do estaciona-

mento, de instalação de
galerias e boca de lobo, de
terraplanagem, de construção de guias e sarjetas,
e de calçadas mais largas
(2 metros) no entorno do
Parque.
De acordo com a Se-

cretaria de Governo, responsável pelo Parque da
Cidade, diversas outras
melhorias estão previstas, como a colocação de
alambrado, pista de caminhada na área interna
com iluminação e área
para descanso, reforma
da casa onde morou Geraldo Alckmin, entre outras.
O Departamento de
Parques, que administra
diretamente o Parque da
Cidade, foi instalado no
local e atende de segunda
a sexta-feira, das 8 às 17
horas. A sede do departamento ﬁca na portaria
principal do Parque. Mais
informações
poderão
ser obtidas pelo telefone
3645-1797.

Curso de Panela
de Barro no Cerâmica
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba,
por
meio do Departamento
de Cultura e Fundo Social de Solidariedade,
oferece o curso de Panela de Barro. Os interessados devem fazer as
inscrições até terça-feira (20). As matrículas
acontecem no projeto
Cerâmica (estrada São
Geraldo, bairro Mandu),
mediante apresentação
do RG e CPF. O atendimento é das 9 às 17 horas e são oferecidas 25
vagas. As aulas serão ministradas duas vezes por
semana.
Este trabalho tem o
objetivo de resgatar a
tradição cultural; aproximar pais e ﬁlhos e
formar uma população

mais crítica e questionadora. Futuramente o
Espaço Cerâmica poderá
se tornar um curso proﬁssionalizante e autossustentável, no qual os
próprios alunos possam
desenvolver o processo
de criação e de construção do produto, sua
colocação no mercado e
geração de renda para a
família.
O curso terá duração
de um mês e as aulas acontecerão às terças e quintasfeiras, das 14 às 17 horas.
Será ensinada aos alunos
a teoria, por meio de vídeos rápidos com pessoas de
comunidades que vivem
da produção das tradicionais panelas de barro,
depois será iniciado o processo de produção, acabamentos, secagem, queima
e a entrega do produto.

Bairros recebem serviços de manutenção
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Pindamonhangaba
recebe serviços de manutenção constantemente,
em todos os bairros da cidade. A ação é realizada
pela Prefeitura, por meio
da Secretaria de Obras e
DSM – Departamento de
Serviços Municipais.
Na semana entre os
dias 7 e 14 de maio, foram
realizadas limpeza, capina, roçada, remoção de
entulho, limpeza de boca
de lobo, manutenção de
estradas rurais e programa “Pega-tudo” em diversos locais da cidade.
As equipes de limpeza,
capina e roçada atuaram

nos seguintes locais: Alto
Cardoso (em volta da EE
Alzira Franco), Andrade (terreno baldio, área
verde, ruas), Araretama
(avenida Alcides Ramos
Nogueira, PSF I, PSF
II, PSF III, Caic, área do
centro esportivo), Área
em frente ao Shopping,
Câmara e Fórum (coleta de lixo branco), bairro
das Campinas (rua José
Benedito Quirino, creche
Durvalino dos Santos, escola municipal Alexandre
Machado Salgado, quadra de esportes), bairro
da Cerâmica, Bonsucesso,
Campo Alegre (Praça São
Francisco), CDHU (área
verde), centro (Centro

Pastoral), Cidade Jardim
(área em torno do campo
de futebol), Cidade Nova
(Cras, posto de saúde,
escola municipal Arthur
de Andrade, EE Pinto
Pestana), Crispim (Saúde Ocupacional, quadra
ao lado da Apae), Jardim
América, Jardim Bela
Vista (corte de grama no
centro comunitário), Jardim Eloyna (campo de
futebol), Jardim Rezende
(ruas), Nova Esperança
(coleta de lixo branco),
Ribeirão Grande (escola municipal), rotatória
Village Paineiras, Santa
Cecília (escola municipal
Alcides Santiago e Silva)
e Vila Rica (ruas).

RETIRADA DE ENTULHO
A remoção de entulho foi realizada no Vila Rica e
Jardim Resende. Foi feita a retirada e transporte de
pneus pela Policarpo Ltda., retirada de entulho na
estrada Alcides Soares de Oliveira próximo à via Dutra
no Vitória Park, remoção de entulho e limpeza no
bairro Jardim Santa Cecília, retirada de entulho, roçamento e capinação em torno do campo de futebol do
Jardim Eloyna. Também foi feita a limpeza de terreno
da avenida Independência, no Cidade Nova.

BOCA DE LOBO
A limpeza de duas bocas de lobo foi realizada na rua
José Benedito Quirino, no bairro das Campinas.

ESTRADAS RURAIS

A manutenção de estradas rurais foi realizada, nesta
semana, na estrada das Oliveiras e estrada que dá acesso à Nova Gokula. A equipe esteve também realizando
serviço de máquina em Moreira César.

PEGA-TUDO

Entre os dias
12 a 15 de maio, a
equipe do Pega-tudo
ﬁnalizou o serviço no
Santana e Vila Militar,
realizando capina,
varrição, limpeza
geral e retirada de
entulho, com mais de 40
viagens de caminhão.
Entre os dias 19 e 22
de maio, a equipe do
Pega-tudo estará no
centro, próximo da
Caixa D´Água até o
Alto Tabaú, com serviço
de capina, varrição,
retirada de entulho e
limpeza geral.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

16 DE MAIO DE 2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Vlamir Lucas presidente em exercício do ESPORTE CLUBE FLUMINENSE convoca os associados
para participarem da assembleia geral para aprovação de novo estatuto, eleição e posse de diretoria
a realizar se ás 19 horas do dia 25 de maio de 2014 na sede do clube à Rua General Júlio Salgado,
80 – Santana – Pindamonhangaba – SP.

CONVOCAÇÃO
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO)

LEI Nº 5.644, DE 13 DE MAIO DE 2014.
Denomina de ANTONIO AVELINO GUIMARÃES FILHO a Rua 11, do Loteamento Nossa
Senhora do Perpetuo Socorro.
(Projeto de Lei nº 56/2014, de autoria do Vereador Jânio Ardito Lerário)
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 ANTONIO AVELINO GUIMARÃES FILHO a Rua 11 do
Loteamento Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, prolongamento da Rua 3 do Bairro Maria
Áurea, assim denominada pelo Decreto nº 1.771/1979.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 13 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 13 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR (CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO)
CONVOCO OS MEMBROS DO CONSELHO PARA A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMTUR A SER REALIZADA DIA 19/05/2014, ÀS 19H30, NO AUDITÓRIO DA
PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA (AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO,
1400, ALTO DO CARDOSO – PINDAMONHANGABA / SP)
PAUTA:
•
•
•
•
INTERNO

ELEIÇÃO DA DIRETORIA
COMPETÊNCIA DE CADA CARGO
CALENDÁRIO DE REUNIÕES
COMPOSIÇÃO DE COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO REGIMENTO
GISLENE CARDOSO - DIRETORA DE TURISMO
SECRETARIA DE GOVERNO, INTEGRAÇÃO E TURISMO

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.645, DE 13 DE MAIO DE 2014.
Denomina de JOSÉ MARIA MORGADO a Rua 12, do Loteamento Nossa Senhora do
Perpetuo Socorro.
(Projeto de Lei nº 57/2014, de autoria do Vereador Professor Jânio 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 JOSÉ MARIA MORGADO a Rua 12 do Loteamento Nossa
Senhora do Perpetuo Socorro, prolongamento da Rua 1 do Bairro Maria Áurea, assim
denominada pelo Decreto nº 1.675/1978.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 13 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 13 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

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 23/05/2014 às 14:00 horas
AJUDANTE
18º JOSÉ ANDERSON RANGEL ALVES
AVENIDA VOLUNTÁRIO VITORIANO BORGES, 1178 – PQ. SÃO DOMINGOS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-130
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.647, DE 13 DE MAIO DE 2014
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do
artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), no Departamento de Esportes, da Secretaria de Juventude, Esporte
e Lazer, referente ao convênio nº. 664/2012, ﬁrmado com a Secretaria de Planejamento
e Desenvolvimento Regional, para a construção de uma pista de skate no Residencial
Campos Maia. A classiﬁcação orçamentária será:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classiﬁcação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

13.00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.20
Departamento de Esportes
1006
Prédios Esportivos e Áreas de Lazer
27 812 0017.2
4.4.90.51 – Obras e Instalações
R$ 150.000,00

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

Art. 2º.
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado
pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº73/2014

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.649, DE 13 DE MAIO DE 2014
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

ÁREA 1
Dia 23/05/2014 às 14:30 horas
10º THAIS ALVIN GARCIA ANTUNES
AVENIDA BENEDITO BERNARDO, 48 – CÍCERO PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-520
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 1º.
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro
mil reais), na Secretaria de Obras e Serviços, no Departamento Técnico e Administrativo de Obras
e Serviços, referente ao contrato de repasse nº 792392/2013, ﬁrmado com o Ministério do Turismo,
através da Caixa Econômica Federal.. A classiﬁcação orçamentária será:
08.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.50.
Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1 008
Praças, Parques e Jardins
15 451 0007.5
4.4.90.51 – Obras e Instalações

R$

244.000,00

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:

Art. 2º.
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo
Ministério do Turismo.
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 75/2014

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.650, DE 13 DE MAIO DE 2014
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42
da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.957.000,00 (três milhões,
novecentos e cinquenta e sete mil reais), nas Secretarias de Obras e Serviços, em função do
superávit ﬁnanceiro apurado em 2013 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:
08.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.50
Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1024
Pavimentação em Geral
15.451.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (226) R$
3.957.000,00
Art. 2º. O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2013, de acordo com o artigo 43, §
1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2013 com
o valor de R$ 98.126.902,03 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$
37.569.618,02, resultando o Superávit no valor de R$60.557.284,01.
Art.3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
BALANCETE
Registrada e publicada
na Secretaria de SINTÉTICO
Assuntos Jurídicos em 13 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Abril de 2014
Secretária de Assuntos Jurídicos

Dia 23/05/2014 às 15:30 horas

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

SAJ/app/Projeto de Lei nº76/2014

Conta

Anterior

Período

Acumulado

Conta

DESPESAS

Descrição

30 de abril de 2014

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

12/05/2014
08:53:40
Exercício de 2014

BALANCETE SINTÉTICO
Abril de 2014
RECEITAS
Conta

Descrição

611000.001

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Duodécimo a Receber
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

722110.001
722110.002

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
INSS - TERCEIROS
INSS - SERVIDORES

DESPESAS
Anterior

Período

Acumulado

Conta

Descrição

01

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Legislativa
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

1.629.719,59
1.629.719,59

623000.003

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Devolução de Duodécimo do Exercicio Anterior
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

3.200.853,04
3.200.853,04

2.500.003,00
2.500.003,00

833.333,00
833.333,00

3.333.336,00
3.333.336,00

8.959,33
55.737,95

3.282,55
20.772,44

12.241,88
76.510,39

14.480,18
4.235,84

4.829,20
1.391,53

19.309,38
5.627,37

10.584,54
101.729,92

3.453,01
33.352,17

14.037,55
135.082,09

721200.001
722110.001

RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013
INSS - TERCEIROS

Anterior

722110.003
722130.001

INSS - VEREADORES
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

722200.001
722310.001

PENSAO ALIMENTICIA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

722420.001
722520.001
722520.002
722520.003

RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA
CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN.
CONTRIBUIÇAO SINDICAL

3.972,94
16.569,61
30,51
5.002,56

1.435,69
5.823,16
134,37
0,00

5.408,63
22.392,77
164,88
5.002,56

722110.002
722110.003
722130.001
722200.001

INSS - SERVIDORES
INSS - VEREADORES
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PENSAO ALIMENTICIA

722540.003
722540.004

CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A

50.784,73
18.272,02

18.973,80
5.332,55

69.758,53
23.604,57

722310.001
722420.001

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

722599.001
722599.002

VALE TRANSPORTE
CREDITO DE TERCEIROS

1.317,37
1.015,96

252,39
0,00

1.569,76
1.015,96

722520.001
722520.002

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN.

20.868,52
313.561,98

5.088,69
104.121,55

25.957,21
417.683,53

722520.003
722540.003
722540.004
722599.001
722599.002

724530.001

724530.001

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Período
579.836,99
579.836,99

0,00
0,00

Acumulado
2.209.556,58
2.209.556,58

DISPONIBILIDADES

112.868,35
6.094,50

0,00
3.092,86

112.868,35
9.187,36

58.826,80
13.979,00
4.235,84
10.584,54

20.908,54
5.076,08
1.391,53
3.453,01

79.735,34
19.055,08
5.627,37
14.037,55

103.256,63
2.637,57

34.984,69
1.420,75

138.241,32
4.058,32

16.569,61
20,34

5.823,16
134,37

22.392,77
154,71

CONTRIBUIÇAO SINDICAL
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A
VALE TRANSPORTE
CREDITO DE TERCEIROS

85,88
54.981,91
18.675,43
1.317,37
3.323,56

287,02
19.438,80
5.332,55
252,39
0,00

372,90
74.420,71
24.007,98
1.569,76
3.323,56

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

33.011,76
440.469,09

2.522,22
104.117,97

35.533,98
544.587,06

DISPONIBILIDADES
0,00
2.531.375,86
888.423,07

TESOURARIA
BANCOS
COMUM
APLICAçãO

0,00
502.964,56
712.857,22

TOTAL DOS BANCOS
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES

3.419.798,93
3.419.798,93

TOTAL DOS BANCOS
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES

1.215.821,78
1.215.821,78

TOTAL GERAL

7.170.818,46

TOTAL GERAL

7.170.818,46

30 de abril de 2014

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA
SIAP - Módulo Controle de Execuçao Orçamentaria: 30

CPF: 072.359.948-35

SIAP - Módulo Controle de Execuçao Orçamentaria: 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notiﬁcação
Controle 121/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. CICERO G RESENDE E
OUTROS, responsável pelo imóvel situado a Rua IDALINA CESAR NR.794, bairro VILA
RICA, inscrito no município sob a sigla SO111310010000, 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 122/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. ELISANGELA MONTEIRO DA
SILVA E OUTRO, responsável pelo imóvel situado a Rua FRANCISCO DE OLIVEIRA
PENTEADO S/ NR,, bairro VILA RICA, inscrito no município sob a sigla SO111311014000,
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 123/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. LUIZ KENGO IAMAZI, responsável
pelo imóvel situado a Rua ARISTIDES JOAQUIM DE OLIVEIRA
S/ NR,, bairro MARIA
AUREA/SOCORRO, inscrito no município sob a sigla SO210704022000, 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 124/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. ARILUCI FERRAZ FREIRE,
responsável pelo imóvel situado a Rua ARISTIDESJOAQUIM DE OLIVEIRA S/ NR,, bairro
MARIA AUREA/SOCORRO, inscrito no município sob a sigla SO210704023000, 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
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 ﬁns 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) 36445649 / 3644-5646.
Pindamonhangaba, 14 de maio de 2014.
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notiﬁcação
Controle 119/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. CLAUDIO DOAN DEL MONACO
BRAGA, responsável pelo imóvel situado a Rua PONCIANO PEREIRA, bairro JARDIM
ELOINA, inscrito no município sob a sigla SE23.07.10.013.000, Quadra: F Lote: 03, 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
ESTADO DE SÃO PAULO
CONVOCAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, VEM ATRAVÉS DESTE, CONVOCAR TODOS
OS PRODUTORES RURAIS DE PINDAMONHANGABA INSCRITOS OU NÃO INSCRITOS
NO PROGRAMA BALDE CHEIO E CADASTRADOS NA DEFESA AGROPECUÁRIA, PARA
PARTICIPAR DO SORTEIO DAS NOVILHAS REMANESCENTES DO CENTRO DE RECRIA DE
MATRIZES LEITEIRAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/05/2014 ÀS 18:00HS, NO PRÉDIO DA
12/05/2014DO BOM SUCESSO, Nº1181, CENTRO.
CATI, SITUADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA
O SORTEIO SE DARÁ PELO REGIMENTO08:53:40
DO DECRETO Nº4.655 DE 27/09/2010.

GERALDO MARINS CAMPOS FILHO
DIRETOR DE FINANÇAS

FABIANO ROSA DO AMARAL
CONTADOR

CPF: 034.602.108-18

CRC: 268781/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 083/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 83/14, que cuida de “Aquisição de insumo para controle da
glicemia capilar com a ﬁnalidade de atender os pacientes cadastrados no programa de Diabetes
Municipal”, a Autoridade Superior, ante análise da equipe técnica da Secretaria de Saúde e
Anterior
Período
Acumulado
Assistência Social, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da empresa
(item/preço R$): CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. (01 – 0,23).
Pindamonhangaba, 05 de maio de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 090/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 90/14, que cuida de “Aquisição de materiais diversos
para consumo da Secretaria de Educação e para todos os Departamentos e setores da Prefeitura
de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/preço R$): ADEMAR CÉSAR
FERNAINE EPP (01 – 5,60; 02 – 3,94; 09 – 5,85; 14 – 1,04; 15 – 3,08; 19 – 2,84; 20 – 6,85; 22 –
5,95; 23 – 2,32; 26 – 1,92; 27 – 15,00; 28 – 17,12; 36 – 9,10; 37 – 8,55; 39 – 1,74; 40 – 2,00; 41
– 2,95; 42 – 9,70; 43 – 7,50); HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. (04 – 3,70); ORLA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (03 – 3,60; 05 – 1,90; 06 – 1,65; 07 – 3,85; 08 – 4,25;
10 – 3,90; 11 – 4,43; 12 – 4,43; 13 – 4,43; 16 – 10,00; 17 – 12,90; 25 – 11,70; 29 – 21,20; 30 – 2,25;
31 – 9,50; 32 – 30,70; 34 – 11,35; 35 – 99,94); TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA. (18 – 13,20;
24 – 2,96; 33 – 21,95; 38 – 4,75).
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2014.

3.200.853,04
3.200.853,04

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

30 de abril de 2014

TESOURARIA
BANCOS
COMUM
APLICAçãO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notiﬁcação
Controle 120/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. JOSE ODAIR DE OLIVEIRA,
responsável pelo imóvel situado a Rua ATILIO AMADEI S/NR, bairro GALEGA/CAMPO
BELO, inscrito no município sob a sigla SO110723023000, 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

Exercício de 2014

14º ERIKA CRISTINA DA CONCEIÇÃO
RUA ALVARO LEME CELIDONIO, 385 – QUADRA COBERTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-150
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECEITAS

Descrição

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
João Bosco da Silva presidente em exercício do GRÊMIO ESPORTIVO BELA VISTA convoca
os associados para participarem da assembleia geral para aprovação de novo estatuto, eleição e
posse de diretoria a realizar se às 19 horas do dia 25 de maio de 2014 na sede do clube à Rua Luiz
Carlos Magalhães, 70 A – Bairro das Campinas – Pindamonhangaba – SP.

Página: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 027/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 27/14, que cuida de “Aquisição de vale transporte das
linhas intermunicipais para os funcionários para o ano de 2014”, a Autoridade Superior, face
à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas
Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 09 de maio de 2014.

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação dos Moradores do Jardim Bela Vista, Vila Verde, Ponte Alta e Parque das Nações, CNPJ
07.361.699/0001-64, com sede à Rua Orlando silva, 248 – Jardim Bela Vista, Pindamonhangaba/
SP, representada pelo seu Presidente Executivo, ANTONIO VICENTE DE PAULA FERREIRA,
pelo presente, CONVOCA, nos termos do artigo 30, parágrafos 1º e 3º, os senhores moradores
dos bairros Jardim bela Vista, Vila Verde, Ponte Alta e Parque das Nações, para se reunirem em
assembléia geral extraordinária, no dia 25 de maio de 2014, das 09h00 às 14h00 em sua sede
social, à Rua Orlando Silva, 248, Jardim Bela Vista, nesta cidade de Pindamonhangaba/SP, a fim
de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Alterar o Estatuto Social, em virtude da alteração do endereço da sede social;
b) Elegerem uma Diretoria Executiva e um Conselho Fiscal para administrar a Associação por um
período de 02 anos, de 25/05/2016.
Os interessados em concorrer, deverão apresentar as suas chapas, completas, na Secretaria da
Associação, rua Orlando Silva, 248, Jardim Bela vista, até o dia 23 de maio de 2014, onde, também,
receberão informações a respeito da eleição.
Pindamonhangaba, 25 de abril de 2014
Antonio Vicente de Paula Ferreira
LICENÇA DA CETESB
DBTEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO E ELETRÔNICOS LTDA torna
público que recebeu da Cetesb a Licença Prévia e de Instalação número 3000573 para as
atividades de fabricação de aparelhos e equipamentos elétricos, a Av. Arthur dos Santos, nº 60,
bairro Água Preta em Pindamonhangaba,Página:
Estado de
2 São Paulo e requereu a Licença de Operação.

CONVOCAÇÃO 2COL X 3,5CM

Tribuna do Norte
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VOLEIBOL
Jogadores de vôlei de areia disputam Copa Pinda
Divulgação

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Pindamonhangaba está promovendo a
primeira Copa Pinda de
Vôlei de Areia - Troféu Professor Alfredo de Andrade
- Una, com partidas neste e
no próximo final de semana. A primeira competição
atraiu mais de 50 duplas divididas nas categorias mirim, infantil e livre.
Os confrontos acontecem
no Centro Esportivo João

O torneio começa
nesta sexta-feira (16)

Carlos de Oliveira, “João do
Pulo”. A abertura da competição está marcada para as 18
horas desta sexta-feira (16).
Os jogos da noite do dia 23
também irão começar às 18
horas, e nos dias 17, 18, 24 e
25, a partir das 9 horas.
O professor Una comenta que ficou contente com o evento, porque
pode revelar grandes atletas do voleibol e é uma
honra ser lembrado pelos
trabalhos prestados ao esporte de Pindamonhangaba e região.

ENTREVISTA

Dedicação ao esporte e paixão pela
filatelia são marcas do professor Una
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Nesta reportagem você
vai conferir um pouco da
história de Alfredo de Andrade, o professor Una,
uma pessoa que contribuiu com o esporte em
Pindamonhangaba e em
outros municípios. Atualmente, aos 85 anos, ele
divulga a filatelia.
Filho de Ezaur Odilon
de Souza Andrade e Cidea
Garcia de Andrade, irmão
de Ione de Andrade. Nasceu no dia 2 de novembro
de 1928 em Sabaúna, interior do Estado de São
Paulo.
Iniciou os estudos no
grupo escolar aos 7 anos
de idade, depois fez o teste
de admissão para ingressar no ginásio. O apelido
recebeu em alusão à cidade onde nasceu.
Em Sabaúna ele não
praticava esporte. A primeira modalidade que fez
foi o atletismo e depois o
voleibol. Nos tempos de
escola apaixonou-se pela
atividade física e isto fez
com que ele encarasse a
‘pedreira’ do vestibular.
Com muita determinação,
conquistou uma vaga na
Escola de Educação Física
de São Paulo, a USP, em
1950.
Além do curso de Educação Física, o professor

Marcos Vinício Cuba

Una também é bacharel
em Direito e cursou até o
segundo ano do curso de
Filosofia. Estes dois últimos ele fez para ampliar
ainda mais seus conhecimentos.
Casamento e o trabalho
Pindamonhangaba
está em sua vida há 58
anos. Mudou-se para a
“Princesa do Norte” em
1956, após o matrimônio
com Maria Helena. O relacionamento teve como
fruto quatro filhos: Alfredo Luis, Luis Carlos, Márcia e Lúcia, além dos netos
e bisnetos, dos quais o
professor orgulha-se.
Ao chegar em Pindamonhangaba, Una começou a trabalhar na Estrada
de Ferro Campos do Jordão e ficou neste local por
muitos anos, até ser convidado a ir para Pompeia,
onde viveu por três anos e
desenvolveu o voleibol na
cidade.
“Depois disso, eu fiz
concurso do Estado e fui
parar em Iguape, fui o primeiro e só tinha vaga lá.
Saí de Iguape e vim ser Delegado de Educação Física
em Guaratinguetá. Era
responsável por várias cidades, visitava todas. Naquele tempo era tudo mais
difícil. Hoje em dia é triste
ver como a Educação Física é trabalhada nas esco-

las, porque as escolas nem
têm chuveiro para os alunos tomarem um banho e
voltar para as demais disciplinas. Antigamente, a
Educação Física era feita
no contra turno, assim nenhuma matéria ficava prejudicada”, desabafa Una.
Ele atuou como Delegado de Educação Física
por oito anos e depois voltou para Pindamonhangaba e pegou aulas nas escolas Mário Bulcão Giudice
e João Pedro Cardoso.
O voleibol na vida de Una
Começou a jogar vôlei
no Colégio Normal, em
Mogi das Cruzes, com o
professor Hugo Ramos e
iniciou neste esporte por
insistência do mestre.
“Eu também treinei no
Espéria, em São Paulo,
e lá aprendi muita coisa.
Saía de Mogi às 17 horas
para chegar lá às 19 horas e a gente treinava até
às 22 horas. O professor
passava uma sequência
de exercícios e ninguém
podia falar nada, todos
faziam o que ele mandava e pronto. Depois joguei
em vários lugares e formei
muitas equipes e atletas
também”.
Una conta que ajudou
a organizar competições
de voleibol em vários lugares e resolveu fazer o
Popular de Voleibol para

Além do amor ao esporte, o professor se dedica à filatelia

Marcos Vinício Cuba

Una e sua esposa Maria Helena dividem o mesmo amor pelo voleibol
divulgar mais o esporte
na cidade e região, pois
as pessoas só falavam de
futebol e esqueciam de
outros esportes.
Paixão pela filatelia
Esta paixão o acompanha desde cedo e ele
lembra-se de seu avô.
Atualmente, o professor
Una possui uma coleção
com mais de 80 mil selos
e sempre que os Correios
o convidam ele faz exposições. Destaca que, com
os selos, as pessoas aprendem muito, porque há
muitas informações que
eles transmitem.
“Meu avô disse que o
selo ‘Olho de Boi’ iria valer
muito no futuro e essa frase ficou na minha cabeça,
então eu comecei a colecionar os selos. Com isso,
a pessoa aprende uma série de conhecimentos que
ninguém tem. Eu sempre
gostei dos selos, só parei
uma época para estudar e
trabalhar. Minha coleção
é voltada para o Brasil e é
mais temática, gosto bastante de selos de esportes,
tenho desde a primeira

Olimpíada”.
Ele conta que possui
selos históricos de grandes personalidades e
quem observa as exposi-

ções pode aprender muito sobre o país, porque
cada selo possui um histórico e contribui com a
educação.
Divulgação
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esportes
Tribuna do Norte
Lancenet

Volante vai participar da premiação da Copa Guga

Festival de Natação
envolve alunos
do CE ‘Zito” e do
Cidade Nova
Com várias provas, a
Secretaria de Esportes
promove neste sábado
(17), um Festival de Natação nas piscinas do Centro Esportivo José Ely Miranda, “Zito”, em Moreira
César, e no bairro Cidade
Nova. No distrito a atividade será realizada a partir das 13h30; no Cidade
Nova, a partir das 8 horas.

O festival envolverá alunos dos 7 aos 12
anos de idade e os pais
poderão
observá-los
nas eguintes modalidades: nado crawl,
costas, borboleta e
peito.
A
estimativa é que participem
200 alunos no Cidade
Nova e 300 no Centro
Esportivo “Zito”.

Confira as rodadas do
futebol do final de semana
Jogadores da categoria
Sub 17 farão os jogos de
volta das quartas de final.
A equipe do Colorado já
garantiu uma vaga devido
ao WO do Corinthians no
jogo de ida, que resultou
na sua eliminação, conforme o regulamento. Neste
sábado (17), às 9h30, jogam: Etna x Mombaça,

no Machadão; Ramos x
Interpinda, e a Ferroviária x Maricá.
Pelo segundo turno da
categoria Sub 13, sábado, às
8h30, a Ferroviária recebe o
Etna; o PS Gerezim enfrenta o Corinthians no campo
do Azeredo; e o Colorado
pega a Novelis no campo da
Vila São Benedito.

Final da Copa Guga
acontece nesta sexta
O jogador Luiz Gustavo
entrou em contato com a
organização da Copa Guga
de Futsal e confirmou sua
presença na final da competição. As partidas estão
marcadas para esta sextafeira (16). A final pela categoria veterana será entre Vila Rica e Umuarama,
às 19 horas; pela categoria
adulta, Ipê II e Conectim
jogam às 20 horas.

Profissionais de imprensa interessados em
entrevistar o jogador da
Seleção Brasileira devem
fazer o cadastramento
antecipado, pois haverá
uma coletiva às 18 horas
de sexta-feira, no próprio
ginásio esportivo.
O ginásio do Centro
Esportivo José Ely Miranda, “Zito”, será o palco destes confrontos e os

Marcos Vinício Cuba
***

Neste domingo (18),
a partir das 10 horas,
o ginásio Juca Moreira
será sede da 2ª Seletiva
Regional de Ginástica
Rítmica, categorias mirim e infantil, dos Jogos
Escolares do Estado.
Pinda será representada por atletas que praticam a modalidade na
Secretaria de Esportes
da Prefeitura, caso das
alunas Beatriz Júlia S.
Gica, Lavínia Silva e

Beatriz e Lavínia

Corrida de rua em
comemoração à Lei Áurea
Marcos Vinício Cuba
***
Neste sábado (17), será
realizada a 1ª Etapa do

Circuito Corrida de Rua e
a 2ª Corrida da Liberdade,
evento conjunto realizado
por meio de parceria entre

Segunda Divisão – domingo, às 10 horas

Domingo tem
jogos de basquete
Na tarde deste domingo (18) haverá jogos de
basquete da Liga Paulista
no Centro Esportivo “João
do Pulo”. Os representantes de Pinda enfrentarão os atletas das equipes

Mello Dante e Mogi das
Cruzes. Haverá duas partidas, o primeiro jogo será
pela categoria Sub 15, às 15
horas, e a partir das 16h30
os atletas da categoria Sub
17 entram em quadra.

Marcos Vinício Cuba

Graziela dos Santos. As
ginastas estão se empenhando para apresentar
uma boa série e conquistar a classificação.
As ginastas farão séries de mãos livres, fita
e bola. A torcida deve
comparecer ao ginásio
e apoiar as representantes da cidade.

Demais confrontos:
8ª rodada do Cinquentão - domingo (18), às 8h30
Flamengo RBS x Santa Luzia - Local: Socorro
Independente x Fim de Carreira - Local: Ramirão
Estrela x Campo Alegre - Local: Bosque
Maricá x Independente - Local: Santa Cecília
América x Santa Cecília - Local: Afizp

Segunda Divisão – domingo, às 15 horas
Moreira César x Afizp - ocal: Machadão Galáticos x Campo Alegre - Local: Jardim Regina
Atlétic x Maricá - Local: Ramirão

Leonil de Almeida, “Leão”.
O técnico do Ipê II,
Jorjão, comenta que a
equipe está treinando firme em busca do bicampeonato. “Viemos fortes
para a Copa Guga e todos
querem muito esse troféu.
Será uma alegria imensa se conseguirmos nos
tornar bicampeões, ainda
mais com a presença do
Luiz Gustavo”, disse.

‘Juca Moreira’ sedia prova
de ginástica rítmica

Divulgação

Universo x River Júnior - Local: Jardim Resende Jardim Regina x Santa Cruz - Local: Jardim Regina
Cidade Nova x Andrada - Local: Cidade Nova
Flamengo x Santos - Local: Socorro
Araretama x Mantipê - Local: Ramirão
Eloyna x Bonsucesso - Local: Jardim Eloyna
Cícero Prado x Jardim Resende - Local: “Zito”
Santa Cecília x Bela Vista - Local: Santa Cecília

interessados em conferir
as grandes finais deverão
se apressar para garantir
um espaço. Por questões
de segurança, será permitido o acesso de 1.000
torcedores.
A Copa Guga de Futsal é
realizada por meio de parceria entre a Prefeitura de
Pindamonhangaba, Liga
Pindamonhangabense de
Futebol e esportista José

a Prefeitura de Pindamonhangaba, Sindicato dos
Metalúrgicos e Etep Faculdades.
Os atletas que garantiram a vaga deverão
retirar o kit da corrida
nesta sexta-feira (16).
A entrega vai acontecer no Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira,
“João do Pulo”, das 9
às 18 horas, basta apresentar o comprovante
de inscrição. Segundo
os organizadores, have-

rá entrega de kits no dia
da prova.
O Circuito Corrida de
Rua tem atraído muitos
atletas, desta vez as vagas
foram esgotadas antes do
prazo final das inscrições,
que seria no dia 9 de maio.
A largada será na praça
Padre João de Faria Fialho, Largo do Quartel, a
partir das 18 horas. Após
a corrida haverá atrações
culturais em comemoração aos 126 anos da Lei
Áurea.

Ginásio do Araretama sedia 3ª rodada
da Liga Paulistana de Handebol
Marcos Vinício Cuba
***
O ginásio Rita Eny
Cândido, Ritoca, receberá a 3ª rodada da Liga
Paulistana de Handebol
neste domingo (18). Os
torcedores poderão dirigir-se ao bairro Araretama a partir das 8h30
para conferir a competição. Os alunos da escola
de iniciação esportiva

farão o jogo de abertura.
As partidas válidas pela
Liga terão início a partir
das 11 horas.
O primeiro confronto
da Liga Paulistana será
entre Pindamonhangaba e Itapevi, na categoria cadete masculino; o
segundo será Taubaté
e São Paulo, categoria júnior feminino, e o
terceiro será Louveira

e Itapevi, pelo infantil
masculino.
Os
representantes
da equipe de Pinda são:
Alexandre Luciano, Alexandre Ramalho, Bruno,
Carlos Eduardo, Daniel,
Diogo, Felipe, Gabriel,
Geovane,
Guilherme,
Bernardo, Luís Gustavo,
Marcos, Paulo, Robert,
Victor Hugo, Vinício e
Vinícius. Pindamonhan-

gaba tem uma vitória e
uma derrota na competição.
Os atletas locais treinam de segunda a sextafeira; as terças e quintas-feiras as aulas são no
ginásio do Alto Tabaú,
nos demais dias no ginásio do Centro Esportivo José Ely Miranda,
“Zito”, em Moreira César.

