“Anjos de Rodinhas” devolvem
mobilidade para cães deﬁcientes

POLÍCIA PRENDE
DOIS ACUSADOS
DE ASSASSINATO
PÁGINA 3

O autônomo Celso Hommer, de Pindamonhangaba,
desenvolve um trabalho chamado “Anjos de Rodinhas”,
que ajuda cães deﬁcientes. Hommer constrói “cadeiras
de rodas”, adaptadas e sob medidas, para animais de
estimação deﬁcientes. O trabalho é divulgado em uma
página nas redes sociais e, por meio dela, ele já conseguiu
ajudar animais de Pinda, Goiás, Natal e Porto Alegre.
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Escolas estaduais antecipam
matrículas para vagas de 2015
Bruno Miranda/Folhapress

As matrículas para o Ensino
Fundamental das escolas estaduais para as aulas de 2015 foram abertas esta semana. A inscrição é válida para estudantes
que queiram ingressar na Rede
Estadual e que não frequentam
a pré-escola e o ciclo 1 do Ensino Fundamental da Rede Municipal em 2014.
Para fazer a inscrição antecipada, basta o responsável pelo
estudante comparecer a qualquer unidade de ensino com o
nome completo do candidato,
data de nascimento, endereço
residencial e telefone para contato. É recomendável levar a
certidão de nascimento e comprovante de residência.
Para os alunos que já frequentam as unidades estaduais
ou municipais a matrícula é feita automaticamente.
PÁGINA 3

Para Acip,
Aerovale de
Caçapava vai
contribuir
com Pinda
O presidente da Associação
Comercial e Industrial de Pindamonhangaba, Etore Bonini,
e outros membros da diretoria
visitaram as obras do Aerovale,
em Caçapava, para conhecer os
serviços que serão realizados
no local. Segundo Bonini, o
empreendimento vai colaborar
com o setor de comércio, serviços e indústrias de Pindamonhangaba.
PÁGINA 3

Casa do
Caminho
vende pizza e
bolinho caipira

Medida da Secretaria
Estadual de Educação
facilita matrículas
escolares

LOJISTAS DO SHOPPING PROMOVEM LIQUIDAÇÃO
As lojas do Shopping Pátio Pinda estão oferecendo
descontos de até 60% nos
preços até domingo (20). Diversos produtos estão com

preços reduzidos, como roupas, joias, perfumes e calçados. No período de liquidação
haverá distribuição gratuita
de pipoca e algodão doce,

atrações para as crianças
como tobogã, pula-pula, pintura de rosto e apresentações
circenses e de bandas.
PÁGINA 6
Lucas Lacaz Ruiz/Folhapress

CIDADE OFERECE 204
VAGAS PARA CURSOS
PROFISSIONALIZANTES

Pindamonhangaba está com
204 vagas abertas para cursos oferecidos pelo Pronatec, por meio de
uma parceria entre a Prefeitura e o
Governo Federal. Os interessados
devem procurar o Centro Integrado de Assistência Social, no Alto
Cardoso, das 13h30 às 16h30, até
segunda-feira (21).
PÁGINA 3

‘Noite do
Caldinho’
na Casa
Transitória
PÁGINA 2
PREVISÃO DO TEMPO
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ditorial

Comércio reage

Setor conseguiu
elevar índices mesmo
antes do Mundial

N

o mês anterior ao início da Copa do Mundo, o
comércio varejista voltou a crescer e registrou
alta de 0,5% frente a abril, após duas quedas
consecutivas nessa base de comparação no ano de
2014.
Os dados foram divulgados pelo IBGE - Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - na manhã dessa
quarta-feira (16). Analistas esperam uma perda de ritmo do setor no segundo semestre e preveem uma taxa
ao redor de 4% a 4,5% em 2014.
Nos últimos meses, o varejo tem mostrado uma tendência de desaceleração diante de crédito mais caro e
contido ao consumidor - em razão de juros mais altos e
inadimplência elevada.
O consumo também apresenta uma freada por conta
da inflação mais elevada neste ano e esse cenário tende
a se intensificar, dizem especialistas.
Após dois meses em queda, o varejo de alimentos e
bebidas ensaiou uma leve recuperação e suas vendas
cresceram 6,8%, no ramo que tem maior peso no varejo.
Outro que se beneficiou com o período pré-Copa foi
o de móveis e eletrodomésticos, com alta de 2,4% frente
a abril.
Após cair em abril e março, as vendas de artigos
de vestuário também reagiram e subiram 1,8% de
abril para maio. Outros setores de destaque foram
os de itens de uso pessoal e doméstico (alta de 2,6%
ante abril) e de farmácias e perfumarias, com expansão de 1,6%.
A expectativa é que apenas alguns ramos tenham se
beneficiado, como o de material esportivo e de outros
artigos de uso pessoal (como lembranças, bandeiras,
enfeites e outros).
Pode haver divergência nos números de Pindamonhangaba em relação aos dados nacionais divulgados
pelo IBGE, pois o Instituto analisa o macrocenário. Entretanto é possível entender que só a Copa do Mundo
não é capaz de aquecer em grande escala a economia
nacional. Para isso, deveria haver a redução da inflação,
da taxa de juros, a geração de mais empregos, renda –
politicas sociais e econômicas que ficam na mão do Banco Central, Ministério da Fazenda. Ou seja, dependem
diretamente do Governo Federal.
Por hora, o que cabe analisar friamente é que esses
dados do IBGE se referem ao fechamento de maio. Apenas em setembro e outubro teremos um parâmetro mais
confiável para mediar a evolução econômica durante a
Copa do Mundo.
Certo é que os maiores beneficiados são os ramos do
setor serviços, como turismo (inclui hotéis), bares e restaurantes, que não são pesquisados nesse levantamento
do IBGE.
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Inscrições para curso gratuito
de informática terminam sexta
Guilherme Moura

O Sindicato dos Metalúrgicos
de Pindamonhangaba-CUT está
com inscrições abertas para cursos
gratuitos de informática. O curso
é oferecido a sócios do Sindicato e
seus dependentes. Também há vagas reservadas para a comunidade
e as inscrições terminam no dia 18
de julho. As inscrições são feitas
pessoalmente na sede e na subsede
do sindicato em Moreira César.
As aulas terão início no dia 21 de
julho e ocorrerão em dias alternados.
Em uma semana, serão às segundas,
quartas e sextas-feiras; na outra, serão às terças e quintas-feiras.
Endereços:
Pinda - Rua Sete de Setembro,
232/246, centro. Subsede Moreira César - Rua Albert Sabim,
40, Terra do Ipês I.
Divulgação

Bolinho caipira e
pizza na Casa do
Caminho

Caldinho
na Casa
Transitória

A Casa do Caminho Pinda – Associação Espírita e de Assistência Social
está vendendo bolinho caipira e pizzas brotinho, ambos congelados. A
renda será utilizada em prol das obras
da instituição. Interessados podem
entrar em contato pelos telefones
3645.4748 /9-82539000/3522.6580,
com Gigi ou Suely.

Serviço de recebimento de denúncias
anônimas é regulamentado
Instrução Normativa lançada
pela Controladoria-Geral da União
determina que denúncias anônimas
apresentadas pelo cidadão junto aos
órgãos públicos deverão receber o
mesmo tratamento dado às manifestações identificadas.
A regra estabelece critérios para o
recebimento e tratamento de denúncias anônimas e institui diretrizes para
a preservação da identidade do denunciante, com o objetivo de padronizar o
atendimento dessas demandas em todos os órgãos públicos e entidades.

Governo
antecipa o
pagamento
do PIS e PASEP
em todo o país

www.falandodetrova.com.br

trova

José Ouverney

PARABÉNS, TROVADORES!

D

ezoito de julho é o “Dia
do Trovador”, em homenagem a Luiz Otávio, que ao lançar, em 1956, o
livro “Meus Irmãos, os Trovadores”, dava o pontapé inicial
para a criação desse fabuloso
movimento chamado Trova
Literária. Fundador também
da UBT-União Brasileira de
Trovadores, que foi um desmembramento do antigo GBT,
que era sediado na Bahia mas
que, diferentemente da UBT,
composta exclusivamente por
trovadores literários, era composta também por violeiros, repentistas, cordelistas, etc.
Sobre Luiz Otávio, neste
mesmo site e em muitos outros,
sua saga tem sido sobejamente
decantada. O “Príncipe da Trova” tornou-se “Magnífico Trovador” no triênio 1972/73/74,

Fundação Dr. João Romeiro

respectivamente com as trovas
abaixo relacionadas. Faleceu
menos de três anos depois, em
31 de janeiro de 1977, mas deixou uma saudade que não passa. Assim como sua obra.
Gilson de Castro (seu nome
de batismo) nasceu no bairro de
Nessas angústias que oprimem,
que trazem o medo e o pranto,
há gritos que nada exprimem,
silêncios que dizem tanto!
Eu...você...as confidências...
O amor que, intenso, cresceu...
O resto são reticências
que a própria vida escreveu...
Ele cai...não retrocede!...
continua até sozinho...
que a fibra também se mede
pelas quedas no caminho!

Divulgação

Segundo a instrução, as ouvidorias dos órgãos deverão acolher a
denúncia anônima e, constatada a
existência de elementos suficientes
à verificação dos fatos, encaminhá-la
aos setores responsáveis pela instauração de processo investigatório preliminar.
Da mesma forma, sempre que
solicitado, as ouvidorias deverão garantir acesso restrito à identidade
do requerente e suas informações
pessoais, contidas nas manifestações
recebidas.

Viva mais feliz, deixe uma trova falar por você

alando de

Nos dias 19 e 20 de julho,
a Casa Transitória Fabiano
de Cristo realiza a ‘Noite do
Caldinho’, a partir das 20 horas. O evento, que terá som ao
vivo, será realizado na sede
da instituição, que fica na rua
Guaratinguetá, 55, Crispim.
Serão 10 sabores de caldinho
que poderão ser degustados à
vontade. Os convites custam
R$ 15 por pessoa.

Vila Isabel, no Rio de Janeiro,
em 18 de julho de 1916, às 8 horas e 30 minutos, numa casa da
Rua Uruguai, filho de Octávio
de Castro e Antonieta Cerqueira da Motta Castro. Formouse odontólogo em 1936. Junto
com o poeta J.G. teve a ideia
de criar Jogos Florais no Brasil,
sendo o primeiro deles levado
a efeito em Nova Friburgo em
maio de 1960. Idealista ferrenho, batalhador incansável e
extremamente carismático, arrastou com ele uma plêiade de
intelectuais de todo o Brasil, em
uma época tão precária no terreno das comunicações. Uma
doença rara (e fatal) o acometeu, causando-lhe a morte aos
60 anos. Até hoje, em todos os
concursos de trovas utiliza-se
o “Sistema de Envelopes”, em
que se adota, como “remeten-

te”, “Luiz Otávio”. O livro “O
Príncipe da Trova”, lançado
por Carolina Ramos, em 1999,
descreve a trajetória literária e
pessoal daquele que será, para
sempre, o “Príncipe dos Trovadores”.

EXPEDIENTE

Divulgação

A previsão é que, em 2014, o
governo pague quase R$ 17 bilhões em abono para os trabalhadores. O benefício é concedido
todos os anos e funciona como
um 14º salário (o salário mínimo
atual é de R$ 724).
Para ter o direito de receber o
benefício, o trabalhador deve ter,
ao menos, cinco anos de cadastro
no PIS/ PASEP e ter trabalhado
pelo menos 30 dias em 2013 com
carteira assinada ou por nomeação no serviço público. Também
é necessário ter recebido, em média, até dois salários mínimos por
mês.
No caso do PIS, o pagamento
é feito pela Caixa Econômica Federal e do PASEP pelo Banco do
Brasil. O trabalhador que tem o
Cartão Cidadão pode sacar o dinheiro nas lotéricas. O prazo final para o pagamento é junho de
2015.
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CIDADE
Começam matrículas para Ensino
Fundamental nas escolas estaduais

Aiandra Alves Mariano
***
A Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo abriu, nesta semana, as matrículas do
Ensino
Fundamental
para o próximo ano letivo. A inscrição é válida para estudantes
que queiram ingressar
na Rede Estadual ou
que não frequentam a
pré-escola e o ciclo 1 do
Ensino
Fundamental
da Rede Municipal em
2014.
Para fazer a inscrição antecipada, basta
o responsável pelo estudante comparecer a
qualquer unidade de
ensino e fornecer nome
completo do candida-

to, data de nascimento,
endereço residencial e
telefone para contato.
É recomendável levar a
certidão de nascimento
e comprovante de residência.
Para os alunos que já
frequentam as unidades
estaduais ou municipais
a matrícula é feita automaticamente.
Os resultados da
chamada escolar para
matrícula antecipada
serão divulgados a partir de 1º de outubro. No
caso dos alunos que estudam na Rede Municipal, a divulgação será na
escola de origem. Para o
Ensino Médio, o processo terá início no mês de
agosto.

Volta às aulas
Na segunda-feira (14), alunos das redes Municipal
e Estadual de Ensino em Pindamonhangaba retornaram às aulas. Neste ano, as férias de meio de ano foram
antecipadas por conta da Copa do Mundo.
A mudança no calendário não compromete os 200
dias letivos previstos em lei. O término do ano letivo
está previsto para a segunda quinzena de dezembro.
Também está previsto um recesso de uma semana em
outubro.

Acip visita
Aerovale,
em Caçapava
O presidente da Acip
– Associação Comercial
e Industrial de Pindamonhangaba, Etore Bonini, juntamente com
os demais diretores da
instituição, visitou as
obras do Aerovale, em
Caçapava na manhã da
última terça-feira (15).
O complexo vai oferecer serviço de taxi aéreo,
terminal de passageiros,
lotes aeronáuticos, industriais e comerciais,
funcionando como o
primeiro
aeródromo
100% privado desta categoria no Brasil.
O representante do

Aerovale, Cláudio Henrique Mendonça, informou que o final das
obras deve acontecer
no terceiro trimestre de
2015. O complexo terá
acesso pela Rodovia
Presidente Dutra e Rodovia Carvalho Pinto.
O Aerovale conta com
51 lotes comerciais, que
vão de 722 a 1250 m²,
além de dois lotes para
hotéis.
Para o presidente da
Acip, empreendimentos
como esses, trazem emprego e, consequentemente, desenvolvimento para nossa região.

Grupo ficou entusiasmado com o Aerovale

Arquivo TN

Para alunos que frequentam unidades estaduais ou municipais a matrícula é automática

Inscrições para 204 vagas dos
cursos do Pronatec terminam dia 21
Os interessados em
aproveitar a oportunidade para se qualificar em
um dos cursos oferecidos
pelo Pronatec, do Governo Federal, em parceria
com a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de Assistência Social, devem
procurar o Cias - Centro
Integrado de Assistência
Social - no período das
13h30 às 16h30. Ao todo,
são 204 vagas e os cursos
são gratuitos.
As aulas acontecerão
no Senai e as pré-matrículas deverão ser feitas no
Cias, próximo à Prefeitura, no Alto Cardoso, até
segunda-feira (21).
Os cursos são destinados às pessoas a partir dos
16 anos de idade e o público-alvo são membros
de família de baixa renda,
a prioridade é para os beneficiários dos programas
sociais; apenas para o curso de pedreiro há necessidade de ter no mínimo 18
anos. O início das aulas
está previsto para o dia 29
deste mês.
O curso de eletricista
instalador predial de baixa tensão tem 48 vagas e

Divulgação

Horário de atendimento é das 13h30 às 16h30
o de pedreiro de alvenaria
12, para estudar um destes
dois é preciso ter o Ensino
Fundamental, ciclo I (do
1º ao 5º ano) incompleto.
Há 32 vagas para o curso
de agente de inspeção de
qualidade e mais 32 para
moldador de plástico por
injeção, para matricular-

se nestas atividades é necessário ter o Ensino Fundamental, ciclo II (6º ao
9º ano), incompleto.
Quem possui o Ensino Fundamental completo poderá fazer o curso
de assistente de planejamento e controle da
produção ou traçador de

caldeiraria, para cada um
deles há 32 vagas. Já os
interessados em se qualificar e que tenham o Ensino Médio incompleto
terão a oportunidade de
fazer o curso de auxiliar
de recursos humanos,
para esta atividade são
oferecidas 16 vagas.

Divulgação

polícia
Polícia prende dois acusados
de homicídio em Moreira César
A Polícia Civil de Moreira César prendeu dois
homens, um de 20 e outro de 22 anos, na terça-

feira (15), acusados de
envolvimento no homicídio de um jovem de 19
anos, na semana passa-

da. O trabalho de investigação conjunta entre
as policias Civil e Militar
culminou na prisão dos

suspeitos. Eles prestaram depoimento e foram
encaminhados para a cadeia de Caçapava.
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Assessoria

Vereador Professor Osvaldo

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) fez um pedido
através do Requerimento nº
1375/2013, solicitando ao
Executivo a ampliação da
iluminação pública no trecho
que liga a Rodovia Presidente
Dutra à via de acesso Radialista Percy Lacerda, entrada
da Fundação Universitária
Vida Cristã – FUNVIC,
mantenedora da Faculdade
de Pindamonhangaba – FAPI,
pois o pequeno trecho não
tinha iluminação o que causava aos seus usuários grande
desconforto e preocupação

aos mesmos.
Em resposta vinda do
Executivo, através do Ofício
nº 1.403/2013, do gabinete
do Prefeito, explicou que foi
enviado um projeto junto a
empresa EDP Bandeirante e
a Concessionária Nova Dutra,
que solucionaram a falta de
iluminação no local.
O vereador Professor
Osvaldo agradece e ressalta
a grande importância de iluminar este pequeno trecho
restante, já que o mesmo é
utilizado por estudantes e
professores para chegar as
dependências da Faculdade.

“O trabalho e o empenho
deste vereador contou com
o apoio do ilustre presidente
da O.A.B., Dr. Marcel que
não mediu esforços para que
essa subsede fosse efetivamente instalada em Moreira
César”, enfatizou Ricardo
Piorino. O vereador também
agradeceu a sensibilidade
do Prefeito Vito Ardito e
do Subprefeito “Mané” que
foram imprescindíveis para
esta importante conquista.
De acordo com o vereador Ricardo Piorino, “as
instalações do imóvel na
rua Dr. Gonzaga, nº 91,
deverão atender perfeitamente as necessidades da
O.A.B. e oferecer maior
segurança e comodidade às
pessoas que utilizam esse
importante serviço social”.
Piorino ressaltou, ainda,
que “assim que for instalada a unidade no Distrito,
o presidente da O.A.B.,
buscará entendimento com
o Poder Judiciário, visando
a instalação de um Juizado
Especial de Conciliação no
mesmo local”.
Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

de

de

O Presidente da Câmara
de Pindamonhangaba, vereador Ricardo Piorino (PDT)
comemorou durante a 23ª
sessão ordinária, a aprovação - por unanimidade - do
Projeto de Lei nº 91/2014,
do Executivo, que autoriza a
concessão do direito real de
uso à 52ª subseção da Ordem
dos Advogados (O.A.B.) de
Pindamonhangaba de um
imóvel no Distrito de Moreira César. A autorização é
para que a O.A.B. implante
a “Casa da Cidadania” na
região; é válida por 10 anos
– podendo ser prorrogada
por igual período – e visa o
atendimento da população
carente de Moreira César.
Segundo o vereador Ricardo Piorino, “um elevado
número de pessoas que procuram atendimento social na
O.A.B. de Pindamonhangaba são oriundas do Distrito
e bairros adjacentes”.
Durante a discussão e
votação do projeto, Ricardo
Piorino destacou o importante papel do Presidente
da 52ª subseção da Ordem
dos Advogados (O.A.B.) de
Pindamonhangaba,
Dr. Marcel Afonso
Barbosa Moreira.

Assessoria

C o m u n i ca ç ã o /C V P

“Com união, empenho e trabalho conquistamos
mais esse benefício para a população do Distrito”

C o m u n i ca ç ã o /C V P

Professor Osvaldo agradece Ricardo Piorino comemora
Roderley Miotto pede ao
ampliação da iluminação
Governo do Estado melhorias
aprovação de Projeto que cede
pública na entrada da FAPI imóvel para O.A.B. em Moreira César na segurança do município

V e r e a d o r R o d e r l e y M i otto

O vereador Roderley Miotto (PSDB) enviou uma reiteração de alguns pedidos feitos
através de requerimento ao
Governador Geraldo Alckmin,
com cópia ao Secretário de Segurança do Estado, Fernando
Grella Vieira. O vereador solicita a permanência da ROTA na
cidade, e também informações
com relação a criação de uma
nova Companhia da Polícia
Militar no distrito de Moreira
César. O documento aprovado
em plenário, foi encaminhado
ao Palácio dos Bandeirantes.
“A cidade se encontra em desenvolvimento e a segurança
não está acompanhando esse
ritmo. O Capitão Cavalheiro
faz um excelente trabalho com
o que tem em mãos e está de
parabéns por isso, mas Pindamonhangaba precisa de mais
efetivo”, enfatiza Roderley
Miotto.
Delegacia 24 horas
em Moreira César
Além do pedido ao Gover-

Fale com o vereador:

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

O P r e s i d e n t e d a O.A.B.
Pindamonhangaba, Dr.
Marcel Afonso Moreira e
o Presidente da Câmara,
vereador Ricardo Piorino

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

de

Dr. Marcos Aurélio cobra Martim Cesar reitera
reforma da AMI e da quadra desassoreamento no leito
de esportes do Vila Prado do Ribeirão do Curtume

Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

O vereador Martim Cesar (DEM) reitera ao Poder Executivo providências junto ao departamento competente, para que
seja feito o desassoreamento no leito do Ribeirão do Curtume,
que margeia a avenida José Joaquim dos Santos Sobrinho, no
Residencial Andrade. De acordo com o vereador, o mesmo está
tomado pela vegetação o que dificulta o
curso natural do rio.

Vereador
Martim Cesar,
na foto abaixo,
p e d e a l i mp e z a
no leito do

Ribeirão
Curtume

do

todo

tomado pela
v e g e ta ç ã o ,
conforme mostra

C o m u n i ca ç ã o /C VP

a foto ao lado

de

são arterial e o diabetes, entre
outros”. Segundo ele, o combate ao sedentarismo pode ser
feito com o apoio à prática de
esportes, do lazer e da realização de atividades físicas, que
melhoram a qualidade de vida
dos cidadãos e proporcionam
uma vida saudável e ativa.
“A quadra de esporte e a
AMI da Vila Prado são locais
onde as pessoas realizam e
praticam atividades físicas
como o futebol, voleibol, basquetebol e também é utilizada
para brincadeiras de crianças
e serve de entretenimento para
todos moradores, que são beneficiados com esta iniciativa”,
afirmou o vereador Dr. Marcos
Aurélio. Ele ressalta, ainda, que
“a reforma da quadra de esportes e da AMI da Vila Prado irá
proporcionar mais qualidade
de vida, saúde, esporte, lazer e
entretenimento aos moradores
daquela região”.

Fotos: Assessoria

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), em
constante luta para melhoria da
qualidade de vida da população,
está cobrando através de requerimento aprovado, a Prefeitura
e seus órgãos competentes para
que seja feito estudos e adotadas
providências para a reforma
da AMI (Academia da Melhor
Idade) e da Quadra de esportes
da Vila Prado.
O vereador alega que a
quadra e a AMI necessitam
de reformas, tais como novos
refletores, reforma e pintura dos
aparelhos e do piso, e também
a manutenção e a higienização
dos alambrados.
O vereador Dr. Marcos
Aurélio ressalta que “a prática
de atividades físicas previnem
e evitam problemas de saúde
ocasionados pelo sedentarismo,
que hoje é uma das maiores
causas de sérios problemas
como a obesidade, a hiperten-

nador, Roderley Miotto também
entrou com uma reiteração do
requerimento n°285 de fevereiro
de 2014, em regime de urgência,
a possibilidade da Delegacia de
Polícia do distrito de Moreira
César funcionar 24 horas.
Atualmente, a Delegacia
funciona até as 18 horas e
todas as ocorrências noturnas,
de fim de semana e feriados
são levadas até a Delegacia de
Pindamonhangaba, o que causa
uma morosidade, que pode ser
resolvida com o funcionamento ininterrupto da Delegacia
do distrito. “Infelizmente,
nada ainda foi feito, e estamos
vivendo a atual situação de
insegurança, com homicídios,
estouro de caixas eletrônicos
e o aumento de latrocínios na
cidade, precisamos com urgência que o Governo do Estado,
a Administração e as polícias
Civil e Militar, encontrem
meios de melhorar a segurança
na cidade”, destaca o vereador
Roderley Miotto.

Melhorias na Praça Marechal Humberto Castelo Branco
O vereador Martim Cesar, solicita ao Prefeito Vito Ardito
Lerario, para que sejam feitos os consertos dos bancos na
Praça Marechal Humberto Castelo Branco, no bairro Chácara
da Galega, pois as condições em que os mesmos se encontram
podem ocasionar riscos à segurança dos usuários.

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

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

Assessoria

de

de

Vereadores aprovam
celebração de convênio
com Salesianos de
Pindamonhangaba
Por ocasião da última
Sessão Ordinária antes do
recesso parlamentar, os
vereadores da Câmara de
Pindamonhangaba aprovaram por unanimidade na 25ª
Sessão Ordinária, no dia 14,
a inclusão e a votação do
Projeto de Lei 110/2014, do
Executivo, que altera a Lei
n° 5.633/2014, que autoriza
o executivo Municipal a
conceder auxílio e celebrar
convênio com as entidades
que especifica. A entidade
beneficiada, Associação
dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba,
atua na formação de jovens
pindamonhangabenses,
com a realização de cursos
profissionais e de música.
Ordem do Dia
Apenas um projeto
constou da Ordem do Dia
da 25ª Sessão Ordinária, o
Projeto de Lei n° 79/2014,
de autoria do vereador
Roderley Miotto, que dispõe sobre a obrigação de
ciclovias ou ciclofaixas em
obras viárias executadas

no município de Pindamonhangaba, que foi adiado
por 60 dias a pedido do
seu autor.
A Sessão também foi
marcada com o comparecimento de funcionários de
uma empresa que prestava
serviços de transporte escolar para a prefeitura de
Pindamonhangaba, que
foram pedir o apoio dos
vereadores para manutenção dos seus empregos e
serviços.
Próxima Sessão
Devido ao Recesso
Parlamentar, a 26ª Sessão
Ordinária, deverá ser realizada no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin”, no
próximo dia 4 de agosto de
2014, segunda-feira, às 18
horas, com transmissões
ao vivo pela internet no
portal: www.camarapinda.
sp.gov.br e nos canais 96
analógico e 4 digital da
operadora de TV a cabo
NET, de Pindamonhangaba.

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2013
A Prefeitura comunica o primeiro aditamento para rerratificação de ata de registro de preços
n° 068/2013, firmada entre o município de Pindamonhangaba e a empresa NUTRICIONALE
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA estabelecendo as seguintes condições:
01 – O presente termo de aditamento tem por objetivo CONFORME PREVISTO NO ARTIGO
65, inciso II, letra “d” da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, e por solicitação da
empresa contratada (Proc. Externo nº 13399/2014 de 23/04/2014), com parecer favorável
da Secretaria de Assuntos Jurídicos, constar o reajuste do valor unitário do açúcar refinado
de 1kg, passando de R$ 1,24 ( um real e vinte e quatro centavos) para R$ 1,43 (um real e
quarenta e três centavos), retroativo à 23/04/2014.
02 – As demais cláusulas e condições constantes na Ata de Registro de Preços n° 068/2013,
lavrada em 24 de setembro de 2013, permanecem inalterados, com exceção das acima
mencionadas.
Pindamonhangaba, 6 de junho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.277, DE 16 DE JULHO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, NOMEIA a Sra. Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, para o emprego de
provimento em comissão de Secretária de Educação e Cultura, a partir de 16 de julho de
2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de julho de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.076, DE 03 DE JULHO DE 2014.
Dispõe sobre a nomeação do Conselho Municipal de Educação.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
e de conformidade com o artigo 2º da Lei nº 2.532, de 15 de maio de 1991 e 5.194, de 19 de maio
de 2011,
				
D E C R E T A:
Art. 1°. Ficam NOMEADOS os senhores abaixo para integrarem o CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, criado pelo artigo 103 da lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba, a saber:
A) REPRESENTAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
1-Representante do Poder Executivo Municipal
Titular:
Rosangela Gonçalves e Silva
Suplente: Elizabeth Cursino Rodrigues
2-Representante do Poder Público Estadual
Titular:
Suplente:

Fábio Pereira Mendes
Rute Lidiani Pires

B) REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO – PROFESSORES E
FUNCIONÁRIOS
1-Representante da Escola Municipal (Educação Infantil e Ensino Fundamental I):
Titular:
Suplente:

Maria Helena de Melo Rezende
Helenice Maria Resende Correa

2 – Representante da Escola Estadual ( Ensino Fundamental II e Ensino Médio)
Titular:
Suplente:

Vera Lúcia Marcondes Leite
Elisabeth Santos de Oliveira

3 – Representante da Escola Particular
Titular:
Suplente:

Claudete Corrêa Araujo
Bruna Caroline Monteiro

4 – Representante da APAE
Titular:
Suplente:

Leonidia Julieta de Oliveira
Jaciene Rodrigues de Paula

5 – Representante do Ensino Superior/Técnico/EJA
Titular:
Suplente:

Juliana Santos Carlos da Silva
Ana Camila Faria Santos Efigênia

Tribuna do Norte
Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
R: Euclides de Figueiredo 94 – Centro
CEP 12420-060 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643-1609 /3643-1607
e-mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO

Titular:
Suplente:

Elaine Aparecida Antunes
Roberto Moreira

2- Representante de Pais da Escola Estadual (Ensino Fundamental II e Ensino Médio)
Titular:
Suplente:

Luiz Carlos de Oliveira
Francisco Benedito Parente Carvalho

3- Representante de Pais da Escola Particular
Titular:
Suplente:

Irene Ribeiro de Aguiar Mello
Marta do Nascimento Bicho Freitas

4- Representante de Pais da APAE
Titular:
Suplente:

Nialva da Silva Damião
Sandra Regina Correa

5- Representante de Aluno do Ensino Superior⁄ Técnico⁄ EJA
Titular:
Suplente:

Abigail Cristina Camilo Zacarias
Aline Aparecida de Farias Vieira

PREGÃO Nº. 101/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 101/14, que cuida de “Aquisição de equipamentos
hospitalares para o Centro de Especialidades Medica recurso de emenda parlamentar 25340007 - Luiz Paulo Teixeira Ferreira”, a Autoridade Superior, face à manifestação da
Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexo aos autos, dá provimento ao recurso interposto
pela empresa LUIZ C DE MELO SOUZA LORENA ME (proc. ext. 15.680 de 19/05/2014)
e desclassifica a empresa EQUIPAR SUPRIMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA EPP,
por descumprimento ao instrumento convocatório, no tocante no item 03, sendo assim,
HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/
lotes): Equipar Suprimentos Odontomédicos Ltda. EPP (04 e 05); Luiz C. de Melo Souza
Lorena ME (01, 02 e 03).
Pindamonhangaba, 14 de julho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 086/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 086/14, que cuida de “Contratação de empresa
especializada para locação de caminhão trucado com carroceria de no mínimo 6,0 metros
de comprimento, equipado com munck, para uso em manutenções de iluminação pública
e nas galerias de águas pluviais”, a Autoridade Superior, face ao parecer da Secretaria de
Assuntos Jurídicos, fica a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº.
8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 07 de julho de 2014.

PREGÃO Nº. 124/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 124/14, que cuida de “Aquisição de materiais para uso
no setor de hidráulica do Departamento de Obras e Viação”, a Autoridade Superior, face à
manifestação da Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexo aos autos, nega provimento ao
recurso interposto pela empresa COMERCIAL OLIMPIA DE PAPÉIS E MATERIAIS LTDA
ME (proc. ext. 17.351 de 05/06/2014) HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório
supra em favor das empresas (itens/lotes): Comercial Olímpia de Papéis e Materiais Ltda.
ME (13); D. L. Ishizuka ME (03, 05, 06, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23 e 24); Raul Rabello
Neto EPP (01, 02, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 21 e 22).
Pindamonhangaba, 14 de julho de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 162/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 162/14, que cuida de “Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de lavagem de uniformes e agasalhos de
competição, com a finalidade de manter em boas condições de uso, para atletas e usuários
das escolinhas da Sejelp”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sra. Pregoeira,
considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas
alterações.
Pindamonhangaba, 14 de julho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 129/2014
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para manutenção e instalação de novas luminárias,
conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME.
Autorização de Fornecimento: nº 1036/14 – Valor: R$ 22.260,00 – Data: 02/07/14.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento: nº 1037/14 – Valor: R$ 43.657,65 – Data: 02/07/14.
Contratada: Thiplan Comercial Ltda.
Autorização de Fornecimento: nº 1038/14 – Valor: R$ 18.600,00 – Data: 02/07/14.
Pindamonhangaba, 16 de julho de 2014.
PREGÃO Nº 133/2014
Objeto: Aquisição de discos de aço para uso em manutenções executadas pelo
Departamento de Obras e Viação.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Thiplan Comercial Ltda.
Autorização de Fornecimento: nº 1034/14 – Valor: R$ 4.520,00 – Data: 02/07/14.
Contratada: Martini Comércio e Importação Ltda.
Autorização de Fornecimento: nº 1035/14 – Valor: R$ 4.450,00 – Data: 02/07/14.
Pindamonhangaba, 16 de julho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.274, DE 08 DE JULHO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve DESIGNAR Sra. Stephanie Paim Chiconini, assistente técnica de
relações institucionais, para substituir a Sra. Viviane Aparecida Lopes Monteiro, Assessora
Técnica Legislativa, durante o período em que a mesma encontrar-se em gozo de férias, de
14 de julho a 02 de agosto de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de julho de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Art. 2°. As funções exercidas pelos membros do Conselho Municipal de Educação serão
consideradas como prestação de serviço relevante ao Município.
Art. 3°. O prazo de vigência do Conselho será de 02 (dois) anos, para o biênio de 2013-2015.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de
setembro de 2013.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Elizabeth Cursino Rodrigues
Secretária de Educação e Cultura
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.075, DE 1º DE JULHO DE 2014
Altera o Decreto nº 4.947, de 05 de março de 2013, que regulamenta a Lei nº 5.509, de 28
de fevereiro de 2013, que autoriza o Executivo Municipal a conceder Bolsas de Estudo para
o Ensino Superior.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos do art. 7º da Lei nº 5.509, de 28 de fevereiro de 2013,
D E C R E T A:
Art. 1º.
Altera o §2º do art. 8º do Decreto nº 4.947, de 05 de março de 2013, que passa
a vigorar com a seguinte redação:
“ §2º A bolsa de estudo abrangerá as mensalidades relativas ao curso pleiteado,
consideradas a partir da matrícula do ano/semestre em que foi concedida.”
Art. 2º Fica acrescido o §3º ao art. 8º do Decreto nº 4.947, de 05 de março de 2013, com a
seguinte redação:
“§3º Em caso de desistência de aluno beneficiário pela bolsa de estudo, o aluno que o
suceder no benefício terá a mensalidade abrangida pela bolsa a partir da publicação do
deferimento da bolsa de estudo”
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 1º de julho de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.074, DE 1º DE JULHO DE 2014.
Altera dispositivo do Decreto nº 3.693, de 22 de julho de 1997, que institui a Comissão
Municipal de Emprego no âmbito do Sistema Público de Emprego e dá outras providências.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais,
D E C R ETA
Art. Altera os incisos I, II, III e o caput do art. 3º do Decreto nº 3.693, de 22 de julho de 1997,
que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º A Comissão Municipal de Emprego será constituída de forma tripartite e paritária
contando com a representação em igual número do governo, de trabalhadores e de
empregadores, mediante os seguintes órgãos e entidades:
IREPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
a)
Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho – PAT
b)
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município de Pindamonhangaba
c)
Departamento de Habitação do Município de Pindamonhangaba
IIREPRESENTANTES DOS TRABALHADORES
a)
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e
de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgico, Oficinas Mecânicas, Eletro Eletrônicas,
Serralherias e de Auto Peças de Pindamonhangaba, Distrito de Moreira César e Roseira.
b)
Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo
c)
Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos Bancários de Taubaté e
Região
IIIREPRESENTANTES DOS EMPREGADORES
a)
SINCOMÉRCIO – Sindicato do Comércio Varejista de Pindamonhangaba
b)
CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
c)
ACIP – Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba.
...“
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 1º de julho de 2014.
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de junho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 053/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 53/14, que cuida de “Aquisição de equipamentos
de informática para o Centro se Especialidades Médicas (Cem) - recurso de emenda
parlamentar - 25340007 - Luiz Paulo Teixeira Ferreira”, a Autoridade Superior, ante análise
técnica do Departamento de Informática, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento
licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Entek Equipamentos Taubaté e Papéis
Ltda. EPP (03); Simp Sistemas Máquinas e Papéis Ltda. EPP (01 e 02).
Pindamonhangaba, 14 de julho de 2014.

Adriano Augusto Zanotti, Presidente do CMDCA de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, CONVOCA para o comparecimento urgente, até o dia vinte e cinco de
julho, próximo vindouro, a senhora Juliana Bertolino, classificada como 3ª suplente no
processo eleitoral do Conselho Tutelar de Pindamonhangaba, munida dos documentos
pessoais, RG e CPF. A mesma é residente à Rua Francisco D’Arace, 135, Jardim Cristina,
Pindamonhangaba/SP – Cep 12412-120 e deverá comparecer ao Setor Executivo dos
Conselhos Municipais/CMDCA, à Rua Deputado Claro Cesar, 53, Centro, para manifestação
de interesse ou não em assumir a vaga de Conselheira Tutelar em caráter TEMPORÁRIO.
Ressalta-se que a manifestação de interesse ou não, deverá ser por escrito, e que o
silêncio será considerado como falta de interesse no preenchimento da vaga e conseqüente
autorização para a chamada do próximo classificado na seqüência de suplentes.
Pindamonhangaba, julho de 2014.
Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA

C) REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS – PAIS E ALUNOS
1- Representante de Pais da Escola Municipal (Educação Infantil e Ensino Fundamental I)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.677, DE 08 DE JULHO DE 2014.
Regulamenta o
Tratamento
Fora
do
Domicílio – TFD, no Município de
Pindamonhangaba e dá outras providências.
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. 1º Fica adotado no Município os benefícios do Tratamento Fora de Domicílio – TFD
com o fornecimento de passagens e ajuda de custo para deslocamento exclusivamente dos
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e seus acompanhantes, quando necessário,
para a realização de atendimento médico especializado em média e alta complexidade em
Unidades de Saúde cadastradas ou conveniadas ao SUS.
Parágrafo único. O TFD somente irá ocorrer quando esgotados todos os meios de
tratamento e realização de exame auxiliar diagnóstico terapêutico no próprio Município.
Art. 2º O Tratamento Fora de Domicílio – TFD é assegurado ao cidadão no âmbito do
Município de Pindamonhangaba.
Art. 3º A solicitação de TFD deverá ser feita pelo médico assistente do paciente nas
unidades assistenciais vinculadas ao SUS e autorizada por comissão nomeada pelo
Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social, cabendo à Comissão solicitar, se
necessário, exames ou documentos que complementem a análise de cada caso.
Parágrafo único. O procedimento deverá ser realizado por serviço público ou vinculado ao
SUS.
Art. 4º As despesas relativas ao deslocamento de usuários do SUS para tratamento fora
do Município de residência são aquelas relativas ao transporte, diárias para alimentação
e ao pernoite para paciente e acompanhante, nos casos previstos nesta lei, devendo ser
autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do Município.
§ 1º O TFD será concedido, exclusivamente, a pacientes residentes no Município de
Pindamonhangaba e atendidos na rede pública ou conveniada ou contratada do SUS.
§ 2º Será permitido o pagamento de despesas para deslocamento de acompanhante
nos casos de menores de 18 (dezoito) anos, maiores de 60 (sessenta) anos, pessoas
portadoras de deficiência e pessoas com necessidades especiais, sendo essas mediante
declaração médica, esclarecendo o motivo da impossibilidade do paciente se deslocar
desacompanhado.
§ 3º A escolha do meio de transporte fica a critério da Administração Pública, de acordo
com a sua disponibilidade, porém, de forma compatível com os cuidados demandados pela
condição de saúde do paciente.
§ 4º O transporte será feito em veículo próprio da Prefeitura, ou mediante concessão de vale
transporte, de acordo com a disponibilidade da Administração Pública.
§ 5º Fica vedada a autorização de TFD para acesso de pacientes a outro município para
tratamentos que utilizem procedimentos assistenciais contidos no Piso da Atenção Básica
– PAB .
§ 6º Fica vedado o pagamento de diárias a pacientes encaminhados por meio de TFD que
permaneçam hospitalizados no Município de referência.
§ 7º Quando o paciente retornar ao município de origem no mesmo dia, serão autorizados
apenas transporte e ajuda de custo para alimentação.
§ 8º Fica vedado o pagamento de TFD em deslocamentos menores do que 50 Km (cinquenta
quilômetros) de distância e dentro da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, casos em
que o Município ficará responsável apenas pelo transporte.
§ 9º Os valores referentes ao pagamento do TFD serão disponibilizados ao usuário anterior
à data prevista do atendimento agendado.
Art. 5º Os valores relativos às ajudas de custo para alimentação e hospedagem serão
efetuados a partir de recurso próprio, sendo os valores:
DESCRIÇÃO
VALOR
Ajuda de custo para alimentação de paciente e acompanhante
R$40,00
Ajuda de Custo para diária completa (alimentação e pernoite) de paciente e
acompanhante
R$90,00
Ajuda de Custo para alimentação de paciente sem acompanhante
R$20,00
Ajuda de Custo para diária completa (alimentação e pernoite) de paciente sem
acompanhante
R$70,00
Art. 6º O TFD somente será autorizado quando houver garantia de atendimento no município
de referência, com horário e data previamente definidos.
Art. 7º São asseguradas ao usuário e ao acompanhante, diárias pelo tempo de permanência
no local de destino, devendo esse ser limitado ao período estritamente necessário à fase
do tratamento.
Art. 8º Na impossibilidade do usuário realizar o TFD, este ou seu acompanhante, deverá
devolver os valores recebidos dos públicos do Município de Pindamonhangaba, no prazo
máximo de 3 (três) dias úteis, sob pena de ser responsabilizado.
Parágrafo único. No ato do recebimento dos valores correspondentes ao TFD, o usuário ou
seu acompanhante, deverá assinar documento comprobatório de tal concessão.
Art. 9º A Secretaria Municipal de Saúde deverá organizar o controle e a avaliação do TFD,
de modo a manter disponível a documentação comprobatória dos benefícios concedidos.
Art. 10 As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias da Secretaria de Saúde e Assistência Social, ficando autorizada a abertura
de crédito adicional especial por anulação de despesa.
Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de julho de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 08 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 152/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 152/14, que cuida de “Aquisição de dietas enterais
e fórmulas infantis”, 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$): Cirúrgica São José Ltda. (02 – 18,92); Empório
Hospitalar Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda. (01 – 19,58, 03 – 35,00;
04 – 99,00; 05 – 86,44; 06 – 57,00; 08 – 39,80); Fresenius Kabi Brasil Ltda. (07 – 43,60).
Pindamonhangaba, 08 de julho de 2014.

PREGÃO Nº. 160/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 160/14, que cuida de “Contratação de empresa
especializada em cursos para atendidos pela assistência social, especialmente Pead, renda
mínima, renda cidadã cursos que busquem desenvolvimento, autonomia, competências
pessoais entre outros”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): M. R. S. da
Silva & Cia. Ltda. ME (01, 03, 04 e 05); Entek Cursos Livres Ltda. (02 e 06).
Pindamonhangaba, 14 de julho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº. 056/2014
Contrato nº: 130/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: K. S. Martins ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de
manutenções preventivas e corretivas de elétrica e mecânica, com reposição, sem
exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para roçadeiras
do tipo lateral e motosserras de diversas marcas, pertencentes a esta municipalidade, por
um período de 12 meses.
Valor: R$ 27.360,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 30/06/14.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Karen Santos Martins.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Viação.
Pindamonhangaba, 16 de julho de 2014.
PREGÃO Nº. 115/2014
Contrato nº: 137/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Tracbel S/A.
Objeto: Aquisição de retroescavadeira, atendendo o contrato de repasse nº 773448/2012,
através de convenio firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, patrulha agrícola mecanizada.
Valor: R$ 169.191,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 03/07/14.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Thiago Gonçalves Costa.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo e Integração.
Pindamonhangaba, 16 de julho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO
PREGÃO Nº 086/2011
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 122/2011
Contratada: Cedlab Centro de Diagnóstico Laboratorial Ltda. EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de educação, monitoramento e controle
de portadores de diabetes.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 14/06/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor total do contrato com base no índice IPC-FIPE de 5,36%,
passando de R$ 183.975,39 para R$ 193.836,47.
Data de assinatura: 13/06/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Alexandra Neves Manfredini.
Pindamonhangaba, 16 de julho de 2014.
PREGÃO Nº 113/2011
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 139/2011
Contratada: Locsim Locação de Máquinas, Equipamentos e Sistema Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva
com substituição de peças em máquinas impressoras/copiadoras.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 30/06/2015.
Adita-se valor: suprime-se 17,03704% do valor contrato original, equivalente a R$ 95.404,02.
Data de assinatura: 27/06/14.
Assina pela contratante: Elizabeth Cursino Rodrigues.
Assina pela contratada: Cristiane Venturelli Leandro.
Pindamonhangaba, 16 de julho de 2014.
PREGÃO Nº 072/2013
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 114/2013
Contratada: Claudenilson Aloisio Portela ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço em conserto, montagem e
desmontagem de pneus da frota da Subprefeitura de Moreira César.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 06/08/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato com base no índice IPC-FIPE de 4,76%, passando
de R$ 21.000,00 para R$ 21.999,60.
Data de assinatura: 30/05/14.
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos Santos.
Assina pela contratada: Claudenilson Aloisio Portela.
Pindamonhangaba, 16 de julho de 2014.
PREGÃO Nº 115/2013
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 119/2013
Contratada: Elizandra Mara de Lima Peças ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção mecânica
preventiva e corretiva, com reposição sem exclusividade de peças e/ou componentes genuínos ou
originais de fábrica em caminhões e ônibus da frota da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 19/08/2015.
Data de assinatura: 01/07/14.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Elizandra Mara de Lima.
Pindamonhangaba, 16 de julho de 2014.
PREGÃO Nº 129/2013
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 156/2013
Contratada: Elizandra Mara de Lima Peças ME.
Objeto: Contratação de empesa jurídica especializado em prestação de serviços técnicos
automotivos, manutenção preventivas e corretivas com aplicação e/ou fornecimento de peças
genuínas da marca dos veículos ou originais de fábrica para os veículos de diversas marcas
(Chevrolet, Fiat, Ford, Peugout, Mitsubishi, Renault e Mahindra) pertencentes à frota operacional
da Secretaria de obras e serviços, desta Municipalidade, por um período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 16/09/2015.
Data de assinatura: 01/07/14.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Elizandra Mara de Lima.
Pindamonhangaba, 16 de julho de 2014.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 291/2013 de “Aquisição de lanche e refrigerante para
atender Eventos do Departamento de Cultura”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços
abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 18/06/2014:
ATA nº 102/2014
ITEM

01

UNID.
DE
MEDIDA

UNID.

Empresa:

MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE - ME
MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

PRÓPRIA

2,95

4.500

PRÓPRIA

2,95

4.500

AMBEV

2,70

9.000

DESCRIÇÃO

LANCHE TIPO IV
Pão do tipo francês com peso aproximado
de 50 gramas, com uma fatia de peito de
peru de aproximadamente 15 g e uma
fatia de queijo mussarela ou prato de 15
gramas cada fatia.

02

UNID.

LANCHE TIPO III
Pão tipo Nazaré com peso aproximado de
50 gramas, com uma fatia de peito de
peru de aproximadamente 15 g e uma
fatia de queijo mussarela ou prato de 15
gramas cada fatia.

03

LT

REFRIGERANTE
Refrigerante lata com, no mínimo, 350 ml
- sabor cola (água gaseificada, extrato de
noz de cola, cafeína, corante caramelo IV,
acidulante INS 338 e aroma natural) ou
sabor guaraná (água gaseificada, açúcar e
extrato vegetal de guaraná, aroma
natural, aroma artificação de menta,
acidulante: ácido cítrico; conservadores;
benzoato de sódio e sorbato de potássio;
corante: caramelo tipo IV). Não conter
glúten.

Pindamonhangaba, 05 de março de 2014.

COMUNICADO
AMADEI ESCORAS METALICAS LTDA-ME, CNPJ nº 03.295.865/0001-10, solicita o comparecimento
do Sr. OSMAR DA SILVA JUNIOR, portador da CTPS nº 006030 série: 314/SP no prazo de 3 (três) dias
sob pena de caracterizar o abandono de emprego, conforme estabelece o artigo 482, alínea “i”, da CLT.

QUINTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA
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COTIDIANO
Tribuna do Norte
“Anjos de Rodinhas” ajuda cães deficientes
Divulgação

ANA CAMILA CAMPOS
***
Tanto na mitologia
como na ótica da religião, anjos são seres que
têm asas. Entretanto, em
Pinda, o autônomo Celso Hommer iniciou um
trabalho
denominado
“Anjos de Rodinhas”. Ele
ajuda cães deficientes a
encontrarem uma nova
forma de retomar uma
vida normal.
Hommer constrói “cadeiras de rodas” adaptadas para animais de estimação sob medida. Esse
trabalho é divulgado em
uma página nas redes
sociais e, por meio dela,
inclusive, já conseguiu
ajudar animais de outros
estados, como Goiás, Rio
Grande do Norte e Rio
Grande do Sul.
“O dono (do cão) ajuda
com material quando tem
condições
financeiras.
Quando não, temos toda
uma equipe que conhece
e admira nosso trabalho e
acabam colaborando por
meio de doações. Eu faço

a cadeirinha mas, por trás
disso, existem várias pessoas que ajudam indiretamente”, revela.
Como tudo começou
Há dois anos, Hommer era funcionário do
pedágio da Água Preta e,
um belo dia, avistou uma
cachorrinha que apareceu na ciclovia. Ele começou alimentá-la para criar
uma relação de amizade,
visto que seu objetivo era
levar a cadela para casa,
pois sabia que aquele
ambiente era perigoso,
principalmente devido ao
trânsito.
Inicialmente, ela era
meio arisca então, para
essa aproximação, Hommer levava alguns petiscos até que a confiança
fosse conquistada.
O acidente
Em meio ao desenrolar dessa nova relação de
amizade e confiança, ele
planejou um dia em que
iria trabalhar de carro a
fim de trazer a cadela para
sua residência. Porém, foi
informado de que não seDivulgação

Vitória (Vi) foi o motivo da iniciativa

ria necessário ir ao serviço
naquele dia.
Mesmo sem a presença de Hommer no local,
a cachorrinha foi até lá e,
como não encontrou ninguém que lhe oferecesse
um petisco, acabou atravessando a pista – momento em que foi atingida
por um automóvel. Os
passageiros desceram do
veículo e colocaram-na no
acostamento, mas ela acabou se arrastando e entrando no matagal, onde
ficou cerca de oito dias,
pois ninguém conseguia
encontrá-la.
Hommer escutava os
latidos do animal e esperava o dia amanhecer para
que a claridade o ajudasse
a achar a pequena cadela. No oitavo dia, já sem
esperanças, “Vi”, como é
chamada, foi encontrada.
“Ela estava só pele e osso e
a pata traseira já estava em
decomposição. Do jeito que
peguei o animal, levei ao
veterinário, que optou por
amputar uma das patas e
fazer curativo na outra que,
uma semana depois, também foi amputada”, relata.
Convivendo com a
deficiência
O autônomo comenta
sobre o desafio de ter o
primeiro contato com um
animal deficiente. Ele
comenta que a primeira
atitude foi procurar uma
cadeira de rodas para
o animal. Mesmo assim, ela não se adaptou.
“Diante disso, fui pesquisar na internet instruções para construir uma
cadeira e acabou construindo a primeira cadeirinha de rodas de cano
“pvc”. Hommer fez várias

tentativas construindo
cadeiras. Embora a cadela Vi não tenha se adaptado com a alternativa,
ele acabou descobrindo,
ali, uma forma de ajudar
animais deficientes.
“As pessoas que sabiam
que eu construia cadeiras,
me falavam de animais
com deficiência e eu me
dispunha a ir até eles, tirar
a medida e confeccionar
as cadeirinhas. E foi assim
que a ação começou. Por
ajudar a minha cadela, comecei a ajudar os outros
cães”, orgulha-se Hommer.
Cães
Apesar de tudo ter começado com a pequena
Vi, ela nunca se adaptou
às cadeiras. Dessa forma,
ela anda se arrastando
com o “toquinho” das patas e exige de Hommer
um cuidado todo especial,
pois tem a saúde frágil,
principalmente quando se
trata de bactérias.
“Como ela se arrasta
mas precisa se exercitar,
preciso levá-la sempre
onde há grama. Assim,
ela não se machuca e consegue brincar um pouco.
Não a deixo andar no asfalto ou cimento para não
machucar”, revela.
Anjos de Rodinhas
Hommer então, na intenção de ajudar os outros cães deficientes, criou
uma página no Facebook.
Quando começou a construir as cadeiras, teve o
desejo de criar uma forma
de divulgar para todo o
Brasil. Assim, o trabalho
foi disseminado e ele já
atendeu pedidos de Goiás, Natal e sul do país, enviando a cadeirinha pelos
Correios.

A cadelinha Luz em sua cadeirinha feita por Hommer
Projeto
Hommer ainda conta que a intenção é criar,
a partir desse trabalho,
uma associação de amparo ao cão deficiente, objetivo este que vem buscando consolidar. Além
disso, também busca parceiros que possam colaborar com a iniciativa. “A
causa animal é abrangente. Comecei com a cadeirinha de rodas e, quando vi,
já estava me envolvendo
com tudo. Os maus tratos
começam com o dono que
não cuida. Também existem os animais de rua, os
animais doentes. Acabei
me engajando na causa
animal. Infelizmente, não
posso resgatar nenhum
animal, mas procuramos

dar aparato para os donos que não têm condições, seja com alimentação, cuidados, veterinário
entre outros. É cada um
fazendo a sua parte para
melhorar a vida dos animais”, afirma.
Em defesa dos
animais
O autônomo levanta
a bandeira pela defesa
de cães com deficiência,
pois muitas pessoas decidem descartar esses animais, acreditando que só
porque não andam mais
não podem ter uma vida
normal. “Eu tenho uma
deficiente em casa e ela
convive normalmente.
Não é só porque não está
andando que deve ser
sacrificada”.

Ajuda

Quem tiver um animalzinho deficiente e desejar entrar em contato, pode acessar a página https://www.facebook.com/anjosderodinhas?fref=ts

Shopping promove
Festa nas Oliveiras
liquidação de até 60% começa nesta quinta-feira

Até dia 20 de julho, as
lojas do Shopping Pátio
Pinda estarão em ritmo de
liquidação e devem conceder descontos de até 60%.
Diversos produtos estarão com preços reduzidos,
como roupas, joias, perfumes e calçados. O período
de liquidação será marcado
ainda por atividades com
distribuição gratuita de pipoca e algodão doce e atra-

Divulgação

Divulgação

ções para as crianças como
tobogã, pula-pula, pintura
de rosto e apresentações
circenses e de bandas.
“Serão dias de liquidação intensa e os moradores de Pinda e região estão
mais uma vez convidados
para conferir essas ofertas”, destaca o gerente geral
do Shopping Pátio Pinda,
Adriano Nogueira. “Também temos várias atrações

de férias, com muita diversão e conhecimento para as
crianças”, reitera.
No ritmo das férias escolares, o shopping está com a
Feira do Livro, que apresenta muitas obras de histórias
infantis a preços baixos e
muitas brincadeiras. Há,
ainda, música ao vivo na
praça de alimentação, às
terças, quartas e quintas –
feiras , das 19 às 22 horas.

Começa nesta quintafeira (17), o tríduo preparatório da festa em louvor
a São João Bosco, no bairro das Oliveiras. As festividades serão na igreja do
bairro e a comunidade
está convidada. Haverá
bingo e quermesse.
O tema deste ano é:
“São João Bosco com
seu exemplo nos ensina
a acolher o chamado de
Deus e participar da comunidade”.
O
celebrante
de
quinta-feira será o padre Luís Paulo; na sexta-feira (18), Frei Diego
e, no sábado (19), os
padres oblatos. Os responsáveis pela organização da festa pedem
que os participantes levem velas para a procissão luminosa.
No domingo (20), dia
da festa, às 6 horas, haverá alvorada festiva; às

10h30, missa presidida
pelo reitor do Santuário,
cônego Luiz Carlos de
Souza; almoço e churrasco; leilão tradicional

às 14 horas, e, às 16 horas, leilão de animais.
Os organizadores agradecem aos apoiadores e
patrocinadores.

