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Pindamonhangaba realizou o I Festival Junino do Vale do Paraíba, entre os dias 19 e 22 de 
junho. Grande público compareceu e prestigiou as manifestações culturais, shows e outras 

atrações. Nesta edição, veja fotos com alguns dos melhores momentos do evento. 

O novo bloco pedagógico da 
Fatec - Faculdade de Tecnologia 
de Pindamonhangaba foi ofi cial-
mente entregue pelo governador 
do Estado na sexta-feira (20).

O novo bloco abriga duas 
salas de aula, sete laboratórios 

(automação, informática, física, 
eletricidade e eletrônica, mecâ-
nica dos fl uídos, processos e usi-
nagem), biblioteca e auditório, 
entre outros ambientes.

De acordo com a diretora da 
Fatec de Pinda, Cristina Aires 

Elisei, a nova área é muito im-
portante para a aprendizagem 
dos alunos, adequada às ativida-
des dos estudantes e professores 
e simula bem o que os futuros 
profi ssionais vão encontrar nas 
empresas.

Festival Junino atrai milhares de pessoas

Alunos da Fatec recebem 
novo laboratório

Irineu relata 
trabalhos da 
Afrolivre e 
Sindicato

Esta semana, a Tribuna 
traz uma entrevista com 
Benedito Sérgio Irineu – 
presidente da Associação 
Afrolivre, diretor do Sin-
dicato dos Metalúrgicos e 
músico religioso. Irineu re-
lata um pouco do trabalho 
à frente da Afrolivre, que 
visa combater o preconcei-
to e defende a igualdade de 
direitos e oportunidades 
para todas as pessoas, e as 
ações desenvolvidas pelo 
Sindicato para garantir 
melhores condições para 
trabalhadores da região.

6 mil pessoas 
celebram 
Corpus Christi 

As celebrações de Cor-
pus Christi reuniram mi-
lhares de pessoas em pro-
cissões eucarísticas, com o 
Corpo de Cristo e missas 
em Pindamonhangaba e 
Moreira César. De acordo 
com os organizadores, a 
tradicional missa realizada 
pela manhã no ginásio da 
Ferroviária reuniu cerca de 
5 mil pessoas. No distrito, 
mais de 1.000 pessoas par-
ticiparam das procissões e 
da missa, que ocorreu no 
Centro Esportivo ‘Zito’. En-
tre Pinda e Moreira, as ati-
vidades reuniram padres, 
diáconos e demais religio-
sos de diversas paróquias.

TORCEDORES 
ENVIAM FOTOS 
DOS JOGOS

Inscrições 
abertas para 
Corrida Pinda

Os interessados em par-
ticipar da Corrida Pinda 
2014 devem fazer as inscri-
ções gratuitas pelo site da 
Prefeitura www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br. Este 
ano são 6 mil vagas distri-
buídas em quatro catego-
rias da prova, que acontece 
dia 6 de julho.

JOVENS 
DEVEM FAZER 
ALISTAMENTO 
MILITAR ATÉ DIA 30

PINDA RECEBE 
VALESCA 
POPOZUDA NA 
SEXTA-FEIRA

SEGURANÇA: 
MOREIRA TERÁ 
LOMBADAS 
ELETRÔNICAS

O Brasil venceu a fraca 
equipe de Camarões e agora 
vai enfrentar o Chile, tradi-

cional freguês em Copas do 
Mundo. O técnico Luiz Felipe 
Scolari disse que o duelo das 

oitavas será muito difícil, de-
vido à qualidade técnica do 
time chileno.

Brasil enfrenta o freguês 
Chile, de Mena e Valdívia

Odirley Pereira

Guilherme Moura

Eduardo Knapp Folhapress

Cidade lança novas 
ações contra dengue

A Prefeitura de Pindamonhangaba promove nesta terça-feira (24), às 14 
horas, uma reunião para apresentar as novas ações de combate ao mosqui-
to transmissor da dengue. No encontro, que terá participação de todas as 
secretarias municipais, a intenção é discutir mais meios para conscientizar a 
população e eliminar os criadouros.
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Economia agradece

Mundial aquece 
setores da economia, 

principalmente os serviços

Sob efeito de uma infl ação mais alta e na expec-
tativa de vendas maiores no período anterior à 
Copa, o setor de serviços registrou crescimento 

de 6,2% em abril na comparação com o mesmo perí-
odo de 2013.

O resultado corresponde a uma perda de ritmo 
frente à taxa de expansão de 6,8% em março. Os da-
dos foram divulgados pelo IBGE na terça-feira (17).

Com maior peso na economia, o setor avança na 
esteira da renda ainda em alta -embora em desacele-
ração- e do lançamento de novos serviços, especial-
mente nas áreas de informação e telecomunicações.

O ramo, porém, sofre uma infl ação persistente-
mente alta.

A taxa dos serviços se mantém sempre acima da 
média. Em 12 meses, acumula uma alta em torno de 
9%, minando o faturamento do setor.

Os dados do IBGE são referentes à receita nomi-
nal do setor, sem considerar a evolução da infl ação. 
Desse modo, o faturamento fi ca quase estável, já que 
no acumulado em 12 meses a taxa até abril fi cou em 
8,3%.

De janeiro a abril, o faturamento dos serviços re-
gistram alta de 8%.

Já sob efeito da Copa, os serviços prestados às fa-
mílias registraram crescimento de 10,4%, com des-
taque para o subsetor de alojamento e alimentação, 
com alta de 10,8%.

Em ambos os casos, as variações superam a média 
do setor de serviços.

Puxado por transportes aéreos (alta de 18,3% em 
abril), o setor de transportes também impulsionou o 
desempenho dos serviços, com expansão de 8%. Já 
os transportes terrestres foram o destaque negativo 
nesse subgrupo, com alta de apenas 3,6%.

Também ajudaram a segurar o desempenho do 
setor de serviços os fracos resultados, em abril, dos 
ramos de serviços profi ssionais, técnicos e adminis-
trativos (alta de 5,2%). O segmento sofre com a crise 
da indústria para qual fornece, de comunicação e in-
formação (3,7%).

Em Pindamonhangaba, a Copa do Mundo tam-
bém é motivo de comemoração de diversos setores da 
economia, tanto os serviços, como bares, restauran-
tes e suas promoções, quanto o comércio, que estima 
faturamento 12% superior ao mesmo período do ano 
passado.

Se o Brasil vai ser campeão, é cedo para saber, no 
entanto o clima do Mundial também contagia a eco-
nomia.

Concurso de 
fotografi a na Funvic

A Faculdade de Pindamonhan-
gaba realizou o 1° Concurso Ama-
dor Interno de Fotografi a. 

O objetivo foi registrar o mo-
mento, a interação e integração 
de alunos e professores com o am-
biente, estrutura e paisagem da fa-
culdade, representando em um cli-
ck o olhar sobre a vida acadêmica.

Foram escolhidas apenas três ima-
gens e quem participou da seleção foi 
o fotógrafo Maurício Campello. A di-
vulgação dos nomes dos vencedores e 
exposição acontecem logo após o re-
torno das aulas, em agosto.

Prazo para alistamento militar termina dia 30

ProUni: pré-
selecionados devem 
se inscrever  

Os candidatos pré-selecionados 
na primeira chamada do ProUni de-
vem se dirigir à  instituição de ensino 
e confi rmar  até quarta-feira (24). O 
resultado da primeira chamada está 
disponível na página do ProUni.

O candidato deve verifi car, jun-
to ao ProUni, os horários e o local 
antes de comparecer e enviar os 
documentos, para que não perca o 
prazo e seja desqualifi cado do pro-
cesso seletivo. Acesse a lista com a 
documentação necessária.

Pinda recebe Valesca Popozuda

Altair Fernandes

REGISTRO
CULTURAL

O prazo para o Alistamento 
Militar das Forças Armadas (Ma-
rinha, Exército e Aeronáutica) de 
jovens nascidos no ano de 1996 
termina dia 30 de junho. Eles de-
vem comparecer à Junta Militar 
munidos de certidão de nascimen-
to, RG, CPF, comprovante de resi-
dência e uma foto recente, tama-
nho 3×4.

No caso de mudança de endere-
ço após o alistamento, o jovem deve 
comparecer à Junta de Serviço Mi-
litar munido do CAM – Certifi cado 
de Alistamento Militar e novo com-
provante de residência.

Caso o convocado tenha filhos, 
também é necessária a apresenta-
ção das certidões de nascimento 
das crianças. Pessoas com defi-
ciência têm de mostrar atestado 
médico. Todos os documentos 
precisam ser apresentados em 

suas versões originais.
A Junta Militar de Pinda fi ca na 

avenida Albuquerque Lins, 138, 

São Benedito. Funciona de segun-
da a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 
e das 14 às 16h30.

A funqueira Valesca Popozuda 
faz apresentação na sexta-feira 
(27), na Arena 101. O evento 
começa às 23 horas e mulheres 
entram de graça até a meia noite. 
Para agitar a noite, na abertura 
haverá apresentações dos grupos 
Nossamizade e 300%, além dos 
DJ’s Edu Reis, Gustavo Alck e 
Mac. Os ingressos podem ser 
adquiridos pelo site que-
roingressos.com ou pelos 
pontos de venda: Neto 
Jeans (3645-7215), Rei 
das Esfi has e Pizza (Morei-
ra César 3637-2234). Mais 
informações pelo site www.
arena101.com.br ou pelo 
telefone 3424-7673. 
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Carros com placa fi nal 3 devem 
ser licenciados em junho

Os carros com placa fi nal 3 de-
vem ser licenciados no mês de junho. 
O licenciamento pode ser eletrônico 
ou ser feito pessoalmente, nas uni-
dades do Detran-SP ou Ciretran - 
Circunscrição Regional de Trânsito. 

Caso o procedimento seja feito pela 
internet, o cidadão deve efetuar o pa-
gamento da “taxa de emissão”, no va-
lor de R$ 68,48, mais R$ 11 para en-
vio do documento pelos Correios, via 
sistema bancário (agências bancárias, 

caixa eletrônico ou bancos online), e 
aguardar o recebimento no endereço 
cadastrado junto ao Detran-SP. 

Para fazer o licenciamento, é preci-
so ter em mãos o número do Renavam 
- Registro Nacional de Veículos Auto-
motores ou apresentar o CRLV - Certi-
fi cado de Registro e Licenciamento de 
Veículo, exercício 2013. O veículo não 
pode apresentar restrições judiciais ou 
administrativas, assim como débitos 
de multas, IPVA ou DPVAT.

PLENÁRIA DA APL NO MUSEU
“Um breve olhar sobre o Portugal de Camões, 

Fernando Pessoa e Florbela Espanca”será o tema 
da palestra que a acadêmica professora Elaine 
Santos fará na sexta-feira (27), às 20 horas, na 
plenária solene da APL – Academia Pindamonhan-
gabense de Letras, no Museu Histórico e Peda-
gógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina. Também 
integra a programação da plenária a apresentação 
musical de Wagner Muzak e Cia. A APL é presidida 
por Alberto Marcondes Santiago. 

Elaine Santos, a palestrante

Arquivo TN

APL NA ESCOLA
Entre as atividades desenvolvidas pela Academia Pin-

damonhangabense de Letras, destaque para o evento que 
vem sendo realizado com a EE Ryoiti Yassuda. Coordenado 
pela vice-presidente APL, Juraci Faria, este trabalho consta 
de dois projetos desenvolvidos na escola. O primeiro com a 
participação do acadêmico jornalista Luiz Salgado Ribeiro, 
que  ministra ensinamentos sobre técnicas de reportagem 
aos alunos. O segundo vem de encontro à disciplina eleti-
va ‘Palavras cantadas e encantadas’, que tem à frente as 
professoras Lóris Frasinelli e Laís Guimarães. Neste projeto, 
acadêmicos são recebidos pela escola e contribuem na re-
alização de atividades literárias juntos aos alunos (saraus, 
escrita poética, produção de trovas e interpretação poética). 
Segundo a vice-presidente Juraci, “a presença da APL nos 
estabelecimentos escolares faz parte da preocupação aca-
dêmica em viabilizar uma ação social de difundir e incentivar 
a história e a literatura de Pindamonhangaba nas escolas e 
comunidades carentes do município”. Juraci complementa 
que “esta ação tem contado com a participação efetiva dos 
acadêmicos, ministrando ofi cinas de produção textual e po-
ética, interpretação e presença de palco aos jovens alunos.”

GRUPO DE ESTUDOS
Outro trabalho originado e desenvolvido 

na atual gestão da Academia de Letras é o 
Grupo de Estudos Históricos da APL, criado 
em homenagem ao centenário de nascimen-
to do historiador Waldomiro Benedito de 
Abreu (24/4/2014). Composto por acadêmi-
cos e com participação de professores locais,   
o grupo se reúne às terças-feiras, das 19 às 
20h30, na sede provisória da APL (traves-
sa Rui Barbosa, 37 – centro), para sessões 
de debates e estudos sobre a obra maior da 
história documentada de Pindamonhanga-
ba: “Pindamonhangaba Tempo & Face, do 
inesquecível Dr. Waldomiro.

Livro de Waldomiro: a história 
documentada  

Acadêmica 
Rhosana 
Dalle, res-
ponsável 
pelas dicas de 
interpretação 
e presença 
de palco aos 
jovens alunos 

AMIGO DA CULTURA
A Academia Pindamonhangabense de Le-

tras, entidade criada pela lei municipal 664, 
de 18/12/1964, agradece aos colaboradores 
e amigos da entidade, segundo a acadêmica 
Rhosana Dhalle, ‘os amigos da cultura’. Nessa 
linha se posiciona o Supermercado Excelsior, 
estabelecimento que cede (literalmente) o es-
paço onde são comercializados livros de autores 
acadêmicos.

Obras de escritores da APL podem ser 
adquiridas em supermercado

Divulgação

Divulgação

Arquivo TN
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Marcos Vinício cuba
* * *

A Associação Terapia e Lazer realizou na 
manhã de 17 de junho, no Recinto São Vito, em 
Moreira César, uma ação de combate à vio-
lência contra os idosos. Os idosos convidados 
participaram de palestra com psicólogo, alon-
gamento, dança conjunta, massagem, corte 

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

as obras da creche do 
loteamento Liberdade, em 
Moreira césar, seguem na 
avenida das orquídeas. atu-
almente, as paredes estão 
sendo levantadas.

a unidade educacional 
terá capacidade para atender 
até 240 crianças. a obra está 
sendo realizada pela parceria 
entre a Prefeitura de Pinda-
monhangaba e o Governo 
Federal, por meio do Minis-
tério da educação, via Fundo 
nacional de desenvolvimen-
to da educação.

a secretaria de obras da 
Prefeitura informou que o 
projeto contempla seis sa-
las com banheiro, sanitá-
rios masculinos, femininos e 
adaptados para pessoas com 
deficiência, salas de leitura, 
informática, técnica, de pro-
fessores, de gestor, almoxa-
rifado, recepção, secretaria, 
estacionamento, cozinha, 
dispensa, vestiário para fun-
cionários, lavanderia, refei-
tório, pátio coberto com pal-
co, área para playground e 
jardim.

Obras de creche seguem no Liberdade
Maria Fernanda Munhoz

Pinda promove ações de combate à violência ao idoso
de cabelo, assistiram à apresentação de dança 
folclórica alemã e receberam orientações da 
presidente do Conselho Municipal do Idoso.

A presidente da Associação Terapia e 
Lazer, Ana Maria M. de Carvalho, conta que 
o principal objetivo deste evento foi cons-
cientizar as pessoas que a violência contra 
os idosos não é somente a física, há também 

a psicológica. “Agradeço aos voluntários que 
contribuíram com esta atividade. É a primei-
ra vez que fizemos esta mobilização e tivemos 
um bom público, espero que a sociedade se 
mobilize e proteja os idosos. Espero que as 
pessoas prestem mais atenção e se amem 
acima de tudo, e que pensem antes de falar 
qualquer coisa aos idosos, pois às vezes as 
palavras doem muito mais que uma agressão 
física”, disse a presidente.

A presidente do Conselho Municipal do 
Idoso, Patrícia Campos, comentou que even-
tos como o realizado são de muita importân-
cia, porque servem para alertar os idosos no 
sentido de reconhecerem as situações em que 
estiverem sendo vítimas de alguma forma de 
violência para melhor combatê-las.  

“O Conselho pretende fazer, no final deste 
mês, uma caminhada, provavelmente no dia 
28, às 8 horas, sairemos da praça Monsenhor 
Marcondes. Para denunciar as pessoas po-
dem ir ao Conselho, localizado ao lado da an-
tiga Prefeitura, o atendimento é de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 11h30 e das 14 às 17h30, 
ou procurar o Cras - Centro de Referência em 
Assistência Social mais próximo”, orientou.

Terezinha de Moraes participou da mo-
bilização e comenta que achou bem interes-
sante os esclarecimentos que o psicólogo fez e 
gostou da dança.

Programação no Recinto São Vito contou com apresentações de dança

Marcos Vinício cuba

Marcos Vinício cuba
 * * *

a equipe da subprefeitura de Moreira cé-
sar realizou uma reunião com representan-
tes do der - departamento de estradas de 
rodagem - na última semana para implantar 
lombadas eletrônicas na rodovia Vereador 
abel Fabrício dias (sP-62). o vereador José 
carlos Gomes, cal, e o representante do de-
partamento de Trânsito da Prefeitura de Pin-
damonhangaba também participaram deste 
encontro.

 as lombadas serão implantadas na altu-
ra da unidade de saúde da Vila são benedito, 
nos dois sentidos. durante a reunião foi dis-
cutida que a velocidade máxima poderá ser 
de 40 km, entretanto, haverá estudos técni-

cos para que ocorra a normatização.
 a obra será executada pelo der, respon-

sável pela via, em parceria com a subprefei-
tura e secretaria de obras. ainda não foi de-
finido o início dos trabalhos.

 o subprefeito agradece ao der por ter 
atendido as solicitações da subprefeitura, 
porque eles estão cooperando com ações 
importantes, que garantem a segurança dos 
moradores do distrito. “conversamos com 
o der e conseguimos implantar as lomba-
das na altura da avenida dr. adhemar cé-
sar ribeiro e o guard-rail, agora estamos 
finalizando a passarela e agora eles en-
tenderam a necessidade destas lombadas, 
agradecemos em nome da subprefeitura e 
dos moradores”.

Região de Moreira César 
receberá lombadas eletrônicas

Reunião da equipe da Subprefeitura com representantes do DER

Janaina sanches

A creche está sendo construída ao lado 
da escola municipal

Prefeitura lança novas ações 
para combate à dengue

A Prefeitura realiza hoje (24), às 14 ho-
ras, no auditório de seu prédio central, uma 
reunião para apresentar as novas ações de 
combate à dengue do segundo semestre de 
2014 e também para o ano de 2015. 

A organização da reunião é das secretá-
rias de Saúde e Assistência Social e também 
de Governo e Integração, e contará com a 
presença das outras secretarias municipais, 
bem como representantes de vários órgãos 
da cidade.

Ainda assim, as ações para eliminar 
possíveis criadouros do Aedes aegypti 
continuam. A equipe de Controle de Vetores 
percorre toda a cidade fazendo bloqueios e 
nebulizações. 

De acordo com os dados publicados no 
Sinan-Sistema de Informações de Agravo e 
Notificações, atualizados em 23 de junho, a 
cidade registrou 3.049 notificações e deste 
número 2.541 são autóctones,  30 importa-
dos e 478 foram descartados.

Ações simples e diárias fazem com que o 
mosquito não encontre ambiente propício 
para proliferar. Caso tenha vasos de plan-
tas com pratinhos elimine a água que pode 
ficar parada neste recipiente, coloque areia 
ou fure-os, tampe a caixa d’água, feche 
bem os sacos de lixo e os mantenha longe 
do alcance de animais, troque a água dos 
animais de estimação diariamente e lave o 
recipiente, limpe as calhas, etc.

Ações simples impedem a proliferação do mosquito da dengue

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

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

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

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

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

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

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

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

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

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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

Vereador Janio Lerario

Vereador FeL ipe César - FC

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) apresentou 
uma Moção de Congratulação 
com a senhora Ceres Salles, 
- e obteve a aprovação pelo 
plenário – pela cessão de sua 
residência e futuro “Casarão 
Cultural Dr. João Laerte Sal-
les” para a realização da solene 
abertura da novena da “Festa 
do Divino”. Segundo o vere-
ador, “ esta festa é muito sig-
nificativa. Tradicionalmente, 
essa importante novena e festa 
acontecem na Paróquia Nossa 
Senhora do Bonsucesso”. 

A festa aconteceu no dia 30 
de maio e o vereador comenta 
que “a atitude de senhora Ceres 
nos deixa muito contente por 

Vereador Janio apresenta 
Moção de Congratulação 
com a Senhora Ceres Salles

ter pessoas que são tradicionais 
e valorizam estes momentos 
de grande importância pra a 
cultura de nossa cidade”. 

O evento foi promovido e 
realizado pelo Pároco da Igreja 
Matriz, padre Luiz Carlos, com 
o apoio do padre Luiz Paulo e 
a presença do novo sacerdote, 
padre Paulo Donizete de Si-
queira, que foi o celebrante. 
A festa e a novena também 
contaram com a participação 
do belíssimo Coral de 20 
mulheres, cantando músicas 
tradicionais e religiosas. “Re-
almente foi um acontecimento 
que merece destaque e os 
nossos aplausos”, finalizou o 
vereador Janio Lerario.

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

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

O vereador Felipe César 
– FC reitera ao Executivo, 
que em parceria com a Sa-
besp, faça a implantação da 
extensão da rede de esgotos 
do bairro Massaim até o 
bairro do Bonsucesso. “Este 
bairro rural tem uma grande 
população que carece dessa 
melhoria, esgoto coletado e 
tratado, que vai possibilitar 
mais saúde para os mora-
dores da região. Precisamos 
dar melhores condições de 
infraestrutura aos nossos 
bairros rurais e nosso pedido 
visa dar melhores condições 
ao homem do campo”, diz o 
vereador.

Rotatória na Estrada do 
Ribeirão Grande
O vereador Felipe Cé-

sar – FC, reitera ao prefeito 
estudos e providências para 
implantação de uma rotató-
ria na bifurcação da Estrada 
Jesus Antônio Miranda com 
a Estrada dos Mirandas, no 
bairro do Ribeirão Grande.

Segundo o vereador, con-
siderando o grande movimen-
to e tráfego que a Estrada do 
Ribeirão Grande recebe dia-
riamente, principalmente aos 
finais de semana, e os diversos 
acidentes já registrados no 

Felipe César – FC pede 
implantação de esgoto 
no bairro do Bonsucesso

local e os riscos existentes, a 
construção de uma rotatória 
vai dar mais segurança a to-
dos os usuários desta estrada 
que atende a zona rural do 
Ribeirão Grande. “Temos 
que fazer, e urgente, alguma 
coisa visando a segurança 
dos usuários da estrada do 
Ribeirão Grande e estrada dos 
Mirandas. A construção desta 
rotatória vai possibilitar maior 
conforto e segurança a todos 
que se dirigem a esta região 
da zona rural, muito procurada 
pelos turistas, principalmente 
nos finais de semana”, enfa-
tiza o vereador Felipe César.

Utilidade Pública do 
Projeto AMAR
O vereador Felipe Cé-

sar – FC teve aprovado por 
unanimidade o Projeto de 
Lei 84/2014, que declara de 
Utilidade Pública a AMAR - 
Associação de Moreira César 
de Artesanato e Reciclagem. 
A entidade, com sede no 
Residencial Pasin, tem como 
objetivo promover a prática da 
Assistência e Inclusão Social, 
o fomento e racionalização 
de atividades de artesanato e 
reciclagem, além de contri-
buir para o desenvolvimento 
do Ser Humano. A AMAR 
também realiza cursos de 
capacitação para seus asso-
ciados e toda a população de 
Moreira César e adjacências. 
“Agradecemos aos demais 
vereadores que nos apoiaram 
e votaram por unanimidade 
para que esta entidade possa 
no futuro também receber 
recursos públicos para pro-
porcionar melhor qualidade 
de vida aos seus associados”, 
agradece FC.

Toninho da Farmácia 
parabeniza coordenação da Igreja 
Santo Antônio pelas festividades

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) parabeniza 
a Sra. Terezinha e toda a sua 
equipe pelo êxito da reali-
zação da festa em louvor a 
Santo Antônio, no bairro do 
Bosque.

O vereador cumprimenta a 
todos que contribuíram para o 

sucesso das festividades e res-
salta, “Quero cumprimentar a 
todos e dizer que no ano que 
vem quando a festa completa 
50 anos, toda a comunidade 
vai se empenhar ainda mais 
para que esta tradição se 
mantenha viva no bairro do 
Bosque”.

Vereador Toninho da FarmáCia, agradeCe a popuLação que CompareCeu na FesTa de sanTo 
anTônio, no bairro do bosque, e enFaTiza que no ano que Vem a FesTa CompLeTa 50 anos e 
a Comunidade Vai se empenhar mais ainda peLo engradeCimenTo das FesTiVidades

Fotos:AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Cal agradece disponibilização 
de ônibus de Moreira César 
para o Shopping

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB)  agradece 
ao prefeito Vito Ardito Lerario 
e ao gerente da Viva Pinda, 
João Machado, que atendeu 
a reivindicação da população 
do Distrito de Moreira Cesar 
e disponibilizou horários de 
ônibus exclusivos, saindo de 
Moreira Cesar para o sho-
pping de Pindamonhangaba, 
pagando passagem integral. 
Os horários disponíveis são: 
6h45 - 8h40 - 10h40 - 12h40 
- 14h40 - 16h40 - 18h40 e o 
último às 20h40, sendo que o 
último horário de retorno do 
shopping para Moreira Cesar é 
às 22h40. O vereador Cal pede 
ainda para que também seja 
implantado linhas de ônibus 
da zona leste direto para o 

shopping, com isso a popula-
ção desta região também será 
beneficiada.

Construção de creches
O vereador Cal está acom-

panhando a construção das 
creches no Distrito de Moreira 
Cesar:  sendo uma no bairro 
Azeredo, outra no centro de 
Moreira Cesar, ao lado da 
biblioteca e a do bairro Li-
berdade, que já está em fase 
bem adiantada da construção.  

O vereador salienta que 
com essas três creches prontas, 
boa parte da população destes 
bairros serão atendidas, dando 
possibilidade para que muitas 
mães, que hoje não trabalham 
por causa dos filhos pequenos, 
conseguirem emprego para 
sustentar suas famílias.

Vereador CaL

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Lei de autoria do 
vereador Magrão 
passa a ser obrigatória

ConheCida Como “TesTe do Coraçãozinho”, 
exame de oximeTria de pulso é obrigaTório

em Todo o brasil

O vereador Carlos Eduardo de 
Moura – Magrão (PPS) vem lutando 
desde o início do seu mandato para 
que o exame de oximetria de pulso, 
conhecido como “Teste do Coração-
zinho”, seja realizado em todos os 
recém-nascidos nos berçários das 
maternidades públicas e privadas 
de Pindamonhangaba.

Em 2013, o vereador conheceu a 
história do menino Miguel, filho do 
casal Adriano Mantoni e Fernanda, 
que foi diagnosticado com cardio-
patia congênita ao nascer, o qual 
passou por cirurgia e está recuperado, 
graças ao diagnóstico precoce, feito 
através do “teste do coraçãozinho”. 
No dia 10 de junho de 2013, o Pro-
jeto de Lei nº 55/2013, de autoria 
do vereador Magrão, foi aprovado 
por unanimidade na Câmara e pro-
mulgada através da Lei nº 5.545, 
no dia 03 de julho de 2013, o que 
tornou obrigatória a 
realização do “Teste 
do Coraçãozinho” em 
Pindamonhangaba.

Desde a apro-
vação do referido 
projeto, Magrão vem 
lutando para que a 
Lei seja cumprida no 
município. Encaminhou diversos re-
querimentos à Santa Casa, em busca 
de informações para saber se o exame 
estava sendo realizado, e como não 
houve sequer resposta, encaminhou 
requerimento ao Ministério Público 
pedindo providências.

Em janeiro de 2014, o Projeto de 
Lei nº 15.302, de autoria do deputado 
Jorge Caruso foi aprovado e promul-
gada em Lei Estadual - nº 15.302 -, 
em 12 de janeiro de 2014. Isso deu 
um maior alento à Lei Municipal do 
vereador Magrão, pois a Lei Estadual 
torna obrigatória a realização do 
“Teste do Coraçãozinho” em todos 
os recém-nascidos do estado de 

São Paulo.
Na última sessão da Câmara, dia 

16, o vereador Magrão protocolou 
o requerimento nº 1462/2014, en-
dereçado à Santa Casa  solicitando 
providências no sentido de iniciar 
a realização do “Teste do Coração-
zinho”. Segundo determinação do 
Ministério da Saúde, publicado no 
Portal Brasil, no dia 11 de junho de 
2014, o referido teste será realizado 
de forma universal como parte da 
triagem neonatal do Sistema Único 
de Saúde (SUS), ou seja, Teste do 

Coraçãozinho agora é 
obrigatório no SUS. A 
determinação do Mi-
nistério da Saúde foi 
publicada no Diário 
Oficial da União, no 
dia 11 de junho.

“Estou muito feliz 
nesse dia, em poder 

levar essa informação aos munícipes, 
que nossa Lei municipal, hoje passa 
a ser obrigatória em todo o Brasil. 
A realização desse exame é uma 
antiga reivindicação da Associação 
de Assistência à Criança Cardiopa-
ta – Pequenos Corações”, observou 
Magrão. Para ele, “a realização do 
Teste do Coraçãozinho minimiza os 
riscos de defeitos congênitos mais 
letais decorrentes da ausência de 
diagnóstico precoce. A determinação 
do Ministério da Saúde, tornando 
obrigatória a realização do exame 
vem em boa hora, corroborando 
com nosso projeto e ideias e que vai 
salvar muitas vidas”.

Vereador magrão (à direiTa) Com migueL e 
seus pais, adriano manToni e Fernanda

a parTir de agora, TesTe do 
Coração é obrigaTório

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Professor Eric dá mais um passo 
para implantação de curso Técnico 
em Segurança do Trabalho

enConTro aConTeCeu em são paulo
Com prefeiTo e auToridades do

CenTro paula souza

O vereador Professor Eric 
(PR) reuniu-se, na segunda-
feira, dia 02 de junho, com o 
prefeito Vito Ardito Lerario, a 
diretora da ETEC João Gomes 
de Araujo, Professora Mirtes 
Marroco Paim e autoridades do 
Centro Paula Souza em São Pau-
lo, para discutir a implantação de 
mais cursos técnicos em nossa 
cidade, entre eles, o de “Técnico 
em Segurança do Trabalho” no 
Distrito de Moreira César. Du-
rante o encontro, ficou acertado 
entre as partes, firmar um convê-
nio entre a prefeitura e o Centro 
Paula Souza, onde nossa cidade 
cede o espaço físico e monta o 
laboratório, enquanto o Centro 
entra com toda tecnologia ne-
cessária para o andamento do 
curso. “Precisamos cuidar para 
que as pessoas de nossa cidade 
consigam empregos aqui. Nos-
so parque industrial é grande, 
novas empresas estão vindo se 
instalar em Pindamonhangaba 
e, por esta razão, é necessário 
que novos cursos preparem a 

qualificação profissional dos 
moradores de nossa cidade. 
Agradeço à diretora da ETEC, 
Professora Mirtes, ao prefeito 
Vitão e toda sua equipe, que 
estão dando todo apoio neces-
sário para que este projeto se 
concretize. Vamos trabalhar 
juntos para mais esta conquista”, 
concluiu o Professor Eric.

Centro Comunitário e 
Iluminação no Taipas
Através do requerimento 

nº 1.281/2014, endereçado ao 
Executivo municipal e ao Se-
cretário de Planejamento, Jorge 
Samahá, o vereador Professor 
Eric está solicitando estudos e 
providências para construção de 
um centro comunitário no bairro 
Taipas. Já no requerimento nº 
1.295/2014, o parlamentar so-
licita ao Executivo, à Empresa 
Bandeirante Energia e à Subpre-
feitura a instalação de ilumina-
ção na rodovia Abel Fabrício 
Dias – SP 62, nas proximidades 
da Igreja Santa Cruz, no bairro 
Taipas. “O Taipas é o último 
bairro de nossa cidade em di-
reção à Roseira. Muito antigo, 
precisa de benfeitorias simples 
para melhorar o dia-a-dia dos 
moradores. Peço ao Prefeito que 
estude com carinho e realize, 
no menor tempo, estas obras 
que, sem duvida alguma, vão 
melhorar a vida dos moradores 
daquela comunidade”, concluiu 
o vereador Professor Eric.

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador proFessor eriC
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Por Ana Camila Campos

O profissional
Irineu atua há dois 

anos como diretor de co-
municação do sindicato e 
está há cinco na institui-
ção. É representante do 
Sindicato dos Metalúr-
gicos de Pinda na CNM 
- Confederação Nacional 
dos Metalúrgicos da CUT.

Ele conta que seu pa-
pel é integrar todos, infor-
mando tudo de relevante 
que acontece na Federa-
ção e Confederação e que é 
do interesse dos metalúr-
gicos, além de promover a 
integração de informações 
entre empresas, temas 
como: benefícios, salários, 
questões de acidentes e 
etc. Atualmente na cidade, 
são cerca de 10 mil meta-
lúrgicos e, de acordo com 
ele, a tendência desse nú-
mero é aumentar.

“Em um período de 
dois anos, a previsão é de 
que mais um grande nú-
mero de empresas novas 
se instalem na cidade, 
principalmente, devido à 
instalação do novo Parque 
Industrial”, explicou.

Ele comentou sobre a 
crise iminente de empre-
gos no setor e também 
esclareceu que, embora 
Pinda não seja sede de 
montadoras, o impacto 
das demissões das gran-
des empresas do setor na 
região reflete diretamen-
te na economia do muni-
cípio, pois as indústrias 
fornecem matéria prima 
para o ramo e, dessa for-
ma, acabam prejudicadas.

Além disso, comentou 
sobre o grande número de 
demissões ocorridas em 
uma grande indústria do 
setor de tubos instalada na 
cidade. “Grandes empre-
sas oferecem salários ele-
vados, que em média, es-
tão acima dos R$ 2.500. É 
difícil um trabalhador que 
tem uma média salarial 
dessa se adaptar em um 
novo emprego ganhando 
praticamente a metade do 
que estava acostumado”, 
aponta.

Qualificação
profissional

Como uma das formas 
de mudar essa realidade, 
Irineu destacou o inves-
timento do Sindicato na 
qualificação profissional 

A luta em defesa das pessoas
Em diversas funções que ocupa na sociedade, Benedito Sérgio Irineu 
desenvolve trabalhos para defender o direito das pessoas.

O atual diretor de Comu-
nicação do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pindamo-
nhangaba e presidente da 
Associação Afrolivre é tam-
bém pai, religioso e traba-
lhador.

É o 14º filho de uma fa-
mília numerosa cuja maio-
ria são mulheres. Seu pai foi 
um pedreiro muito conhe-
cido na cidade, chamado de 
“Antonio Construtor” que, 
assim como a mãe, falece-
ram muito cedo.

Foi criado no Alto Tabaú e, 
aos 14 anos, cursava o Senai, 
onde se formou em técnico de 
mecânica e usinagem.

Atualmente, é casado 
e tem dois filhos (19 e 17), 
com quem, nas poucas ho-

ras de lazer, gosta de ir à 
praia.

“A gente sempre bata-
lhou, sempre correu atrás. 
Acredito que por termos 
passado por dificuldades é 
que passamos a entender as 
dificuldades das outras pes-
soas. Só quem passou é que 
sabe a dor que é, e isso per-
mite que tenhamos uma vi-
são diferente do sofrimento 
do outro”, refletiu.

Junto com a banda An-
gelus está preparando o 
segundo CD de músicas 
católicas, que são entoadas 
pelas celebrações na cidade. 
Religioso, frequenta e tam-
bém canta nas missas.

Não tem time de futebol, 
mas a expectativa de Irineu 

A luta em defesa das pessoas
Em diversas funções que ocupa na sociedade, Benedito Sérgio Irineu 
desenvolve trabalhos para defender o direito das pessoas.

dos metalúrgicos, prin-
cipalmente, apostando 
nas parcerias com es-
colas e instituições que 
promovam cursos de 
capacitação, para que o 
trabalhador busque essa 
qualificação para a recolo-
cação no mercado de tra-
balho. 

“Temos um grande in-
vestimento na questão da 
formação para oferecer 
no sindicato ou por meio 
dele condições de descon-
to para que o trabalhador 
possa buscar um aprimo-
ramento e disputar va-
gas com salários maiores. 
Esse é um trabalho que 
vem sendo desenvolvido 
desde a gestão anterior”, 
afirmou.

Além dos cursos profis-
sionalizantes, outro exem-
plo é a promoção do curso 
de informática sediado no 
Sindicato. Dois professo-
res desenvolvem os traba-
lhos para os associados e 
familiares e dependentes. 

Investimento 
da gestão

Um dos maiores obje-
tivos da nova gestão que 
está à frente do Sindicato 
é a aproximação do órgão 
junto aos trabalhadores. 
Por isso, por meio de um 
plano de gestão, a lide-
rança decidiu aumentar o 
número de diretores, para 
que possam acompanhar 
os trabalhadores em vá-
rias empresas ao mesmo 

tempo. Hoje, são 56 pes-
soas desenvolvendo esse 
trabalho. “Estando mais 
perto, a gente vai anali-
sando e trabalhando. Essa 
visão faz parte do que cha-
mamos de OLT – Organi-
zação no Local de Traba-
lho, dessa forma, fica mais 
fácil organizar, sindicali-
zar e orientar o trabalha-
dor nas questões do dia a 
dia”, esclareceu.

Além da proximidade, 
isso contribui para um tra-
balho mais atento, dinâmi-
co, que leva o caminhão do 
sindicato à frente das fábri-
cas com mais frequência e 
reflete nas ações do órgão. 
“Nessa gestão, percebemos 
que as negociações com as 
empresas fluíram mais rá-
pido, com mais pessoas en-
volvidas”, avaliou.

Outro apontamento é 
com relação ao número de 
acidentes e ocorrências. 
Com a proximidade aos 
trabalhadores, os direto-
res do sindicato acabaram 
desenvolvendo uma fisca-
lização e um acompanha-
mento maior, o que gera 
as notificações com mais 
precisão, culminando em 
uma atuação sindical mais 
forte.

Visão
Muitas pessoas ainda 

têm uma visão errônea 
do órgão, enxergando-o 
como uma união de pes-
soas “baderneiras”, que 
gritam e tumultuam. Nós 

tentamos demonstrar que 
não é isso. O sindicato 
presta um serviço para a 
comunidade. Nos aciden-
tes, nas condições de tra-
balho precárias que exis-
tem, se não houvesse o 
Sindicato, esses trabalha-
dores não teriam o salário 
que têm e não teriam as 
condições de trabalho que 
têm hoje e que ainda não 
são as ideais”, justifica.

Comunicação
A comunicação é es-

sencial para que as pesso-
as saibam o que acontece 
e tenham informações so-
bre os seus direitos, o que 
pode ou não deve ser feito. 
“Por isso utilizamos do es-
paço de mídia que temos: 
jornal, site, programas em 
duas rádios para que pos-
samos estar sempre em 
contato com o trabalhador 
e com a população.”

Comissão Municipal 
de Emprego

Preocupado com essas 
questões, ele destaca que, 
sempre diante do anún-
cio de instalação de um 
anova empresa na cidade, 
os questionamentos gi-
ram em torno do tipo de 
emprego e condições de 
trabalho que serão ofe-
recidos, pois ressalta que 
Pinda não precisa de em-
presas que ofereçam más 
condições aos funcioná-
rios, pois o órgão tem a 
obrigação de zelar pela 
saúde do trabalhador.

Diante de diversas 
discussões sobre discri-
minação e preconceito 
e por perceber a grande 
incidência de bullying e 
piadas sobre negros em 
vários âmbitos da socie-
dade, um grupo de pesso-
as se reuniu com o objeti-
vo de discutir e mobilizar 
a sociedade para falar 
sobre essas questões e os 
problemas sociais decor-
rente delas. No total, 15 
membros compõem a di-
retoria, que busca cada 
vez mais parcerias para 
desenvolver esse traba-
lho. Vale ressaltar que 
nem todos são negros, 
mas representantes das 
mais diversas etnias jus-
tamente para promover a 
integração e igualdade.

“Setenta por cento da 
população negra se encon-
tra nas periferias e, por isso, 
estão mais sujeitas à violên-
cia, ao tráfico e à prostitui-
ção. Em 2013, realizamos 
um evento comemorativo 
aos 125 anos da revogação 
da Lei Áurea e o projeto 
Afrolivre teve início com 
essa ação na ‘Semana da 
Liberdade”. Além de desen-
volver palestras em escolas, 
o objetivo do grupo é valori-
zar as raízes negras e a iden-
tidade, pois Irineu destaca 
que “quem se valoriza não 
se deixa discriminar”.

As ações
Como uma forma de 

exaltar a cultura brasilei-
ra, eles promovem aulas 
de hip hop e capoeira, 
duas vezes por semana, 
na sede do programa, 

com o objetivo de ofere-
cer lazer e cultura a fim 
de tirar crianças e jovens 
da rua. “Buscamos di-
versas formas de discutir 
essas questões com a co-
munidade para, gradati-
vamente, acabar com o 
preconceito”, disse.

O presidente do Afro-
livre também comentou 
sobre a Lei sancionada re-
centemente pela presiden-
te Dilma Rousseff, na qual 
20% das vagas em concur-
sos públicos da adminis-
tração federal serão para 
candidatos que se declara-
rem negros ou pardos.

“Seja para concursos ou 
universidades, não somos 
a favor das cotas eternas. 
Nós somos a favor é de uma 
educação eficiente, que pro-
porcione a negros e brancos 
oportunidades iguais, pois 
hoje, a diferença das grades 
curriculares de escolas pú-
blicas e privadas é gigantes-
ca”, defendeu.

Objetivo
A proposta do Afrolivre 

é a promoção de oportuni-
dades para que as pessoas 
tenham alternativas para 
a escolha do próprio ca-
minho. “Percebemos que 
o que todos querem são 
oportunidades. O brasilei-
ro é um povo trabalhador. 
Temos que dar é uma vi-
são de futuro. Se o jovem 
não tiver isso, ele vai pegar 
aquilo que aparecer, por-
que não haverá perspecti-
va de vida e o que estamos 
tentando fazer é justamen-
te mostrar essa outra pers-
pectiva”, completou.

Grupo luta pela igualdade de direitos entre as pessoas

Irineu durante palestra da semana da liberdade

Afrolivre

Afrolivre

Irineu durante ação da Afrolivre

para a Copa é a vitória do 
Brasil. “A gente valoriza 
muito o outro e desdenha 
o que tem. Se todo mundo 
valorizar, incentivar e em-
purrar o que temos, a gen-
te conquista. Muitas vezes 

não estamos tecnicamen-
te melhor do que o outro, 
mas é possível ganhar e 
já tivemos prova disso 
quando a França nos ven-
ceu em 1998, pois éramos 
muito melhores”.

Afrolivre

G
ui

lh
er

m
e 

M
ou

ra

Guilherme Moura
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cultura & lazer

I Festival Junino 
do Vale do 
Paraíba é sucesso

Maria Fernanda Munhoz
* * *

Pindamonhangaba realizou, no feria-
do, o I Festival Junino do Vale do Paraí-
ba. Mais de 15 mil pessoas passaram pelo 
km 11 da rodovia Caio Gomes Figueire-
do durante o evento, que teve manifes-
tações culturais de Pinda e dez cidades 
da região, por meio do Codivap Turismo, 
trem do forró no sábado e no domingo, 
atrações de lazer para as crianças, ar-

tesanato, barracas de alimentação dos 
empresários dos núcleos turísticos do Pi-
racuama e do Ribeirão Grande, distribui-
ção de mudas de árvores, pau de sebo e 
shows sertanejos para encerrar todas as 
noites. O festival foi realizado pela Pre-
feitura de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Governo e Departamen-
to de Turismo, com apoio de todos os se-
tores da administração municipal, e par-
ceria com o Governo do Estado.

Luis Cláudio/Portal R3 

Portal de entrada e decoração da festa foram destaques elogiados pelos visitantes

Orquestra de Viola de São José foi atração na abertura

Todos os dias de evento foram encerrados com shows

Trem do forró: foi maneira divertida de ir ao Festival 

A organização do evento contabilizou mais de 15 mil pessoas presentes ao festival, curtindo gastronomia e shows Pau de sebo: desafio da festa

Praça de alimentação permaneceu lotada nos quatro dias de festival Quadrilheiros de Queluz foram destaque do encerramento
Divulgação Turismo Pinda

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Luis Cláudio/Portal R3 
 

Luis Cláudio/Portal R3 

Luis Cláudio/Portal R3 
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Corredor Ecológico: uma saída 
para preservação ecológica

AbertAs inscrições pArA corridA pindA
Marcos Vinício cuba

* * *
a equipe de organização da 

corrida Pinda 2014 promoveu 
uma reunião com representantes 
de escolas, academias, equipes de 
atletismo e com órgãos de impren-
sa na noite de segunda-feira (16), 
no auditório da Prefeitura, para 
anunciar a abertura das inscri-
ções. os interessados em partici-
par da prova podem acessar o site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.
br e clicar no banner da competi-
ção comemorativa. 

a corrida Pinda será realizada 
no dia 6 de julho, com largadas no 
Largo do Quartel, às 9 horas. as 
primeiras provas serão pelas cate-
gorias mirim e infantil; na sequên-
cia, para os competidores da corri-
da de 10 km; categoria pré-mirim, 
e corrida de 4 km e caminhada. as 
largadas serão feitas simultanea-
mente.

ao todo, estão sendo oferecidas 
6 mil vagas, sendo 800 para as cate-
gorias pré-mirim, mirim e infantil; 
1.600 para corrida de 4 km; 1.100 
para corrida de 10 km e 2.500 para 
caminhada. a retirada dos kits será 
no dia 5 de julho, das 8 às 18 horas, 
no ginásio Juca Moreira. 

a corrida Pinda 2014 é uma 
competição comemorativa aos 
309 anos de Pindamonhangaba 
e será promovida pela Liga co-
neleste de atletismo, por meio de 
parceria entre a Prefeitura, via se-
cretaria de Juventude, Esportes e 
Lazer, e Tenaris, com o apoio da 

Lei de incentivo ao Esporte, do 
Governo Federal.

as escolas interessadas em se-
rem representadas devem entrar 
em contato com os organizadores 
pelo botão Fale conosco e solicitar 
a inclusão do nome da escola na 
relação. É importante que todos os 
inscritos compareçam à prova. a 
equipe organizadora destaca que 
há escolas que inscrevem vários 
alunos, mas nem todos compare-
cem e acabam ocupando vagas de 
quem realmente deseja praticar a 
atividade física.

ImpREnsA dEvERá 
FAzER CAdAsTRo

os órgãos de imprensa 
devem fazer o cadastro 
prévio para cobertura do 
evento. os veículos po-
dem utilizar o interesse 
pelo botão Fale Conosco 
do site da prova. só pode-
rão ser cadastrados dois 
profissionais por veículo, 
basta enviar nome com-
pleto, função e a denomi-
nação do veículo até sex-
ta-feira (27). 

os organizadores es-
tão preparando uma área 
específica para que os 
profissionais da imprensa 
possam desempenhar suas 
funções da melhor forma 
possível. 

cinTia caMarGo
* * *

Em visita a são José dos cam-
pos, o presidente do codivap - 
consórcio de Desenvolvimento do 
Vale do Paraíba, Litoral e norte e 
serra da Mantiqueira, esteve na 
sede da TV Vanguarda, em um 
encontro com representantes do 
Projeto corredor Ecológico Vale 
do Paraíba. o objetivo foi propor 
ao consórcio a apresentação do 
projeto – que prevê uma parceria 
com as cidades da região para o 
incentivo ao reflorestamento - na 
próxima reunião do codivap, em 
julho, em ubatuba.

Para o presidente do consór-
cio, será uma ótima oportunidade 
para que conheçam a iniciativa 

e se mobilizem para formar cor-
redores ecológicos na região que 
abrange as 44 cidades do codivap, 
com incentivos a novos projetos.

a questão do tombamento da 
serra da Mantiqueira vem sen-
do discutida em reuniões do co-
divap. Totalmente contrários ao 
tombamento, todos os prefeitos 
que compõem o consórcio defen-
dem a ideia de que a serra deve 
manter-se como é atualmente, 
com mais áreas replantadas e pre-
servadas.

O projeto
criado em 2007, a iniciativa 

corredor Ecológico do Vale do 
Paraíba reúne organizações do 
primeiro, segundo e terceiro seto-
res em busca de uma meta ambi-

ciosa: em 10 anos reconectar 150 
mil hectares de áreas desmatadas 
de Mata atlântica em proprieda-
des privadas e públicas.

Para isso, estão sendo forma-
dos corredores ecológicos conec-
tados por faixas contínuas ou mo-
saicos de atividades sustentáveis 
que ajudarão na sobrevivência e 
na recuperação da fauna e da flo-
ra, alinhados às necessidades so-
ciais, econômicas e culturais das 
pessoas e da região.

Para isso, o projeto desenvol-
veu a metodologia chamada de 
Linhas de conectividades, que 
visa diminuir os riscos do inves-
timento florestal e garantir o de-
senvolvimento e a perenidade das 
florestas.

Reunião do presidente do Codivap com representantes do Corredor Ecológico

Alunos da Fatec recebem novo laboratório
o governador de são Paulo, Ge-

raldo alckmin, entregou na sexta-
feira (20), o novo bloco pedagógico 
da Fatec - Faculdade de Tecnologia 
do Estado de Pindamonhangaba. o 
valor de investimento na constru-
ção das novas instalações superou 
r$ 3,6 milhões.

“É importante destacar que 
todas as Fatecs possuem cursos 
voltados para as atividades in-
dustriais da região”, ressaltou o 
governador.

o novo bloco abriga duas salas 
de aulas, sete laboratórios (auto-
mação, informática, física, eletri-
cidade e eletrônica, mecânica dos 
fluídos, processos e usinagem), 
biblioteca e auditório com capaci-
dade para 120 pessoas, entre ou-
tros ambientes.

Foram feitas também obras 
de construção da cabine primá-
ria e instalação de três postos de 
transformação (um para atender 
o bloco de laboratórios de solda-
gem, outro para o bloco novo e o 
terceiro para atender dois blocos: 
o administrativo e o pedagógico), 
além da instalação do sistema de 

vigilância por câmeras. nos últi-
mos anos, o Estado também in-
vestiu na unidade mais de r$ 2 
milhões em mobiliário e equipa-
mentos.

a diretora da Fatec de Pinda, 
cristina aires Elisei, disse que o 
novo bloco é muito importante 
para a aprendizagem dos alunos. 
“É completo e adequado às ativi-

dades dos estudantes e professo-
res. É tudo amplo e simula bem o 
que os futuros profissionais vão 
encontrar nas empresas”. 

a secretária de saúde e assis-
tência social representou o pre-
feito de Pindamonhangaba no 
evento.

Sobre a Fatec
implantada em 2006, a Fatec 

tem 1.111 matriculados. o vesti-
bular para o segundo semestre 
deste ano ofereceu 240 vagas, 
distribuídas entre cinco cursos 
superiores de tecnologia: Ges-
tão Empresarial (Educação a 
Distância - EaD, novidade neste 
processo seletivo); Manutenção 
industrial; Mecânica: Processos 
de soldagem; Processos Metalúr-
gicos; e Projetos Mecânicos. uma 
demonstração do interesse da co-
munidade pela modalidade a dis-
tância é a demanda no vestibular 
- 208 inscritos para 40 vagas.

Pindamonhangaba conta tam-
bém com a Etec - Escola Técnica 
Estadual, João Gomes de araújo, 
integrada ao centro Paula sou-
za em 1994. neste semestre,1.531 
alunos estudam na unidade, sendo 
238 no Ensino Médio e 1.293 divi-
didos entre os 11 cursos técnicos.

Pela parceria firmada com a 
secretaria Estadual da Educação, 
o centro Paula souza também ofe-
rece Ensino Técnico em duas es-
colas estaduais do município - as 
EEs alzira Franco e Prof. rubens 
Zamith, mantendo um total de 312 

matriculados no período noturno.
sobre o centro Paula souza 

- autarquia do Governo do Es-
tado de são Paulo vinculada à 
secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, ciência, Tecnolo-
gia e inovação, o centro Paula 
souza administra Faculdades 
de Tecnologia (Fatecs) e Escolas 
Técnicas (Etecs) estaduais, além 
das classes descentralizadas - 
unidades que funcionam com 
um ou mais cursos técnicos, sob 
a supervisão de uma Etec -, em 
cerca de 300 municípios paulis-
tas. 

Celebração de Corpus Christi lota ginásio da Ferroviária
ana caMiLa caMPos

* * *
Como um momento de reflexão e fé, a 

comunidade católica de Pindamonhangaba 
percorreu as ruas da cidade na última quin-
ta-feira (19) para celebrar o corpus christi, 
que comemora a “ascenção do senhor”.

neste ano, até mesmo os tradicionais 
tapetes acompanharam o clima de copa 
do Mundo e muitos foram enfeitados com 
bandeirinhas e motivos que representam o 
país.

Em meio à cantoria, os participantes 
agitavam bandeirinhas brancas em sinal 
de paz. 

À frente da procissão, acontecia o “quei-
mar” de incenso ou incensação, como é 
chamada, significando reverência e oração, 
como consta na sagrada Escritura, como 
adoração e honra: salmo 140,2 :- “suba mi-

nha prece como incenso em tua presença, 
minhas mãos erguidas como oferta vesper-
tina.”

Muitas crianças também fizeram par-
te da comemoração, que reúne os fiéis em 
torno de sua herança mais preciosa deixa-
da por cristo, o sacramento da sua própria 
presença.

No final do percurso, eles ocuparam as 
arquibancadas do ginásio da aa Ferroviá-
ria para encerrar as comemorações com a 
celebração da santa Missa pelo decano pa-
dre celso aloísio cardoso.

cerca de 6 mil pessoas participaram da 
celebração. 

Governador entregou novo bloco pedagógico da Fatec

Cristina Aires Elisei

odirley Pereira odirley Pereira

Divulgação

Fiéis se reuniram no 
ginásio da Ferroviária 
ao final da celebração

Paulo Flauzino
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.655-A, DE 27 DE MAIO DE 2014.
Denomina de JOÃO LIVRAMENTO  a Rua Projetada 3, no bairro Mombaça.
(Projeto de Lei nº 68/2014, de autoria do Vereador Jânio Ardito Lerário)
 Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. Fica denominada de JOÃO LIVRAMENTO a Rua Projetada 3, composta pela Área 
Desmembrada 03 – Matrícula nº 43.651 e pela Área Desmembrada 02 – Matrícula 43.653 
do CRIA, que tem início na Rua Projetada 01 (composta pela Área Desmembrada 01 – 
e composta pela Área Desmembrada 01, Matricula nº 43.651 do CRIA) e vai até a Rua 
Gabriela de Barros Lessa do Loteamento Residencial Dr. Lessa, desapropriada através do 
Decreto nº 4.804 de 03 de fevereiro de 2012, para melhoria do Sistema Viário.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 27 de maio de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 27 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.050, DE 13 DE MAIO DE 2014.
Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do inciso IV do artigo 11º, da Lei Municipal nº 5.555, de 17 de julho de 
2013,

D E C R E T A:
Art. 1º  Ficam transpostos os recursos orçamentários no valor de R$ 871.000,00 
(oitocentos e setenta e um mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no 
corrente exercício, classifi cados nas seguintes dotações:

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.12  Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB)
2036               Manutenção Atenção Básica
10.301.0020.5            3.3.90.30 – Material de Consumo (326)                            R$  800.000,00

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.31  Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental
1005               Prédios Escolares e Áreas de Lazer
12.361.0013.1            4.4.90.51 – Obras e Instalações (402)                                 R$  71.000,00

Art. 2º       Os recursos transpostos pelo artigo anterior correrão por conta de anulação das 
seguintes dotações orçamentárias: 

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.12  Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB)
1023               Postos Saúde – Ambulatório/ PSF/ Reformas
10.301.0020.5            4.4.90.51 – Obras e Instalações (321)                               R$  800.000,00

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.31  Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental
1025               Equipamentos em Geral
12.361.0013.1            4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (403)    R$  71.000,00

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

Pindamonhangaba,  13  de maio de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.049, DE 13 DE MAIO DE 2014.
Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do inciso IV do artigo 11º, da Lei Municipal nº 5.555, de 17 de julho de 
2013,

D E C R E T A:
Art. 1º  Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$ 236.000,00 
(duzentos e trinta e seis mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente 
exercício, classifi cados nas seguintes dotações:

07.00 SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO

07.10  Gabinete do Secretário
1025                    Equipamentos em Geral
04.122.0005.1           4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (142) R$  236.000,00

Art. 2º       Os recursos remanejados pelo artigo anterior correrão por conta de anulação das 
seguintes dotações orçamentárias: 

05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

05.30   Departamento de Agricultura
2032               Promoção e Extensão Rural
20.606.0011.1            3.3.50.30 – Material de Consumo (88)                                    R$  150.000,00
20.606.0011.1            3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica (89)    R$    86.000,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba,  13  de maio de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

AUTO DE INFRAÇÃO/ AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE MULTA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 154/14
Em: 13/12/13
Processo nº: 1814/2013
Atividade: AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
Razão Social: SERVIÇO DE HEMOTERAPIA SÃO JOSE DOS CAMPOS LTDA
CNPJ / CPF: 50459395/0008-30
Endereço: Rua Major José dos Santos Moreira, 466.
Município: Pindamonhangaba.
Responsável Técnico: MAIRA DE ASSIS BARBOSA
CPF: 289083358-54
Auto de Infração nº: 2039
Defesa: Indeferida.
Auto de Imposição de Penalidade MULTA nº: 1374
Recurso: indeferido

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

CEP: 12410-050 – fone/fax: (12)3644-5980

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

CEP: 12410-050 – fone/fax: (12)3644-5980

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 154/14
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 154/14
Faz saber que:

Em: 13/12/13
Processo nº: 1814/2013
Atividade: AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
Razão Social: SERVIÇO DE HEMOTERAPIA SÃO JOSE DOS CAMPOS LTDA
CNPJ / CPF: 50459395/0008-30
Endereço: Rua Major José dos Santos Moreira, 466.
Município: Pindamonhangaba.
Responsável Técnico: MAIRA DE ASSIS BARBOSA
CPF: 289083358-54
Auto de Infração nº: 2039
Defesa: Indeferida.
Auto de Imposição de Penalidade MULTA nº: 1374
Recurso: indeferido

AUTO DE INFRAÇÃO/ AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE MULTA

Ata da 22.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.06.2014.

Às dezessete horas do dia três de junho 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 Vigésima Segunda 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 21.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
29.05.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0048/14 Sônia Simões 
Machado Monteiro. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva DEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0050/14 Adelson Alves Baptista. 
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, 03 de Junho de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 22.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.06.2014.

Às dezessete horas do dia três de junho 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 Vigésima Segunda 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 21.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
29.05.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0048/14 Sônia Simões 
Machado Monteiro. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva DEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0050/14 Adelson Alves Baptista. 
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, 03 de Junho de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 22.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.06.2014.

Às dezessete horas do dia cinco de junho 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 Vigésima Segunda Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante 
de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 22.ª Sessão Ordinária, realizada em 
03.06.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0030/14 Filipos 
Ramos. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0043/14 Felipe Monteiro 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, 05 de Junho de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 22.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.06.2014.

Às dezessete horas do dia cinco de junho 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 Vigésima Segunda Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante 
de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 22.ª Sessão Ordinária, realizada em 
03.06.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0030/14 Filipos 
Ramos. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0043/14 Felipe Monteiro 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, 05 de Junho de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 23.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 09.06.2014.

Às dezessete horas do dia nove de junho 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 Vigésima Terceira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do 
Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, 
membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 23.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
05.06.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0021/14 José Carlos 
Santos Cataldi. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DEFERIDO, votado 
pela maioria: 1-0040/14 Marta Bastos Dias. 
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, 09 de Junho de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 23.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 09.06.2014.

Às dezessete horas do dia nove de junho 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 Vigésima Terceira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do 
Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, 
membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 23.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
05.06.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0021/14 José Carlos 
Santos Cataldi. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DEFERIDO, votado 
pela maioria: 1-0040/14 Marta Bastos Dias. 
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, 09 de Junho de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 23.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 10.06.2014.

Às dezessete horas do dia dez de junho 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 Vigésima Terceira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza 
Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 23.ª Sessão Ordinária, realizada em 
09.06.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. 
Adelson Cavalcante de Souza Filho DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0031/14 Samara 
Brito dos Santos. II – EXPEDIENTE: Ofício 027/14-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, 10 de Junho de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 23.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 10.06.2014.

Às dezessete horas do dia dez de junho 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 Vigésima Terceira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza 
Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 23.ª Sessão Ordinária, realizada em 
09.06.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. 
Adelson Cavalcante de Souza Filho DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0031/14 Samara 
Brito dos Santos. II – EXPEDIENTE: Ofício 027/14-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, 10 de Junho de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Pindamonhangaba, 18 de junho de 2014.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2014 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 135/2014 de “Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de locação, transporte, instalação, retirada e sucção de dejetos de 
banheiros químicos e locação de pias portáteis, para eventos do município de 
Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 13/06/2014: 

 
ATA nº 100 Empresa: STP – SISTEMA DE TRANSPORTES PRÁTICOS LTDA. ME 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 Diária Banheiro Químico tipo standart. Un. Diária Polyjohn 90,00 800 

02 Diária Banheiro Químico tipo luxo. Un. Diária Polyjohn 113,33 20 

03 Diária Banheiro Químico tipo portadores de necessidades 
especiais. Un. Diária Polyjohn 125,00 200 

04 Diária Pia portátil para higienização das mãos. Un. Diária Polyjohn 123,33 80 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

Pindamonhangaba, 18 de junho de 2014.

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 135/2014 de “Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de locação, transporte, instalação, retirada e sucção de dejetos de 
banheiros químicos e locação de pias portáteis, para eventos do município de 
Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 13/06/2014:

ATA nº 100 Empresa: STP – SISTEMA DE TRANSPORTES PRÁTICOS LTDA. ME
ITEM UNID.

DE 
MEDIDA

DESCRIÇÃO
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$)

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL

01 Diária Banheiro Químico tipo standart. Un. Diária Polyjohn 90,00 800

02 Diária Banheiro Químico tipo luxo. Un. Diária Polyjohn 113,33 20

03 Diária Banheiro Químico tipo portadores de necessidades 
especiais. Un. Diária Polyjohn 125,00 200

04 Diária Pia portátil para higienização das mãos. Un. Diária Polyjohn 123,33 80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
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LEI Nº 5.656-A, DE 27 DE MAIO DE 2014.
Denomina de Avenida ÁLVARO PINTO MADUREIRA  a Rua Projetada 2, no bairro 
Mombaça.
(Projeto de Lei nº 67/2014, de autoria do Vereador Jânio Ardito Lerário e 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°. Fica prolongada a denominação de ÁLVARO PINTO até a Rua Projetada 02 – Matrícula 
nº 43.651 do CRIA, que tem início na Rua Projetada 01 (composta pela Área Desmembrada 
01 – Matrícula nº 42.357 e composta pela Área Desmembrada 01 – Matrícula 43.651 do 
CRIA) e vai até a Rua 22 do Loteamento Real Ville – Fase 2 (Reservada a Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba para futura melhoria do Sistema Viário), composta pela 
Área Desmembrada 01 - Matricula nº 42.357 do CRIA, desapropriada através do Decreto nº 
4.804, de 03 de fevereiro de 2012, para melhoria do Sistema Viário.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 27 de maio de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 27 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.656-A, DE 27 DE MAIO DE 2014.
Denomina de Avenida ÁLVARO PINTO MADUREIRA  a Rua Projetada 2, no bairro 
Mombaça.
(Projeto de Lei nº 67/2014, de autoria do Vereador Jânio Ardito Lerário e 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°. Fica prolongada a denominação de ÁLVARO PINTO até a Rua Projetada 02 – Matrícula 
nº 43.651 do CRIA, que tem início na Rua Projetada 01 (composta pela Área Desmembrada 
01 – Matrícula nº 42.357 e composta pela Área Desmembrada 01 – Matrícula 43.651 do 
CRIA) e vai até a Rua 22 do Loteamento Real Ville – Fase 2 (Reservada a Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba para futura melhoria do Sistema Viário), composta pela 
Área Desmembrada 01 - Matricula nº 42.357 do CRIA, desapropriada através do Decreto nº 
4.804, de 03 de fevereiro de 2012, para melhoria do Sistema Viário.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 27 de maio de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 27 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.062, DE 29  DE MAIO  DE 2014.
Altera dispositivos do Decreto nº 4.963, de 02 de maio de 2013, que regulamenta a Lei n.º 
4111, de 29 de dezembro de 2.003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza – ISSQN, e estabelece obrigações acessórias relativas ao Sistema Eletrônico do 
Município – Guia de Informação de ISS Eletrônica.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, 

D E C R E T A:
Art. 1º Fica alterado o §1º do art. 4º do Decreto nº 4.963, de 02 de maio de 2013, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º ...
 § 1º. O prestador de serviços deverá escriturar por meio eletrônico, disponibilizado via 
Internet, mensalmente, as Notas Fiscais, com seus respectivos valores, emitindo ao fi nal do 
processamento o boleto bancário e efetuar o pagamento do imposto devido.
...”
Art. 2º Fica alterado o art. 15 do Decreto nº 4.963, de 02 de maio de 2013, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15 Fica instituído o controle da autenticidade de documento fi scal, disponibilizado 
através de consulta no endereço eletrônico www.pindamonhangaba.sp.gov.br
Parágrafo único – A seguinte indicação impressa tipografi camente deverá constar dos 
dados de cada documento fi scal “Para verifi car a veracidade da NF entre no site  www.
pindamonhangaba.sp.gov.br”
Art. 3º Fica alterado o art. 16 do Decreto nº 4.963, de 02 de maio de 2013, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
Art. 16 A impressão das Notas Fiscais de Serviços deverá conter os dados mínimos 
obrigatórios apontados no documento AIDF. 
Art. 3º Fica alterado o caput art. 17 do Decreto nº 4.963, de 02 de maio de 2013, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17 Na emissão das Notas Fiscais de Serviços deverá ser apontado no seu 
preenchimento:
...”
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba,  29 de maio de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz

Respondendo pela Secretaria de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 29 de maio de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 177/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca ao Sr (a). OCTAVIO GOFFI SALGADO,  
responsável pelo imóvel situado a RUA MARIA LUIZA M. SALGADO , bairro  LOTEAMENTO 
SÃO VICENTE DE PAULO, inscrito no município sob a siglaNE15.12.01.004., QUADRA A, 
LOTE 4, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da 
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 
artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 178/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a SUL BRASILEIRO SP C. IMOB. S/A 
,  responsável pelo imóvel situado na RUA ALEMANHA, bairro  RESIDENCIAL PASIN , 
inscrito no município sob a sigla NE35.15.06.030.000., QUADRA 16, LOTE 3, para que 
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL 
TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA SELEÇÃO DO PROCESSO 
CLASSIFICATÓRIO DOS CANDIDATOS A BOLSA DE ESTUDOS DO 
COLEGIO “DR. JOÃO ROMEIRO”.
OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DEVERÃO COMPARECER A 
SECRETARIA DA ESCOLA NO HORÁRIO DAS 14h às 21h30 PARA 
EFETUAREM AS RESPECTIVAS MATRÍCULAS. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Departamento de Assistência Social

ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICADOS

Nome Completo 
1º FRANCISCO SIDNEY MENDES DE SOUZA 

2º VALDELICE PEREIRA BARBOSA 

3º ANA FLAVIA DE TOLEDO REZENDE 

4º PATRICIA PILAR MARTINS MOREIRA 

5º RAQUEL DE FATIMA GONZAGA SILVA SOUZA 

6º SONIA NOVAES DE OLIVEIRA SOARES 

7º ISABELLE SILVA ROZENDO 

8º ROSEMEIRE DE MORAES CUSTODIO 

9º MONIQUE DA SILVA MOREIRA 

10º LUCAS GONÇALVES TEODORO 

11º POLLYANA LOPES ALVARENGA 

12º ANA LUCIA DE JESUS GOMES 

 
Nome Completo 

1º FERNANDA ALVES BICUDO 

2º LUIZ OTAVIO GOMES DA SILVA 

3º MULLER LUCAS BRAGA DOS SANTOS 

4º DIEGO RENATO ALVES DE SOUZA 

5º MARIA REGIANE PEREIRA 

6º LUCAS CRISTIANO PESSOA DA SILVA 

7º RODOLFO FONSECA DE LIMA ROCHA 

8º CARLOS HENRIQUE DOS ANJOS ARAUJO 

9º FIORI SIMÕES DE FREITAS 

10º RAMILA HELENA RIBEIRO MARTINS 

11º EVANUSA PEREIRA BARBOSA FERNANDES 

12º RUBIA ALVES VIANA 

13º DOUGLAS FELIPE DA SILVA CLARO 

14º JULIANA ERIKA DA SILVA 

15º ELIDIANE PATRICIA DOS SANTOS 

16º MICHAELLI GABRIELLI 

17º TIAGO AMARAL VIEIRA 

18º MARIA DOS REMÉDIOS O. DOS SANTOS CARDOSO 

19° PAULA FERNANDA RIBEIRO DE CAMARGO 

20º JORGE VITORIANO SANTOS PIRES 

21º PAULO RENATO DOS SANTOS 

22º MATHEUS VIEIRA VASCONCELOS 

23º ELAINE NEVES GONÇALVES 

24º TATIANE DE OLIVEIRA MARTINS 

25º CAMILA DE JESUS SOUZA 

26º ALESSANDRA MISLENE MARCIANO SANTIAGO 

27º GILMARCOS FERNANDES DA SILVA 

28º FABIO RODRIGUES DOS SANTOS 

29º JANAINA APARECIDA COELHO 

30º LARISSA SUZANA SOARES DE SOUZA 

31º VANESSA VIEIRA DE ALMEIDA 

32º GIOVANA FERREIRA DOS SANTOS 

 
PINDAMONHANGABA, 24 DE MAIO DE 2014

ELIANA MARIA GALVÃO WOLFF
DIRETORA DA ASSISTENCIA SOCIAL

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL 
TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA SELEÇÃO DO PROCESSO 
CLASSIFICATÓRIO DOS CANDIDATOS A BOLSA DE ESTUDOS DO 
COLEGIO “DR. JOÃO ROMEIRO”.
OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DEVERÃO COMPARECER A 
SECRETARIA DA ESCOLA NO HORÁRIO DAS 14h às 21h30 PARA 
EFETUAREM AS RESPECTIVAS MATRÍCULAS. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Departamento de Assistência Social

ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICADOS

Nome Completo
1º FRANCISCO SIDNEY MENDES DE SOUZA

2º VALDELICE PEREIRA BARBOSA

3º ANA FLAVIA DE TOLEDO REZENDE

4º PATRICIA PILAR MARTINS MOREIRA

5º RAQUEL DE FATIMA GONZAGA SILVA SOUZA

6º SONIA NOVAES DE OLIVEIRA SOARES

7º ISABELLE SILVA ROZENDO

8º ROSEMEIRE DE MORAES CUSTODIO

9º MONIQUE DA SILVA MOREIRA

10º LUCAS GONÇALVES TEODORO

11º POLLYANA LOPES ALVARENGA

12º ANA LUCIA DE JESUS GOMES

Nome Completo
1º FERNANDA ALVES BICUDO

2º LUIZ OTAVIO GOMES DA SILVA

3º MULLER LUCAS BRAGA DOS SANTOS

4º DIEGO RENATO ALVES DE SOUZA

5º MARIA REGIANE PEREIRA

6º LUCAS CRISTIANO PESSOA DA SILVA

7º RODOLFO FONSECA DE LIMA ROCHA

8º CARLOS HENRIQUE DOS ANJOS ARAUJO

9º FIORI SIMÕES DE FREITAS

10º RAMILA HELENA RIBEIRO MARTINS

11º EVANUSA PEREIRA BARBOSA FERNANDES

12º RUBIA ALVES VIANA

13º DOUGLAS FELIPE DA SILVA CLARO

14º JULIANA ERIKA DA SILVA

15º ELIDIANE PATRICIA DOS SANTOS

16º MICHAELLI GABRIELLI

17º TIAGO AMARAL VIEIRA

18º MARIA DOS REMÉDIOS O. DOS SANTOS CARDOSO

19° PAULA FERNANDA RIBEIRO DE CAMARGO

20º JORGE VITORIANO SANTOS PIRES

21º PAULO RENATO DOS SANTOS

22º MATHEUS VIEIRA VASCONCELOS

23º ELAINE NEVES GONÇALVES

24º TATIANE DE OLIVEIRA MARTINS

25º CAMILA DE JESUS SOUZA

26º ALESSANDRA MISLENE MARCIANO SANTIAGO

27º GILMARCOS FERNANDES DA SILVA

28º FABIO RODRIGUES DOS SANTOS

29º JANAINA APARECIDA COELHO

30º LARISSA SUZANA SOARES DE SOUZA

31º VANESSA VIEIRA DE ALMEIDA

32º GIOVANA FERREIRA DOS SANTOS

PINDAMONHANGABA, 24 DE MAIO DE 2014

ELIANA MARIA GALVÃO WOLFF
DIRETORA DA ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

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

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

Dia  03/07/2014 às 14:00 horas

ALMOXARIFE

2º CARLOS ALBERTO GOMEZ BRITO DE SIQUEIRA E SILVA
RUA PROFESSOR IRITO NOGUEIRA BARBOSA, 31 – JD. SANTANA
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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

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

Dia  03/07/2014 às 15 horas

AGENTE DO CONTROLE VETOR

13º ALEXANDER RANIERI PAIVA MIRANDA
RUA CARAGUATATUBA, 115 – ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-580

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 162/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. 
N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 162/14, referente à 
“Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de lavagem de uniformes 
e agasalhos de competição, com a fi nalidade de manter em boas condições de uso, para 
atletas e usuários das escolinhas da Sejelp”, com encerramento dia 14/07/14 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, 23 de junho de 2014.
PREGÃO Nº 165/2014
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. 165/14, referente à 
“Aquisição de material de enfermagem, para abastecimento das unidades de saúde”, com 
encerramento dia 15/07/14 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, 23 de junho de 2014.
PREGÃO Nº 166/2014
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. 166/14, referente 
à “Aquisição de material permanente (equipamentos) Odontológico para as unidades 
odontológicas vinculadas as unidades de Saúde”, com encerramento dia 15/07/14 às 15h30 
e abertura às 16h. 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, 23 de junho de 2014.

LICENÇA DA CETESB
CDRS - ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA torna público que recebeu da Cetesb 
agência Taubaté, a licença de Instalação nº 3002491 para comércio varejistas de combustível para 
veículo automotores, sito á Av. Buriti, nº 1.100 - Bairro Feital - Pindamonhangaba-SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO ADIAMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2014
A Prefeitura comunica que na CP nº. 03/14, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para execução da cobertura da 
quadra poliesportiva no: Lote 1: Loteamento Triângulo; Lote 2:  Loteamento Karina Ramos; 
Lote 3: Loteamento Goiabal; Lote 4: Loteamento Jardim Regina; Lote 5: Vila Rica”, fi ca 
ADIADA para o dia 30/07/2014 às 09h e abertura às 09h30, devido a inclusão dos projetos 
encaminhados pela Secretaria de Obras e Serviços. O novo edital e seus anexos atualizados 
estão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão 
ser obtidas no endereço Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1.400 – Alto do Cardoso, 
das 08h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 117/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 117/14, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada na realização de sessões de câmara hiperbárica por um período de 12 
(doze) meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Baromed Ltda. (01). 
Pindamonhangaba, 13 de junho de 2014.

PREGÃO Nº. 129/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 129/14, que cuida de “Aquisição de materiais elétricos 
para manutenção e instalação de novas luminárias, conforme solicitado pelo Departamento 
de Obras e Viação”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro 
no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): 7R Comercial Ltda. 
ME (16, 18, 19 e 24); Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP (01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 20, 21, 22, 23 e 25); Thiplan Comercial Ltda. (15 e 17).
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2014.

PREGÃO Nº. 133/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 133/14, que cuida de “Aquisição de discos de aço para 
uso em manutenções executadas pelo Departamento de Obras e Viação”, a Autoridade 
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra 
em favor das empresas (itens/lotes): Martini Comércio e Importação Ltda. (02); Thiplan 
Comercial Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2014.

PREGÃO Nº. 147/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 147/14, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada em telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, 
conforme termo de referência”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Tim Celular 
S/A. (01). 
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 044/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 44/14, que cuida de “Aquisição de cartuchos 
e toners para atender aos setores, departamentos e secretarias da prefeitura de 
Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, a Autoridade Superior, ante análise da 
equipe técnica da Secretaria de Saúde e Assistência Social, HOMOLOGA e ADJUDICA o 
procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/preços R$): Comercial Olímpia 
de Papéis e Materiais Ltda. ME (09 – 43,70); HSX Comércio e Serviços EIRELI (02 – 0,50; 
25 – 171,85; 27 – 258,65; 37 – 300,74; 54 – 234,76); L & C Comércio de Papelaria Ltda. 
(03 – 344,96; 05 – 84,19; 07 – 190,70; 08 – 434,72; 10 – 56,26; 11 – 35,09; 13 – 53,88; 
14 – 239,90; 15 – 407,29; 16 – 246,90; 17 – 206,98; 18 – 206,98; 19 – 206,98; 20 – 196,20; 
21 – 192,08; 22 – 70,37; 23 – 486,86; 24 – 238,14; 26 – 185,41; 28 – 328,30; 29 – 328,30; 
30 – 328,30; 31 – 184,63; 32 – 184,63; 33 – 184,63; 34 – 210,50; 35 – 77,81; 36 – 354,76; 
38 – 63,70; 39 – 63,70; 40 – 91,33; 41 – 105,65; 42 – 101,72; 43 – 101,72; 44 – 101,72; 46 
– 50,17; 47 – 44,88; 48 – 56,73; 49 – 41,94; 50 – 41,94; 51 – 41,94; 52 – 69,38; 53 – 897,00; 
55 – 253,82; 56 – 279,49; 57 – 279,49; 58 – 279,49; 59 – 324,73; 60 – 45,65; 61 – 34,67; 
62 – 34,67; 63 – 34,67); Orla Distribuidora de Produtos EIRELI (01 – 35,10; 04 – 35,10; 06 
– 61,75; 12 – 35,10; 45 – 35,10).
Pindamonhangaba, 13 de junho de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 132/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 132/14, que cuida de “Aquisição de materiais 
elétricos para atendimento de manutenção de praças, quadras, prédios públicos, ampliações 
em diversas obras e instalações festivas, conforme solicitado pelo Departamento de Obras 
e Viação”, a Autoridade Superior, ante análise da equipe técnica da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor das 
empresas (itens/preços R$): 7R Comercial Ltda. ME (14 – 6,64; 26 – 31,35; 28 – 51,78; 32 
– 48,02; 40 – 420,00); HSX Comércio e Serviços EIRELI (16 – 11,56; 18 – 14,07; 24 – 22,45; 
27 – 32,90; 30 – 50,49; 37 – 2,30; 38 – 0,59; 39 – 7,21; 41 – 0,41; 43 – 127,00; 45 – 0,98; 
46 – 0,46); Raul Rabello Neto EPP (36 – 1.306,00); Thiplan Comercial Ltda. (08 – 2,55; 
22 – 25,00; 33 – 775,00; 34 – 1.430,00; 35 – 1.232,00); Santos Gouvea Comercial Ltda. 
EPP (01 – 1,19; 02 – 0,56; 03 – 0,75; 04 – 1,41; 05 – 2,11; 06 – 3,52; 07 – 5,50; 09 – 2,98; 
11 – 0,70; 12 – 0,40; 13 – 3,05; 15 – 10,95; 17 – 12,23; 20 – 8,96; 21 – 14,95; 23 – 19,60; 
25 – 20,00; 29 – 67,24; 31 – 60,30; 42 – 112,26; 44 – 171,47).
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2014.

CASA TRANSITÓRIA FABIANO DE CRISTO DE PINDAMONHANGABA
Fundada pelo CENTRO ESPÍRITA ‘MELO DE MORAES” em 22 de maio de 1977.

Rua Guaratinguetá 555 – Crispim – 12402-590 – PINDAMONHANGABA (SP)
CNPJ 50455815/0001-33 – Insc. Estadual – Isenta-Insc.Municipal 01572

FONE – (12)3642-6277 – FAX  (12) 3642-6054
 E.mail – planobem@casatransitoria.org.br  - Site – www.casatransitoria.org.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Conforme disposto nos artigos 8º, 9º, 24, 25 , 27-I,28,29 §2º, 3º e 30 § único do Estatuto da 
Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba,ficam convocados os Associados 
efetivos e fundadores para a AGO-Assembléia Geral Ordinária , a se realizar no dia 14 de 
julho de 2014, às 21 horas nesta cidade de Pindamonhangaba(SP), na rua Guaratinguetá, 
555 – Crispim , para tratar da seguinte ordem do dia :
— apreciação das contas  da gestão findante e ,
— eleição e posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 2014/2016.
                                     Pindamonhangaba (sp), 17 de junho de 2014.
                                              ______________________________________
                                                 -Carlos Eduardo de Mesquita - Presidente –
NOTA : 
Este Edital ficará afixado nos quadros de Avisos da Entidade, desta data até o dia 13.07.2014 
e será, ainda, publicado na imprensa local. 

Casa transitória 2 col por 4,5

Melo Moraes 2 col por 4 cm

C  E N T R O  E S P Í R I T A  “ M E L O   M O R A I S ” 
FUNDADO EM 14 DE JULHO DE 1922

Rua Guaratinguetá 555 – Crispim – 12402-590 –PINDAMONHANGABA(SP)
CNPJ 48417084/0001-02 - Fone (12) 3642-6277 -  Fax (12) 3642-6054

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Conforme disposto nos artigos 4º § 1º,2º e 3º;  21 “I”; 23 § 1º, § 2º I; 24 e seus §§ ; 25 § único ; 27-§ 
1º e 2º ; 28 e 29 e seu § único do Estatuto do CENTRO ESPÍRITA MELO MORAIS, ficam  convocados 
os Associados efetivos  para a AGO-Assembléia Geral Ordinária , a se realizar no dia 14 de julho de 
2014, às 19 horas nesta cidade de Pindamonhangaba(SP), na rua Guaratinguetá, 555 – Crispim , para 
tratar da seguinte ordem do dia :
— apreciação das contas  da gestão findante e ,
— eleição e posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 2014/2016.
Pindamonhangaba (sp), 17 de junho de 2014
  _____________________________________                                                      

Carlos Eduardo de Mesquita - Presidente –
NOTA :  Este Edital ficará afixado nos quadros de Avisos do Centro , desta data até o dia 13.07.2014 e 
será, ainda, publicado na imprensa local. 

No último dia 14, o proje-
to Espaço da Criança “Aná-
lia Franco” da Casa Tran-
sitória Fabiano de Cristo 
encerrou suas atividades em 
clima de festa. As crianças e 
jovens dançaram quadrilha 
e catira. Também partici-
param de diversas brinca-
deiras tipicamente juninas, 
como barracas de peixinho, 
argola, árvore de presentes, 
boca do palhaço e rabo do 
burro, contemplando todos 

com prendas, pipoca, doces, 
refrigerante e sanduíche. 

O objetivo da ação foi 
promover a interação e 
celebrar a convivência e o 
aprendizado do primeiro 
semestre. O sucesso do 
evento foi assegurado pelo 
trabalho em conjunto de 
todos os educadores so-
ciais. O projeto Espaço da 
Criança “Anália Franco” 
retorna suas atividades no 
dia 2 de agosto.

Espaço da Criança 
“Anália Franco”

A Polícia Militar localizou 
no Vila Rica, na última quin-
ta-feira (19), um suspeito por 
tráfico de drogas. Com o ho-
mem foram encontradas 28 
pedras de crack e nove por-
ções de maconha.

Apresentado na delega-
cia da cidade, ele foi preso 
em flagrante e encaminhado 
para uma unidade prisional. 

Homem é preso com 
28 pedras de crack

Um homem foi preso 
por tráfi co de drogas na 
noite da última terça-feira 
(17), no bairro Araretama.

De acordo com a Polí-
cia Militar, o homem foi 
abordado durante patru-
lhamento no bairro com 
14 pinos de cocaína e nove 
porções de maconha, e 
confessou que tinha mais 

drogas em casa.
A polícia foi até a casa 

do suspeito e encontrou 
153 pinos de cocaína, 15 
porções de maconha e 
mais 230 pinos vazios, 
além de dinheiro e celula-
res. 

Encaminhado à delega-
cia, ele permanece à dis-
posição da Justiça.

Trafi cante tinha 153 
pinos de cocaína

A Polícia Civil recebeu 
denúncia, na última quar-
ta-feira (18), de dois casos 
de embriaguez ao volante 
no centro de Pinda.

Em um dos casos o mo-
torista acabou batendo em 
outro carro e tentou fugir 
do local. O outro suspeito 
não foi encontrado.

Bêbado causa acidente



Pão de queijo brasileirinho
Ingredientes:
Pão de queijo brasileirinho
Ingredientes:
Pão de queijo brasileirinho
2 embalagens de massa pronta para pão de queijo 
1/2 colher de chá de cúrcuma
4 ovos
200g queijo minas padrão
1/2 maço de salsinha

Modo de Preparo:
Bata no liquidificador a salsinha com ½ xícara (chá) de água (120 ml), até ficar um suco verde.
Em uma vasilha, coloque uma das embalagens de mistura para pão de queijo, metade do queijo minas, 2 ovos e o 
suco de salsinha. 
Misture bem com as mãos até obter uma massa lisa e macia.
Em outra vasilha, coloque o restante dos ingredientes, a cúrcuma e ½ xícara (chá) de água (120 ml). 
Amasse até formar uma massa lisa e macia. 
Para modelar, belisque pedaços das massas e modele bolinhas pequenas, para formar os pães de queijo em tama-
nho coquetel.
Disponha-os em uma assadeira grande, deixando 1 cm de espaço entre eles, e leve ao forno preaquecido (190 ºC) 
por cerca de 20 minutos, ou até que fiquem assados. 
Sirva em seguida.

Dica: prepare os pãezinhos com antecedência e deixe-os congelados para assá-los apenas no momento do jogo. 
Para congelar, leve ao freezer os pãezinhos modelados, dispostos em uma assadeira coberta, por cerca de 3 horas, 
para que congelem sem grudar um no outro. Depois disso, você pode colocá-los em saquinhos próprios para congelar. 

Torcida bem servida!
AIANDRA ALVES MARIANO

***
Desde o dia 12 de junho, quando começou a Copa do Mundo, o Brasil virou literalmente a nação do 

futebol. E mesmo quem não pôde ir aos estádios e está assistindo aos jogos da seleção no conforto da sua 
casa, merece uma celebração especial.

E é importante que a torcida esteja bem alimentada na hora da emoção de ver o Brasil em campo.
Por isso, selecionamos duas dicas de receitas bem brasileiras, fáceis, gostosas e bonitas, para deixar 

sua mesa com a cara da torcida.  Melhor que essas delícias, é só o sabor da vitória junto com sua galera.

futebol. E mesmo quem não pôde ir aos estádios e está assistindo aos jogos da seleção no conforto da sua 
casa, merece uma celebração especial.

sua mesa com a cara da torcida.  Melhor que essas delícias, é só o sabor da vitória junto com sua galera.

Gelatina Campeã
Ingredientes
Gelatina Campeã
Ingredientes
Gelatina Campeã
1 caixa de gelatina de limão
1 caixa de gelatina de maracujá
1 caixa de gelatina de tutti-frutti
1 lata de leite condensado
Você também vai precisar de seis taças ou copos iguais, 
transparentes.

Modo de preparo
Prepare a gelatina de limão, seguindo as orientações 
da embalagem. Divida a gelatina já dissolvida em duas 
partes. Adicione metade do leite condensado numa das 
partes e reserve.
Forre todas as taças com a gelatina de limão sem o leite 
condensado e leve à geladeira por 15 minutos ou até 
que endureça.
Acrescente a gelatina de limão com leite condensado e 
volte à geladeira por mais 15 minutos.
Repita o mesmo processo com a gelatina de maracujá.
Por último, prepare a gelatina de tutti-frutti e forre todas 
as taças com ela. 
Para enfeitar, coloque os confeitos de açúcar. Se não 
encontrar, pode decorar com gotinhas de chantilly.

AIANDRA ALVES MARIANO
***

Ir a uma Copa do Mundo 
é um sonho comum no Bra-
sil, o país do futebol. E mes-
mo com a competição sendo 
realizada aqui, realizar esse 
sonho não é tão fácil para 
a maioria dos brasileiros, 
mas para a jornalista Talita 
Leite, de Pindamonhan-
gaba, foi bem complicado. 
“Tentamos comprar o in-
gresso para a Copa desde a 
primeira oportunidade que 
tivemos, ainda em 2013. 
Na ocasião, conseguimos 
comprar ingressos para o 
jogo F2 contra F4 na Fase 
de Classificação, em Cuiabá, 
no Mato Grosso. Quando 
houve o sorteio dos grupos, 
ficamos muito frustrados 
porque não bastasse a dis-
tância de Pinda a Cuiabá, 
ainda teríamos que viajar 
para acompanhar um épico 
Nigéria versus Bósnia”, se 
diverte a jornalista.

Depois da primeira 
frustração, o trio não de-
sistiu e, apesar de não 
conseguir assistir a um 
jogo do Brasil, no sába-
do (14), Talita conseguiu, 
ao lado do irmão Silvio 
Prado e da cunhada, rea-
lizar parte do seu sonho e 
assistiu ao jogo entre Co-
lômbia e Grécia, em Belo 
Horizonte. “Não é o jogo 
dos jogos. Mas o Minei-
rão estava tomado pelos 
colombianos e nós nos 
rendemos. Gastamos nos-
so “portunhol” e vivemos 
momentos impagáveis 
ao lado de desconhecidos 
que em alguns instantes, 
pareciam amigos de longa 
data”, celebra Talita.

Para seu irmão Silvio, a 
emoção é única. “Nós en-
tramos para um seleto gru-
po que conseguiu assistir à 
Copa do Mundo ao vivo. 
Não é para qualquer um e 
não dá para saber quando 

ou se vamos ter essa chan-
ce de novo”, ressalta.

Silvio gostou tanto que 
decidiu ver outro jogo e 
no último sábado (21), as-
sistiu à disputa entre Ar-
gentina e Irã, também em 
Belo Horizonte.

Para Talita, que é apai-
xonada por futebol, essa 
Copa será inesquecível. “A 
Copa do Mundo não é da 
Fifa, do Brasil ou de qual-
quer outro. A Copa é do 
Mundo e ela nos propicia 
a fantástica oportunidade 
de confraternizar. O hexa é 
inegavelmente meu maior 
objetivo, mas nesses dias de 
evento já percebi que deve-
mos curtir esse momento ao 
extremo, isso com ou sem a 
sexta estrela”, destaca.

Quem também ficou 
encantada foi outra jorna-
lista, Fernanda Maria da 
Silva Ribeiro, que foi com 
seu marido assistir Bélgica 
e Rússia, no Maracanã, no 

domingo (22). “É mais do 
que o torcer para um título 
do Brasil, é comemorar o 
encontro de muitas nações 
aqui, a festa, o clima de 
confraternização de gen-
te que nem precisa falar a 
mesma língua, mas se en-
tende e vibra junto a alegria 
do gol. No estádio, vestidos 
de verde e amarelo, mesmo 
não sendo jogo do Brasil, 
torcemos junto com russos 
e belgas e, embora tivésse-
mos preferência pela Bél-
gica, esperamos ansiosos 
o gol de qualquer um, pelo 
prazer de ver o estádio tre-
mer e explodir em emoção. 
E no final, sofrido, veio da 
Bélgica. O mais interessan-
te, e que só quem estava no 
estádio pode viver e sentir, 
foi a empolgação dos belgas 
que contagiaram o Mara-
canã, e a gente, e quem não 
fosse russo, na comemora-
ção daquela vitória.”, finali-
za Fernanda. 

Torcida realiza sonho no Mundial
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Torcida

Rodrigo, Jana, Ana Laura e Alexandre Pió, no 
Itaquerão, comemorando a vitória do Uruguai
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A torcida se reuniu na casa do vovô Jorge Família reunida na casa de Celina Gomes Grupo de jovens evangélicos do Bela Vista

Leonardo uniformizado para torcer pelo Brasil Graziela, Amanda e Victória 
homenageam o jogador Hulk

Talita e Silvio no estádio Mineirão

Ferggie e Isla (da Bélgica) com Fernanda
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O pequeno torcedor 
Diego
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