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Moreira César recebe obras de
sáude, educação e infraestrutura

Divulgação

Os moradores de Moreira
César estão recebendo obras de
infraestrutura, como a galeria
que vai evitar enchentes na região das ruas 21 de Abril e Pascoal Cornetti.
Além desta obra, que é municipal, o distrito recebe empreendimentos executados por
meio de uma parceira entre a
Prefeitura de Pindamonhangaba e o Governo Federal.
No Ipê II, está em fase de
construção a Unidade Básica de Saúde; no Mantiqueira,
uma quadra coberta; no loteamento Liberdade, uma creche
que vai atender 240 crianças.
DISTRITO 3

PREFEITURA
CONVOCA
AGENTES DE
CONTROLE À
DENGUE

Prefeito conversa com trabalhador na obra da creche do loteamento Liberdade

PÁGINA 6

Músicos se
apresentam
no Museu, no
sábado
O Quinteto de Madeiras
será a atração do “Clássicos
em Cena”, no sábado (24),
no Museu Histórico de Pinda. A apresentarão será às
19 horas. Entrada gratuita.
CULTURA & LAZER 8

PRESIDENTES DE
BAIRRO DESTACAM
SERVIÇOS

PÁGINA 5

RELIGIOSIDADE 7

PÁGINA 5

so naquela região. A via liga a
região central à Zona Leste da
cidade e à rodovia Presidente
Dutra. Atendendo ao pedido da
população, a Prefeitura está so-

PÁGINA 11

Praça recebe
tarde de poesias
na sexta-feira

Duplicação da ‘Manoel’ vai
melhorar trânsito na região
As obras de duplicação da
avenida Manoel César Ribeiro
continuam sendo realizadas e
levarão melhor ﬂuidez ao tráfego de veículos, que é inten-

PINDA ADERE AO
‘MAIO AMARELO’

licitando alterações no projeto,
para preservar os ipês plantados pelo próprio Manoel César
Ribeiro.
2º CADERNO

Esta sexta-feira (23) em
Pindamonhangaba será cultural, com a apresentação
gratuita do “Ruas de Rimas”,
com o Núcleo Girândola, às
16 horas, na praça Monsenhor Marcondes. A atração é
realizada pelo Circuito Cultural Paulista e pela Prefeitura.

Odirley Pereira

CULTURA & LAZER 8

PÁGINA 5

PROGRAMA
DESTACA
INDUSTRIALIZAÇÃO

PÁGINA 2
PREVISÃO DO TEMPO
SEXTA-FEIRA

CHUVAS, MUITAS NUVENS
E CHUVAS PERIÓDICAS

CATÓLICOS E
EVANGÉLICOS
PROMOVEM FESTAS

‘REIS DO RINGUE’
LUTAM NO
ARARETAMA

DOAÇÃO DE
SANGUE NO
HOSPITAL 10
DE JULHO NA
SEGUNDA-FEIRA

17º

HOMENAGENS
NOS 68 ANOS DO
‘BORBA GATO’

25º
UV 6
Fonte CPTEC/INPE

PÁGINA 11

CONFIRA RODADA
DO FUTEBOL
ESPORTES 14
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Prejuízos serão repassados
ao consumidor

medida do governo e falta
de chuva vai deixar
eletricidade mais cara

A

medida do Governo Federal de reduzir as tarifas energéticas em todo o
país em 2013 forçará as distribuidoras a elevarem as taxas cobradas dos consumidores. Por mais que o Ministério das Minas e
Energia fuja do assunto e não queira admitir,
este efeito colateral vai afetar pessoas físicas e
jurídicas do Brasil entre o fim deste ano e o início de 2015.
O ministro Edison Lobão tem evitado comentar o assunto em Brasília e grande parte do
alto escalação de todo o Ministério também se
esquiva. Tentar transparecer serenidade não
vai aliviar o bolso da população, aliás ‘abrir o
jogo’ seria a melhor solução para que todos já
se preparassem para o que pode ocorrer. De
acordo com especialistas no setor energético, a
alta no valor da energia elétrica pode chegar até
a exorbitantes 15%, dependendo da região.
O grande vilão neste caso e que não foi levado em conta pelo Governo Federal foi a chuva. Quer dizer, a ausência dela. Sem água nos
reservatórios, as distribuidoras passam a adquirir eletricidade de outras companhias a um
custo muito mais elevado e toda essa diferença
será transferida aos consumidores.
Beneficiadas com a MP – Media Provisória
de 2013, as hidrelétricas estão gerando menos
energia que o necessário e isso compromete
todo o sistema energético. Como consequência,
este déficit será totalmente repassado ao consumidor final.
Culpar as empresas não faz o menor sentido,
pois de acordo com a Lei 12.783/2013, o risco
da falta de chuva pode ser repassado às tarifas, conforme publicação da própria Aneeel –
Agência Nacional de Energia Elétrica.
A você, leitor consumidor, o que cabe é economizar. Apagar aquela luz acesa em um cômodo vazio, banhos mais curtos, passar roupas
todas de uma vez na medida do possível, evitar
deixar vários equipamentos ligados ao mesmo
tempo, dentre outras ações.

S tErra

om da

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 Luzera – 9171-8990 e
7811-9776
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
CASARÃO ROSEIRA – 29/5
(quinta) – 300% e dj Welington
Cavallera. toda quinta-feira, baladas em dois ambientes. djs
digão e Juninho com diversos
ritmos. Elas free até 23h
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do idoso (CCi) Pinda – baile
todo sábado (18h30). banda ao
vivo no último sábado do mês.
bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 24/5 (sábado) – Jeito
moleque. 31/5 (sábado) – Victor
& Leo. Via dutra, divisa guará/
Lorena
CHÁ BENEFICENTE Lar
irmã Terezinha Pinda: 25/5 (domingo 16h) – apresentações musicais, poesias, desfile de modas,
exposição de trabalhos manuais
etc. Convite R$ 25. Realização do
grupo Espírita Paz e Luz
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Doação de sangue na segunda-feira
Divulgação

O hemonúcleo de Taubaté,
órgão responsável por suprir a
demanda de sangue da região,
está necessitando de voluntários
para doação. A coleta acontece
na próxima segunda-feira (26),
das 8 às 12 horas, no Hospital 10
de Julho (Hospital da Unimed).
Para doar é necessário não
ter problemas de saúde, não ser
o grupo de risco e ficar sem ingerir bebida alcoólica por 24 horas. Para fumantes, a recomendação é que fiquem, ao menos,
quatro horas sem fumar antes
da doação.

Curso de
massoterapia
no instituto
holístico
O Daya – Instituto Holístico
está com vagas abertas para o curso de Formação em Massoterapia.
O curso será oferecido em dois
módulos, cada um com duração de
três meses.
As aulas, que terão início no sábado (24), serão realizadas quinzenalmente, das 9 às 12 horas, na
sede do instituto.
Para reservar a vaga basta enviar um e-mail para o endereço
eletrônico
institutodaya@hotmail.com.

Feira de adoção de
Cães e gatos
Neste sábado (24), o Abrigo Municipal
de Animais realiza, em parceria com a Associação Centopeia, a Feira de Adoção de Cães
e Gatos na praça em frente ao cemitério. O
evento será das 9 às 13 horas. Para adotar, é
necessário apresentar RG e comprovante de
residência.

Fundação dr. João romeiro

Encontro de
Tradições
em moreira
No sábado (24),
a partir das 19 horas
e, no domingo (25),
a partir das 11 hora,
será realizada a Festa
Popular do 5º Encontro das Tradições, no
Pátio da Paróquia São
Vicente de Paulo, em
Moreira César. Entrada gratuita.

Bosque terá Dança Circular neste domingo
Maria Fernanda Munhoz

O Bosque da Princesa recebe,
no domingo (25), mais uma edição do projeto Ciranda de Danças
Circulares, realizado pela parceria
entre o Departamento de Cultura
da Prefeitura e a Baú Arte Cultura.
O evento é gratuito e será realizado das 10 horas ao meio-dia. Para
participar, basta chegar e se juntar
à roda. Todos os passos são ensinados pelos focalizadores Bebel
Moraes e João Junqueira. Em dias
de chuva, o evento é automaticamente transferido para a quadra
do Lar São Judas Tadeu, em frente
ao Bosque.

“... ANDO DEVAGAR PORQUE já tive pressa,
e levo esse sorriso porque já chorei demais...”
Paula Fernandes
João Paulo Ouverney
CHICK NA ROÇA Taubaté:
domingo: 25/5 – Los Vaca. Estrada do barreiro
CLUBE DA VILA São benedito realiza um baile no Recinto
São Vito (moreira César) em
junho: 1/6 (domingo) – banda
Realce. Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté:
domingo 21h – 25/5 – Tropicaliente. obs – Todas bandas
de São Paulo. QUaRTa-FEiRa- 28/5 – 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”: 24/5 – banda gold. 31/5 – bruno & hyago.
Tel (12) 3674-2413
CROZARIOL
Tremembé:
30/5 (sexta) – noite do adesivo.
Especial Tequileiros. anderson
& Rafael e grupo Pralana. 7/6
(sábado) – Coco Loko. Tel. (12)
3672-2576.
DANÇA CIRCULAR bosque Pinda: 25/5 (domingo 10h)
– Promoção departamento de
Cultura da Prefeitura. Entrada
franca
FERROVIÁRIA Pinda –
Som ao vivo no deck da piscina
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SEXTA-FEIRA: 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. dia 13 – dupla César &
maycon. dia 14 – bruno & hyago. E vem aí... balada Retrô! Tel
(12) 2126-4444. www.aaferroviaria.com.br
FESTIVAL DE MÚSICA da
Juventude: inscrições até esta
sexta (23/5). Tel (12) 3642-1080
e 3643-2690, site www.pindamonhangaba.sp.gov.br
GARGAMEL PETISCARIA
Pinda comunica: “atençao amigos e clientes, por um tempo
estaremos fechados, reformando um novo espaço para melhor
atendê-los, em breve novas noticias de lugar e agenda” hÍPiCa
PaRaÍSo Taubaté: Terça (20h)
– Sertaneja com banda ao vivo
e quirerinha na faixa. Quinta Quinta Countryneja com melhores banda e vaca atolada na
faixa. Tel (12) 99797-1474
JANTAR DANÇANTE Pinda:
23/5 (sexta) – Jantar dançante.
banda Chamego.com (anjinho
do Vale). R$ 25 por pessoa.
organização haiddê e Luiz. Tel
(12) 3645-2361 e 99708-3602.

Rua Rubião Júnior, 65
KI PORÇÕES Pinda: Toda
quinta-feira, Quintaneja com o
dj messias de melo e convidados. av. dr. Francisco Lessa Júnior, 662-758
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. 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
MIX POTATO Pinda: 23/5
(sexta 19h) – marcela oliveira e
Rafael Cavalheiro. a dupla tem
sido muito elogiada em todos os
lugares onde se apresenta. Rua
dos andradas, 393
MUTLEY Taubaté:
23/5
(sexta) noite da Porca e Parafuso. banda Like a box. 24/5
(sábado) – hot Tocks. dj Johnny Reis. Lista: dayse@mutley.
com.br. by pass/ info: (12)
988118300
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 23/5 (sexta) – Scream Sessions (Theres Face, distro Fica
e Jonny Sniper). 24/5 (sábado)
- banda aC/dC. 25/5 (domingo

19h) - Fúria Rock Festival. bandas dia de Fúria e d’ Lara Rock.
PINDABAR Pindamonhangaba: QUinTa-FEiRa – Quintaneja com banda ao vivo. SEXTa
– 23/5 – grupo bom Talento.
domingo – 25/5 – não informado. 30/5 – Conexão Pagode
(bom Talento, nota Samba e na
Pegada). SÁbado – 24/5 – não
informado.Toda Segunda – Sertanejo com cerveja itaipava a R$
1 a noite toda. Em breve, feijoada e pagode de mesa nas tardes

EXPEdiENtE

de sábado. Tel (12) 3645-5805,
99142-0181 e 99163-9001.Site:
www.pindabar.com
RANCHO SANTA FÉ aparecida: 23/5 – maria Cecília & Roldofo. 30/5 – Valório do boi. nando
& Rick, grupos Proposta e Tekatê
RECANTO CAIPIRA Pinda,
no Sindicato Rural: 24/5 (sábado) – Zé Luiz (SJC). 29/5 (quinta) – Washington dos Teclados.
31/5 (sábado) –Wilson & Washington. Tel. (12) 3648-4036 e
9775-0389.

DESTAQUE DA SEMANA
Cantora marcela oliveira
(marcelinha) atualmente é um
dos grandes destaques do cenário musical em Pinda e região.
Ela começou ainda garotinha no
“domingão Sertanejo” do Cardosão, na Praça da Liberdade.
dona de uma potente e cativadora voz, lembra a cantora Paula
Fernandes.
Quem quiser conhecer a
moça, ela se apresenta no mix
Potato Pinda no 23/5 (sexta 19h)
em parceria com Rafael Cavalheiro. a dupla tem sido muito elogiada em todos os lugares onde
se apresenta, ideal para shows,
som ao vivo e outros eventos.
Veja maiores detalhes no facebook da moça:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008249596516&fref=ts.
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DISTRITO
Obras em diversas áreas beneficiam
moradores de Moreira César
Cintia Camargo
***
Com a realização de
mais de 40 reuniões com
a população de diversos
bairros de Pindamonhangaba, a administração municipal vem realizando várias obras – muitas delas
definidas pelos munícipes
durante esses encontros.
no Distrito de moreira César, o prefeito e o
subprefeito de moreira
César visitaram algumas
obras que estão em andamento, seja por realização
da própria Prefeitura ou
através de convênios com
o governo Federal.
Unidade Básica de
Saúde do Ipê II
Uma delas é a Unidade Básica de Saúde, na
alameda das grevileas,
no ipê ii, realizada através de uma parceria entre
a Prefeitura e o governo Federal. a UBS está
localizada num terreno de 2.422,44m2 e tem
730,97m2 de área construída, além de estacionamento interno.
De acordo com informações da Secretaria de
obras da Prefeitura, a
construção conta com sala
de espera, farmácia, salas
de inalação, de curativos
e de procedimentos médicos, além de sanitários
acessíveis e sete consultórios, sendo um ginecológico e um odontológico. Pelo
convênio com o governo
Federal, a unidade contará
com médicos, enfermeiros,
auxiliares de enfermagem,
além de serviços de consultas, vacinas, coletas de
exames preventivos e parte odontológica.

Divulgação

AdMinistrAçãO própriA
A equipe da Subprefeitura de Moreira César
está executando uma
galeria de águas pluviais
com aproximadamente
500 metros de extensão.
A rede liga as ruas 21 de
Abril e Pascoal Cornetti.
O subprefeito de Moreira César comenta que
a galeria está sendo feita
com tubos de 0,6m e explica que a equipe encaixa
os tubos e faz o aterramento no mesmo dia. O

Divulgação

Creche para 240 alunos está sendo construída no Liberdade
Divulgação

Galeria tem cerca de 500 metros de extensão
Divulgação

UBS do Ipê II é edificada por meio do convênio com o Governo Federal
Quadra Coberta
Mantiqueira
também estão em
andamento as obras da
quadra coberta do loteamento mantiqueira, um
outro
empreendimento
que o prefeito visitou e
que vem sendo realizada
pelo PaC 2, por meio do
FnDE – Fundo nacional
de Desenvolvimento da
Educação. a quadra está

com pilares e piso prontos. o investimento é de
r$ 536.998,42, incluindo
a contrapartida da prefeitura.
Creche Liberdade
as obras da creche do
loteamento
Liberdade
também continuam em
andamento. a unidade
educacional, que terá capacidade para atender
240 crianças, é mais uma

obra em parceria com o
PaC 2, também por meio
do FnDE. o projeto contempla seis salas com banheiro, sanitários masculinos e femininos, salas de
leitura, informática entre
outras, além de secretaria,
cozinha, pátio, área para
playground e jardim.
Para o prefeito, todas
elas demonstram o crescimento do distrito, com

Quadra do Mantiqueira será coberta
a possibilidade de atendimento aos munícipes em
áreas de fundamental importância: saúde, educação, esporte e lazer. “nesta
parceria com os governos

“Pega-tudo” inicia coleta nesta
segunda em bairros de Moreira
marCoS ViníCio CUBa
***
a Subprefeitura de
moreira César inicia nesta segunda-feira (26), a
coleta referente ao programa municipal Pegatudo. os moradores dos
bairros Karina, ramos e
São Vicente têm até esta
sexta-feira (23) para colocar os materiais inservíveis em frente às suas
casas. a dica é não co-

local possui rede de água
e esgoto e há projetos
para asfaltar as ruas.
A equipe da Subprefeitura está trabalhando
diariamente para oferecer melhor infraestrutura aos moradores do
distrito. Marta Machado reside na região e
comenta que é interessante a construção da
galeria, porque isso
possibilitará a pavimentação destas ruas.

locar muito próximo ao
muro, porque dificulta a
retirada, e nem atrás de
postes e árvores. Se fizer
fora do prazo estipulado
pode gerar multa.
a equipe da Subprefeitura realiza a distribuição
de panfleto informativo
para que a população siga
as recomendações. Casos
de descarte em locais não
apropriados devem ser
denunciados pelo telefo-

estadual e federal quem
ganha é a cidade, já que
somos todos responsáveis
pela busca da melhoria da
qualidade de vida dos munícipes”, disse.

Divulgação

ne 3644-5200.
Entre os dias 26 e 30
de maio os moradores
de moreira César e do
loteamento Padre rodolfo poderão limpar os
quintais e, a partir do dia
2 de junho, a equipe da
Subprefeitura fará as coletas. os serviços do Pega-tudo contribuem com
o extermínio de possíveis
criadouros do mosquito
transmissor da dengue.

Serviço do Pega-tudo colabora no combate à proliferação da dengue

arquivo tn

subprefeiturA reCebe nOvOs MAquináriOs
Para que a Subprefeitura de
moreira César possa atender toda a
demanda de serviços, os profissionais
contam com mais três maquinários.
os equipamentos são: pá carregadeira, retroescavadeira e trator leve.

de acordo com as informações
de profissionais da Subprefeitura,
os equipamentos serão utilizados
em obras e serviços de manutenção
e em trabalhos como “Pega-tudo”,
galerias e roçadas.
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Felipe César – FC reitera a
Satisfeito, vereador Janio Igreja de Santa Rita é inaugurada
construção de casas populares na Lerario elogia obras na feira e vereador Cal agradece a todos
Zona Rural de Pindamonhangaba livre do centro da cidade
que contribuiram com a obra
O vereador Felipe César – FC
(PMDB) reitera ao Executivo
a realização estudos visando a
construção de casas populares na
zona rural de Pindamonhangaba.
“O Plano Minha Casa, Minha
Vida também contempla a Zona
Rural, precisamos correr atrás
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

V e r e a d o r F e l i p e C é s a r - FC

para que nossa cidade também
possa ser contemplada com este
benefício”, diz Felipe César – FC.
O vereador pede a construção de
casas populares principalmente
nos bairros: Cruz Pequena,
Ribeirão Grande, Mandu, Bonsucesso, Piracuama, Pinhão do
Borba, Goiabal, Macuco, Pouso
Frio e Bairro dos Oliveiras.
“Precisamos fixar o homem no
campo, dando condições dignas
para sua moradia. Até hoje, o que
temos visto é a construção de
casas populares na cidade. Precisamos também nos preocupar
com o trabalhador rural”, destaca
o vereador.
Segundo anel viário
O vereador Felipe César – FC
reitera ao Executivo a contratação
de uma empresa especializada

para realizar estudos visando
a construção do segundo anel
viário em Pindamonhangaba. O
vereador alega que tendo em vista
o crescimento do município nos
últimos anos e o fluxo de veículos,
há necessidade de novas rotas
alternativas para o contorno e o
acesso da cidade.
Como este estudo e a obra demandam muito tempo, o vereador
Felipe César – FC, prevendo esta
necessidade num futuro próximo,
pede ao prefeito que se inicie as
tratativas o quanto antes, visando
o segundo anel viário em Pindamonhangaba.
Poupatempo para
o Produtor Rural
O vereador Felipe César
– FC reitera solicitação ao
Governador Geraldo Alckmin,
pedindo a instalação de um
Poupatempo para o trabalhador
rural, nos moldes das cidades
de Itapetininga e Avaré, com os
mesmos serviços oferecidos pelo
programa, de modo a facilitar o
atendimento para o “homem do
campo”. Em sua justificativa, o
vereador alega que o trabalhador rural não pode deixar seus
afazeres por muito tempo, e um
atendimento direto e diferenciado a ele, facilitará em muito
para que possa regularizar sua
documentação. “Tudo que uma
casa de agricultura faz, esse
Poupatempo Rural também faz,
de uma forma ainda mais eficaz.
O produtor terá acesso a mais
de 50 tipos de serviços oferecidos, como a emissão de Guia
de Trânsito Animal Eletrônica
(e-GTA), adesão aos programas
da Secretaria de Agricultura,
linhas de crédito, financiamento
e seguro rural do Feap, entre outros”, explica o vereador Felipe
César – FC.

Pedido foi feito Pelos feirantes e faz Parte
de uma série de ações do executivo com o
objetivo de realizar melhorias no local
AssessoriA

de
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Vereador Janio lerario

O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) está
contente com as obras que
estão sendo realizadas na
feira livre do centro de
Pindamonhangaba. Janio
disse que “este é um pedido
dos feirantes e faz parte
de uma série de ações do
prefeito visando trazer
muitas melhorias aos feirantes, consumidores e a
todo povo em geral. “Essas
obras foram iniciadas no
começo de abril e já estão a
todo vapor para beneficiar
a todos naquela região”,
afirmou o vereador.

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

Janio explicou que está em
fase de finalização a instalação
de luminárias.
Ta m b é m e s t á
sendo feita uma
adequação na
parte elétrica
para que se
coloque pontos de energia
nas bancas dos
feirantes. “É
uma obra que,
com certeza,
vai ficar muito bonita, pois
serão colocadas
canaletas para
que sejam escoadas as águas
pluviais e o local também
receberá um novo piso de
concreto polido”, observa
Janio Lerario.
O vereador completa
afirmando que “serão feitos, ainda, abrigos para
lixo, ampliação da calçada,
guias e sarjetas, rampas
de acessibilidade, reforma
dos tanques e o fechamento
em chapa com brises para
ventilação e iluminação
natural. “Com certeza, essa
será uma grande obra para
o povo de nossa cidade”,
finalizou o vereador Janio
Lerario.

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está
agradecendo a família de
Antônio Araguaia (já falecido) que há muitos anos doou
um terreno no bairro “Vale
das Acácias para a Cúria
Diocesana para a construção da Igreja de Santa Rita.
A doação do terreno citado
contou com a colaboração
do padre Geraldo Carlos da
Silva e do Prefeito na época,
Vito Ardito Lerario e seu
vice-prefeito na época, José
Carlos Gomes – Cal.
Por isso, o vereador Cal
cumprimenta o Cônego Geraldo e o Senhor Siqueira,
que foi o encarregado da
construção desta importante Igreja de Santa Rita. Em
nome de toda população do
Vale das Acácias e bairros
adjacentes, o vereador Cal
Fotos: AssessoriA

o

Vereador

de

também agradece a todos
que colaboraram para que
essa belíssima obra pudesse
ser inaugurada no dia de sua
padroeira, 22 de maio, Santa
Rita. Agradecimentos especiais a todos que trabalharam
na construção da Igreja; à
Prefeitura Municipal; ao Zé
Luís, ao Zézinho, ao Deposito Santa Rita e à todos
aqueles que contribuiram
com essa importante Casa
de Deus.
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C a l ( d e s ta q u e )
igreJa

para a Construção da

está agradeCendo a todos que ContribuiraM
de

s a n ta r i ta ,

no bairro

Vale

das

aCáCias

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Toninho da Farmácia solicita Vereador Magrão
Vereador Professor Eric
questiona multas aplicadas solicita “Caminhão de inseticida”
melhorias para o Jardim
Morumbi, Água Preta e Bosque pelo Deptran do município na luta contra a Dengue
O vereador Toninho da Farmácia (PDT), esta solicitando
diversas melhorias para os bairros Jardim Morumbi, Água
Preta e Bosque.
Fotos: AssessoriA
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No Jardim Morumbi e Água Preta, o vereador esteve reunido
com o moradores e na ocasião recebeu por parte da população
diversas solicitações como o aumento das rondas policias na
comunidade, a regularização na entrega das correspondências
por parte dos Correios e a melhoria no trânsito e na sinalização
viária das vias do bairro.
Bosque
O vereador Toninho da Farmácia solicita ao Prefeito, informações sobre quais providências foram tomadas no sentido
de realizar a demolição dos imóveis desapropriados no bairro
do Bosque.
De acordo com o vereador, estes imóveis estão localizadas
ao lado da Estação elevatória da SABESP, localizada no cruzamento das ruas Manoel Jacinto Perreira e Pedro Henrique
Gonçalves, e foram objetos de desapropriação .
O fato é que hoje estes imoveis estão em ruínas, servindo
apenas para o uso de usuários de drogas e esconderijo de
marginais, causando grande sensação de insegurança a toda a
comunidade. Este assunto foi abordado no requerimento nº
2627/2013 de 14 de outubro de 2013, encaminhado a Gerência
da SABESP.

O vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PPS)
protocolou na última sessão, o
requerimento nº 1.183/2014,
solicitando informações do
DEPTRAN- Departamento
de Trânsito do município, a
respeito das autuações que
estão sendo feitas nos veículos que utilizam o estacionamento rotativo, denominada
“Área Azul”.
O vereador tomou conhecimento de que funcionários
da empresa concessionária
que administra a “Área Azul”
estariam fotografando o para-brisa dos veículos e repassando aos agentes de trânsito
para a lavratura da autuação.
Segundo a Resolução
363, de 28/10/2010, o auto
de infração será lavrado pela
Autoridade
de Trânsito ou
por seu agente, sendo que
funcionários
da empresa
que administra a “Área
Azul” não se
enquadram na
referida Resolução. Dessa maneira,

entende-se que as multas estão
sendo aplicadas nas dependências do Departamento de
Trânsito e não no local dos
fatos, desrespeitando o CTB Código de Trânsito Brasileiro.
Para o vereador, “essa
prática de autuação está equivocada, pois gera dúvidas”.
“A foto pode ter sido tirada no
momento em que a pessoa foi
retirar o ticket, por exemplo”,
disse o vereador.
“Protocolei o requerimento a pedido das pessoas que
foram autuadas e sentem-se
prejudicadas, pedindo ao
Departamento de Trânsito informações fundamentadas na
legislação sobre as autuações
que estão sendo aplicadas dessa forma”, conclui o vereador
Magrão.
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador
Magrão

O vereador Professor Eric (PR)
reiterou através
dos requerimentos
n° 1.082/2014 e
n° 1.083/2014 ao
Executivo Municipal, as solicitações à Secretária
de Saúde e Assistência Social,
Sandra Tutihashi,
para que destine,
com urgência, o
“Caminhão de inseticida” à Região
Leste de Pindamonhangaba. “Peço a
máxima urgência
nesta reivindicação para que, em toda Região Leste, seja aplicado o
inseticida visando combater o mosquito transmissor
da dengue, Esta doença é
fatal e precisamos preservar as vidas dos nossos
moradores”, enfatizou o
vereador. Ele concluiu
dizendo que “como pode
um mosquito tão pequeno
fazer tanto estrago na vida
da população”.
Dengue
no Ipê I
O vereador Professor
Eric também apresentou o requerimento nº
1.136/2014 ao Executivo
Municipal, solicitando ao

AssessoriA
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Vereador proFessor eriC

Departamento de Controle
de Vetores e a Subprefeitura de Moreira César,
que envie uma equipe de
“Controle de Vetores” para
percorrer o bairro Terra
dos Ipês I. De acordo com
o parlamentar, no bairro,
uma munícipe grávida de
8 meses contraiu a dengue.
“Peço a máxima urgência
para que em toda região
seja aplicado o inseticida
para combater o mosquito
da dengue, pois a doença
é fatal e precisamos preservar as vidas dos nossos
moradores”, lamentou o
Professor Eric.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

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

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

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

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

Assistentes
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de

ComuniCAção

imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) e robson Luís monteiro (mtb 18.021)
www.CAmArAPindA.sP.gov.br

teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279
e 3644-2281

Tribuna do Norte

PINDAMONHANGABA

Divulgação

Márcia
Garcia

CIDADE
Divulgação

Fabiana
Cristina
Leite

5

23 DE MAIO DE 2014

Jorge
Gonçalves

Divulgação

Arnaldo
Alves de
Souza

Divulgação

Associações de moradores atuam
no desenvolvimento do município
ANA CAMILA CAMPOS
***
Pindamonhangaba encontra-se em constante
crescimento. Basta olhar
ao redor da cidade e compará-la com o mesmo cenário de vários anos. To-

LEGISLAÇÃO

dos os setores estruturais
e sociais estão em busca
de acompanhar esse desenvolvimento, que oferece cada vez mais autonomia e voz ativa para a
sociedade, que se organiza em pequenos grupos

de mobilização.
Uma dessas formas de
representação são as associações de moradores,
que são entidades civis
sem ﬁns lucrativos formadas por voluntários, que
debatem sobre as carên-

cias da região e elaboram
as ferramentas para levar estas solicitações aos
responsáveis, que podem
ser vereadores, prefeito,
secretários
municipais,
deputados e autoridade
policial local.

- Para ter efeito, a associação de moradores precisa ter ata lavrada e estatuto,

estar devidamente registrados em cartório e possuir CNPJ junto à Receita Federal. A diretoria é formada
por presidente, vice-presidente, secretários, tesoureiros, diretor social e conselho ﬁscal (titulares e
suplentes). Geralmente, o prazo para a eleição é de dois anos para manter ou renovar sua diretoria.

- representar a comunidade oﬁcialmente junto às autoridades, órgãos, empresas e outras entidades;
- reivindicar junto com a comunidade, através de ofícios, suas principais carências e necessidades;
- atuar na melhoria dos instrumentos sociais da comunidade como saneamento, saúde,
educação, transporte, segurança pública e outros;
- elaborar e executar projetos e programas sociais para elevar a qualidade de vida de toda
a sua comunidade.

ASSOCIAÇÃO DO VALE DAS ACÁCIAS
Fabiana Cristina Leite é presidente da associação
dos bairros Vale das Acácias e Laerte Assumpção há
dois anos. Ela comentou que a associação está em processo de regularização de documentos e que, com isso,
poderão desenvolver outras ações que desejam.
“Diante dos problemas, pensamos em contribuir de
alguma forma. Por exemplo, em organizar comemorações em datas festivas para beneﬁciar aqueles que não
têm condições ﬁnanceiras”, destaca.

PAPEL DA COMUNIDADE

levar reivindicações para a associação;
ser voluntário nas ações desenvolvidas pelo órgão;
apresentar propostas, sugestões e reclamações;
participar das assembleias convocadas e dos eventos promovidos;
ﬁscalizar as ações e atividades da associação.

Batalhão Borba Gato
comemora 68º aniversário
O 2º Batalhão de Engenharia de Combate
– Batalhão Borba Gato,
de
Pindamonhangaba,
comemorou seu 68º aniversário nessa quinta-feira (22). O evento contou
com a presença dos recrutas que se formaram
no Batalhão, recebendo
a boina verde-oliva. Familiares dos soldados e
a comunidade puderam
acompanhar a cerimônia, que teve a presença
do prefeito de Pindamonhangaba, do presidente
da Câmara e do general
Mário Antônio Ramos
Antunes, antigo comandante da 102º Brigada
Infantaria Leve.
O comandante agradeceu a presença da comuni-

Júlia Villar

Presidente – Fabiana Cristina Leite
Vice-presidente – Dulcinéia Maria Leandro
Secretária – Mariza Vaccari Souza
Tesoureiro – Thereza Aparecida Orosco
Diretor Social – Benedita Maria Bernardes
Diretor de Esporte – Leandro Custodio Barbosa
Diretor de Cultura – Willians Souza
Conselho ﬁscal:
Membro efetivo - Glauber Gleidson, Marinalva Gomes dos
Reis Miguel
Membro efetivo - Joseﬁna da Silva Lima
Suplente: Fernanda Moreira Guedes e Gislaine da Silva Ribeiro

AMORPAS - PASIN

Prefeito e autoridades civis e militares durante a cerimômia
dade, amigos de comando
e ao prefeito “que acolhe
tão bem o 2º BE Cmb na
cidade”. Parabenizou os
recrutas “pela coragem,
pela força e pelo sangue
que eles dão ao batalhão”.

O diploma de “Amigos do Batalhão” é a
materialização da gratidão para as pessoas que
contribuem de forma
direta ou indireta com
o comando. Os diplo-

mas foram entregues
pelo comandante para o
prefeito de Pinda, secretário de Planejamento,
secretário de Obras, diretor de Meio Ambiente,
entre outros.

Reis do Ringue no Araretama
AIANDRA ALVES MARIANO
***
Os Reis do Ringue
vão se apresentar em
Pindamonhangaba no
sábado (24) para uma
luta show. O evento será
no ginásio de esportes
do Araretama, partir das
20 horas. A entrada é 1
kg de alimento não perecível, que será doado
para entidades beneﬁcentes do município.

Márcia Garcia está à frente da associação dos
bairros Ipê I e Jardim Carlota há oito anos. Ela destaca
o desenvolvimento dos trabalhos sociais e o resultado
deles na comunidade. “Temos um projeto com a capoeira e uma equipe de futebol, que vai retomar as atividades no segundo semestre. Nosso time tem até patrocínio
e vemos o resultado do trabalho na vida dos jovens”,
comemora.
Presidente – Márcia Garcia da Dilva
Vice-presidente – Maria Helena Alves de Mato
Secretária – Wendy Francine da Silva
Tesoureiro – Cristóvão Alves Franco
Membro ativo - Laércio Mariano de Oliveira
Membro ativo - Antônio M. de Campos
Membro ativo - Wagner Valmir da Silva
Suplente – João Araújo Costa
Suplente – Ana Maria de Souza Santos
Suplente – Cintia Nascimento Franco

FUNÇÕES

-

ASSOCIAÇÃO IPÊ I E JARDIM CARLOTA

O diretor e lutador da
companhia Reis do Ringue, Ronaldo Aparecido
Gonçalves, popularmente conhecido como “Homem Montanha”, conta
que será um espetáculo
de luta livre, com a participação de 10 lutadores.
Os Reis do Ringue
existem há mais de 60
anos e surgiram com o
sucesso do “Telecatch”,
um programa de tele-

visão criado na extinta
TV Excelsior, dedicado à
exibição de combates de
luta-livre que combinavam encenação teatral,
combate e circo. O programa alcan çou o auge
do sucesso na década de
60, criando vários heróis,
como Ted Boy Marino.
Nos anos 70, o programa passou para a TV
Record, com o nome Os
Reis do Ringue, e con-

tava com uma enorme
audiência. De cem televisores ligados, mais de
80% estavam no canal
que transmitia as lutas
livres. Durante dez anos
os Reis do Ringue lideraram a audiência.
Atualmente, o grupo
de lutadores percorre as
cidades, resgatando a
prática da luta e atraindo a atenção principalmente de crianças.

Desde 2012, Jorge Gonçalves vem desenvolvendo
um trabalho na associação de moradores do residencial
Pasin, cuja maior vitória foi solucionar a questão das
casas abandonadas do bairro.
“Elaboramos um documento embasado legalmente
solicitando providências para as casas depredadas e
abandonadas do residencial, apresentado a diversas
autoridades, que resultou em um novo termo de ajuste
de conduta para a reforma de três casas por mês pelo
Empreendimento Imobiliário. Essa conquista contou
com a ajuda de parceiros colaboradores, comunidade
São José, moradores e Ministério Público”, aﬁrmou.
Presidente - Jorge Luiz Santos Gonçalves
Vice-presidente - João Aparecido da Silva
Secretária - Rosangela Weitzel do Nascimento
Tesoureiro - Paulo de Salles
Tesoureiro - João Batista de Oliveira
Conselho / Diretoria - Jacob Alves de Aguiar
Conselho / Diretoria - Dalmor de Moura Dill
Conselho / Diretoria - Paulo Fernando da Silva
Conselho / Diretoria - Sinésio Domingos de Oliveira
Conselho / Diretoria - Carlos Roberto da Silva
Conselho - Paulo Borges

MANTIQUEIRA
Arnaldo Alves de Souza acabou de assumir a presidência da associação do Mantiqueira. Entretanto, ele
está engajado em proporcionar uma melhora estrutural no bairro. “Além da pintura de lombadas e sinalização, por exemplo, também estamos preocupados com a
questão da dengue no loteamento Mantiqueira”, revela.
Presidente - Arnaldo Alves de Souza
Vice-presidente – se ausentou
1º secretário - Ivanir
Compõem a chapa:
João Augusto de Carvalho
Edineia de Carvalho
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Mortalidade materna em Pinda é zero
Marcos Vinício cuba
***
a secretaria de saúde de Pindamonhangaba orienta as mulheres a
optar por parto normal,
pelos benefícios à saúde
da mãe e do bebê e também porque as cesarianas
apresentam risco maior de
infecção e problemas com
a anestesia, assim como
em todo procedimento
cirúrgico. além disso, a
recuperação da mulher é
mais lenta, pois o corte no
abdômen exige descanso
para a cicatrização.
a taxa de mortalidade
materna em Pindamonhangaba é zero desde
2009. De acordo com a
classificação do Ministério da saúde, mortalidade
materna é a morte da mãe

durante a gestação, no
parto ou até 42 dias após
o parto.
segundo as informações da secretaria de saúde, a taxa é zero porque
é seguido um protocolo
rigoroso para garantir a
qualidade do pré-natal
das pacientes, além disso,
90% das gestantes com
pré-natal nas unidades
do sus de Pindamonhangaba passam por sete ou
mais consultas durante o
período e fazem todos os
exames exigidos pelo Ministério da saúde.
Quando há suspeita de
gravidez, elas podem procurar a unidade de saúde
mais próxima para fazer
os exames necessários e,
em caso positivo, iniciar o
pré-natal, que é essencial

para garantir a qualidade
de vida da mãe e do bebê.
o município também faz
atendimento especializado às pacientes com gravidez de risco, estas futuras mães são atendidas no
centro de Especialidades
Médicas por médico especializado em pré-natal de
alto risco.
Os benefíciOs dO
partO nOrmal

De acordo com as informações da secretaria de
saúde, o parto normal traz
benefícios e é bom evitar
a opção por cesárea. como
o método é incisivo, só
deve ser escolhido em casos graves, senão o ideal é
aguardar pelo menos as 39
semanas para que a crian-

ça nasça naturalmente.
o Dr. Luís carlos nascimento Machado Júnior
afirma que as crianças
nascidas antes do tempo
ideal (39 a 40 semanas)
e por meio de cesáreas

sem indicação formal, tem
maior probabilidade de
desenvolver doenças no
primeiro ano de vida e,
na fase adulta, após os 36
anos, podem adoecer mais
facilmente.

a escolha pelo parto normal contribui com a recuperação da mãe e reduz não só
a mortalidade infantil como
a quantidade do número de
doenças que a criança poderá desenvolver.

Pinda registra quase duas Mil
notificações de dengue
Marcos Vinício cuba
***
na luta contra o mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, até o momento Pindamonhangaba já registrou
1.897 notificações. Deste número, 1.334
são casos autóctones, 110 importados e
453 foram descartados. Estes dados foram
retirados do sinam - sistema de informações de Agravo e Notificações, na manhã
de segunda-feira (19).

a equipe de controle de Vetores está fazendo os arrastões em parceria com o Exército. nesta sexta-feira (23), será visitado o
bairro Triângulo. Neste final de semana, das
8 às 13 horas,os moradores do Jardim Eloyna
e Cidade Nova receberão os profissionais da
saúde para fazer a nebulização.
Também serão realizados bloqueios e retirada de possíveis criadouros nos bairros Parque são Domingos e Vila Prado e na próxima
semana haverá nebulização.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Tendo em vista a situação emergencial (combate a surtos epidêmicos
– mosquito Aedes Aegypti), convocamos os candidatos abaixo
relacionados para formação de cadastro para possível contratação
temporária por 6 (seis) meses, de agentes do controle vetor,
respeitando a ordem de classificação, nos termos do artigo 37, IX,
da Constituição Federal e da Lei Municipal, 4350/2005, artigo 3º., II,
sem prejuízo dos seus direitos no referido concurso, a comparecem
no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, no. 30, centro, munidos da seguinte documentação, em
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição

78º LUCIO ROGÉRIO LINHARES DOS
SANTOS
RUA BAHIA, 95 – CASA 2 – VILA SÃO
GERALDO
TAUBATÉ – SP
CEP 12062100
79º RENNAN DUARTE DE ANDRADE
AVENIDA ABEL CORREA GUIMARÃES, 1323
– VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-680
80º GISELE BUENO DAS DORES
RUA JOSÉ HIGINO SIQUEIRA, 30 – JARDIM
SANTANA
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
81º PEDRO DE ASSIS MOREIRA
RUA VICENTE MACHADO GOMES, 169 –
CÍCERO PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-410
82º ROBERTA RODRIGUES ALVES DE
OLIVEIRA VILELA PINTO
RUA SATURNINO PEREIRA DE CASTRO,
547 – JARDIM CONTINENTAL
TAUBATÉ – SP
CEP 12090-780
83º MARIO MASSAO TAKEZAWA
RUA DAS GARDÊNIAS, 124 – VALE DAS
ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-540
84º ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS
RUA BENEDITO GALVÃO CASTRO, 18 –
JARDIM AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-470
85º ADELSON EDUARDO SALES NOGUEIRA
RUA MACEIÓ, 30 – TERRA DOS IPÊS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12443-420
86º ANA CLAUDIA DE MATTOS
AVENIDA MIRABEAU ANTONIO PINI, 744 –
ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-220
87º LUCIA HELENA RIBEIRO
RUA ELPIDIO SALES DUARTE, 174 –
JARDIM IMPERIAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-370
88º ANDREIA MIRANDA EIRA DE SÁ
AVENIDA POLONIA, 562 – PASIN
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-640
89º DANIEL PEREIRA MOREIRA
RUA BELEM, 90 – TERRA DOS IPÊS II
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-270
90º MIRIAM TIEKO HAIYASHIDA
AVENIDA JOÃO FRANCISCO DA SILVA,
1957 – FEITAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-240
91º VALÉRIA MARTINS DA SILVA
RUA DO CONTORNO, 53 – CIDADE NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-262
92º JOÃO COSME DA SILVA FILHO
RUA DOUTOR ELZO SOARES NOGUEIRA,
80 – JARDIM IMPERIAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-360
93º INGRID RIBEIRO BARALDI GABRIEL
RUA DOMINGOS VIEIRA SALGADO, 15 –
ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-720
94º DIEGO BARROS ALMEIDA
RUA EMILIO MOREIRA DOS SANTOS, 69 –
MARIA ÁUREA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-125
95º ANA CAROLINA CAMARGO
RUA JOSÉ MARIA MONTEIRO, 101 –
JARDIM IMPERIAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-380
96º LILIANE DE JESUS PRATA
RUA OLAVO BILAC, 50 – VILA PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-500
97º JOSÉ LUCIANO DE OLIVEIRA
RUA OSCAR PIMENTEL DE CARVALHO, 25
– MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12450-425
98º JACKSON MOREIRA PRADO
AVENDIA UM, 109 – LIBERDADE III
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-669
99º DEIZIMAR APARECIDA PEREIRA
RUA JOSÉ BENEDITO CARNEIRO, 121 –
SÍTIO SANTO ANTONIO
TAUBATÉ – SP
CEP 12072-100
100º FRANCISCO CASTRO URRUTIA
REYES
RUA JOAQUIM PEREIRA, 211 – VILA PRADO
CAÇAPAVA – SP
CEP 12288-410
101º JULIA CAROLINA CARVALHO SILVA DE
ABREU
RUA BRAGANÇA PAULISTA, 80 – MARTIN
DE SÁ
CARAGUATATUBA – SP
CEP 11662-330
102º RAISSA NOGUEIRA SANTOS

LADEIRA BARÃO DE PINDAMONHANGABA,
64 – CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-320
103º JOSÉ ANTONIO MANARIM CANDOR
RODOVIA VEREADOR ABEL FABRICIO
DIAS, 2507 – MORUMBI
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-610
104º MARCOS PAULO SIQUEIRA
RUA SALATIEL RODRIGUES DA FONSECA,
10 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-570
105º FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA
RUA RAUL BORGES, 13 – BETA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-170
106º ALINE PALMA DE ALVARENGA
RUA DR. EUGENIO FORTES COELHO, 393 –
BOSQUE DA PRINCESA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-360
107º PRISCILA JESUS DOS SANTOS
RUA JOAQUIM NABUCO, 94 – VILA PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-510

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 Casamento ou Certidão de Nascimento (solteiro);
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade – Ensino Médio completo (antigo
2º grau);
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
CEP 12420-210
128º ROZILEI MATACZINSKI
RUA FATIMA DE CAMARGO LOBERTO, 30 –
RES. VILA VERDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-740
129º MELISSA CORREA DE OLIVEIRA
RUA JOÃO BOSCO CAMILO, 47 – CAMPINAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12415-280
130º RAUL CORREA DE MACEDO NETO
RUA MANOEL IGNACIO MARCONDES
ROMEIRO, 977 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-440
131º HENRIQUE SPERDUTI REZENDE
RUA PROFESSOR SIDNEI NOEL PINTO
SILVA JUNIOR, 145 – VILA VERDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-680
132º RUBENS HUMBERTO FERREIRA DE
SOUZA
RUA DR ELZO SOARES NOGUEIRA, 90 –
JARDIM IMPERIAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-360

108º PRISCILA APARECIDA DIAS
ESTRADA 2, 2153 – PADRE ETERNO
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000

133º ROGER EDUARDO PIRES DE SOUZA
RUA MANOEL DE GODOY MOREIRA, 320 –
MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-110

109º MESSIAS LUIZ GONÇALVES
RUA FORTALEZA, 46 – TERRA DOS IPÊS II
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12443-370

134º MATEUS DE ALMEIDA IRIAS
RUA TENENTE RAIMUNDO VER-VALEM
CRUZ, 36 – CARANGOLA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-500

110º KARLA MARTINS RODRIGUES
RUA QUELUZ, 40 – TERRA DOS IPÊS II
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-100
111º PAOLA FERNANDA DE OLIVEIRA
RUA SANTA MARIA MAZARELLO, 268 –
SANTANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-120
112º DORIVAL RODRIGUES CHAGAS
RUA DR JOSÉ NICOLAU MILEO, 148 –
JARDIM SANTA MONICA
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12520-120
113º JOSÉ REINALDO DE SOUSA ROCHA
RUA BRASIL, 84 – PARQUE DAS NAÇÕES
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-450
114º ADRIANA CRISTINA DE SOUZA
RUA CLAUDIO MOACIR MARQUES DE
OLIVEIRA, 16 – MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12446-020
115º AGUINALDO DE JESUS SANTOS
AVENDIA PROFESSORA ELVIRA DE MOURA
BASTOS, 138 – JD. BELA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-400
116º BENEDITO DE ARAÚJO JUNIOR
RUA JOSSEI TODA, 702 – MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12446-430
117º CILENE ALVES DE ALMEIDA FARIAS
RUA PAPA JOÃO PAULO I, 845 – LESSA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-500
118º ROSANA RODRIGUES MOREIRA
RUA MACHADO DE ASSIS, 120 – VILA
PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-480
119º JOÃO EVERTON DA SILVA
RODOVIA VEREADOR ABEL
DIAS, 2507 – MORUMBI
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-610

FABRICIO

120º THIAGO TAVARES FRANÇA RONCONI
RUA DAS PALMEIRAS, 91 – BOSQUE DA
PRINCESA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-430
121º AMANDA ALVES CARVALHO
RUA DR VICENTE BOTTIGLIERI, 2035 –
RES. OURO VERDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-220
122º MAURO SÉRGIO MARQUES
AVENIDA SÃO PAULO, 492 – CIDADE NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-160
123º JONAS NASCIMENTO GAIA
RUA BENEDITA BUENO DE CARVALHO, 72
– MARIETA AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-480
124º JOILSON NEVES DE MOURA
PETERSEN
RUA SÃO LUIZ, 65 – VILA SANTO ANTONIO
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
125º DENISE DE SOUZA CARVALHO
RUA BENEDICTO DURVAL PESTANA
BARBOSA, 104 – MARICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-640
126º BENEDITO WILSON MOREIRA
AVENDIA FORTUNATO MOREIRA, 841 –
SANTANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-090
127º ALTAIR APARECIDO ANTUNES
RUA ANIBAL DE JESUS PINTO MONTEIRO,
270 – ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP

135º PATRICK RAMOM FURTADO DA SILVA
AVENIDA SGTO. JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS SOBRINHO, 4 – ANDRADE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-420
136º SOELMA OLIVEIRA MOREIRA
RUA RAMIRO ALVES DOS SANTOS, 201 –
ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12424-070
137º EDNA CONCEIÇÃO KOGA
RUA MOGI DAS CRUZES, 49 – VILA IAPEI
TAUBATÉ – SP
CEP 12060-110
138º MICHELI DE OLIVEIRA MONTEIRO
SILVA
RUA ALEXANDRE MUASSAB, 214 –
BOSQUE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-380
139º DIEGO GALVANI DE SIQUEIRA
AVENIDA FRANCISCA SALLES DAMASCO,
336 – VILA SANTOS
CAÇAPAVA – SP
CEP 12280-012
140º DANIEL WILLIAN DOS SANTOS
MACHADO
RUA DR. JOAQUIM BELO DO AMORIM, 247
– CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-090
141º CLEUCINEIA DOS SANTOS LEMES
RUA ISAURA VIEIRA DA FONSECA, 252 –
PARQUE DAS PALMEIRAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12404-259
142º ANDREIA DE MORAIS SEABRA
RUA FRANCISCA BICUDO DE MELLO, 565 –
QUADRA COBERTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-130
143º JORGE LUIZ CASSIANO
RUA JOÃO BAPTISTA PASSOS, 200 –
JARDIM AURORA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-679
144º GERALDO JOSÉ DE ALMEIDA
RUA SENADOR DINO BUENO, 322 –
BOSQUE DA PRINCESA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-410
145º NOILA MARIA GARCIA TERRON
AVENIDA ABAETÉ, 97 – MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-400
146º
AFONSO
FERNANDO
BATISTA
GONÇALVES
RUA MINERVINA DAS DORES DE OLIVEIRA,
26 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-740

RUA DR. EUGENIO FORTES COELHO, 336
– BOSQUE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-360
152º JOSÉ ANDERSON PEREIRA DA COSTA
RUA ELPIDIO SALES DUARTE, 251 –
JARDIM IMPERIAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-370
153º TAIS REGINA MACHADO DA SILVA
RUA SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA, 44 –
CARANGOLA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-580
154º AGUINALDO LENZI DA FONSECA
RUA CEL. DOMINGUES DE CASTRO, S/N –
CENTRO
SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP
CEP 12140-000
155º BIANCA DOS SANTOS ALVES RIBEIRO
RUA JOSÉ PRATES DA FONSECA, 121 –
CIDADE JARDIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12424-220
156º THAIS PIRES QUINTANILHA LARA
RUA FRANCISCO DE ASSIS DERRICO, 130
– VILA OLIMPIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12062-729
157º VERONICE RIBEIRO DO NASCIMENTO
RUA JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA, 133 –
BETA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-150

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).
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-010
176º BRUNO PEREIRA RIBEIRO
RUA MANOEL CEMBRANELLI, 513 –
QUADRA COBERTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-200
177º MARCIEL MENDES DA SILVA
RUA JAIR PEREIRA DA SILVA, 101 –
AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-490
178º ANDRÉ LUÍS DE PAULA
RUA GUILHERME SCHMIDT, 345 – JARDIM
ROSELI
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-670
179º CLAUDIA PRISCILA DE FATIMA
GOUVEIA
RUA DEODATO PESTANA, 119 – ALTO DO
CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-120
180º MARIANA MONTEIRO DOS SANTOS
RUA CAPITÃO BENEDICTO CORREA DA
SILVA, 612 – MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-100
181º SILVIA LETÍCIA DE ASSIS
RODOVIA AMADOR BUENO DA VEIGA,
5350 – SOCORRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12421-010

RUA JOSÉ MARIA MORGADO, 230 – MARIA
ÁUREA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-570
197º ELCIO MOREIRA DOS SANTOS
RUA SENADOR DINO BUENO, 508 –
BOSQUE DA PRINCESA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-410
198º JULIANA BARBOSA VIVIANI
RUA SÃO CAETANO, 36 – CAMPOS
ELÍSEOS
TAUBATÉ – SP
CEP 12090-002
199º JULIANA GONÇALVES CASTRO
RUA FAUSTO DOS SANTOS, 41
ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-540

–

200º CRISTIANO MONTEIRO SILVA
RUA BENEDITO GALVÃO DE CASTRO, 589
– MARIETA AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-470
201º MARCELA MARIA OLIVEIRA DOS
SANTOS
AVENIDA DOS BOMBEIROS, 516 – JARDIM
GARCEZ
TAUBATÉ – SP
CEP 12061-200
202º JAIRO CÉSAR DA SILVA
RUA ARARAS, 202 – MARIA ÁUREA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-530

182º HERBERT CORREA TRINDADE
RUA AGOSTINHO ABIFADEL, 145 – TERRA
NOVA
TAUBATÉ – SP
CEP 12081-670

159º ALEX TEIXEIRA PELEGRINO
RUA GERALDO PRUDENTE DOS SANTOS,
30 – VILA SUIÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-060

183º GISELI MARIA COELHO REIS
RUA JOAQUIM FAGUNDES, 358
PEDREIRA
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12503-060

160º MIRIANE DE PAULA SIMÕES
RUA CONDESSA DE VIMIEIRO, 573 – ALTO
DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-200

184º LUCIA MARA RODRIGUES VITORINO
RUA APARECIDA DO NORTE, 715 – CIDADE
NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-180

205º JOEL DOS REIS BATISTA
RUA ANA ANDRADE VILELA, 182 – CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-490

161º LIGIA MONTEIRO DA SILVA
RUA JOSÉ ROBERTO FERREIRA
CARVALHO, 192 – CAMPO BELO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-630

185º
JOYCE
FABIANA APOLINÁRIO
RIBEIRO
RUA ANTONIO RIBEIRO, 50 – CAMPINAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12415-015

206º DANIELA CRISTINA VIEIRA
AVENDIA
VOLUNTÁRIO
BENEDITO
SÉRGIO, 191 – ESTIVA
TAUBATÉ – SP
CEP 12050-470

162º JESSICA BARROS IMEDIATO DE
JESUS
RUA PAPA JOÃO PAULO I, 393 – LESSA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-500

186º JOÃO PEDRO MACHADO SCHMIDT
RUA JANNART MOUTINHO RIBEIRO, 71 –
SÃO DIMAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-200

207º VANESSA BIANCA GONÇALVES
ROCHA
AVENIDA ABEL CORREIA GUIMARÃES,
1354 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-680

163º MICLEANI PARENTE VIRGOLINO
RUA JOSÉ DONATILIO FILHO, 29 – CÍCERO
PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-500

187º DOUGLAS GRAÇA BOLDERINE
RUA UIRAPURUS, 57 – DELTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-050

DE

164º REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS
RUA DAS VIOLETAS, 6 – VALE DAS
ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-010
165º ROGÉRIO SHIGEO KOIDE
RUA ELPIDIO SALLES DUARTE, 216 –
JARDIM IMPERIAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-370
166º FERNANDA CRISTINA CARVALHO
RUA PADRE WALTER DONATI, 227 –
ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-260
167º MIRIAN ALVES FERRAZ
RUA DR. FERREIRA GALVÃO, 81 – VILA
SUIÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-020
168º THIAGO CESÁRIO DE FREITAS
RUA BELMIRO PAES MONTEIRO, 81 –
VISTA ALEGRE – FEITAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12442-070
169º HERBET LUÍS TIRELLI PINTO
CARDOSO
RUA FRANCISCO PRESTES MAIA, 123 –
NOVA GUARÁ
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12515-450
170º LEANDRO DE MELLO FERREIRA
RUA
NILZA
APARECIDA
PASSOS
MACHADO, 85 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-360
171º VERONICA BIANCHI MENDES DOS
SANTOS
RUA CACHOEIRA PAULISTA, 110 – CIDADE
NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-200

148º BRUNO FRANCISCO DE AQUINO
RUA PROFESSOR DEMÉTRIO CABRAL, 46
– ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-150

172º MARIA TEREZA DE ANDRADE
RUA FONTES JUNIOR, 1091 – MARIA
AUREA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-560

149º JOUSELINE CARVALHO SANTOS DE
ANDRADE
RUA GERALDO LUIZ DOS SANTOS, 104 –
LAERTE ASSUNÇÃO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-640

173º ROSEKELI DOS SANTOS
RUA MOGI DAS CRUZES, 19 – CIDADE
NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-040

151º JOSÉ ANTONIO DE SOUZA

PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-240

158º CIMARA NAIR DA SILVA ROBERTO
RUA JACAREÍ, 255 – CIDADE NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-140

-147º ANDRÉ LUIZ RODRIGUES NOGUEIRA
AVENIDA NAVRIK FERES AGUIAR, 109 –
RES. NOVO HORIZONTE
TAUBATÉ – SP
CEP 12042-340

150º LAIS DE SOUSA ROSA
RUA DOS GIRASSÓIS, 45 – VALE DAS
ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-520

10 - Comprovante de residência;
RUA BRASILINE CORREA LEITE CASAGRANDE, 247 – APTO.2 –
MOMBAÇA

174º RENATA BARCELO MARQUES
AVENIDA SÃO PAULO, 492 – CIDADE NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-160
175º ROSELI ALVES
AV. DR. ANTONIO PINHEIRO JUNIOR, 1244
– CAMPO ALEGRE

–

188º ALINE DOS SANTOS GONÇALVES
RUA OLAVO SIQUEIRA, 155 – CRISTAL
SANTO ANTONIO DO PINHAL – SP
CEP 12450-000
189º LUIZA BASSO SANABIO
RUA ANTONIA SALGADO LESSA, 845 –
SOCORRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12421-010
190º HELIO CÉSAR
RUA MOYSES TEIXEIRA COELHO, 184 –
MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-530
191º JULIANO BENEDITO DA SILVA
RUA MANOEL IGNÁCIO MARCONDES
ROMEIRO, 1087 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-440
192º JESSICA ANDREIA EL ADASS
RUA GEORGINA DE ALBUQUERQUE, 19 –
JARDIM ANA EMÍLIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12070-320
193º DEYVISSON HENRIQUE ALVES
RUA GERALDO DE ALMEIDA, 219
ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-080

–

194º FRANCISLEIDE DA SILVA SOUZA
RUA ANATALIA SOUZA BUENO, 81 –
VITORIA PARK
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-394
195º RAFAELA PINTO MARTINS
RUA LAGOINHA, 69 – TERRA DOS IPÊS II
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-130
196º FATIMA BUENO DE MACEDO

203º MIRIAN CRISTINA DE SOUZA
ESTRADA MUNICIPAL MARIA ANTONIA
MOREIRA, 200 – MARTINS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-000
204º MOISÉS DE OLIVEIRA SANTOS
RUA CONCEIÇÃO GARCIA, 340 – LAERTE
ASSUNÇÃO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-730

208º ANDERSON LEANDRO PALÊNCIO
RUA SANTO ANTONIO, 68 – CAMPO
ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-610
209º SHEILA MARA COLMAN
AVENIDA NILCEIA APARECIDA BORGES
DE FREITAS, 464 – LAERTE ASSUNÇÃO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-620
210º MAURILIO TAVARES RIOS JUNIOR
RUA DAS AÇUCENAS, 40 – VALE DAS
ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-490
211º ANDREIA MENDONÇA EL ADASS
RUA GEORGINA DE ALBUQUERQUE, 19 –
JARDIM ANA EMÍLIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12070-320
212º JEAN CARLO MARTINS MOREIRA
RUA DR. OTAVIO MARCONDES MACHADO,
85 – SANTA LUZIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-170
213º ALAN JONES SILVA BUSTAMANTE
RUA DAS DÁLIAS, 176 – VALE DAS
ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-370
214º GABRIEL CASSIANO LOURENÇO
BARBOSA
RUA CONDESSA DE VIMIEIRO, 510 – ALTO
DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-210
215º ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA
RUA IRMÃ DULCE, 64 – MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12446-370
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.360, DE 28 DE ABRIL DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE RETIFICAR a Portaria Interna nº 9.359, de 07 de abril de 2014, que suspende
parcialmente o contrato de trabalho da servidora municipal, concursada, Sra. Lucilene Ferreira de
Paula, onde se lê “pelo período de 1º de abril de 2014 a 30 de junho de 2014” , leia-se “pelo período
de 11 de abril de 2014 a 30 de junho de 2015
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 28 de abril de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana da Silva Monteiro
Respondendo pela Secretária de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 28 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos
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23 de maio de 2014

religiosidade

Confira a programação da Festa em louvor
de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Sob o tema “Maria, Socorro e Proteção”, a paróquia da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
de Pindamonhangaba realiza a festa até domingo (25).
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.

Dia 23/5 - Sexta -Feira - 19h30 – Santa Missa

bonsucesso promove festa de
Santa Rita de Cássia
ObjETIvO
rEAlIzA
prOcISSãO EM
lOuvOr à SANTA

Confira a programação

O colégio Objetivo Pinda realiza a ‘procissão de
velas’ e a missa em louvor
à Santa Rita, sua padroeira, nesta sexta-feira (23),
a partir das 19 horas, com
saída do colégio. A missa será com frei Laércio.
Mais informações pelo telefone (12) 3644-3636.

Celebrante: Pe. Celso Aloísio Cardoso- Pároco Paróquia Nossa Senhora da Assunção.
Tema: Maria, Ensina- nos a Amar ao Próximo.
Convidados: Comunidade São José – Bela Vista.
Animação: Rubens.
Noveneiros: Maria Aparecida Watanabe, Aparecida
Francisco, Olívia Martins Borges, Maria Martins dos
Santos, José Mauro Tavares, Geraldo José Borges,
João Antônio Batista do Nascimento e respectivas
famílias.

Dia 23- sexta-feira – 19h30 - Santa Missa
Tema: O amor de Deus se manifesta na nossa aceitação dos seus desígnios
Cel.: Pe. Francisco Carlos Euzébio (Pe Chiquinho)
Animação: Grupo Pastorinhos de Fátima
Convidados: Paróquia Nossa Senhora de Fátima
(Crispim) e Catequese da Comunidade Santa Rita e
Devotos.
Noveneiros: Amauri Narezi, Ana Laura Narezi, Renato Marcondes de Oliveira, Simone Brito e Filhas, Simone da Silva R. Mendes, Jânio Ardito Lerário, João
Bosco Rodrigues.

Dia 24/5 - Sábado - 19 horas – Santa Missa
Celebrante: Cônego Joaquim Vicente dos SantosPároco Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos.
Tema: Maria, Fonte de Fé, Caridade e Amor.
Animação: Ministério da Música- Rosa Mística.
Noveneiros: José Eládio Garrido, Elias Rodrigues
Garcia, Luis Carlos Rodrigues Duque, José Lourenço de Carvalho, Vicentina Flores, Vera Lúcia Flores,
Carlos Alves Cabral e respectivas famílias.

Dia 24- Sábado – 19 horas - Santa Missa
Tema: Jesus mostra seu amor por nós, quando roga
ao pai por todos os seus.
Cel.: Pe Vicente Hernandes (SSCC)
Animação: Grupo Sagrado Coração de Maria
Convidados Pastoral Familiar da Comunidade São
Lourenço (Mombaça), Comunidade Sagrada Família 1 e 2.
Noveneiros: Orlando Vieira, Milton Leite, José Laerte
de Paula Silva, José da Silva Jr, Adilson da Silva, João
Nascimento Moraes.

DIA 25 DE MAIO – DOMINGO - DIA DA FESTA
18 horas - Procissão Motorizada, Saindo da Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos Cidade
Jardim.
Ato Contínuo: Santa Missa Festiva na Igreja Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro
Celebrante: Cônego Joaquim Vicente dos SantosPároco.

Divulgação

A comunidade do bairro Bonsucesso promove até
sábado (24), a festa em Louvor a Santa Rita de Cássia
– um dos eventos mais tradicionais de Pindamonhangaba. O tema este ano é ‘Santa Rita nos anima a sermos
firmes na fé, mesmo nas provocações’.

Santa Rita de Cássia

25 de Maio - Dia da festa
6 horas - alvorada de fogos
10h- procissão pelas ruas do bairro
10h30 -Santa missa
Cel.: Con. Pe Luiz Carlos de Souza
Animação: Grupo Semente
12 horas - almoço e churrasco
13h30 - bolo
14 horas - leilão de prendas
15 horas- show
15h30- leilão de gado
18 horas- queima de fogos

Pinda celebra festa de nossa Senhora auxiliadora
Divulgação

Convidados: Todas as comunidades e devotos de
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Animação: Coral Vox Pópuli.
Barracas: salgados, doces, caldos, churrasco e refrigerantes – bingo.
Apoio: Prefeitura de Pindamonhangaba - Policia Civil e Militar

A comunidade do Santana promove a Festa em
Louvor a Nossa Senhora
Auxiliadora. Assim como
em todos os anos, o evento acontece na quadra dos
Salesianos e, após às missas, haverá quermesse,
bingo e brechó.
No último dia de festa,
25 de maio, haverá um al-

moço beneficente das 12
às 14 horas. Os convites
são individuais e custam
R$ 15. O cardápio terá feijão maravilha, feijoada, farofa e couve.
Anualmente, a comunidade frequenta ativamente
a festa, contribuindo para
uma comemoração emocionante e participativa.

23/5 – Pe. Renato Tarcisio Rocha, SDB
24/5 – Solenidade de Nossa Senhora Auxliadora Pe
- Alexandre de Oliveira, SDB

Pároco: Cônego Joaquim Vicente dos Santos.
Diácono: Gilberto Souza Santos
Nossa Senhora Auxiliadora

25/5 – Pe. Cássio, SDB e Salesianos

1ª igreja batista comemora 75 anos em Pinda

Fachada da 1ª Igreja Batista em Pindamonhangaba

Divulgação

Durante o mês de maio,
a PIB Pindamonhangaba
(1ª Igreja Batista) completa 75 anos (Jubileu de Brilhante) de organização em
Pindamonhangaba. Para
celebrar, a instituição religiosa elaborou uma programação que conta com
uma série de eventos.
No sábado (24), haverá
culto de Adoração e Louvor ao Senhor Deus em comemoração à data. Durante o evento, que tem início
às 19h30, o pastor Marco
Davi Ferreira de Andrade
(pastor titular da Ibaji Igreja Batista no Jardim
das Indústrias, São José
dos Campos e Membro
da Agência Missionária
Interlink) vai ministrar a
palavra de Deus. O Madrigal “In Cantum” entoará
hinos e cânticos de Louvor
ao Senhor Jesus. O conjunto musical está sob a

direção dos irmãos Gerson
e Dora, contando com a
participação de vozes dos
irmãos da Igreja Metodista, da 1ª Igreja Batista em
Pindamonhangaba e de
demais igrejas evangélicas
do município.
No domingo (25), diversos eventos comemorativos serão promovidos no
período da manhã, como
o culto ao Senhor Deus e
EBD - Escola Bíblica Dominical. A partir das 19h30,
como no sábado, haverá
culto de Adoração e Louvor
ao Senhor Deus em comemoração ao Jubileu de Brilhante da Igreja, ocasião
em que o pastor Wellington da Cunha Waldhelm
(pastor titular da Primeira
Igreja Batista em Moreira
César) vai ministrar a palavra de Deus e o Ministério
de Louvor da PIB entoará
vários cânticos de louvor.

MAIS EvENTOS

No sábado da semana
seguinte (31), ainda será
realizado culto de adoração e com a participação
especial dos irmãos da
Ibaji. Na ocasião, o pastor
Marco Davi Ferreira de
Andrade é o responsável
por ministrar a palavra. O
Ministério de Louvor da
Ibaji entoará cânticos de
louvor.

A IGrEjA
Organizada no dia 26
de maio de 1939, e filiada à Convenção Batista
Brasileira, a Igreja Batista em Pindamonhangaba
é um ‘Trabalho Batista
Pioneiro’ na cidade e na
região do Vale do Paraíba, consolidando-se
como a segunda igreja
evangélica mais antiga
do município.

lOcAlIzAçãO
A 1ª Igreja Batista em
Pindamonhangaba fica na
travessa Marquês do Herval, nº 96, centro.

SEXTA-FEIRA
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CULTURA
&
LAZER
Tribuna do Norte
Circuito Cultural nesta sexta-feira
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Pindamonhangaba recebe, na tarde desta sextafeira (23), mais um evento
do Circuito Cultural Pau-

lista. A “Rua de Rimas”
é uma intervenção poética, que será apresentada na praça Monsenhor
Marcondes, a partir
das 16 horas, intera-

Cultura recebe apoio
do Governo Federal
Arquivo pessoal

Após reunião geral, representantes de Pinda
foram atendidos pela ministra em seu gabinete
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Na última quinta-feira
(15), o diretor do Departamento de Cultura da
Prefeitura de Pindamonhangaba esteve em Brasília-DF, em audiência
com a ministra da Cultura, Marta Suplicy. Ele foi
acompanhado pelo secretário de Esportes da Prefeitura, que representou
o prefeito de Pinda. Entre
os assuntos discutidos, foi
abordada a necessidade
de apoio para a construção do teatro municipal.
De acordo com informações do diretor, a ministra se mostrou muito
empolgada com o projeto
do teatro de Pindamonhangaba e se colocou à
disposição para orientações sobre os trâmites legais. A intenção é apoiar

a construção do teatro
por meio da Lei Rouanet
e, para isso, o Ministério mostrará o caminho à
equipe de Pinda.
“Essa viagem foi muito
importante, pois estamos
tentando apoio nas esferas estadual e federal. A
agenda com a ministra foi
conseguida graças ao nosso prefeito, que entende
as necessidades da cultura da cidade. O secretário
que o representou falou
muito bem na abertura da
conversa, lembrando que
nossa cidade está prestes
a inaugurar um CEU das
Artes, o que acredito que
despertou a simpatia da
ministra. Pinda merece
um teatro e estamos fazendo o que está ao nosso alcance para viabilizá
-lo”, afirmou o diretor de
Cultura.

gindo com o público.
Apresentado pelo Núcleo Girândola, o evento
traz uma atriz e dois músicos que levam poesia e
música para o público,
que é abordado pelo trajeto e convidado a escolher sua janela, aberta
para o seresteiro cantar
ou recitar as mais lindas
poesias.
A atração está sendo
trazida à cidade pela parceria entre a Prefeitura
de Pindamonhangaba e
o Governo do Estado, por
meio do Departamento
de Cultura e o Circuito
Cultural Paulista.

nucleogirandola.blogspot.com.br

A apresentação é sucesso por todas as cidades em que passa

“Clássicos em Cena” traz
Quinteto de Madeiras no sábado
João Carlos Ribeiro Salgado

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
O Museu Histórico
e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina recebe, neste sábado
(24), mais uma edição
do projeto “Clássicos
em Cena”. O evento tem
entrada gratuita e será
realizado às 19 horas,
trazendo o Quinteto de
Madeiras.
O Quinteto possui
formação clássica e é
composto pelos músicos Sérgio Cerri (ﬂauta),
João Carlos Goehring
(oboé), André Luis Zocca (clarineta), Francisco
José Amstalden (fagote)
e Evandro Daniel das

O Quinteto de Madeiras tem formação clássica
Neves (trompa). O repertório abrange desde o período clássico ao contemporâneo e os programas
apresentados ressaltam
obras de compositores
brasileiros e estrangeiros, com a proposta de
divulgar
composições

eruditas pouco conhecidas no Brasil.
Como em todas as
edições do projeto, as
apresentações são intercaladas por comentários do maestro Parcival
Módolo, aproximando a
plateia do universo da

música de concerto.
O projeto tem patrocínio da Gerdau e
apoio da Prefeitura de
Pindamonhangaba e do
Programa de Ação Cultural – ProAC/ICMS. A
realização é da Direção
Cultura.

Núcleo Turístico do
Piracuama se reúne
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
O Núcleo Turístico do
Piracuama se reuniu na
noite de terça-feira (20),
no restaurante Spazio,
para deﬁnir a participação no Festival Junino
do Vale do Paraíba, que
será realizado em Pindamonhangaba, de 19 a
22 de junho, no km 11 da

Estrada Dr. Caio Gomes
Figueiredo. O evento teve
muitos participantes.
A intenção do Departamento de Turismo da
Prefeitura é fortalecer o
festival, para que ele tenha
a mesma importância que
tem hoje o Festival da Primavera para o Núcleo Turístico do Ribeirão Grande.
Os núcleos turísticos

são uma reunião dos
empresários ligados ao
turismo de cada região
da cidade, com apoio
da Prefeitura. De acordo com o Departamento de Turismo, existe
um estudo para a formação de um terceiro núcleo turístico na
cidade, contemplando
Moreira César.
Maria Fernanda Munhoz

Diretora de Turismo explica
como será Festival Junino
para empresários do Piracuama

Maria Fernanda Munhoz

O projeto teve início em abril e deverá ser realizado mensalmente

“Leitura no Bosque” é
atração de domingo
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Neste domingo (25), as
bibliotecas públicas municipais realizam uma nova
edição do projeto “Leitura
no Bosque”. Haverá jornais, revistas, gibis e livros variados à disposição
dos leitores.

De acordo com a coordenação das bibliotecas, o objetivo do evento é proporcionar um
ambiente de leitura e
de descontração aos frequentadores do Bosque
da Princesa. A intenção é estimular o hábito
da leitura, levando um

pouco do espaço da biblioteca para além dos
prédios.
Na ocasião, a equipe
das bibliotecas também
fará o cadastro de novos
clientes. Para tanto, basta
apresentar RG, comprovante de residência e duas
fotos 3x4.

Pindamonhangaba
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2º caderno
Tribuna do Norte
Odirley Pereira

MarCos ViníCio Cuba
***
A secretária de Saúde
e Assistência Social da
Prefeitura de Pindamonhangaba participou da
Audiência Pública realizada dia 15 de maio na
Câmara de Vereadores.
Quem compareceu pôde
fazer questionamentos.
A secretária informou à
população que sua Secretaria realiza prestação de
contas quadrimestralmente. A próxima está prevista
para o dia 30 de maio, e
deverá ocorrer no prédio
do Legislativo, às 15 horas.
Toda a população pode
participar.
Os trabalhos da noite
foram presididos pelo vereador professor Osvaldo,
a mesa foi composta pelos
vereadores: Roderley
Mioto, Ricardo Piorino,
Marco Aurélio, Carlos
Moura, José Carlos Gomes, vice-prefeito Isael
Domingues, e o diretor
administrativo da Santa
Casa Camilo Alonso Filho.
A secretária forneceu
informações sobre os planos e ações que serão de-

Obras da duplicação da avenida Professor Manoel César Ribeiro prosseguem

Duplicação melhora
trânsito na Zona Leste
Maria Fernanda Munhoz
***
a avenida Manoel César ribeiro
está recebendo as obras de duplicação de toda sua extensão. a via
liga a região central à zona Leste da
cidade e as obras estão sendo realizadas pelo Governo do estado, com
acompanhamento da Prefeitura de
Pindamonhangaba.
atualmente, de acordo com o
secretário de obras de Pinda, as
obras estão em fase de início da

terraplanagem, realização de galerias e travessia de água. as alterações no projeto, solicitadas pela
Prefeitura, estão sendo definidas,
principalmente no que se refere ao
trecho que possui ipês plantados
pelo próprio Manoel César ribeiro. atendendo à população, a Prefeitura está em contato com o der
para que o projeto seja modificado neste ponto e as árvores sejam
preservadas.
a avenida terá ciclovia em toda

População participa
de Audiência
Pública de Saúde
senvolvidas a curto, médio
e longo prazo. Como exemplos estão a reestruturação
do Centro de Especialidades Médicas, com a saída
de serviços de farmácia do
prédio, vigilância, entre
outros setores que hoje
atuam neste espaço. Saída
da Secretaria instalada no
piso superior do ProntoSocorro para ampliação da
capacidade física do atual
prédio, implantação das
UPAs de Moreira César,
Araretama e Cidade Nova.
Implantação do ProntoSocorro Infantil, do Centro de Reabilitação, entre
outras.
Os munícipes questionaram o administrador
da Santa Casa sobre a
qualidade do atendimento
prestado no Pronto-Socorro, problemas como informações incorretas quanto
ao número de médicos
de plantão; má educação
da equipe de seguranças,
entre outras indagações.
Camilo destacou que está
com as portas abertas e
sempre que houver problemas a população pode
procurá-lo.
divulgação

a sua extensão, novas rotatórias e
abertura de ruas para regularizar o
sistema viário, proporcionando segurança e facilidade para o acesso
à avenida.
outra conquista da Prefeitura
para Pinda será a inclusão da duplicação da rotatória do Parque da
Cidade até o semáforo na altura da
base da Polícia Militar, que não estava no projeto original. esse trecho
passará por licitação e a obra está
programada para o próximo ano.

Evento ocorreu na Câmara de Vereadores

Nova aveNiDa Desafoga tráfego Na ‘Nossa seNhora Do Bom sucesso’
Maria Fernanda Munhoz
***
a abertura de uma
nova avenida, entre a
nossa senhora do bom
sucesso e a antonio Pinheiro Júnior, vai facilitar a fluidez do tráfego
naquela região.
a secretaria de obras
da Prefeitura ainda está
Nova avenida
está recebendo
infraestrutura

trabalhando no local
para disponibilizar toda
a infraestrutura de galerias, guias, sarjetas e iluminação.
a avenida passa por
um condomínio de casas
e também pelo terreno
onde será construído,
em breve, uma unidade
do sesi.
o secretário de obras
da Prefeitura informou,
ainda que, em breve, o
local será pavimentado.

Julie Moreira

Suprimentos da Educação recebem novos itens
Maria Fernanda Munhoz
***
no último dia 16, foi iniciada a conferência de material recebido pelo setor de
suprimentos da secretaria
de educação da Prefeitura.
no total, 141 itens passaram
pela conferência.
de acordo com informações da diretora do departamento de administração
da educação, após o pregão,
as empresas têm cinco dias
para apresentar as amostras

dos itens vencedores. essas
amostras têm que passar pela
aprovação da equipe técnica,
no caso, da secretaria de educação, e só são aceitas se estiverem de acordo com o termo
de referência de cada item.
O material verificado é de
expediente e atenderá a todos os setores da Prefeitura.
entre os itens conferidos estão: clipes, caixa de arquivo
morto, papéis variados (camurça, carta, seda, laminado
etc.), calculadoras, livros de

ata, grampeadores, porta lápis, corretivos, canetas esferográficas, entre outros.
a diretora explicou que
essa conferência é rígida, garantindo com que a Prefeitura ofereça material de qualidade tanto para as unidades
escolares quanto para os demais setores administrativos.
Equipe técnica inicia
conferência de material
de expediente recebido

divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 6.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 11.02.2014.
Às dez horas do dia onze de fevereiro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Sexta Sessão
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos
senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 5.ª Sessão Extraordinária, realizada em 06.02.2014.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da
Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0006/14 Matheus Jezuino. II – EXPEDIENTE: Ofício
008/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para
publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 11 de Fevereiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 9.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.03.2014.
Às dez horas do dia seis de março de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Nona Sessão
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos Ivair
Marcos da Silva, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 8.ª Sessão Extraordinária, realizada em
28.02.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr.
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0002/14 Severino
Gomes de Souza. II – EXPEDIENTE: Ofício 011/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do
ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 06 de Março de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 8.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 28.02.2014.
Às dez horas do dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua
sede, realizar a Oitava Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando
Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular, Adelson Cavalcante
de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 8.ª Sessão Ordinária, realizada em 25.02.2014. Na
ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante
de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso1-0191/13 José Sidnei de Castro.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do
ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO N° 01/2010

Com a aprovação de V.,Sª no concurso público 01/2010, CONVOCAMOS-LHE a comparecer na sede da
Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça, dia 27 de
maio, terça-feira, as 14 horas, com os documentos abaixo.
Apresentar xerox legível, bem como os originais para conferência, da seguinte documentação:
 CPF/MF.
 RG.
 Título de Eleitor.
 PIS / PASEP.
 Comprovantes de votação na última eleição (1º e 2º turno) ou Certidão do Cartório
Eleitoral comprovando estar quite com a Justiça Eleitoral.
 Comprovante de endereço (conta de luz ou de telefone, recente).
 Certidão de nascimento ou casamento. Em caso de separação judicial apresentar certidão
averbada.
 Certidão de nascimentos dos filhos.
 RG e CPF/MF do cônjuge.
 Comprovante de escolaridade exigida pelo edital.
 Certificado Militar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Pindamonhangaba, 21 de maio de 2014
VEREADOR RICARDO PIORINO
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Alcides Ramos NogueiraCn.º
O860
N V– Loteamento
O C A Ç ÃReal
O Ville – Bairro Mombaça
Pindamonhangaba – SP – CEP 12400-900 – Telefone: 12 – 3644-2250 – http://www.camarapinda.sp.gov.br

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
CATI, SITUADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, Nº1181, CENTRO.
O SORTEIO SE DARÁ PELO REGIMENTO DO DECRETO Nº4.655 DE 27/09/2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 6.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 14.02.2014.
Às dez horas do dia quatorze de fevereiro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Sexta Sessão
Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos
senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 6.ª Sessão Ordinária, realizada em 11.02.2014.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0184/13 Alevino Pereira.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 14 de Fevereiro de 2014.

COMTUR Pindamonhangaba
Conselho Municipal de Turismo
Pindamonhangaba, 21 de maio de 2014.
O Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, torna público a sua diretoria,
conforme eleição realizada no dia 19 de maio de 2014, às 19h30, no auditório da
Prefeitura de Pindamonhangaba, tendo sido eleitos por aclamação:
Presidente: Jairo Fogaça
Vice Presidente: Luiz Pera
1º Secretário: Érika Correa
2º Secretário: Regina Midori Fukashiro
Tesoureiro: Paulo França
JAIRO FOGAÇA - Presidente COMTUR Pindamonhangaba
Contato: (12) 3643-1424 e 3643-1761 | comturpinda@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 5.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 04.02.2014.
Às dez horas do dia quatro de fevereiro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quinta Sessão
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos
senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro
titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular .
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 4.ª Sessão Extraordinária, realizada em
30.01.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr.
Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0181/13 Amanda Thais Thomé de
Morais. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime:
1-0179/13 Joeci de Oliveira e Silva. III – EXPEDIENTE:
Ofício 006/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI
para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 04 de Fevereiro de 2014.

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que no pregão presencial 04/14 que
cuida da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tratamento de piso
de granilite, o objeto foi adjudicado sem ressalvas como segue: item único no valor total de R$
13.000,00 (treze mil reais) à empresa A2 Soluções em Higiene e Limpeza Ltda - me, devendo
referida empresa comparecer ao mesmo endereço do evento anterior para retirada da autorização
de serviço, conforme item 7 do precedente edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 4.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 31.01.2014.
Às dez horas do dia trinta e um de janeiro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quarta
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Antonio Augusto Marcondes da
Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza
Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 4.ª Sessão Ordinária, realizada em 28.01.2014. Na
ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva
DEFERIDO, por votação unânime: 1-0186/13 João Batista Fonseca e INDEFERIDO, por votação
unânime: 1-0192/13 Marcio Claudio Scandiussi Leonel. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de
Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0182/13 João Batista de Queiroz.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 30 de Janeiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 7.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 18.02.2014.
Às dez horas do dia dezoito de fevereiro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Sétima
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença
dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 6.ª Sessão Extraordinária, realizada em 14.02.2014.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante
de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0188/13 Marcio Wellington de Souza. II –
EXPEDIENTE: Ofício 009/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as
Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 18 de Fevereiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 7.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.01.2014.
Às dez horas do dia cinco de janeiro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Sétima
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e
presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da
Silva, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Raul Alves de Oliveira,
membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 7.ª Sessão Ordinária, realizada em 18.02.2014. Na
ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva
DEFERIDO, votado pela maioria: 1-0168/13 Irene Aparecida Fernandes Bezerra e DEFERIDO, por
votação unânime: 1-0189/13 Marcos Rogério Ribeiro Campos.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 20 de Fevereiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014
A Prefeitura torna público que está aberta no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a CP nº. 03/14, referente à “Contratação de
empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para execução da cobertura
da quadra poliesportiva: Lote 01 - Loteamento Triângulo; Lote 2 - loteamento Karina Ramo; Lote
3 - Loteamento Goiabal; Lote 4 - Loteamento Jardim Regina; Lote 5 - Loteamento Vila Rica”, com
encerramento dia 24/06/14 às 9h e abertura às 9h30. A garantia de proposta deverá ser feita até
o dia 23/06/14, às 15h, na Tesouraria, valores vide edital. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das
8h00 às 17h00 ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2014.

CONVOCADO: DANIEL WAGNER MESSIAS GONÇALVES - ASSISTENTE LEGISLATIVO

Ata da 8.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 25.02.2014.
Às dez horas do dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Oitava Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro
Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 7.ª Sessão Extraordinária, realizada em
20.02.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Dr.
Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime:
Recurso 1-0001/14 Domingos Savio Itagiba Pinheiro. II – EXPEDIENTE: Ofício 010/14 – JARI
encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do
ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 25 de Fevereiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2014
A Prefeitura torna público que está aberta no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº. 11/14, referente à “Contratação de
empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para construção do Centro
Comunitário no Loteamento Vila Suiça”, com encerramento dia 11/06/14 às 9h e abertura às 9h30.
A garantia de proposta deverá ser feita até o dia 10/06/14, às 15h, na Tesouraria, no valor de R$
7.784,00. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h00 às 17h00 ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2014.

Apresentar originais da seguinte documentação:
 Comprovante da experiência exigida pelo edital.
 Carteira de Trabalho.
 01 foto 3x4 (recente).
 Certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pelo setor competente da Comarca (fórum)
da residência do candidato.
 Atestado de Antecedentes Criminais.
 Declaração de bens do aprovado e de seu cônjuge.
 Para o candidato que foi servidor de Órgão Público ( Federal, Estadual ou Municipal), de
empresa pública, autarquia ou sociedade de economia mista, apresentar declaração em que
conste o cargo/função exercida, data de entrada e desligamento, informando não ter sido
demitido por justa causa ou a bem do serviço público.

Ata da 5.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.02.2014.
Às dez horas do dia seis de fevereiro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quinta Sessão
Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos
senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro
titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 5.ª Sessão Ordinária, realizada em 04.02.2014.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ivair Marcos
da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0174/13 Selma Marcopha Schulze Fonseca e
1-0183/13 Gisleide Paula de Freitas Oliveira. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho
DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0185/13 Mauricio Sanatori Pereira.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 06 de Fevereiro de 2014.

23 de maio de 2014

Ata da 4.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 28.01.2014.
Às dez horas do dia vinte e oito de janeiro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quarta
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Antonio Augusto Marcondes da Silva,
presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho,
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 3.ª Sessão Extraordinária, realizada em
16.01.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr.
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0176/13 Daniela
Moreira. II – EXPEDIENTE: Ofício 005/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito
encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 28 de Janeiro de 2014.

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que no pregão presencial 03/14, que
cuida da prestação de serviços de limpeza e conservação predial, com fornecimento de mão
de obra, produtos, materiais e equipamentos, o objeto foi adjudicado sem ressalvas à empresa
Milclean Comércio e Serviços Ltda. no valor total de R$ 155.892,00, devendo referida empresa
comparecer ao mesmo endereço dos eventos anteriores para retirada da ordem de fornecimento,
conforme item 7 do precedente edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 073/2014
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. 73/14, referente à “Contratação de
empresa especializada na realização de exames de Enema Opaco (raio X contrastado) e EED (raio
C contrastado), pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 06/06/14 às 8h e abertura
às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2014.
PREGÃO Nº 128/2014
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. 128/14, referente à “Aquisição
de tinta para demarcação viária padrão DERSA para uso em máquina de pintura airless”, com
encerramento dia 06/06/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2014.
PREGÃO Nº 137/2014
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. 137/14, referente à “Contratação de
empresa especializada na realização de exames de eletroencefalograma sem sono induzido e com
sono induzido pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 05/06/14 às 10h e abertura
às 10h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2014.
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cidade
Dia Da inDústria

Programa debate indústria em Pinda
No domingo (25), comemora-se no Brasil, o
Dia da Indústria. A data
é celebrada em memória
de Roberto Cochrane Simonsen, patrono da indústria nacional, falecido
em 25 de maio de 1948.
Simonsen foi engenheiro,
industrial, administrador,
professor, historiador e
político, além de membro
da Academia Brasileira de
Letras. Na Capital paulista, a região Leste da cidade de São Paulo foi o berço
da implantação do parque
industrial e conta hoje
com 7.500 indústrias em
atividade.
Pindamonhangaba tem
se destacado no setor com
a chegada de diversas empresas, o que contribui
com desenvolvimento da
cidade e geração de empregos. Destaque na geração de postos de trabalho
com carteira assinada em
2013, Pindamonhangaba deve repetir o sucesso
no fechamento deste ano.

Divulgação

donizete bueno Júnior
O constante e crescente
trabalho de captação de
investidores organizado
pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
o empenho do prefeito do
município devem alavancar a chegada de novos

Festa de santa Cruz
de 23 de maio a 1º de junho será realizada a Festa
Popular de Santa Cruz, na Cruz Pequena. Todos os dias,
a partir das 20 horas. a entrada é gratuita.

Festa de santa rita no distrito
nos dias 23 e 25 de maio será realizada a Festa Popular de Santa Rita, na praça Santa Rita, Vale das acácias. Todos os dias, a partir das 18 horas, com entrada
gratuita.

A

genda do

Divulgação

Maria o. C. F. Sá e diretor da Rogama
empreendimentos para o
município. As conquistas
para a cidade não se resumem apenas na indústria,
mas também no setor de
serviços – hoje o principal
viés do Brasil na geração
de trabalhos.

Dados recentes do
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que o setor
de serviços registrou alta
de 6,8% no mês de março. No mesmo período,
divulgado esta semana

pelo IBGE, a indústria
nacional mostra variação
positiva de 0,4%. Os dados são diferentes de Pindamonhangaba, que nos
dois segmentos possuem
números mais expressivos.
Esta semana, durante
o programa de rádio ‘O
prefeito e você’ diversas
pessoas ligadas ao setor
da indústria de transformação, bem como indústria de turismo e outros
empresários de destaque
debateram profundamente o tema.
Dentre os participantes, para diretora da empresa Rogama, de Pindamonhangaba,
Maria
Olga Correa Figueiredo
Sá, a implantação das indústrias na cidade, nas
últimas décadas, alavancou o crescimento urbano. “Nossa empresa se
instalou aqui há 15 anos
e foi uma das primeiras
do distrito industrial do
município. De lá pra cá,

Polícia Ambiental realiza
Pinda adere
operação no Parque Trabiju ao movimento
MARIA FERNANDA MUNhOz
***
A Polícia Militar Ambiental realizou a operação “1º
de maio” no Parque Natural
Municipal do Trabiju, para
detectar a retirada clandestina de palmito, armadilhas
de caçador e armas de fogo.
Como resultado da operação, foram encontradas algumas árvores de palmito ju-

çara cortadas e localizado um
acampamento improvisado
dentro do parque, onde foi
encontrada uma espingarda.
A polícia seguiu as pistas, que
levaram à apreensão de duas
armas de fogo e duas pessoas
envolvidas, também nas proximidades do parque.
Em março, haviam sido
localizadas, aproximadamente, 50 árvores de pal-

mito cortadas.
O Departamento de Meio
Ambiente da Prefeitura continuará intensificando o patrulhamento no parque, em
parceria com a Polícia Militar
Ambiental e os guardas ambientais do parque. O diretor
de Meio Ambiente garantiu
que a Prefeitura acompanha
todos os procedimentos realizados dentro do parque.

Teatro galpão

SábAdo (24/5)

19h – apresentação Teatral da comédia
“oieuaíó”, com Sidney
bretanha, participação
especial de guilherme
Uzeda (o Zildo da Praça É nossa e do Terça
insana).
21h – apresentação
Teatral da comédia “É...
quem tem amigo tem
tudo”, com Sidney bretanha e Pedro bosnich.

Divulgação Trabiju

ingressos na bilheteria do Teatro. das
14 às 17 horas – valor
promocional R$ 50 sem
carteirinha. a partir das
17 horas, R$ 50 cada
peça e com carteirinha
R$ 25 por peça.
o Espaço Cultural
Teatro Galpão fica
na av. Nossa Senhora do bom Sucesso,
2.750, próximo à
rotatória “João do
Pulo”.
árvores de palmito foram encontradas cortadas, dentro do parque

‘maio amarelo’

MARIA FERNANDA MUNhOz
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba está aderindo ao Maio Amarelo, por
meio de ações educativas
no trânsito, entre os dias
23 e 31 de maio. O movimento internacional Maio
Amarelo visa alertar sobre
os altos índices de mortos
e feridos no trânsito no
mundo, por meio de ações
coordenadas entre o Poder
Público e a sociedade civil.
Em Pinda, o Departamento de Trânsito da
Prefeitura instalou faixas
em pontos estratégicos
da cidade e vai distribuir
panfletos educativos em
blitzes relâmpagos e nas
escolas municipais. A Prefeitura tem ainda o apoio
da Acip - Associação Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba, que
disponibilizará esses panfletos no comércio da região central, para que os
clientes possam retirá-los.

POLÍcia
Dois são presos por tráfico
de entorpecente e receptação
No início da tarde de quarta-feira (21), a PM recebeu uma denúncia
anônima de um furto a uma igreja
no Vale das Acácias, em Moreira César.
Os policiais iniciaram o patrulhamento na região e avistaram
um dos suspeitos que, ao perceber a presença da PM, tentou

vieram dezenas de outras
indústrias e junto a elas,
podemos observar que a
cidade se urbanizou, cresceu economicamente e
tem alcançado, a cada dia,
mais destaque na região”,
destacou.
O diretor comercial da
empresa DBTEC, Donizete Bueno Junior, ressaltou a ligação entre as indústrias e o progresso do
município. “Acredito que
a instalação e expansão
das empresas na cidade
aumentam as expectativas da população e contribuem para a melhoria da
qualidade de vida da população”, afirma.
Para ele, do outro lado,
as indústrias instaladas e
outras que estão chegando também demonstram
confiança no município.
“Nós confiamos muito
nos cidadãos de Pindamonhangaba e acreditamos
que a cidade continuará
crescendo e se desenvolvendo”, acrescentou.

fugir a pé. Entretanto, foi alcançado e, em revista, foram localizadas 27 pedras de crack. Logo
após, o outro indivíduo também
foi abordado e, com ele, foi encontrado um dos produtos furtado da igreja.
Ao serem questionados, o primeiro indivíduo alegou ter com-

prado o objeto por R$ 50 e revendido para o comparsa, pelo mesmo
valor. Presos em flagrante, foram
levados ao 1º DP e responderão por
tráfico de entorpecente e receptação. Ambos possuíam antecedentes criminais por tráfico de droga,
porte ilegal de arma entre outros
delitos.

Homem é preso por furto
Um homem foi preso
em Moreira César, no
final da tarde de quartafeira (21).
A PM foi informada que o funcionário
de uma empresa havia
furtado alguns materiais
do estabelecimento e,
sendo flagrado durante
a ação, teria fugido do
local.
Em patrulhamento

pela região, os policiais
localizaram o indivíduo. Em revista pessoal, foi constatado que
na mochila do rapaz
havia diversos rolos
de fio de cobre. Uma
consulta aos registros
de antecedentes criminais revelou que ele era
procurado pela Justiça,
então foi preso e encaminhado ao 1º DP.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 10.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 11.03.2014.
CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO N° 01/2010

CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO N° 01/2010

Com a aprovação de V.,Sª no concurso público 01/2010, CONVOCAMOS-LHE a comparecer na sede da
Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça, dia 27 de
maio, terça-feira, as 14 horas, com os documentos abaixo.

Com a aprovação de V.,Sª no concurso público 01/2010, CONVOCAMOS-LHE a comparecer na sede da
Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça, dia 27 de
maio, terça-feira, as 15h30min, com os documentos abaixo.

Apresentar xerox legível, bem como os originais para conferência, da seguinte documentação:
 CPF/MF.
 RG.
 Título de Eleitor.
 PIS / PASEP.
 Comprovantes de votação na última eleição (1º e 2º turno) ou Certidão do Cartório
Eleitoral comprovando estar quite com a Justiça Eleitoral.
 Comprovante de endereço (conta de luz ou de telefone, recente).
 Certidão de nascimento ou casamento. Em caso de separação judicial apresentar certidão
averbada.
 Certidão de nascimentos dos filhos.
 RG e CPF/MF do cônjuge.
 Comprovante de escolaridade exigida pelo edital.
 Certificado Militar

Apresentar xerox legível, bem como os originais para conferência, da seguinte documentação:
 CPF/MF.
 RG.
 Título de Eleitor.
 PIS / PASEP.
 Comprovantes de votação na última eleição (1º e 2º turno) ou Certidão do Cartório
Eleitoral comprovando estar quite com a Justiça Eleitoral.
 Comprovante de endereço (conta de luz ou de telefone, recente).
 Certidão de nascimento ou casamento. Em caso de separação judicial apresentar certidão
averbada.
 Certidão de nascimentos dos filhos.
 RG e CPF/MF do cônjuge.
 Comprovante de escolaridade exigida pelo edital.
 Certificado Militar

Apresentar originais da seguinte documentação:
 Comprovante da experiência exigida pelo edital.
 Carteira de Trabalho.
 01 foto 3x4 (recente).
 Certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pelo setor competente da Comarca (fórum)
da residência do candidato.
 Atestado de Antecedentes Criminais.
 Declaração de bens do aprovado e de seu cônjuge.
 Para o candidato que foi servidor de Órgão Público ( Federal, Estadual ou Municipal), de
empresa pública, autarquia ou sociedade de economia mista, apresentar declaração em que
conste o cargo/função exercida, data de entrada e desligamento, informando não ter sido
demitido por justa causa ou a bem do serviço público.

Apresentar originais da seguinte documentação:
 Comprovante da experiência exigida pelo edital.
 Carteira de Trabalho.
 01 foto 3x4 (recente).
 Certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pelo setor competente da Comarca (fórum)
da residência do candidato.
 Atestado de Antecedentes Criminais.
 Declaração de bens do aprovado e de seu cônjuge.
 Para o candidato que foi servidor de Órgão Público ( Federal, Estadual ou Municipal), de
empresa pública, autarquia ou sociedade de economia mista, apresentar declaração em que
conste o cargo/função exercida, data de entrada e desligamento, informando não ter sido
demitido por justa causa ou a bem do serviço público.

CONVOCADO: DANIEL WAGNER MESSIAS GONÇALVES - ASSISTENTE LEGISLATIVO

CONVOCADO: ALINE DE MELO AMADEI – ASSISTENTE JURÍDICO

Pindamonhangaba, 21 de maio de 2014

Pindamonhangaba, 21 de maio de 2014

VEREADOR RICARDO PIORINO
PRESIDENTE

VEREADOR RICARDO PIORINO
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça
Pindamonhangaba – SP – CEP 12400-900 – Telefone: 12 – 3644-2250 – http://www.camarapinda.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO N° 01/2010

Com a aprovação de V.,Sª no concurso público 01/2010, CONVOCAMOS-LHE a comparecer na sede da
Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça, dia 27 de
maio, terça-feira, as 14h30min, com os documentos abaixo.
Apresentar xerox legível, bem como os originais para conferência, da seguinte documentação:
 CPF/MF.
 RG.
 Título de Eleitor.
 PIS / PASEP.
 Comprovantes de votação na última eleição (1º e 2º turno) ou Certidão do Cartório
Eleitoral comprovando estar quite com a Justiça Eleitoral.
 Comprovante de endereço (conta de luz ou de telefone, recente).
 Certidão de nascimento ou casamento. Em caso de separação judicial apresentar certidão
averbada.
 Certidão de nascimentos dos filhos.
 RG e CPF/MF do cônjuge.
 Comprovante de escolaridade exigida pelo edital.
 Certificado Militar
Apresentar originais da seguinte documentação:
 Comprovante da experiência exigida pelo edital.
 Carteira de Trabalho.
 01 foto 3x4 (recente).
 Certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pelo setor competente da Comarca (fórum)
da residência do candidato.
 Atestado de Antecedentes Criminais.
 Declaração de bens do aprovado e de seu cônjuge.
 Para o candidato que foi servidor de Órgão Público ( Federal, Estadual ou Municipal), de
empresa pública, autarquia ou sociedade de economia mista, apresentar declaração em que
conste o cargo/função exercida, data de entrada e desligamento, informando não ter sido
demitido por justa causa ou a bem do serviço público.
CONVOCADO: GABRIEL FERNANDO DE OLIVEIRA LEITE – ASSISTENTE LEGISLATIVO
Pindamonhangaba, 21 de maio de 2014
VEREADOR RICARDO PIORINO
PRESIDENTE

Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça
Pindamonhangaba – SP – CEP 12400-900 – Telefone: 12 – 3644-2250 – http://www.camarapinda.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO N° 01/2010

PORTARIA GERAL Nº 4.240, DE 16 DE MAIO DE 2014.
Alcides
Ramos Nogueira
n.º 860 –de
Loteamento
Real Ville – Bairro
Dr. Vito Ardito Rua
Lerário,
Prefeito
do Município
Pindamonhangaba,
noMombaça
uso de suas atribuições
Pindamonhangaba
– SP – CEP 12400-900
– Telefone:
12 – 3644-2250
– http://www.camarapinda.sp.gov.br
legais,
Resolve DESIGNAR
o Sr. Luiz
Fernando
Faria, Coordenador
de Praças Esportivas, para
substituir a Sra. Lucilene Maria de Oliveira Santos, Gerente, durante o período em que a mesma
encontrar-se em férias, de 12 a 31 de maio de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 14 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 14 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.363, DE 13 DE MAIO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE RETIFICAR a Portaria Interna nº 9.361, de 29 de abril de 2014, que suspende
parcialmente o contrato de trabalho do servidor municipal, concursado, Sr. Mateus Moraes Freitas,
onde se lê “pelo período de 25 de abril de 2014 a 25 de abril de 2016” , leia-se “pelo período de 05
de maio de 2014 a 04 de maio de 2016”
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 13 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.242, DE 16 DE MAIO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Gonçalo Correa Leite, fiscal sanitário, para substituir o Sr.
Leonardo Antunes Martuscelli, Gerente, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias,
de 05 de maio a 03 de junho de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de maio de
2014.
Pindamonhangaba, 16 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Apresentar originais da seguinte documentação:
 Comprovante da experiência exigida pelo edital.
 Carteira de Trabalho.
 01 foto 3x4 (recente).
 Certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pelo setor competente da Comarca (fórum)
da residência do candidato.
 Atestado de Antecedentes Criminais.
 Declaração de bens do aprovado e de seu cônjuge.
 Para o candidato que foi servidor de Órgão Público ( Federal, Estadual ou Municipal), de
empresa pública, autarquia ou sociedade de economia mista, apresentar declaração em que
conste o cargo/função exercida, data de entrada e desligamento, informando não ter sido
demitido por justa causa ou a bem do serviço público.
CONVOCADO: NEILA MARIA GOMES – ASSISTENTE LEGISLATIVO
Pindamonhangaba, 21 de maio de 2014
VEREADOR RICARDO PIORINO
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.241, DE 16 DE MAIO DE 2014.
Rua Alcides
Ramos Nogueira
n.º 860 –de
Loteamento
Real Ville – Bairro
Dr. Vito Ardito Lerário,
Prefeito
do Município
Pindamonhangaba,
noMombaça
uso de suas atribuições
Pindamonhangaba
SP – CEP 12400-900
– 3644-2250
– http://www.camarapinda.sp.gov.br
legais,
Resolve –DESIGNAR
a Sra.– Telefone:
Clarice 12
dos
Santos Monteiro
Nogueira, recepcionista, para
substituir a Sra. Fabrícia Maria dos Santos, Gerente, durante o período em que a mesma encontrarse em férias, de 05 a 24 de maio de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de maio
de 2014.
Pindamonhangaba, 16 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 10.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 13.03.2014.
Às dez horas do dia treze de março de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e
presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho,
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 10.ª Sessão Ordinária, realizada em 11.03.2014.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0004/14 José Ricardo Trindade Filho e 1-0009/14
Flavio Martins.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 13 de Março de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.651, DE 16 DE MAIO DE 2014.
Prevê publicação, a título gratuito, de documentos oficiais de entidades assistenciais e associações
de bairro, devidamente constituídas, no Jornal Tribuna do Norte, pertencente à Fundação Dr. João
Romeiro.
(Projeto de Lei nº 168/2013, de autoria do Vereador Felipe César)
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° Entidades assistenciais e associações de bairro, devidamente constituídas, poderão publicar
documentos oficiais no Jornal Tribuna do Norte, pertencente à Fundação Dr. João Romeiro, sem
qualquer ônus para os interessados.
Art. 2º O procedimento para a publicação será regulamentado pelo Executivo.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 16 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.652, DE 16 DE MAIO DE 2014.
Dispõe sobre a permanência de ambulância nos locais de realização de provas Vestibular, Seleção,
Concursos e demais eventos similares, no âmbito da cidade de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 170/2013, de autoria do Vereador Felipe César)
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° As entidades responsáveis pela organização e/ou realização de vestibulares, seleções,
concursos e demais eventos similares perante a cidade de Pindamonhangaba, que acumulem no
mesmo local 1000 (mil) ou mais pessoas, deverão manter no lugar de realização do evento, às suas
expensas, equipe médica e ambulância para atendimento e ocorrências médicas.
§1º Os profissionais da equipe médica de que trata a presente Lei deverão estar habilitados e
inscritos nos órgãos profissionais competentes, na forma da legislação vigente.
§2º Os veículos utilizados nas atividades previstas por Lei, além de dispor de sinais identificadores,
deverão contar com equipamentos médicos necessários para a manutenção da vida e atender
as condições mínimas destinadas ao transporte inter-hospitalar e ao atendimento pré-hospitalar.
§3º A disponibilidade da ambulância é a mesma que o período de realização do evento, devendo a
sua permanência anteceder meia hora à abertura dos portões no dia das provas e meia hora após
o encerramento, posicionando-se em local estratégico, com facilidade de acesso e locomoção.
Art. 2º A entidade promotora do evento será responsabilizada pelos danos decorrentes da falta dos
recursos instituídos por esta Lei.
Art. 3º O descumprimento dos dispositivos desta Lei acarretará ao infrator a imposição de multa que
será estabelecida por Decreto do Poder Executivo.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 5º O Poder Público Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 16 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº4.244, DE 16 DE MAIO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve EXONERAR a Sra. Jamile Duarte Irias do emprego de provimento em comissão de
Coordenador de Projeto Social, a partir de 11 de abril de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de abril de
2014.
Pindamonhangaba, 16 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Com a aprovação de V.,Sª no concurso público 01/2010, CONVOCAMOS-LHE a comparecer na sede da
Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça, dia 27 de
maio, terça-feira, as 15 horas, com os documentos abaixo.
Apresentar xerox legível, bem como os originais para conferência, da seguinte documentação:
 CPF/MF.
 RG.
 Título de Eleitor.
 PIS / PASEP.
 Comprovantes de votação na última eleição (1º e 2º turno) ou Certidão do Cartório
Eleitoral comprovando estar quite com a Justiça Eleitoral.
 Comprovante de endereço (conta de luz ou de telefone, recente).
 Certidão de nascimento ou casamento. Em caso de separação judicial apresentar certidão
averbada.
 Certidão de nascimentos dos filhos.
 RG e CPF/MF do cônjuge.
 Comprovante de escolaridade exigida pelo edital.
 Certificado Militar

Às dez horas do dia onze de março de dois mil e quatorze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença
dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 9.ª Sessão Ordinária, realizada em 06.03.2014.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0187/13 Maria de Fatima Pupio Neves. II – RELATOR:
Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0003/14 Sandro Maranini.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 11 de Março de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.247, DE 16 DE MAIO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando os jogos da Copa do Mundo FIFA 2014, a realizar-se Brasil;
Considerando que no horário da realização dos jogos disputados pela Seleção Brasileira todas as
atenções estarão voltadas para esse evento;
RESOLVE:Art. 1º Estabelecer que o horário de expediente das repartições públicas municipais de
Pindamonhangaba, durante a primeira fase dos jogos da Copa do Mundo FIFA 2014, nos dias das
partidas da Seleção Brasileira de Fubetol, será das 07h30 às 13h30, ininterruptamente, para todas
as repartições.
Art. 2º Os efeitos desta Portaria não se aplicam aos serviços que por sua natureza e interesse
público, não possam ser interrompidos.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.249, DE 20 DE MAIO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Pedro Henrique Motta Ribeiro, gerente de unidade, para substituir
a Sra. Fernanda Figueira M. Borges, Diretora do Departamento de Contratos e Convênios, durante
o período em que a mesma encontrar-se em férias, de 26 de junho a 12 de julho de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº4.250, DE 20 DE MAIO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve EXONERAR, a pedido, a Sra. Luciane Cristina dos Santos Bustos do emprego de
provimento em comissão de Coordenador de Bibliotecas, a partir de 07 de maio de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de maio de
2014.
Pindamonhangaba, 20 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO N° 01/2010

Com a aprovação de V.,Sª no concurso público 01/2010, CONVOCAMOS-LHE a comparecer na sede da
Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça, dia 27 de
maio, terça-feira, as 16horas, com os documentos abaixo.
Apresentar xerox legível, bem como os originais para conferência, da seguinte documentação:
 CPF/MF.
 RG.
 Título de Eleitor.
 PIS / PASEP.
 Comprovantes de votação na última eleição (1º e 2º turno) ou Certidão do Cartório
Eleitoral comprovando estar quite com a Justiça Eleitoral.
 Comprovante de endereço (conta de luz ou de telefone, recente).
 Certidão de nascimento ou casamento. Em caso de separação judicial apresentar certidão
averbada.
 Certidão de nascimentos dos filhos.
 RG e CPF/MF do cônjuge.
 Comprovante de escolaridade exigida pelo edital.
 Certificado Militar
Apresentar originais da seguinte documentação:
 Comprovante da experiência exigida pelo edital.
 Carteira de Trabalho.
 01 foto 3x4 (recente).
 Certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pelo setor competente da Comarca (fórum)
da residência do candidato.
 Atestado de Antecedentes Criminais.
 Declaração de bens do aprovado e de seu cônjuge.
 Para o candidato que foi servidor de Órgão Público ( Federal, Estadual ou Municipal), de
empresa pública, autarquia ou sociedade de economia mista, apresentar declaração em que
conste o cargo/função exercida, data de entrada e desligamento, informando não ter sido
demitido por justa causa ou a bem do serviço público.
CONVOCADO: SIDNEI NOGUEIRA - MOTORISTA
Pindamonhangaba, 21 de maio de 2014
VEREADOR RICARDO PIORINO
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.362, DE 13 DE MAIO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
Rua Alcides Ramos
Nogueira
860do
– Loteamento
Realnº
Ville
– Bairro
legais, e com fundamento
na alínea
“b”, n.º
§ 4º
art. 1º da Lei
4.986,
de Mombaça
10 de novembro de 2009,
Pindamonhangaba
– SP – CEP 12400-900
12 –de
3644-2250
– http://www.camarapinda.sp.gov.br
RESOLVE
SUSPENDER,
a pedido,– Telefone:
o contrato
trabalho
da servidora municipal, concursada,
Sra. Deise Nancy Urias de Morais, professora de ensino pelo período de 31 de julho de 2013 a 30
de julho de 2015.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 31 de julho de 2013.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 13 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretário de Assuntos Jurídicos

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

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

23 dE maio dE 2014

13

cidade
Projeto Fraldas ajuda
dezenas de famílias
Marcos Vinício cuba
***
o Projeto Fraldas é desenvolvido por meio da assistência social da Prefeitura de Pindamonhangaba e
atende dezenas de famílias.
atualmente está em dois
locais, na região do alto
cardoso e no Distrito de
Moreira césar. a unidade
do distrito foi inaugurada
recentemente e conta com
mais de 40 famílias que serão beneficiadas.
o projeto reúne mão de
obra voluntária, no qual
todos possuem espírito solidário e boa vontade em
ajudar o próximo. Muitos
contam que fabricam fraldas para seus amigos ou
simplesmente têm o prazer
de fazê-las para que sejam
entregues às famílias que
necessitadas.
Essa ação social atende
idosos acamados, acidentados e crianças especiais
de famílias de baixa renda.
Para ser beneficiado, basta
procurar o cras mais próximo para se informar. os
parentes ou amigos dos necessitados deste material
devem apresentar rG, cPF
e comprovante de renda do
beneficiado.
Em Moreira césar, o
projeto está instalado ao
lado do Pronto atendimento e as fraldas são
produzidas as terças e
quintas-feiras. na região
do alto cardoso, o programa funciona na sede
da Guarda Municipal e os
trabalhos acontecem às

Marcos Vinício cuba

Fraldas são produzidas no Alto Cardoso e em Moreira César
segundas, quartas e sextas-feiras. o horário de
atendimento, em ambos
os locais, é das 9 às 12 e
das 14 às 17 horas.
os amigos ou familiares
das pessoas de baixa renda
que utilizam fraldas produzem este material e levam a
quantidade suficiente. São
produzidos três tamanhos
geriátricos, P, M e G, já as
infantis são M, G e Extra G.
o projeto fabrica mais de 13
mil fraldas por mês.
Ajudando o próximo
Gildete alves Pereira
scarlato é voluntária do
projeto há seis anos e conta
que desde criança sempre
gostou de ajudar o próximo.
“Tinha uma senhorinha
que não era minha parente,
mas que eu gostava muito

dela. Quando ela precisou
de fraldas, me falaram deste projeto e eu resolvi vir
aqui para fazer essas fraldas. Já ajudei muita gente
e gosto muito disto. Me faz
bem. a gente nunca sabe
o dia de amanhã e tenho
amor em ajudar. Graças
a Deus estas fraldas estão
ajudando muitas pessoas,
pois são muito caras”.
Ermelinda
aparecida
soares, “Ziza”, conta que
é voluntária há seis anos e
quando conheceu as atividades estava com depressão e melhorou. Ela diz que
quando não vai ao projeto
sente falta. “Esse projeto
beneficia muita gente, pois
ajuda as pessoas. Quem
quiser ser voluntário, venha, não perca tempo, não

sabem o bem que isso faz.
Às vezes a gente pensa que
está fazendo o bem para
alguém e na verdade estamos fazendo o bem para
nós mesmos. aqui é uma
alegria total, não há desânimo”.
Jadir Fernandes da silva faz as fraldas para a esposa há aproximadamente
um ano e comenta que o
dinheiro que gastaria serve
para comprar outras coisas
e cita como exemplo, os remédios que a esposa precisa. “Estas fraldas são muito
boas, melhores do que as
que são compradas. a qualidade delas é excelente e
eu me sinto bem fazendo,
além de levá-las para minha esposa também ajudo
mais gente”.

Conselho de Turismo define diretoria
Maria FErnanDa MunhoZ
***
O Comtur – Conselho Municipal
de Turismo – definiu, na segundafeira (19), sua diretoria. Por aclamação (apresentação de uma única
chapa), foram eleitos como presidente Jairo Fogaça (empresa Voar
de Balão); vice-presidente, Luiz
Pera (empresa Peratur); 1a secretária Érika Corrêa (empresa Simbiose
Aventura); 2ª secretária Regina Midori (Fundação Fórmula Cultural),
e tesoureiro Paulo França (empresa
Real Capri e sítio Algodão Doce).
Além da votação, a diretora do
Departamento de Turismo da Prefeitura informou aos conselheiros
sobre a situação atual dos projetos,
eventos e outras pendências do
departamento. Também traçou um
panorama geral sobre o turismo
na cidade. Entre as novidades, está
prevista a realização do Plano Diretor de Turismo, com um inventário
que mostrará quem é o turista que
visita Pinda e todos os outros detalhes e potenciais a serem desenvolvidos no município.

Maria Fernanda Munhoz

Diretoria formada, escolhida pelo sistema de aclamação
O próximo encontro do Comtur
será realizado na terça-feira (27), às
10 horas, no Departamento de Turismo, para a diretoria formada. Na
ocasião, serão discutidos o regimento interno e a criação das câmaras
temáticas. A reunião é direcionada
para a diretoria, porém é aberta
a todas as pessoas que quiserem
ajudar na formatação do regimento
interno.

A próxima reunião do Comtur,
para todos os conselheiros, ficou
marcada para o dia 5 de junho, às
19h30, em local a ser confirmado:
ou a sede do departamento ou o
auditório da Prefeitura.
Outras informações sobre o Comtur de Pinda poderão ser obtidas no
mais novo canal de comunicação da
instituição, sua página no facebook:
facebook.com/comturpinda.

Fundo Social de
Solidariedade apoia
vários projetos
Marcos Vinício cuba
***
O Fundo Social de
Solidariedade de Pindamonhangaba desenvolve
várias ações e apoia muitos
projetos. Este órgão tem
como função auxiliar as
atividades voltadas à sociedade. Os interessados em
conhecer os trabalhos podem ir ao prédio localizado
ao lado da antiga sede da
Prefeitura. O atendimento
é de segunda a sexta-feira,
das 8 às 11h30 e das 13h30
às 18 horas.
As atividades dos telecentros, por exemplo, são
oferecidas ao público por
meio do Fundo Social de
Solidariedade. O município
conta com nove unidades e
nestes espaços a população
pode aprender cursos de informática básica e completa, rotinas administrativas,
marketing pessoal, entre
outros. Basta procurar o
telecentro mais próximo
para se informar sobre a
programação e garantir
uma vaga.
A melhor idade também

é um dos focos de trabalho do Fundo Social, que
oferece a inclusão digital
por meio de parceria com a
Associação Terapia e Lazer.
Os alunos participam das
aulas no Posto de Polícia no
Vale das Acácias, onde também são feitas ações com os
Parceiros do Amanhã.
O Fundo Social pretende
auxiliar alguns projetos
a formarem cooperativas para que eles possam
ser autossustentáveis,
são projetos como o Lãs e
Linhas, que atua no bairro
Castolira, e Bordadeiras do
Araretama.
Outro projeto que tem
auxiliado as entidades é o
Vitrine Social, desenvolvido
com o apoio do Shopping
Pátio Pinda. Esta iniciativa
teve início nas comemorações natalinas de 2013 e,
devido ao grande sucesso, o
shopping oferece um espaço
para se comercializar- os
produtos artesanais das
entidades e projetos. Em
breve, o público poderá
adquirir os artesanatos
diferenciados naquele local.

Prefeitura realiza
serviços de manutenção
nos bairros da cidade
Maria FErnanDa MunhoZ
***
a Prefeitura de Pindamonhangaba realiza serviços de manutenção por todos os bairros da cidade. a
ação é feita constantemente
pela secretaria de obras,
por meio do DsM – Departamento de serviços Municipais.
na semana entre os dias
15 e 21 de maio foram realizados roçada, capina e
limpeza nos seguintes locais: escola municipal arthur de andrade, cras e
PsF da cidade nova; área
verde e centro comunitário
do Delta; guias e calçadas
da rua José bastos Junior
(santa cecília); Escola Estadual aparecido Falcão
(Jardim Eloyna); Estrada
Municipal alcides soares
de oliveira e rua 4 (estrada campininha); sindicato
rural (centro); praça santa
Luzia (santa Luzia); Quadra do são Judas Tadeu
(bosque); atrás da igreja
do bonsucesso; Delegacia
da Mulher/ciretran (centro); ruas do Parque das
nações; terreno baldio no
andrade (Processo Externo 11255/2014); centro comunitário bela Vista; creche Josefina Cembranelli
(centro); escola municipal
Paulo Freire (Vila Prado);

Praça da Árvore e centro de
Especialidades odontológicas (crispim).
a equipe da remoção de
entulho atuou no Jardim
Eloyna, Estrada Municipal alcides soares de oliveira, rua igaratá (cidade
nova), aMi e talude (Vila
são Paulo), área verde do
Delta, terreno no Vitória
Park (Processo Externo
13.550/2014), esquina do
centro Esportivo João do
Pulo (Parque são Domingos) e área verde no Maria
Áurea.
Pega-tudo
Entre os dias 19 e 22 de
maio, o Pega-tudo esteve
no centro sentido alto Tabaú, com capina, varrição,
limpeza geral e recolhimento de entulho. no total, foram feitas 44 viagens de caminhão para a retirada do
material.
na próxima semana, entre os dias 26 e 29 de maio,
o Pega-tudo estará nos
bairros bosque, beira rio
e boa Vista. nesse período,
os moradores devem retirar
o entulho de seus quintais
e depositar nas calçadas,
para que o caminhão possa retirá-lo. com a limpeza
dos quintais, a ação também contribui para acabar
com os possíveis criadouros
do mosquito da dengue.
Divulgação DsM

Ferroviária lança comPetição Para Perda de Peso
“Ganha Quem Perde Mais” é
o programa de qualidade de vida
que será lançado neste sábado
(24), pela academia da Ferroviária, em parceria com o Laboratório cedlab e apoio da bescex
sports. será uma competição en-

tre 15 associados, que deverão
praticar atividades físicas direcionadas. Ganha quem for mais assíduo e perder mais peso ao final
de sete semanas. além dos competidores, todos os associados poderão participar das atividades no

período. no lançamento, haverá
a apresentação dos participantes,
pesagem, teste de glicemia, aferição de pressão e medição de circunferência abdominal para todos
os associados, seguida de aula de
sh´bam.

Praça no Crispim recebeu roçada e limpeza
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Copa de Vôlei termina neste final de semana
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Os atletas de voleibol de
areia disputarão as finais
da 1ª Copa Pinda - Troféu
Professor Alfredo de Andrade - Una - neste domingo (25). A competição teve
início no dia 16 de maio e
contou com a participação
de mais de 50 duplas. A decisão final, da categoria mirim e infantil, será a partir
das 9 horas, já na categoria
adulta os confrontos começarão a partir das 14 horas.
Nesta sexta-feira (23),
haverá jogos da categoria mirim, feminino, a partir das 18
horas, etapa de classificação.
Sábado (24), acontecerá a
definição de grupos e as se-

mifinais. Os jogos serão realizados a partir das 9 , 14 horas
e 18 horas. A final está marcada para o domingo (25).
A competição está homenageando o professor
Una, que representou Pindamonhangaba em várias
competições como: Jogos
Abertos, Regionais, Troféu Bandeirantes, entre
outras. Além da carreira
como atleta ele também
ajudou na formação de
professores de Educação
Física. Lecionou na Universidade de Taubaté por
mais de 30 anos (onde
também foi chefe de Departamento), na PUC (São
Paulo) e no Náutico Mogiano (Mogi das Cruzes);

foi palestrante em diversas faculdades e universidades do Brasil e exterior.
Ex-ponteiro e levantador do vôlei, jogou profissionalmente em São
José dos Campos e, como
atleta amador, passou por
várias equipes.
Ele se orgulha de já ter
sido convidado pelo prefeito de São José dos Campos
para representar a cidade
em competições, onde ficou por três anos e também levou outros atletas.
“Parabéns a todos os
atletas que participaram
deste primeiro campeonato. Fico feliz que o voleibol
esteja sendo valorizado”,
finaliza Una.

Marcos Vinício Cuba

Professor Una agradeceu pela homenagem com o nome do troféu

Rodadas de futebol para Domingo tem corrida pedestre na Vila São Benedito
MARCOS VINÍCIO CUBA
Cícero Prado, na Vila São esta prova foi idealizada gmail.com, entrar em coneste final de semana
Benedito.
para que as pessoas pos- tato com a professora pelo
***
A categoria Sub 17 chegou às semifinais e neste sábado, a partir das 10 horas, acontecem os jogos de ida.
A Ferroviária recebe o Ramos, no campo do bairro Boa
Vista, e o Colorado enfrenta o Etna, na Vila São Benedito. Na categoria Sub 13 haverá apenas dois jogos (o
Corinthians foi eliminado da competição): Etna x Colorado no Machadão, e Gerezim x São Paulo, no Azeredo. As partidas começam às 8h30.

Atletas de Pindamonhangaba e região podem
participar da VI Corrida
Pedestre em homenagem
ao atleta João Carlos de
Oliveira, “João do Pulo”,
neste domingo (25), com
início às 8 horas, na praça

Na realização da corrida, a idealizadora da
competição,
professora
Gracil, conta com apoio
da Prefeitura, por meio da
Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer.
De acordo com Gracil,

sam lembrar-se do grande
ícone do atletismo e também difundir esta modalidade.
Os interessados em
participar podem fazer
a inscrição enviando um
e-mail para gracilfeliz@

telefone (12) 99223-7758
ou ir ao Centro de Treinamento Luiz Caloi.
Os três primeiros colocados receberão troféus e
os classificados entre o 4º
e 10º lugares serão agraciados com medalhas.

Pinda prepara atividades para Dia do Desafio
Marcos Vinício Cuba

Cinquentão
As partidas serão realizadas no domingo (25).
Jogos às 8h30 horas
Santa Luzia x Afizp
Local: Santa Luzia
Fim de Carreira x Campo Alegre
Local: Planedi
Pindense x América
Local: Ramirão
Santa Cecília x Independente
Local: Santa Cecília
Estrela x Flamengo
Local: Bosque

Segunda Divisão
As partidas serão realizadas no domingo (25).
Jogos às 10 horas
River Junior x Santa Cecília
Local: Ramirão
Andrada x Flamengo
Local: Santa Cecília
Santos x Cícero Prado
Local: Morumbi
Afizp x Jardim Regina
Local: Haras Paulista

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de
Pindamonhangaba está
preparando uma programação cheia de atividades para que a população
participe do Dia do Desafio, na quarta-feira (28).
Crianças,
jovens,
adultos e a melhor idade,
interessados em participar, poderão procurar as
praças esportivas mais
próximas para se inteirar sobre a programação
e ajudar o município a
pontuar no desafio. Neste ano, Pindamonhangaba concorrerá com a
cidade de Sobral (Ceará).
Para participar da
competição, basta fazer
15 minutos de atividade
física e informar os responsáveis pelos telefones
3648-2248 e 3648-1146,
“João do Pulo”; 36375425, “Zito”; 3637-5069,
Pai João, e 3642-1998,
“Luiz Caloi”, ou enviar um
e-mail para diadodesa-

Equipe da secretaria de esportes traçam metas para o evento
fio@pindamonhangaba.
sp.gov.br.
O Dia do Desafio, promovido pela Move Brasil, completa 20 anos de
realização. O evento tem
como prioridade conscientizar a população sobre os benefícios da atividade física e combater o
sedentarismo. Em 2013 a
disputa foi contra Castanhal, com vitória de Pindamonhangaba.

O Departamento de Assistência Social da Prefeitura também irá cooperar com as atividades do Dia
do Desafio. Profissionais do setor, em parceria com
participantes do programa Ação Jovem e Coalizão
Antidrogas farão uma conscientização sobre o uso
de drogas lícitas e ilícitas.
Aproveitando o clima da maior competição futebolística do mundo, o tema trabalhado será “Copa
do Mundo segura, saudável e livre de drogas”.

Dia do Brincar na Vila São Benedito
Divulgação

Campo Alegre x Universo
Local: Quirinão
Bonsucesso x Cidade Nova
Local: Bonsucesso
Maricá x Eloyna
Local: Maricá
Jogos às 15 horas
Bela Vista x Galáticos
Local: bairro das Campinas
Jardim Resende x Araretama
Local: Jardim Resende
Atlétic x Mantipê
Local: Macedão
Santa Cruz x Moreira César
Local: Azeredo

Parceria com a Assistência Social

Atividades com palhaços vão animar as crianças

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Neste final de semana
haverá várias atividades
na praça Cícero Prado,
na Vila São Benedito. No
período da manhã, o local vai receber a corrida
em homenagem ao atleta
“João do Pulo” e a partir
das 14 horas as crianças
poderão se divertir com o
Dia do Brincar, que terá
a presença dos palhaços
Sorriso e Babalú. Pais,
avós e responsáveis pelas
crianças poderão brincar
com os menores em diver-

sas estações de lazer; participar da oficina de pipas;
fazer artes em feltro; jogar
futebol e equilibrar-se nas
pernas de pau; levar as
crianças para se divertir
nos brinquedos infláveis
ou se entreter com os jogos de mesa.
Esta atividade é promovida mensalmente em
cada bairro, o próximo a
receber o projeto será o
loteamento Azeredo. A
equipe da Secretaria ainda
definirá a programação e
o local para instalação dos
brinquedos.

