Festival homenageia música sertaneja no sábado
paraquedismo do vale.com.br

Marcos Vinício Cuba

As comemorações dos 309 anos de Pindamonhangaba continuam até o ﬁnal do mês.
Amanhã será realizado o tradicional Festival de Interpretação de Música Sertaneja, no
espaço da antiga Estação Central do Brasil, a partir das 16 horas. Serão 22 concorrentes, das cidades de Pindamonhangaba, Taubaté, São Paulo, Monteiro Lobato, São Luiz
do Paraitinga, Tremembé e Lorena, nas categorias Individual, Música Raiz e Jovem
Música Sertaneja.
CULTURA & LAZER 8
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Recapeamento facilita trânsito
na ‘Antônio Pinheiro Junior’
Maria Fernanda Munhoz

O recapeamento da
avenida Antônio Pinheiro
Junior vai facilitar o trânsito na região do Campo
Alegre e garantir mais
comodidade a milhares
de motoristas. Os serviços de recapeamento começaram pela ponte da
Estrada do Agronômico,
sentido praça São Francisco, passando pela unidade do Exército e agora
estão nas proximidades
da praça São Francisco.
Após os trabalhos, o local
será sinalizado.

Divulgação

Vencedores
do Festival da
Juventude
gravam DVD
Os vencedores do 1º
Festival de Música da Juventude participam, no ﬁnal de
semana, de gravação de DVD.
Será no sábado (26) e domingo (27), às 19 horas, no Espaço
Cultural Teatro Galpão. A
entrada é gratuita e os ingressos deverão ser retirados com
uma hora de antecedência, na
bilheteria do teatro. A gravação do DVD faz parte das
comemorações dos 309 anos
de emancipação político-administrativa de Pindamonhangaba.

PÁGINA 3

ECONOMIA DE
ÁGUA É DEBATIDA
NO CONSÓRCIO DE
PREFEITOS
SEGUNDO CADERNO

Furto na
Sabesp deixa
150 mil pessoas
sem água

CULTURA & LAZER 8

Após ruas do Campo Alegre, o recapeamento será feito no Bosque

Pastores destacam trabalho
social da Assembleia de Deus

Goleiro Johny pode dar título
ao Unidos
ESPORTES 12

LIONS CLUBE
PROMOVE
FEIJOADA
BENEFICENTE
NO DOMINGO
PÁGINA 2

PEDRO ARIEL TOCA
NA FERROVIÁRIA

POLÍCIA 5

SEGUNDO CADERNO

Odirley Pereira

Divulgação

O furto de cabos de energia
na madrugada de quinta-feira
(24), no Centro de Captação
Bruta da Sabesp, deixou toda a
cidade sem água na maior parte do dia, prejudicando cerca
de 150 mil pessoas. O gerente
de divisão da companhia em
Pindamonhangaba, Jota Marcondes Filho, disse que após a
empresa detectar falhas na distribuição, a polícia foi designada para capturar os bandidos
e uma equipe técnica foi destinada ao local para restabelecer
o bombeamento de água.

EM FASE FINAL DA
OBRA, PISTA
É APROVADA
POR SKATISTAS

UNIDOS E CIDADE
NOVA DECIDEM A
SEGUNDONA

PÁGINA 2

O pastor Euclides Vaz Júnior e outros membros da Assembleia
de Deus participaram esta semana do programa de rádio “O Prefeito
e Você”, quando destacaram os trabalhos sociais e religiosos
da instituição, que possui cerca de 50 igrejas espalhadas por
Pindamonhangaba.
PÁGINA 11

PREVISÃO DO TEMPO
SEXTA-FEIRA

15º
CHUVA PELA MANHÃ

23º
UV 5
Fonte CPTEC/INPE
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DITORIAL
Novas sensações

Venda ou brinde de experiências
é nova tendência do mercado

A

mudança de conceito social, empresarial, familiar e qualquer outra ideologia sobre comportamento é bastante mutável no mundo moderno. Seguindo
esta tendência, hoje há empresas que vendem
“experiências” para companhias que querem
agradar clientes e funcionários.
Na realidade, elas estão tentando convencer
o público em geral a trocar presentes materiais
por opções como voos de asa-delta, dias em
spas, salão de beleza, viagens e outras experiências.
Pindamonhangaba também entra neste
‘novo’ cenário, seja com as empresas tradicionais do ramo de turismo, ou com as que estão
oportunizando novas sensações a seus clientes.
Alguns desses empreendimentos funcionam
como intermediadores entre empresas menores que oferecem esses serviços e os consumidores. As receitas são divididas e os pacotes são
oferecidos como “experiências inesquecíveis”.
Isso pode ser vendido/comprado de diferentes formas, como a negociação direta pelo serviço, um presente de parente ou amigo ou até
como boniﬁcação de outra aquisição.
Em Pinda, há relatos de pessoas que foram
comprar móveis planejados para cozinha e armário e ganharam voo de asa delta. Outros,
compraram automóvel e tiveram um jantar romântico pago em um restaurante.
Segundo empresários do ramo de entretenimento/turismo, é preciso convencer as pessoas
de que um presente ou uma compra podem ser
mais agradáveis se “forem marcadas de experiência”. Eles destacam que dentre as atividades
mais procuradas e, por causa disso, oferecidas,
estão os serviços ligados à culinária e procedimentos estéticos.
Ainda no início da caminhada em Pindamonhangaba e região, a expectativa é que o setor
cresça acentuadamente nos próximos anos. Ao
que tudo indica, teremos novas opções consolidadas para presentear e sermos presenteados.

S TERRA

om da

ARENA 101 Pinda: 26/7 (sábado) – Diego & Leandro. 9/8
(sábado) - Vá Tomá no Fusca.
Sorteio de 1 Fusca cheio de cerveja. www.arena101.com.br. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e
7811-9776.
BAR DO SANTISTA Pinda:
Som ao vivo toda quarta-feira e domingo, com ótimos artistas da cidade. Porções, bebidas, a simpatia do
casal Zé Luiz e Lurdes, e agradável
local de encontro de amigos.
CASARÃO ROSEIRA – 27/7
(quinta) – Jorge Dimas e Dj Wellington Cavallera. Djs Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free
até 23h.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA
do Idoso (CCI) Pinda – 26/7 (sábado 19h) – Baile dos aniversariantes, com Anjinho do Vale. Aberto
para pessoas a partir de 21 anos.
Sócios pagam R$ 5 e não-sócios
R$ 5. 27/7 (14h) - Bingo Beneﬁcente. Cartela R$ 5 no dia do evento ou antecipada com diretores do
CCI. Bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 26/7 – Pitty, a Princesa
do Rock. Via Dutra, divisa Guará/
Lorena.
CHICK NA ROÇA Taubaté:
27/7 (domingo) – Balada Universitária. Jorge Dimas, Banda Pralana
e Flávia Mell. Estrada do Barreiro.
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais um baile no Recinto São Vito (Moreira César) para
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Pedro Ariel toca na Ferroviária na sexta
João Paulo Ouverney

O cantor Marcos Pedro Ariel e
conjunto se apresentam nesta sexta-feira (25), a partir das 21h30, na
Ferroviária.
Associado em dia não paga e
ainda pode retirar até dois convites mediante apresentação
do nome e RG dos convidados,
com antecedência, na secretaria
do clube. Na hora do evento o
ingresso custa R$ 10, para homem. Mulher até as 23h30 não
paga e após esse horário R$ 5.
Mais informações pelo telefone
(12) 2126-4444.

Escola da Família
organiza VI Corrida
O Programa Escola da Família, da
Diretoria Regional de Ensino, sediada
em Pindamonhangaba, está organizando a VI Corrida em homenagem ao
atleta João Carlos de Oliveira, “João
do Pulo”. O evento será realizado dia
31 de agosto, a partir das 9 horas. As
largadas serão na praça Padre João de
Faria Fialho, centro. Interessados poderão se inscrever nas provas de corrida ou na caminhada de 4 km. O evento

é destinado ao público de todas as idades, haverá as categorias pré-mirim,
mirim, infantil, juvenil, adulto, máster, veterano 1 e 2, e a veteraníssimo 1
e 2. Os três primeiros classiﬁcados em
cada categoria receberão medalhas.
Inscrições na unidade escolar que
desenvolve as atividades do Programa Escola da Família ou pelo e-mail
corridapef@gmail.com até o dia 22 de
agosto.

Divulgação

O Lions Clube realiza no
domingo (27), mais uma edição da “Feijoada beneﬁcente”,
a partir das 12 horas. Convites
estão sendo vendidos na sede
do clube por R$ 20. Crianças
até os sete anos não pagam.
O almoço acontecerá
na sede do Lions (rua São
João Bosco, 477, bairro
Santana).

Anvisa suspende venda de remédio para insônia
A Anvisa - Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - suspendeu na
quinta-feira (24), a comercialização e
o uso do lote nº 33112 do medicamento Passiﬂora Incarnata Seakalm
260mg. O remédio é um calmante
ﬁtoterápico, usado para tratamento
de insônia e desordens da ansiedade.
A medida foi tomada após a Anvisa constatar resultado insatisfatório

no ensaio de teor de ﬂavonóides no
lote do medicamento. O resultado foi
apresentado em um laudo de análise ﬁscal e em uma ata de perícia de
análise ﬁscal emitidos pela Fundação
Ezequiel Dias.
Com isso, a Anvisa determinou
que a empresa responsável pelo fármaco – Natulab Laboratório S.A, da
Bahia - promova o recolhimento do

João Paulo Ouverney

Fundação Dr. João Romeiro

Feijoada
beneﬁcente
no Lions

Divulgação

“ ... EU JÁ FUI TEU SOL, fui teu luar, dei tudo de mim
pra te convencer de que eu sou o amor...”
– Paula Fernandes

julho: 27/7 – Banda Gold. Tel (12)
3642-2087.
CLUBE DO LAZER Taubaté:
DOMINGO 21h – 27/7 - Banda
Mix (baile dos aniversariantes).
QUARTA-FEIRA - 30/7 - Jorginho
e banda.
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: 26/7 (sábado) – João
Pedro & Fabiano. Karina Gobbo
da Revista Sexy. Elas free até 0h.
SP-62, 2.400, estrada Pinda-Roseira.
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix”: 26/7 – Bruno & Hyago. 13/9 (sábado 22h) – Baile Especial. Nova Dimensão. Sorteio de
um carro Clio 97. Tel (12) 996029554 e 9911-0521 e do clube: Tel
(12) 3674-2413.
CROZARIOL Tremembé: 25/7
(sexta) – Noite do Adesivo. Kaio
Lenon, Anderson & Rafael e Edu
Reis. Tel. (12) 3672-2576.
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: Fernando & Fabiano. 25/7
(sexta) – Talis e Welinton. 26/7
(sábado) – Festa do Play Mix. Pedro Henrique & & Matheus, e João
Alencar. Aniversariante mais 4 amigos são Vips.
FERROVIÁRIA Pinda – Som
ao vivo no deck da piscina
SEXTA-FEIRA:
Associado em
dia não paga e pode retirar
dois convites na secretaria.
Não sócios: H R$ 10 e M vip
até 23h30, e R$ 5 após esse
horário. 25/7 – Pedro Ariel.
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AGOSTO: 1 – Bruno & Hyago. 8
– Marcos Henrique e banda. 15
– Nova Dimensão. 22 – André
Guedes (André & Andressa).
29 – Chamego.com (Anjinho do
Vale). E vem aí 9/8 – Baile do
Dia dos Pais com a ótima banda
Mix. Tel (12) 2126-4444.
FESTA
DE
TREMEMBÉ
2014: Veja programação completa no Destaque da Semana, no ﬁnal desta coluna.
FESTIVAL
SERTANEJO
“Luiz Carlos Cardoso” Pinda: 26/7
(sábado 16h). Na Estação Art Du
Vale, centro. Entrada gratuita.
HÍPICA PARAÍSO Taubaté:
Terça (20h) – Sertaneja com banda ao vivo e quirerinha na faixa.
Quinta Countryneja com melhores
banda e vaca atolada na faixa. Tel
(12) 99797-1474.
MANGUEIRÃO Pinda: Sob
a direção de Lúcio Tavares “Paquinha” realiza ótimos bailes toda
sexta-feira: 25/7 – Banda Gold.
1/8 – Nova Dimensão. 8/8 – César
& Maycon, e Banda Gold. Tel (12)
99708-2011.
MUTLEY Taubaté:
25/7
(sexta) – Special By Day. Banda
Big Poot. 26/7 (sábado) – Acid
Rock. Banda Hot Rocks. dayse@
mutley.com.br. By pass/ Info: (12)
988118300 – Oi (12) 981425508 Tim. Tel (12) 3632-5540.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:
25/7 (sexta) – Rock n’ Roll. Banda
Zapan. 26/7 (sábado) - System of

Adowun Cover. DAOS Oﬁcial . 27/7
(domingo 19h) – Domingo Extremo. Grind Core e Death Metal. Tel
(12) 3648-4913.
PINDABAR
Pindamonhangaba: QUINTA-FEIRA – Quintaneja. SEXTA – 25/7 – Conexão
de Pagode. Grupos Kibatuque,
Sou do Samba e Notasamba.
SÁBADO – 26/7 (12h) – Pagode
com feijoada. Toda Segunda
– Sertanejo com cerveja Itaipava a R$ 1 a noite toda. Tel
(12) 3645-5805, 99142-0181 e
99163-9001.
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 25/7 – Munhoz & Mariano.
Ingressos em Pinda: Doka outlet
(12) 3642-2125. Tel. (12) 31051663 e 8100-9062.
RECANTO CAIPIRA Pinda,
no Sindicato Rural: 24/7 (quinta) – Marron (SJC). 26/7 (sábado) – Marcos Henrique. Baile com
as melhores bandas toda quinta
e sábado. Tel. (12) 3648-4036 e
9775-0389.
RESTAURANTE
ALECRIM
Pinda: 26/7 (sábado 20h) – IV Arraiá do Alecrim. Banda Gold. Estrada do Piracuama, km 3,5. Tel (12)
9977-7015 e 99742-2693.
RESTAURANTE COLMÉIA
Pinda: 26/7 (sábado 22h) – Festa
das Massas. Animação do cantor
Branco. 23/8 (sábado) – Especial Raul Seixas. 25/10 (sábado)
– Bailão Sertaneja. Telefone (12)
3652-2120.

EXPEDIENTE

estoque existente no mercado relativo ao lote em questão, e promova
a suspensão de comercialização, distribuição e uso do medicamento em
todo o território nacional.
A Anvisa pede para que as pessoas que tenham adquirido o medicamento se dirijam ao local da compra
para devolver o item e pegar o dinheiro de volta.

DESTAQUE DA SEMANA
Programação Oﬁcial da
Festa de Tremembé 2014
Começam nesta sexta-feira, 25/7, os shows da Festa do
Senhor Bom Jesus, que terá grandes atrações, conﬁra:
1º/8 (Sexta) 22h – Art Popular
02/8 (Sábado) - 22h – Demônios da Garoa
03/8 (Domingo) 22h – Paula Fernandes
05/8 (Terça) 22h – César Menotti e Fabiano
08/8 (Sexta) 22h – Inimigos da HP
10/8 (Domingo) 22h – Biquini Cavadão
Veja a programação completa no link:
www.entrevistas-do-ouverney.blogspot.com.br.
Divulgação
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Região da Antonio Pinheiro Júnior
recebe recapeamento asfáltico
Maria Fernanda Munhoz

Recapeamento da avenida Antonio Pinheiro Júnior encontra-se em fase final

PAT encerra encaminhamento
de currículos ao Poupatempo
Marcos Vinício Cuba
***
O PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador
de
Pindamonhangaba
encerrou na quarta-feira
(23) o encaminhamento
de currículos para duas
ocupações no Poupatempo. De acordo com as
informações da responsável pelo PAT, foi atingido o limite de encaminhamentos
solicitados
pelo consórcio do Poupatempo. Os selecionados
serão chamados para entrevistas.
O Poupatempo solicitou ao PAT o encaminhamento de currículos para
as ocupações de recepcionista/atendente e técnico
em manutenção de equipamentos de informática.
As exigências eram residir
em
Pindamonhangaba,
ter experiência e Ensino
Médio completo.
O Poupatempo será
inaugurado nas proximidades da avenida Manoel
César Ribeiro e é resultado dos esforços da administração municipal em
parceria com o Governo
do Estado.
O PAT é resultado de
uma parceria entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e Governo do Estado.
Os atendimentos são realizados na avenida Albuquerque Lins, 138, bairro
São Benedito, e também
na Subprefeitura, em Moreira César, de segunda a
sexta-feira. A entrega de
senhas para candidatarse às vagas oferecidas no
município é das 8 às 16
horas.
O cadastramento no
PAT pode ser feito por
meio do portal maisemprego.mte.gov.br, clicar
no botão trabalhador, na
sequência em vagas de
emprego e preencher o

cadastro. Outra opção é
comparecer aos postos
(região central da cidade

ou em Moreira César) com
os seguintes documentos:
RG, CPF, Carteira de Tra-

balho e PIS (o número
deve constar em algum
documento).
Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz
***
Após as obras de galerias, a avenida Antonio
Pinheiro Júnior está recebendo o recapeamento de
asfalto. As obras tiveram
como ponto inicial a ponte da estrada do Agronômico, sentido praça São
Francisco, passando pela
unidade do Exército.
Após o término do recapeamento da avenida
principal, as máquinas da
Prefeitura seguirão para as
ruas Santo Antonio e Celeste, que também receberam
as obras de galeria e agora
terão um novo asfalto.

Finalizando esse trecho do Campo Alegre, a
equipe do recapeamento
vai seguir para a Monteiro de Godoy, a partir
da rua Cel. José Francisco, no bairro do Bosque, seguindo sentido
Crispim. De acordo com
informações da Secretaria de Obras, o trecho da
rua José Francisco até
o Batalhão do Exército,
passando pelo Bosque
da Princesa, não será recapeado agora pois receberá uma grande obra de
galerias. Ao final, o trecho receberá pavimentação e ciclofaixa.

Prefeitura realiza serviços de
manutenção em toda a cidade
Maria Fernanda Munhoz
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza, ininterruptamente, os serviços
de manutenção em todos
os bairros da cidade. No
período entre os dias 7 e 16
de julho, foram realizadas
limpeza, capina, roçada, pintura de guias, manutenção
em estradas rurais, remoção
de entulho, troca de tampa
de boca de lobo e operação
Pega-tudo. As ações são realizadas por meio da Secretaria de Obras e Departamento
de Serviços Municipais.
A limpeza, a capina e a
roçada foram realizadas no:
Vila Suíça; Praça e AMI do
Maricá; área verde do campo de futebol do Solo Rico;
Estrada José Lopes Guedes,
rua José Gimenes, rua Américo Teixeira Souza e rua
Maria do Carmo Teixeira
Souza, todas no Araretama;
ruas do Araretama e CDHU;
ruas do Mombaça; terreno
na Vila Prado; Destacamento Policial no Santa Luzia;
Rotatória Mazzaropi, no
Socorro; escola municipal
Jairo Monteiro, no Maria
Áurea; Anel Viário (Mazzaropi – João Pulo); Av.
Nossa Senhora do Bom
Sucesso; av. Alcides Ramos
Nogueira; creche municipal
Moacir de Almeida; escolas
municipais Yone Aparecida
Arantes Cabral, no Goiabal,
e Alexandre Machado, no
bairro das Campinas.
Limpeza de guias
A limpeza e a pintura de
guias foi feita nos seguintes
locais: av. São João Bosco,
rua Antonio Caetano Junior,
rua Marquês do Herval, rua
Bicudo Leme, Praça do Cruzeiro, rua Deputado Claro
César, rua Cel. Francisco
Bicudo de Mello, rua Dr.
Matheus Romeiro, rua Dr.

Gustavo de Godoy, rua dr.
João Romeiro, rua Cap. José
Martiniano V. Ferraz; rua
Dr. Rubião Junior; Praça
do Santana; rua Alexandre Muassab, Praça Santo
Antonio, rua Eugênio Fortes
Coelho; rua Ten. Cel. Alexandre Marcondes Monteiro
e rua Padre Faustino Belotti,
no Bosque; Praça do Quartel, rua dos Andradas, praça
Monsenhor Marcondes, rua
Major José dos Santos Moreira e rua Dr. Campos Sales.
Manutenção de
estradas rurais
A equipe de manutenção
das estradas rurais atuou,
na última semana, na obra
do aterro da creche da Apae,
no Crispim; no aterro para
a pista de skate do Campos
Maia; na terraplanagem em
área para cemitério em Moreira César; e manutenção
das estradas das Oliveiras e
do Shangri-lá.
Remoção de Entulho
Foi realizada a remoção
de entulho nos seguintes
bairros: Triângulo, Santa
Cecília, Vitória Park, Beta,
Castolira, Araretama, Jardim Bela Vista, Vila Prado,
Maria Áurea, Mombaça,
Jardim Mariana, Alto do
Cardoso e limpeza na escola
municipal Jairo Monteiro,
no Maria Áurea.
Foi realizada ainda a
limpeza e a troca de tampa
de bocas de lobo nas ruas do
Jardim Eloyna.
Pega-tudo
Entre os dias 14 e 17 de
julho, foi finalizado o Pegatudo nos bairros Araretama,
Arco-Íris e Nova Esperança,
com serviços de capina,
varrição, limpeza geral e
retirada de 60 viagens de
caminhão com entulho.
De 21 a 24 de julho, o
Pega-tudo estará no Cidade
Jardim e Lago Azul.
Divulgação

Prédios históricos recebem pintura
O Palacete Tiradentes, onde funcionava a antiga Câmara Municipal,
está recebendo pintura em toda a sua área externa. O local já abriga o
Departamento de Turismo da Prefeitura e, em breve, receberá também
o Departamento de Cultura, o Departamento de Patrimônio Histórico e
a Corporação Musical Euterpe. Além do Palacete, o prédio do Mercado
Municipal também receberá pintura em sua fachada.

Capina e limpeza em escola do ‘Maria Áurea’
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Assessoria

de

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

de

Segundo o vereador, o local
encontra-se com muito mato
e lixo, servindo de criadouro
de animais peçonhentos, e
esconderijos para pessoas
mal-intencionadas, colocando
em risco a saúde e a segurança
dos moradores da região.
Praça Frei Galvão
O vereador Martim Cesar
reitera ao Executivo, informações sobre o início das obras
de construção da Praça Santo
Antônio de Sant’Ana Galvão “Frei Galvão”, no Loteamento
Jardim Rezende. Considerando que a área destinada a
construção da referida Praça,
já recebeu denominação
conforme a Lei Municipal Nº
4.805, de 20 de junho de 2008,
o vereador pede que sejam
iniciadas as obras o mais breve
possível, tendo em vista que o
referido local esta servindo de
“bota-fora” de lixo e entulhos,
servindo também de criadouro
de animais peçonhentos.

Assessoria

O vereador Martim Cesar
(DEM), agradece à Administração pelo atendimento
de sua antiga reivindicação
para a construção uma faixa
de pedestre elevada, com
lombada, no cruzamento da
avenida Dr. Antônio Pinheiro
Júnior com o Anel Viário,
próximo a rotatória Vereador
Nelson Narezi. De acordo
com o vereador, o local tem
um grande fluxo de veículos
que dificultava a travessia de
pedestres, principalmente os
alunos do Colégio Anglo e
moradores da região, com esta
faixa elevada, o local terá mais
segurança.
Caçambas “bota-fora”
no Vila Suíça
O vereador Martim Cesar
solicita ao prefeito Vito Ardito, providências junto ao
departamento competente,
para que sejam feitos estudos
visando a colocação de caçambas em pontos que estão
sendo utilizados como “bota
fora”, e ainda
que seja feito o
corte do mato e
a poda das árvores existente nas
proximidades da
rua Francisco de
Ademar Fonseca, no Loteamento Residencial Vila Suíça.
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Martim Cesar agradece Professor Osvaldo convoca Ricardo Piorino comemora
população para a Audiência aprovação de Projeto que cede
faixa de pedestre
Pública dos Correios
elevada no Anel Viário
imóvel para O.A.B. em Moreira César

Vereador
Professor
Osvaldo

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) convida toda a
população de nossa cidade
a comparecer na Audiência
Pública dos Correios, que será
realizada no dia 14 de Agosto
de 2014, às 19:00 horas no
Plenário da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
A audiência foi um pedido
feito pelos próprios agentes da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para tratar
assuntos de interesse público
relacionados as portarias
566 – que estabelece as metas
para a universalização e de
qualidade dos serviços postais
básicos a serem cumpridas
pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – ECT,
e 567 – que dispõe sobre a entrega de objetos dos serviços
postais básicos, pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, no território
nacional; e também diversas
questões relacionadas as

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Vereador
Martim
Cesar

correções das numerações
irregulares nos logradouros,
criação de uma UD - Unidade
de Distribuição, no distrito de
Moreira César, postos avançados do tipo caixa postal
comunitária, esclarecimentos
das entregas não realizadas
ou realizadas com atrasos,
além da colocação de portas
giratórias nas agências, para
total seguranças dos agentes
e dos usuários, entre outros
assuntos.
O Professor Osvaldo ressalta a grande importância da
realização desta Audiência
Pública, devido ao problema
enfrentado pela classe dos
trabalhadores dos Correios
e pede o comparecimento, a
colaboração e a contribuição
de toda a população pindamonhangabense para juntos chegarmos ás soluções viáveis,
para melhorar a qualidade
dos serviços prestados pela
empresa dos Correios, em
Pindamonhangaba.

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

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

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.

de
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Após ter conquistado
junto com a população o
Pronto Socorro Infantil, o
vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) direciona
agora a sua prioridade para
a implantação do SAMU
em Pindamonhangaba. Por
diversas vezes nas sessões da
Câmara de Vereadores, o Dr.
Marcos Aurélio apresentou
requerimentos que cobram
dos órgãos competentes,
providências para a implantação deste importante serviço
médico em nossa região.
Com isto, o Dr. Marcos
Aurélio visa melhorar o
atendimento de emergência
no município, pois, segundo
ele, o SAMU faz o socorro
pré-hospitalar à população
em casos de emergência,
atendendo rapidamente e
buscando o paciente no local
em que está, evitando sequelas e reduzindo o número
de óbitos. “A implantação
deste serviço será mais uma
conquista para a população
e trará melhorias para a área

de
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O vereador Roderley Miotto (PSDB) vem pleiteando junto ao
Governado do Estado e Prefeitura Municipal melhorias no que se
trata de segurança pública no município.
O vereador justifica que há grande necessidade de criação de uma
nova companhia de Polícia Militar no Distrito de Moreira César.
Após conversar com o comandante da 2ª Companhia de Polícia
Militar de Pindamonhangaba, Capitão Paulo Henrique Lourusso
Cavalheiro, o vereador Roderley Miotto vem solicitando mais uma
companhia de Polícia Militar para aumentar a segurança dos pindenses. O município conta com apenas uma companhia enquanto
a vizinha Taubaté, por exemplo, tem 4 companhias. Comparando
as cidades, só os policiais da atividade delegada em Taubaté, são
150 homens, ultrapassando todo o efetivo da Polícia Militar em
Pindamonhangaba. “Não podemos continuar crescendo se a segurança não acompanhar 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 para cobrir os
bairros do Distrito. Como podemos verificar é grande o número
de furtos, roubos e homicídios na cidade”, enfatiza o vereador
Delegacia 24 horas em Moreira César
Além do pedido ao Governador, Roderley Miotto também
entrou com um requerimento pedindo, também 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.
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V e r e a d o r R o d e r l e y M i otto

Vereador
Dr. Marcos
Aurélio Villardi

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

de saúde do município e da
região”, diz o vereador Dr.
Marcos Aurélio.
Porque SAMU?
O SAMU 192 (Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência) permite um atendimento de qualidade para a
população em situações de
urgência e emergência no
ambiente pré hospitalar no
período de 24 horas e 7 dias
por semana. A ambulância é
a vitrine do SAMU, é a parte mais visível, a que se vê
nas ruas. São mais de 1.500
distribuídas em municípios
já atendidos pelo programa.
Dependendo da área, há
também motos, lanchas e
helicópteros. Atualmente o
SAMU 192 está presente em
todos os estados brasileiros
com 159 Centrais de Regulação Médica que abrangem
1.627 municípios. São aproximadamente 112 milhões de
pessoas que podem contar
com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
“Quando o assunto é saúde,
sempre temos
que agir com
prioridade”,
enfatiza o
vereador Dr.
Marcos Aurélio.

Assessoria
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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
de

Roderley Miotto
Após conquista do PS Infantil,
pede mais policiamento Dr. Marcos Aurélio direciona
para Moreira César
sua prioridade para o SAMU
Assessoria

“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”.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Portal da Câmara registra
mais de 50 mil acessos
O Portal da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba (www.camarapinda.sp.gov.br), desenvolvido e customizado pela própria Divisão de TI,
utilizando o Portal Modelo fornecido pelo programa Interlegis, do Governo
Federal, tem registrado um grande número de acesso nos últimos meses,
aumentando cada vez mais. O Portal Legislativo disponibiliza várias informações importantes para o cidadão: na página da Transparência é possível
acompanhar informações sobre as contas da Câmara, os gastos realizados, as
receitas e despesas, repasses recebidos pelo município de Pindamonhangaba,
dentre outras informações. Há também integração com todo o Sistema de
Processo Legislativo, ou seja, os Vereadores e seus trabalhos realizados,
desde a primeira legislatura até a atual. É possível consultar leis com o texto
integral e todas as suas alterações, a Ordem do Dia das Sessões, as matérias
legislativas, que são efetivamente o
trabalho realizado pelos Vereadores,
as Comissões e os Vereadores que as
compõe e muito mais. O interessante
é que o cidadão pode acompanhar
uma matéria legislativa de seu interesse, como por exemplo um pedido
de melhoria em sua rua, bastando
somente pesquisar a matéria que
quer acompanhar e cadastrar seu
e-mail. Assim ele será informado
sobre toda a tramitação do projeto em questão. Os cidadãos que queiram
entrar em contato com a Câmara podem fazê-lo através de um formulário
contido no próprio site.
Algumas estatísticas interessantes
No período de 30 de maio a 30 de junho, o número de acessos foi de
1.080 usuários, que visualizaram mais de 8.000 páginas em todo site. De
cada três usuários, dois já visitaram o site e um é vistante pela primeira vez.
Vale destacar o crescente número de acessos via dispositivos móveis, como
smartphones e tablets, que superou um pouco mais de 10% do total. O tempo
em média de carregamento de uma página do site é de 1,93 segundos, o que
significa um site com desempenho rápido. Neste ano, já foram registrados
mais de 50.000 acessos e mais de 82.000 visualizações de páginas.
As páginas do portal mais acessadas são a página inicial, seguida de
Legislação Municipal (Leis), Matérias Legislativas, Vereadores, Concurso
Público (pois foram feitas contratações nesse período), Função da Câmara,
Transmissão das Sessões e TV Câmara e por último Licitações e Pregões.
O portal também faz a transmissão ao vivo, via streaming, das Sessões,
Audiências e eventos oficiais da Câmara. Neste ano, tivemos uma média de
cerca de 40 acessos nos dias de Sessão Ordinária. O pico foi de 161 acessos,
em uma audiência pública sobre saúde ocorrida em 15 de maio deste ano.
Os visitantes são na grande maioria da nossa região, mas também acessam
visitantes de grandes capitais do Brasil como Belo Horizonte, Rio de Janeiro,
Londrina, Florianópolis, Vitória, Cuiabá, Belém, Porto Velho, Maceió, Recife
e até mesmo de fora do país, como Estados Unidos, Índia, Espanha, Reino
Unido, Argentina e Portugal, só pra citar algumas.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

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

Assessoria
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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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polícia
Furto na Sabesp deixa 150 mil
habitantes sem água em Pinda
O assalto ocorrido na
madrugada desta quintafeira (24) interrompeu a
distribuição de água em
toda cidade, prejudicando cerca de 150 mil pessoas.
Por volta das 2h30, ladrões invadiram o Centro de Captação Bruta da
Sabesp, levando os fios
de alta tensão que movimentam as bombas. A
ação fez com que a bomba
parasse de funcionar e fosse acionado o mecanismo
de alerta da empresa, que
alertou a polícia.
Por volta das 3 horas, a
Equipe de Manutenção, em
São José dos Campos, foi
avisada para que providen-

ciasse a recolocação dos fios
para o restabelecimento do
sistema. Às 7 horas todo o
sistema da Sabesp estava
funcionando, porém ainda
não havia água na maior
parte da cidade.
Como todo município foi afetado pela falta
de água, aos poucos, as
regiões e bairros foram
normalizando o serviço
começando pela região
central, zona média (Alto
do Cardoso, Jardim Imperial) e, às 14 horas, em
Moreira César. O gerente
de divisão, Jota Marcondes Filho, disse que até
o fim do dia de ontem,
todas as áreas estariam
normalizadas.

Luiza Braga

Furto ocorreu no Centro de Captação Bruta, que fica às margens do rio Paraíba do Sul

Polícia Civil faz reconstituição
de assassinato de advogada
ValeNews

A Polícia Militar prendeu na última terça-feira
(22), um homem acusado de traficar drogas em
Pinda. Durante ação no
bairro Azeredo, a polícia
se deparou com um homem jogando uma sacola
e em seguida correndo.
Sendo abordado, foram
encontrados quatro pinos

de cocaína e seis pedras
crack e uma certa quantia em dinheiro. Depois
de recuperada a sacola,
foram encontrados mais
30 pinos de cocaína e 28
pedras de crack.
O homem foi encaminhado para a delegacia e
permanece à disposição
da Justiça.

Polícia Militar captura
procurados pela justiça

Local onde o crime ocorreu no dia 11 de julho, no Alto Cardoso
A Polícia Civil realizou
na última quarta-feira
(23), a reconstituição do
assassinato da advogada
Nilza Maria Hinz, morta
no começo deste mês no
bairro Alto Cardoso.
Depois de confessar o
crime, o aposentado, 67
anos, que está preso em
Caçapava, voltou à cena do

Homem é preso por
tráfico de drogas

crime para participar da
reconstituição. O acusado
contou aos policiais como
tudo aconteceu, desde a
visita feita mais cedo ao escritório da vítima até o momento dos disparos, quando ela entrava no carro.
Após a reconstituição,
a polícia pediu a prisão
preventiva do acusado. O

advogado do aposentado
informou que o seu cliente
está arrependido.
Relembre o caso
O caso aconteceu no
dia 11 de julho, quando a
advogada foi morta com
tiros na cabeça e no braço depois de sair do seu
escritório no bairro Alto
Cardoso. Três dias depois,

o autor do crime se apresentou na delegacia, confessando que o crime fora
motivado por dívidas e
dinheiro. Ele afirmou que
teria uma dívida de R$ 140
mil e precisava vender seu
imóvel para quitá-la, porém a casa possuía pendências em um processo
defendido pela advogada.

A Polícia Militar capturou dois procurados pela
Justiça na última terçafeira (22).
Pela tarde, durante patrulhamento, a PM avistou um homem em atitude
suspeita. Durante abordagem não foi encontrado
nada, porém, ao consultar
os antecedentes criminais
foi descoberto que o indivíduo era procurado pela
Justiça por prática de roubo.
Mais tarde, por volta
das 20 horas, uma equipe
da polícia fazia ronda pelo
bairro Vitória Park e se

deparou com um homem
se comportando de forma
suspeita. Ao tentar abordagem, o homem tentou
fugir, mas acabou caindo
de sua motocicleta, sendo
detido.
Durante revista pessoal, nada de ilícito foi
encontrado com o rapaz,
mas consultando os antecedentes foi constatado
que o mesmo era procurado por um homicídio
ocorrido no mês de fevereiro.
Os dois foram encaminhados para o 1º DP, e estão à disposição da Justiça.

Estado disponibiliza manual de segurança
Saiba como se prevenir ou enfrentar diversas situações, aumentando a sua segurança e de seus familiares.
Manual elaborado pela Polícia Militar traz cinquenta ações contendo diferentes situações para cada uma delas.
O Manual de Segurança
do Cidadão foi criado pela
Polícia Militar para auxiliar os cidadãos na prevenção em diversas situações,
como: acidentes, afogamentos, assaltos, entre outras; dar dicas essenciais
de segurança para se contratar uma babá ou fazer
compras; traz alertas so-

bre doenças sexualmente
transmissíveis, cuidados
com animais de estimação
e com a exposição solar, e
muito mais. Ao todo são
cinquenta ações contendo situações diversas para
cada uma delas, como, por
exemplo, “Jogos de Futebol”, que tem duas situações relacionadas: “nas

ruas” e “nos estádios”.
No manual, além dos
procedimentos
básicos
nas várias situações enfrentadas no dia a dia, são
citadas as formas de condutas e medidas que cada
cidadão deve adotar para
aumentar sua segurança. As situações contidas
neste manual devem ser

discutidas em família, pois
ao enfrentar uma delas,
todos saberão como agir.
É importante lembrar
que a segurança de cada
cidadão depende do conhecimento adquirido, da
predisposição em adotar
condutas adequadas e de
saber como enfrentar as
situações.

A Polícia Militar continua vigilante e disponível
para atender a população,
em qualquer dia e horário.
Além disso, vem se aprimorando constantemente e desenvolvendo novas
tecnologias, condutas e estratégias para aumentar o
nível de segurança da população. Portanto, ao aliar

as dicas e recomendações
deste manual com o trabalho preventivo e ostensivo
desenvolvido pela Polícia
Militar, o cidadão estará
muito mais protegido e seguro.
Acesse o endereço e faço o
download do manual http://
www.ssp.sp.gov.br/servicos/
manual-seguranca.aspx.
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PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETO PARA DESTINAÇÃO DE RECURSO DO FMAS
A Secretaria de Saúde e Assistência Social,
através do Departamento de Assistência
Social comunica às Entidades Sociais
que compõem a rede socioassistencial
no município de Pindamonhangaba, que
realizará processo de análise e seleção
de projeto que poderá ser financiado com
recursos do Fundo Municipal de Assistência
Social e convoca as entidades com Inscrição
no Conselho Municipal de Assistência Social a
apresentarem suas propostas no período de
25 a 30 de julho de 2014, na sede do CIAS,
localizada na Rua Euclides Figueiredo, 94 –
Alto do Cardoso, das 8h às 11h e das 13h às
16h.

4.1.1. A prestação do serviço conveniado
deverá ser absolutamente gratuita à família,
sendo vedada cobrança de taxas de
qualquer natureza, bem como a solicitação
de contribuições das famílias quer sejam
monetária ou material;
4.1.2. Prioridade para os encaminhamentos
dos Centros de Referências de Assistência
Social – CRAS;
4.1.3. Os serviços deverão garantir
atendimento de 2ª a 6ª feira. Sendo

estabelecidos horários que permitam à família
acessá-lo sem prejuízo de sua rotina, com
turnos de até quatro horas.
4.2

Ampliação do acesso aos
•
direitos socioassistenciais;
•
Melhoria da qualidade de vida
dos usuários e suas famílias.

– Do Impacto social esperado:

4.2.1. Contribuir para:
•
Redução da ocorrência de
situações de vulnerabilidade social;
•
Prevenção
da
ocorrência
de riscos sociais, seu agravamento ou
reincidência;
•
Aumento de acessos a serviços
socioassistenciais e setoriais;

5 - DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
5.1 – O prazo para a apresentação das
propostas será de 25 a 30 de julho de 2014,
na sede do CIAS, localizada na Rua Euclides
Figueiredo, 94 – Alto do Cardoso, das 8h às
11h e das 13h às 16h.
5.1.1 - O projeto deverá ser elaborado de
acordo com as instruções do Manual de

Orientações para a Elaboração de Convênios
da Prefeitura de Pindamonhangaba.
6 – DA DOCUMENTAÇÃO
6.1 – O projeto deverá ser entregue
acompanhado da seguinte documentação:
6.1.1. Ofício direcionado à Secretaria de
Saúde e Assistência Social, solicitando a
celebração de convênio para o atendimento a
que se propõe, de acordo com sua Proposta
de Trabalho;
6.1.2. Proposta de Trabalho para 2014 -

1 - DO OBJETO

correspondendo ao período de execução de
1º de setembro a 31 de dezembro de 2014;
de acordo com o modelo do Manual de
Orientação para Elaboração de Convênios.
6.1.3. Cópia do CNPJ;
6.1.4. Comprovante de inscrição no Conselho
Municipal de Assistência Social – CMAS e
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente – CMDCA.
7 - DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO
7.1 - A entidade selecionada será comunicada
e deverá providenciar os seguintes
documentos para a celebração do convênio:
I.
Ofício em nome do Secretário
de Saúde e Assistência Social, solicitando o
convênio;
II.
Duas vias do Plano de Trabalho
aprovado;
III.
Cópia do Estatuto da entidade
atualizado,
devidamente
registrado
e
autenticado;
IV.
Cópia da Ata da eleição e
posse da diretoria, devidamente registrada e
autenticada;
V.
Relação dos membros da
diretoria contendo: nome, nacionalidade,
estado civil, ocupação profissional, número
do RG, número do CPF, endereço domiciliar
e telefone;
VI.
Certificado de Utilidade Pública
Municipal (cópia da lei que instituiu a Entidade
Social de Utilidade Pública);
VII.
Cópia do CNPJ atualizado;
VIII.
Cópia do RG e CPF do
responsável pela entidade;
IX.
Certidão de Regularidade com
o INSS – Comprovação de regularidade da
entidade com os recolhimentos ao Instituto
Nacional da Seguridade Social, emitida
através do site:
http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/
cnd/cnd.html
Certidão de Regularidade com
X.
FGTS – Comprovação da regularidade da
entidade com os recolhimentos do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, emitida
através do site:
https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/
FgeCfSCriteriosPesquisa.aspi
Certidão
de
Regularidade
XI.
com a Receita Federal – Comprovação da
regularidade da entidade com a Receita
Federal do Brasil, emitida através do site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/
ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?Tipo=1
Certidão Negativa de débitos
XII.
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
instituída pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de
2011:
https://aplicacao.jt.jus.br/cndtCertidao/inicio.
faces
XIII.
Certidão de Regularidade com
o Município. (Comprovação de regularidade
fiscal municipal)

1.1
– Constitui objeto do presente
Edital a seleção de projeto a ser financiado
com recursos do Fundo Municipal de
Assistência Social.
1.2 - O Projeto da Entidade deverá,
obrigatoriamente, estar em consonância com
a Política Nacional de Assistência Social
(PNAS), Lei Orgânica da Assistência Social,
Norma Operacional Básica de Recursos
Humanos do Sistema Único de Assistência
Social (NOBRH/SUAS), Resolução CNAS
nº 109 e demais legislações pertinentes.
A proposta será analisada e avaliada pela
Secretaria de Saúde e Assistência Social e
apresentada para deliberação do Conselho
Municipal de Assistência Social.
2 - DOS PROJETOS
2.1 – Os projetos submetidos a presente
seleção deverão atuar na Proteção Social
Básica e atender, especificamente, a
demanda de crianças e adolescentes na
região do Araretama, oferecendo ações para
o serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos aos adolescentes de 10 a 14 anos,
conforme descrito na Resolução CNAS nº109
de 11 de novembro de 2009 e apresentado
abaixo:
2.1.1. Serviço realizado em grupos,
organizado a partir de percursos, de modo
a garantir aquisições progressivas aos seus
usuários, de acordo com o seu ciclo de vida,
a fim de complementar o trabalho social com
famílias e prevenir a ocorrência de situações
de risco social. Forma de intervenção social
planejada que cria situações desafiadoras,
estimula e orienta os usuários na construção
e reconstrução de suas histórias e vivências
individuais e coletivas, na família e no território.
2.1.2. Organiza-se de modo a ampliar
trocas culturais e de vivências, desenvolver
o sentimento de pertença e de identidade,
fortalecer vínculos familiares e incentivar a
socialização e a convivência comunitária.
Possui caráter preventivo e proativo,
pautado na defesa e afirmação dos direitos
e no desenvolvimento de capacidades e
potencialidades, com vistas ao alcance
de alternativas emancipatórias para o
enfrentamento da vulnerabilidade social.

XIV.

2.2 – Os projetos da Proteção Social Básica
visando a Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para a faixa etária citada deverão
contemplar:

Alvará de funcionamento

XV.
Cópia da Inscrição no Conselho
Municipal de Assistência Social e no Conselho
que representa o segmento para o qual o
trabalho está sendo proposto;

2.2.1. A constituição de espaço de
convivência, formação para a participação e
cidadania, desenvolvimento do Protagonismo
e da autonomia das crianças e adolescentes,
a partir dos interesses, demandas e
potencialidades dessa faixa etária.

XVI.
Declaração da Entidade, sob as
penas da lei, que não se encontra em situação
de mora ou inadimplência junto a qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública
Federal, Estadual e Municipal, direta ou
indireta;

2.2.2. As intervenções devem ser pautadas
em experiências lúdicas, culturais e esportivas
como formas de expressão, interação,
aprendizagem, sociabilidade e proteção
social.

XVII.
Declaração da Entidade, sob
as penas da lei, em conformidade ao Art. 6º,
Inciso II, portaria 127, II – de que o presidente
não possui vínculo de poder público
conforme citado pela referida portaria e que
os dirigentes, administradores e integrantes
da Diretoria também não possuem vínculos
supracitados.

2.2.3. A inclusão de crianças e adolescentes
com deficiência, retirados do trabalho infantil
ou submetidos a outras violações, cujas
atividades contribuem para re-significar
vivências de isolamento e de violação de
direitos, bem como propiciar experiências
favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidades e na prevenção de situações
de risco social.

XVIII.
Declaração que os diretores,
conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores
(ou equivalente) da Entidade não percebam
remuneração, vantagens ou benefícios, direta
ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções
ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos, o que não é
permitido.

3 - DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE
ANÁLISE DOS PROJETOS
3.1 – Para a avaliação dos projetos, a
comissão de análise observará os seguintes
critérios:

Cópia do Balanço patrimonial e
XIX.
financeiro do exercício anterior, assinado por
contador inscrito no Conselho Regional de
Contabilidade – CRC (Identificar o número
de registro do contador e assinado pelo
representante legal da Entidade);

3.1.1. Consonância do projeto com Política
Nacional de Assistência Social (PNAS),
Resolução CNAS nº 109 e demais legislações
pertinentes;
3.1.2. O levantamento das necessidades da
região a ser atendida;

XX.
Número de conta corrente
especifica para cada fonte de recurso, ou
declaração de comprometimento de abertura
de conta.

3.1.3. Capacidade técnica e administrativa
da Entidade Social para executar o projeto,
devendo o proponente apresentar a
relação dos recursos humanos que atuarão
diretamente no desenvolvimento do projeto
em questão;

3.1.5. Justificativa dos itens previstos na
planilha de aplicação de recursos.

OBS: A FALTA DE QUALQUER DOCUMENTO
RELACIONADO NO PRESENTE EDITAL
OU COM A DATA DE VALIDADE VENCIDA
IMPORTARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO
IMEDIATA DA ENTIDADE. NO DECORRER
DAS ANÁLISES (TÉCNICA, FINANCEIRA
E
JURÍDICA)
E/OU
CONFORME
NECESSIDADES SERÃO REQUISITADAS
NOVAS CERTIDÕES E CERTIFICADO COM
DATAS DE VALIDADE ATUALIZADAS.

4 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 – Os Serviços deverão atender as
seguintes orientações:

Pindamonhangaba, 25 de julho de 2014.
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Assistência Social

3.1.4. Quadro de recursos humanos
compatíveis com a proposta, observando-se a
função do mesmo no projeto;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em
original e cópia:

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

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

Dia 01/08/2014 às 14:30 horas
ESCRITURÁRIO
22º DANIELA DA SILVA LEAL
RUA DEOCLECIO MARCONDES, 264 – BOSQUE DA PRINCESA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-370

Dia 01/08/2014 às 15:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
93º ELIZABETE APARECIDA DOS SANTOS
RUA ANTONIO JOSÉ DE AVILA, 185 – JD. MARIA EMÍLIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-320
94º ANDREA CRISTINA FIGUEIRA DO NASCIMENTO
RUA GONÇALVES DIAS, 481 – BAIRRO DA CRUZ
LORENA – SP
CEP 12606-450
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP.
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416/3642-3316 - Pindamonhangaba-SP.

MINISTÉRIO DA DEFESA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

RETORNO A JSM 052
Atenção jovens nascidos no ano de 1996 e anteriores, compareçam à JUNTA DE SERVIÇO
MILITAR - DO DIA
21 A 31 JULHO 2014, com:

É feita a presente INTIMAÇÃO por edital de JEAN CARLOS DA SILVA TEODORO, em virtude do
mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, nas vezes em que foi procurado, em
atendimento ao requerido pela credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, devendo
Vossa Senhoria comparecer a essa Serventia, no endereço supra, das 09:00 às 16:00 horas, para
efe tuar o pagamento da importância em mora, além das despesas de intimação e postagens,
publicação do presente edital e emolumentos da qual é devedor, em decorrência de atraso no
pagamento das prestações relativas ao Contrato de Financiamento Habitacional nº 8555523945534, firmado em 28/12/2012, registrado sob nº 02, na Matrícula nº 51.572, neste registro imobiliário,
tendo por objeto o imóvel situado na RUA JOSE M DE OLIVEIRA nº 0, LOTE 757, QUADRA 28,
VISTA ALEGRE, PINDAMONHANGABA-SP. O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze)
dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e
consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2014.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR - - Oficial Registrador -

O ALISTAMENTO MILITAR PARA MARCAR O DIA DO EXAME DE SELEÇÃO
A Junta de Serviço Militar de Pindamonhangaba, esta situada à Avenida Albuquerque Lins,
nº 138 – Bº São Benedito que , e os atenderá todos os dias úteis, a partir das 08:30 horas
as 12 horas e das 14 horas as 16h30 horas
OBS:

Peço a gentileza de divulgar esta propaganda até o dia
“21 A 31 JULHO de 2014”.
MARIA THEREZINHA CAMILO DE SOUZA
Secretaria da JSM 052

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
P O R T A R I A Nº 59 / 2014
Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho de JULIO CESAR SPROGIS DOS SANTOS.
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho do servidor JULIO CESAR SPROGIS DOS SANTOS,
Assistente Legislativo do quadro de pessoal permanente da Câmara de Pindamonhangaba, em
22 julho de 2014, em presença do pedido apresentado pelo mesmo, que acompanha a presente
Portaria.
Parágrafo único - O servidor foi admitido em 02 de janeiro de 2014, através da Portaria nº 128/2013,
pelo Concurso Público nº 01/2010 .
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 22 de julho 2014.
Vereador RICARDO PIORINO - Presidente
Vereador MARTIM CESAR		
1 º Vice-Presidente 			
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário 			
Publicada no D A.

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

7

25 de julho de 2014

Cotidiano
Folhapress

Pinda incentiva
a prevenção de
acidentes de trabalho

Telhados com cobertura vegetal ficam atraentes e contribuem com o meio ambiente

Oficina de Telhado Vivo
no Ribeirão Grande
A Vivência em Bioconstrução
“Vivo num TETO VIVO”, que acontece no sábado (26) e domingo (27),
no Ribeirão Grande, contará com
participantes das cidades do Vale do
Paraíba, grande São Paulo, Minas
Gerais e Rio e Janeiro. Participação
também dos bioconstrutores Bruno
Sales, arquiteto do bambu, e Luciano Paiva, construtor com terra crua.
Durante o curso, os participantes aprenderão como planejar e implantar telhados verdes. Segundo
Alexandre Almeida, coordenador
da atividade, telhado verde ou teto
vivo é a técnica arquitetônica que
consiste em cultivar vegetação sobre a cobertura ou telhado de uma

casa ou prédio. “Essa técnica promove maior bem estar ao ambiente do entorno da construção, pois
deixa a paisagem mais agradável e
com temperatura mais confortável,” afirmou o coordenador da iniciativa, Alexandre Almeida. “Além
disso, as plantas do teto interagem
com a fauna e flora, purificam o ar e
funcionam como isolante térmico e
acústico”, acrescentou.
Para essa atividade, os participantes aprenderão, na prática, a
execução de telhados verdes pelo
processo de impermeabilização com
mantas asfálticas. O cronograma
conta com: tipos e implantações de
telhados verdes; estruturas; preparo
Folhapress

Intenção é fortalecer trabalhos para crianças e adolescentes

de superfícies; impermeabilização;
sistema de drenos e escoamento;
tipos de vegetações e produção de
mudas.
A oficina conta com a parceria
das empresas Viapol impermeabilizantes, Unique Buffet, Jardim
Urbano, Paulo Couto Designer, Eliggere, Casa do Construtor e AHUS,
Pinda Garden. Público alvo: paisagistas, jardineiros, decoradores, engenheiros, arquitetos, construtores,
e interessados das demais áreas.
Inscrições pelo email: alexandre@
biomasnaturais.com.br ou pelo telefone (12) 99207-3193. Mais informações em www.moradadosventos.
eco.br.

Marcos Vinício Cuba
***
De acordo com a Lei
nº 8.213, de 1991, referente aos benefícios
da Previdência Social,
são considerados
acidentes de trabalho
aqueles que acontecem
a serviço da empresa
ou pelo exercício da
atividade, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional,
às vezes, pode causar
a morte ou redução,
permanente ou temporária, da capacidade
para o trabalho.
Esta lei também
classifica doença
profissional e doença do trabalho. Para
evitar qualquer tipo
de acidente, Pindamo-

nhangaba incentiva a
conscientização dos
funcionários. A prevenção é essencial, pois,
de acordo com a OIT
- Organização Internacional do Trabalho,
“conforme a legislação,
as doenças profissionais são aquelas desencadeadas pelo exercício
do trabalho peculiar a
determinada atividade
e constante da respectiva relação elaborada
pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social. A doença
do trabalho é entendida
como a adquirida em
função de condições
especiais, em que o
trabalho é realizado e
com ele se relacione
diretamente.”
Folhapress

Saúde do trabalhador é o foco da iniciativa

Reunião sobre edital do
Fumcad será na terça-feira
Marcos Vinício Cuba
***
O presidente do CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
Adriano Augusto Zanotti, informa que a reunião para aprovação do edital do Fumcad - Fundo
Municipal da Criança e do Adolescente será realizada terça-feira (29), no auditório da Prefeitura. A primeira chamada está
marcada para as 17 horas. Todas

as entidades que desenvolvem
projetos poderão participar.
Segundo, Zanotti, a aprovação deveria acontecer no dia
22, mas não houve o quórum
necessário e que o edital dará as
linhas gerais para utilização da
verba do Fumcad em 2015.
Os interessados em colaborar com as crianças e adolescentes de Pindamonhangaba poderão fazer doações ao Fumcad até
o dia 31 de dezembro. Pessoas

físicas ou jurídicas podem fazer um depósito identificado na
conta 1130292, dígito 5, agência
0574, dígito 6. Ao fazer a doação, pessoa física pode descontar 6% do imposto de renda, e as
jurídicas 1%.
Zanotti informa ainda que
cerca de 800 crianças, ou adolescentes, são atendidos pelas
entidades, porém, nem todas
apresentam projetos para receber verba do Fumcad.

Mais da metade da população do Estado de SP está acima do peso

Levantamento inédito realizado pela Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo, em parceria com o Núcleo de Pesquisas
Epidemiológicas em Nutrição e
Saúde da Universidade de São
Paulo, aponta que 52,6% dos
paulistas estão acima do peso.
A pesquisa teve como objetivo monitorar fatores de risco e
de proteção para doenças crônicas, que mais causam adoecimento e mortalidade precoce no
país.
Foram ouvidas, por telefone 5,7 mil adultos, de ambos os

Levantamento telefônico com 5,7 mil
paulistas aponta 13,5% de fumantes e
15% de pessoas que abusam de bebida
alcoólica; 38% consomem carnes com
excesso de gordura
sexos, residentes na capital, cidades da região metropolitana e
interior do Estado entre 2012 e
2013.
Os principais fatores de risco
identificados foram o tabagismo, sedentarismo, abuso de ál-

cool e alimentação inadequada.
O estudo vai ajudar o governo
do Estado a definir novas políticas públicas na área de prevenção e promoção da saúde.
Os principais resultados obtidos revelam que 37,9% dos

entrevistados consomem regularmente carnes com excesso
de gordura, 14,3% não realizam
atividades físicas e 13,5% são
fumantes. Além disso, 15% abusam da ingestão de álcool. Foi
observado ainda que 31,5% das
pessoas ouvidas consome refrigerante cinco ou mais dias da
semana.
“Todos estes hábitos favorecem o desenvolvimento de
doenças crônicas, como por
exemplo, problemas cardiovasculares, cânceres, doenças
respiratórias crônicas e diabe-

tes mellitus, podendo levar o
individuo à morte”, diz Marco
Antônio de Moraes, do Centro
de Vigilância Epidemiológica da
Secretaria.
O questionário aplicado pelos pesquisadores incluiu perguntas sobre características
demográficas e socioeconômicas, padrão de alimentação e
atividade física, frequência de
consumo de cigarros e bebidas
alcoólicas, autoavaliação do estado de saúde, peso e altura e
também questões relacionadas
a situações de trânsito.

SEXTA-FEIRA
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Divulgação

PINDA
309
ANOS
Tribuna do Norte
TEXTO: MARIA FERNANDA MUNHOZ

Acenando com Bandeira

O

O grupo mostrará Manuel Bandeira por meio de música e poesia

Comemoração dos 309
anos de Pinda continua
neste final de semana
As festividades em comemoração aos 309 anos de emancipação políticoadministrativa de Pindamonhangaba continuam até o ﬁnal do mês. Neste
ﬁnal de semana, a programação de sexta-feira (25) a domingo (27) está
recheada de eventos, todos com entrada gratuita. A programação completa
está no www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

Final de
semana será
de gravação
de CD
Os vencedores do 1º
Festival de Música da
Juventude de Pindamonhangaba irão gravar CD
nos dias 26 e 27. O evento
acontecerá no Teatro Galpão, a partir das 19 horas.
Os interessados em assistir à gravação devem fazer
a retirada dos ingressos
na bilheteria do teatro,
uma hora antes.
Este festival foi realizado em cumprimento à
Lei nº 5.581, de 5 de novembro de 2013. Na categoria composição, o corpo
de júri avaliou a melodia,
letra, arranjo e performance. Em interpretação
a avaliação será sobre a
aﬁnação, dicção, ritmo e
performance.
Bianca Ariel conquistou o primeiro lugar na
categoria interpretação. A
a dupla Montbel e Daniel
classiﬁcou-se em segundo
e Erick Acústico em terceiro lugar. Muzak e Asnega
foram os campeões na categoria composição; Rádio
Clube foi o segundo e o terceiro foi para Paradoxo.
Portal R3

Músicos gravarão CD

Exposição de Artes Plásticas
Divulgação

Espaço
Cultural
Teatro Galpão recebe, na sexta-feira (25), o show “Acenando
com Bandeira”, às 20 horas, com entrada gratuita.
O evento comemora o Dia
da Cultura e da Paz e faz
parte do calendário cultural das comemorações de
aniversário da cidade.
A proposta do show,
que completou 10 anos, é
incentivar e estimular os
jovens e público em geral
a se envolver com a poesia
de Manuel Bandeira através da música, despertando assim o prazer pela
poesia, música, literatura
e artes em geral. O gru-

po é formado por Nando
Luz (violão e voz), Jader
Gomide (violão), Adriana
Barja (voz) e Fabíola Karnas (interpretação).
Ingressos
Mesmo o espetáculo
sendo gratuito, é necessário retirar os ingressos numerados no dia da
apresentação, das 9 às 16
horas, no Departamento
de Cultura da Prefeitura,
rua Dr. Campos Sales,
530, São Benedito. Caso
ainda haja ingressos, podem ser retirados a partir
das 19 horas, no Teatro
Galpão. Informações nos
telefones 3643-2690 e
3642-1080.
Marcos Vinício Cuba

O evento será realizado na antiga estação
Central do Brasil

Festival Sertanejo
Neste sábado (26), a
antiga estação Central do
Brasil recebe as inscrições para o XIII Festival
de Interpretação de Música Sertaneja “Luiz Carlos
Cardoso”. O tradicional
evento é organizado pelo
Departamento de Cultura
da Prefeitura e será reali-

zado num dia só, a partir
das 16 horas.
Participam das apresentações grupos, duplas
e cantores das diversas
categorias do sertanejo,
que serão avaliados por
uma comissão julgadora
especializada. A entrada é
gratuita.

Mostra do
Patrimônio Histórico

A exposição conta com trabalhos de artistas de Pinda

O

Espaço Cultural no saguão da
Prefeitura recebe, até o ﬁnal
do mês, a exposição de artes
plásticas coletiva, em homenagem ao

aniversário da cidade. Foram reunidas
obras de 14 artistas da cidade, em
telas, escultura em madeira e modelagem em argila.

ARTISTA

OBRA 1

OBRA 2

TÉCNICA

Márcia Greany

Ibiscos

Flores Texturizadas

Óleo sobre tela

Lílian Lemos

Ritual das Gueixas

N.S.Aparecida sobre
o Rio Paraíba

Óleo sobre tela

Solange Verol

Primeiras Sapatilhas

Cerâmicas

Óleo sobre tela

Ivânia Souza

s/nome

s/nome

Colagem e pintura

Kleber Marcellino

Olhar Animal

Carro de Curitiba

Acrílico sobre tela

Mônica Kaneshiro

O Samurai

Roda de Samba

Acrilex sobre Eucatex

Fábio Mendes

Supremacia do silêncio no falar,
no ver e no ouvir

Acrílico sobre tela

Áttila Santos

Francisco

Coral Franciscano

Modelagem em argila

Felipe Callipo

Nossa Senhora

O Sem Teto

Modelagem em argila

Sérgio Callipo

N.S. Santana

São Francisco

Modelagem em argila

Débora Lopes

Paisagem I

Paisagem II

Óleo sobre tela

Márcia Moura

O Palacete

Dama da Noite
e as Aleluias

Óleo sobre tela

André Yassuda

S/nome

s/nome

Têmpera sobre papel

Rivail Vilela

São Francisco

O Lenhador

Escultura em madeira

A Mostra Patrimônio
Histórico de Pinda continua com exposições no
Shopping Pátio Pinda e
no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina até o dia
31 de julho. A entrada é
gratuita.
No Shopping, “Fotos
Antigas de Pinda” e “Personalidades Típicas na

Época da Emancipação”,
com visitação de domingo
a domingo, das 10 às 22
horas.
Já no Museu, “Pinda e
o Café”, “Filhos Ilustres”
e “Pinacoteca Pindense”.
Visitação de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17
horas e, aos sábados e
domingos, das 13 às 17
horas.
Divulgação

A mostra no shopping segue até ﬁnal do mês
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Tribuna do Norte
Skatistas ganham novo espaço
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A comunidade esqueitista do bairro Cidade
Jardim e região ganhará,
oficialmente, uma pista de
skate, no próximo mês. A
obra está sendo finalizada
e recebeu, nesta semana, a
visita do prefeito, que foi
conferir de perto o andamento dos serviços.
A pista de skate está
instalada na área de lazer
do bairro Cidade Jardim,
próximo ao campo de futebol e a quadra poliesportiva, que também receberá nova pintura.
Toda a obra da pista

teve o acompanhamento
dos skatistas do bairro,
que adequaram o projeto
às suas necessidades. A
pista foi construída pela
Secretaria de Obras da
Prefeitura, com trechos
realizados pela empresa
terceirizada e a maioria
dos serviços realizada
com mão de obra própria,
pelas equipes do DOV Departamento de Obras
e Viação e Elétrica, além
do DTA - Departamento
Técnico Administrativo,
que cuida das obras terceirizadas.
Depois de prontos, os
560m² de área da pis-

Departamento de Comunicação da Prefeitura

Atletas já estão treinando
na pista, que foi feita
de acordo com as
necessidades dos skatistas
Departamento de Comunicação da Prefeitura

Prefeito esteve no local acomanhando de perto a finalização da obra

ta terão piso de concreto
tipo desempenado ou polido, próprio para a prática deste esporte, com
saída de água das chuvas
para evitar a formação de
poças, obstáculos para as
manobras, iluminação e
guarda-corpo em todo o
entorno. Também foi instalado um ponto de água
na pista, para atender aos
atletas.
A pista de skate do Ci-

dade Jardim era uma antiga reivindicação dos esqueitistas da cidade.
Felipe
Marcondes,
praticante da modalidade há mais de 15 anos,
acredita que para que o
esporte possa evoluir, é
necessário apoio. “A cidade tem bons atletas,
tem pessoas se destacando e muitas crianças
praticando. Por isso, precisamos da revitalização

dos espaços já existentes”, opinou.
O prefeito acredita na
prática de esportes como
colaboradora para a formação dos jovens. “Em
nossa cidade, o esporte é
para todos. Praticar esportes é muito importante
para todas as idades, principalmente para os jovens,
porque o esporte integra
as pessoas e forma o cidadão”, afirmou.

Entidades avaliam Grupo de São Paulo curte férias em Pinda
festa dos 309 anos

Divulgação

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Os representantes da
Secretaria de Governo,
do Fundo Social de Solidariedade e do Conselho
Municipal de Assistência
Social promoveram um
encontro com as entidades para realizar a avaliação da festa dos 309
anos da cidade. A reunião ocorreu no auditório do Executivo na última segunda-feira (21).
De acordo com os representantes do Fundo
Social de Solidariedade,
as entidades ficaram felizes com a organização
e sugeriram a formação

de uma comissão, para
que no aniversário dos
310 anos, possa se reunir
com os organizadores
da festividade. Durante
o encontro foram avaliadas a infraestrutura,
vendas, segurança e os
shows.
O presidente da Apamex, Fernando Antunes
Lima, comentou durante o último dia da festa
no parque, que este ano
foi melhor que a do ano
passado e que os encontros de avaliação são
muito importantes, porque mostram a preocupação da prefeitura com
as entidades.

A cidade recebeu, na
quinta-feira (17), um grupo de crianças da cidade
de São Paulo para um passeio muito diferente: saída de trem, do bairro de
Bonsucesso até a estação.
Na ida, ouvindo histórias
de pessoas importantes
da região, como Emílio
Ribas, Monteiro Lobato,
Mazzaropi e a Princesa
Isabel. Na volta, uma festa
junina sob os trilhos.
As crianças estão em férias e escolheram um acantonamento de cinco dias em
um espaço de muito verde
com muita festa, animação
e diversão. Cheio de atividades, descobriram uma maneira diferente de aprender
e se divertir... O grupo está
hospedado no Núcleo Tu-

Grupo se divertiu em
Pindamonhangaba e
pretende retornar nas
próximas férias
rístico Piracuama.
O evento é coordenado
pela empresa Sylvia Heckler Eventos, que prestigia o Vale do Paraíba
em razão dos fortes laços
com a cidade de Pindamo-

nhangaba e seus moradores. A empresária Silvia
Cristina Jório Palma, que
faz questão de cuidar pessoalmente deste evento, é
natural de Pindamonhangaba, ama suas raízes, as

histórias que marcaram
sua infância e sua cidade.
O Acantonamento Sylvia Heckler acontece uma
vez por ano, mas em razão
do forte sucesso existe a
promessa de crescimento.

Codivap discute trabalho da defesa
civil, turismo e economia da água
CINTIA CAMARGO
***
Em reunião realizada
em Ubatuba, prefeitos e
secretários de turismo de
várias cidades que compõem o Codivap - Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e
Mantiqueira, discutiram
a crise hídrica, o turismo e
a importância do trabalho
da defesa civil.
Participaram do encontro – presidido pelo prefeito de Pindamonhangaba
– o vice-presidente do Comitê de Bacias do Paraíba
do Sul, Luiz Roberto Barretti, que propôs aos gestores das cidades, ações efetivas para minimizar a crise

hídrica em todo o Estado
de São Paulo; o coronel da
Polícia Militar José Roberto Rodrigues de Oliveira,
secretário chefe da Casa
Militar e coordenador estadual de Defesa Civil, falando sobre a importância
das cidades viabilizarem
o trabalho da defesa civil
em eventuais acidentes; e
também o secretário adjunto estadual de Turismo,
Mauricio Juvenal, ressaltando a possibilidade da
criação de municípios de
interesse turístico.
Ao secretário adjunto
Mauricio Juvenal, a presidente do Codivap Turismo e também diretora de
Turismo da Prefeitura de
Pindamonhangaba, entre-

gou uma carta com várias
reivindicações para a melhoria e desenvolvimento
turístico da região que envolve as 44 cidades ligadas
ao Consórcio.
Para o prefeito de Pindamonhangaba e também
presidente do Codivap, o
novo encontro trouxe relevantes temas que devem
ser estudados em todas as
cidades por seus gestores,
já que os mesmos podem
minimizar problemas como
é o caso da crise hídrica no
Estado. “É importante essa
discussão para que juntos
possamos avaliar as melhores alternativas para resolver essas questões e viabilizar possibilidades rápidas e
coerentes”, avaliou.

Cintia Camargo

A crise hídrica na região foi um dos assuntos discutidos pelos prefeitos na
reunião do Codivap, realizada na quinta-feira (24), em Ubatuba

10

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

25 de juLho de 2014

24/07/2014
14:18:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Exercício de 2014

24/07/2014
14:18:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Exercício de 2014

Junho / 2014

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS

Junho / 2014

ARRECADADO
DISCRIMINAÇÃO

NO PERÍODO

ACUMULADO

DESPESAS
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
IMPOSTOS MUNICIPAIS

EMPENHADA

1.1.1.2.02.01.00 - Imposto s/ Propriedade Predial Urbana

612.461,37

7.218.287,43

1.1.1.2.02.02.00 - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana

320.122,39

4.106.649,57

1.1.1.2.04.31.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho

577.989,47

3.487.820,58

19.004,59

112.534,46

1.1.1.2.04.34.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos
1.1.1.2.08.00.00 - Imp s/ a Trasmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis

DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

466.309,00

2.146.967,48

466.372,93

2.146.696,26

2.146.696,26

12 361

02 262 . 0000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

111.573,10

624.821,90

111.573,10

624.821,90

513.248,80

8.379,66

50.514,67

8.379,66

50.514,67

50.514,67

0,00

6.017.256,10

734.564,99

2.985.866,76

2.985.866,76

2.228.385,03

3.122,58

11.308,05

12 361

02 262 . 0000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL

1.9.1.1.39.00.00 - Multas e Juros do Imp.s/ a Transf.de Bens Imóveis - ITBI

166,69

7.345,02

12 361

02 262 . 0000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

1.9.1.1.40.00.00 - Multas e Juros do Imp.s/ Serviços - ISS

142,73

693,49

206.825,17

836.683,40

48.115,52

149.371,36

1.9.3.1.11.00.00 - Receita da Div.Ativa do Imposto s/ a Propr. Territorial Urbana - IPTU

652.087,95

5.020.631,91

1.9.3.1.13.00.00 - Receita da Div.Ativa do Imposto s/ Serviços - ISS

173.053,27

844.372,96

5.392.311,87

38.291.485,23

TOTAL DA APLICAÇÃO: 262 . 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
1.9.1.3.13.00.00 - Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/ Serviços - ISS

ACUMULADO

262 . 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

14.267.401,97

1.9.1.3.11.00.00 - Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/Prop.Territ.Urbana - IPTU

PAGA

ACUMULADO

02 262 . 0000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

299.264,90

1.9.1.1.38.00.00 - Multas e Juros do Imp.s/ a Propriedade Territ.Urbana - IPTU

NO PERÍODO

12 361

2.479.955,24

1.1.1.3.05.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

LIQUIDADA

ACUMULADO

TOTAL DO RECURSO: 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

586.261,76

8.839.560,15

1.320.890,68

5.807.899,59

5.696.326,49

3.384.756,55

24.723.807,61

4.583.815,04

21.641.905,45

20.985.030,29

-19.247,36

1.685.098,40

764.965,32

1.685.098,40

1.685.098,40

-19.247,36

1.685.098,40

764.965,32

1.685.098,40

1.685.098,40

-19.247,36

1.685.098,40

764.965,32

1.685.098,40

1.685.098,40

4.049.673,02

39.582.610,87

6.132.718,46

26.853.071,78

26.060.674,35

05 - CONVÊNIOS FEDERAIS

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

220 . 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
12 361

1.7.2.1.01.02.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios

3.992.641,11

28.242.375,74

461,32

17.171,90

48.551,84

242.759,20

4.041.654,27

28.502.306,84

05 220 . 0000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA APLICAÇÃO: 220 . 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1.7.2.1.01.05.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
1.7.2.1.36.00.00 - Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.C. Nº 87/96

TOTAL DO RECURSO: 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

365 - Educação Infantil
1.7.2.2.01.01.00 - Cota-Parte do ICMS

7.512.140,27

53.490.905,39

1.7.2.2.01.02.00 - Cota-Parte do IPVA

705.001,76

14.756.095,41

1.7.2.2.01.04.00 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
25% DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS À APLICAR

01 - TESOURO

115.774,87

490.520,96

8.332.916,90

68.737.521,76

17.766.883,04

135.531.313,83

12 365

01 210 . 0000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

955.795,81

4.294.821,98

955.795,81

4.294.821,98

4.294.821,98

4.441.720,76

33.882.828,46

12 365

01 210 . 0000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

223.149,11

1.264.553,45

223.149,11

1.264.553,45

1.041.404,34

12 365

01 210 . 0000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL

1.940,28

7.307,84

1.940,28

7.307,84

7.307,84

12 365

01 210 . 0000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

0,00

843.584,67

49.390,08

842.412,08

839.415,20

12 365

01 210 . 0000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

12 365

01 210 . 0000 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

12 365

01 210 . 0000 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
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210 . 0000 - ENSINO INFANTIL

1.058,68

396.490,75

92.102,69

200.779,95

194.779,95

40.059,75

270.784,92

40.059,75

270.784,92

270.784,92

0,00

2.085.588,60

0,00

0,00

0,00

1.222.003,63

9.163.132,21

1.362.437,72

6.880.660,22

6.648.514,23

1.222.003,63

9.163.132,21

1.362.437,72

6.880.660,22

6.648.514,23

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO
Junho / 2014

TOTAL DA APLICAÇÃO: 210 . 0000 - ENSINO INFANTIL
RECEITAS

TOTAL DO RECURSO: 01 - TESOURO
ARRECADADO
DISCRIMINAÇÃO

NO PERÍODO

ACUMULADO

02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

RECURSOS ADICIONAIS (100%)
01 - TESOURO
221 . 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SIAP - Módulo Controle de Execuçao Orçamentaria: 41
01

221 . 0000

1.3.2.5.01.05.00 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE

01

221 . 0000

1.3.2.5.01.99.11 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Ensino Fundamental

TOTAL DA APLICAÇÃO: 221 . 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

22.947,28

91.701,81

0,00

0,00

22.947,28

91.701,81

22.947,28

91.701,81
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02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS
200 . 0000 - EDUCAÇÃO

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO
02

200 . 0000

1.7.6.2.02.01.00 - Programa Merenda Escolar - DSE

508.075,00

1.016.150,00

508.075,00

1.016.150,00

2.223,38

6.979,99

2.223,38

6.979,99

Junho / 2014
TOTAL DA APLICAÇÃO: 200 . 0000 - EDUCAÇÃO
211 . 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
02

211 . 0000

DESPESAS

1.3.2.5.01.99.05 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Merenda Estadual

TOTAL DA APLICAÇÃO: 211 . 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

02

220 . 0000

EMPENHADA
DISCRIMINAÇÃO

220 . 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.7.6.2.02.02.00 - Auxílio Transporte de Alunos

TOTAL DA APLICAÇÃO: 220 . 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

390.000,00

1.950.000,00

390.000,00

1.950.000,00

PERÍODO

LIQUIDADA

ACUMULADO

NO PERÍODO

PAGA

ACUMULADO

ACUMULADO

261 . 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
12 365

02 261 . 0000

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

12 365

02 261 . 0000

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

113.076,07

686.352,88

113.076,07

686.352,88

686.352,88

26.258,99

201.904,79

26.258,99

201.904,79

175.645,80

139.335,06

888.257,67

139.335,06

888.257,67

861.998,68

139.335,06

888.257,67

139.335,06

888.257,67

861.998,68

1.361.338,69

10.051.389,88

1.501.772,78

7.768.917,89

7.510.512,91

TOTAL DA FUNÇÃO: 12 - Educação

5.411.011,71

49.634.000,75

7.634.491,24

34.621.989,67

33.571.187,26

TOTAL DAS DESPESAS GERAIS COM ENSINO

5.411.011,71

49.634.000,75

7.634.491,24

34.621.989,67

33.571.187,26

221 . 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
02

221 . 0000

1.3.2.5.01.99.06 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Transporte de Alunos

TOTAL DA APLICAÇÃO: 221 . 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

375,91

2.837,58

375,91

2.837,58

TOTAL DA APLICAÇÃO: 261 . 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
TOTAL DO RECURSO: 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil
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DISCRIMINAÇÃO

NO PERÍODO

ACUMULADO
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262 . 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02

262 . 0000

1.7.2.4.01.00.00 - Transferência de Recursos do Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica e de Valor.dos Profissionais da Educação -

TOTAL DA APLICAÇÃO: 262 . 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

2.528.730,54

20.341.771,49

2.528.730,54

20.341.771,49

16.174,13

104.177,64

16.174,13

104.177,64

3.445.578,96

23.421.916,70

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO
263 . 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
02

263 . 0000

1.3.2.5.01.02.00 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB

TOTAL DA APLICAÇÃO: 263 . 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
TOTAL DO RECURSO: 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

Junho / 2014

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

05 - CONVÊNIOS FEDERAIS

05

210 . 0000

ARRECADAÇÃO
NO PERÍODO
ACUMULADO

RECEITAS DE IMPOSTOS

210 . 0000 - ENSINO INFANTIL
2.4.2.1.99.03.00 - Convênio FNDE - Construção Creche

TOTAL DA APLICAÇÃO: 210 . 0000 - ENSINO INFANTIL

1.346.241,02

1.346.241,02

1.346.241,02

1.346.241,02

7.394,31

29.666,52

7.394,31

29.666,52

IMPOSTOS MUNICIPAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

5.392.311,87
4.041.654,27
8.332.916,90

38.291.485,23
28.502.306,84
68.737.521,76

TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS

17.766.883,04

135.531.313,83

(-) RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

2.474.914,19

19.447.292,98

TOTAL LÍQUIDO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS

15.291.968,85

116.084.020,85

VALOR A APLICAR
NO PERÍODO
ACUMULADO

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL
25% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTO

4.441.720,76

33.882.828,46

211 . 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
05

211 . 0000

1.3.2.5.01.99.07 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Educação Infantil

TOTAL DA APLICAÇÃO: 211 . 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
220 . 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
05

220 . 0000

1.7.2.1.35.01.00 - Transferências do Salário-Educação

493.729,09

3.303.680,06

05

220 . 0000

1.7.2.1.35.03.00 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

60.576,00

494.568,00

05

220 . 0000

1.7.2.1.35.04.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE

12.996,15

38.988,45

567.301,24

3.837.236,51

SIAP - Módulo Controle de Execuçao Orçamentaria: 41

TOTAL DA APLICAÇÃO: 220 . 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
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EMPENHADA
NO PERÍODO
VALOR
%

DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO

EMPENHADA
ACUMULADO
VALOR
%

LIQUIDADA
NO PERÍODO
VALOR
%

LIQUIDADA
ACUMULADO
VALOR
%

PAGA
ACUMULADO
VALOR
%

DESPESAS BRUTAS APLICADAS NO ENSINO
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIAS APLICADA NO ENSINO

24/07/2014
14:18:02
Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

SIAP - Módulo Controle
de /Execuçao
Junho
2014 Orçamentaria: 41

Página: 3

RECEITAS

( - ) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO INFANTIL
( - ) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO

ARRECADADO
DISCRIMINAÇÃO

NO PERÍODO

41.784.130,05 30,83 %

4.621.290,01 26,01 %

29.854.021,13 22,03 %

29.486.352,87 21,76 %

1.222.003,63 6,88 %
684.163,83 3,85 %
2.474.914,19 13,93 %

9.163.132,21 6,76 %
13.173.704,86 9,72 %
19.447.292,98 14,35 %

1.362.437,72 7,67 %
783.938,10 4,41 %
2.474.914,19 13,93 %

6.880.660,22 5,08 %
3.526.067,93 2,60 %
19.447.292,98 14,35 %

6.648.514,23 4,91 %
3.390.545,66 2,50 %
19.447.292,98 14,35 %

DEDUÇÕES DAS DESPESAS
TOTAL DAS DEDUÇÕES

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

4.381.081,65 24,66 %

22.947,28

0,13 %

91.701,81

0,07 %

22.947,28

0,13 %

91.701,81

0,07 %

91.701,81

0,07 %

0,00
22.947,28
0,00

0,00 %
0,13 %
0,00 %

0,00
91.701,81
0,00

0,00 %
0,07 %
0,00 %

0,00
22.947,28
0,00

0,00 %
0,13 %
0,00 %

0,00
91.701,81
0,00

0,00 %
0,07 %
0,00 %

0,00
91.701,81
0,00

0,00 %
0,07 %
0,00 %

DESPESAS LIQUIDAS APLICADAS NO ENSINO

ACUMULADO

TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA APLICADA NO ENSINO

4.358.134,37 24,53 %

41.692.428,24 30,76 %

4.598.342,73 25,88 %

29.762.319,32 21,96 %

29.394.651,06 21,69 %

1.222.003,63 6,88 %
661.216,55 3,72 %
2.474.914,19 13,93 %

9.163.132,21 6,76 %
13.082.003,05 9,65 %
19.447.292,98 14,35 %

1.362.437,72 7,67 %
760.990,82 4,28 %
2.474.914,19 13,93 %

6.880.660,22 5,08 %
3.434.366,12 2,53 %
19.447.292,98 14,35 %

6.648.514,23 4,91 %
3.298.843,85 2,43 %
19.447.292,98 14,35 %

221 . 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
05

221 . 0000

1.3.2.5.01.99.02 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Qese

141.281,90

480.239,10

05

221 . 0000

1.3.2.5.01.99.03 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Pnae

364,30

5.625,02

05

221 . 0000

1.3.2.5.01.99.04 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Pnate

05

221 . 0000

1.3.2.5.01.99.13 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Ensino Fundamental

TOTAL DA APLICAÇÃO: 221 . 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

32,38

113,28

2.237,19

14.545,81

143.915,77

500.523,21

12.612,77

70.245,95

MARIA APARECIDA PEDROSO ROCHA PENA

VITO ARDITO LERÁRIO

12.612,77

70.245,95

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

CPF: 162.729.758-80

RG: 2650953

CRC: 143626/O-4

263 . 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
05

263 . 0000

1.3.2.5.01.99.01 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Assist. Social

TOTAL DA APLICAÇÃO: 263 . 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

2.077.465,11

5.783.913,21

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS (100%)

5.545.991,35

29.297.531,72

TOTAL DOS RECURSOS À APLICAR NO ENSINO

9.987.712,11

63.180.360,18

-798.528,17

-5.647.802,30

TOTAL DO RECURSO: 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS

BENEDITO DONIZETTE DOS SANTOS

SIAP - Módulo Controle de Execuçao Orçamentaria: 41
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VALOR RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
9.5.1.7.21.01.02 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM
9.5.1.7.21.01.05 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR

-92,26

-3.434,31

-9.710,36

-48.551,80

9.5.1.7.22.01.01 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS

-1.502.428,04

-10.698.180,98

9.5.1.7.22.01.02 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA

-141.000,38

-2.951.219,38

9.5.1.7.21.36.00 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração LC 87/96

9.5.1.7.22.01.04 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação
TOTAL DO VALOR RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

-23.154,98

-98.104,21

-2.474.914,19

-19.447.292,98

24/07/2014
14:18:02
Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO
Junho / 2014

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
24/07/2014
14:18:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Exercício de 2014

RECEITAS DO FUNDEB
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO

RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

20.341.771,49
104.177,64

19.447.292,98

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

20.445.949,13

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Junho
2014 Orçamentaria: 41
SIAP - Módulo Controle
de /Execuçao

RETENÇÕES

Página: 4

20.445.949,13

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS
DESPESAS

TOTAL
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)
EMPENHADA

DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

LIQUIDADA

ACUMULADO

NO PERÍODO

20.445.949,13
12.267.569,48

PAGA

ACUMULADO

19.447.292,98

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)
(GANHO)

998.656,15

ACUMULADO

DESPESAS GERAIS COM ENSINO
FUNÇÃO: 12 - Educação COM SUBFUNÇÕES TÍPICAS DO ENSINO

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

EMPENHADA
NO PERÍODO
VALOR
%

EMPENHADA
ACUMULADO
VALOR
%

LIQUIDADA
NO PERÍODO
VALOR
%

LIQUIDADA
ACUMULADO
VALOR
%

PAGA
ACUMULADO
VALOR
%

12 - Educação

DESPESAS BRUTAS COM FUNDEB
361 - Ensino Fundamental

TOTAL DO FUNDEB

3.593.451,02 17,58 %

23.607.863,65 115,46 %

4.328.079,94 21,17 %

20.576.203,09 100,64 %

19.893.068,94 97,30 %

3.007.189,26 14,71 %
586.261,76 2,87 %

14.768.303,50 72,23 %
8.839.560,15 43,23 %

3.007.189,26 14,71 %
1.320.890,68 6,46 %

14.768.303,50 72,23 %
5.807.899,59 28,41 %

14.196.742,45 69,44 %
5.696.326,49 27,86 %

01 - TESOURO

MAGISTÉRIO (60%)
OUTRAS DESPESAS (40%)

220 . 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
12

361

01

220 . 0000

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

99.245,31

451.644,25

99.245,31

451.644,25

451.644,25

12

361

01

220 . 0000

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

24.039,12

136.704,80

24.039,12

136.704,80

112.665,68

12

361

01

220 . 0000

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL

2.530,03

11.563,24

2.530,03

11.563,24

11.563,24

12

361

01

220 . 0000

3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

185.407,72

0,00

46.351,96

46.351,96

12

361

01

220 . 0000

3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais

0,00

67.716,00

0,00

15.048,00

15.048,00

12

361

01

220 . 0000

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

80,00

13.050,00

5.360,00

13.050,00

13.050,00

12

361

01

220 . 0000

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

111.703,98

1.811.044,57

208.393,18

684.869,86

683.685,86

12

361

01

220 . 0000

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

13.390,84

159.460,97

35.390,84

148.460,97

137.460,97

12

361

01

220 . 0000

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

210.695,55

4.990.893,99

266.582,25

1.513.822,14

1.496.830,75

12

361

01

220 . 0000

3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

60.089,61

406.177,39

60.089,61

406.177,39

406.177,39

12

361

01

220 . 0000

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

162.389,39

4.940.041,93

82.307,76

98.375,32

16.067,56

TOTAL DA APLICAÇÃO: 220 . 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

684.163,83

13.173.704,86

783.938,10

3.526.067,93

3.390.545,66

684.163,83

13.173.704,86

783.938,10

3.526.067,93

3.390.545,66

-69.359,41

2.004.201,63

395.070,16

1.953.960,03

1.953.960,03

-69.359,41

2.004.201,63

395.070,16

1.953.960,03

1.953.960,03

2.322.552,14

10.718.660,14

2.322.552,14

10.718.660,14

10.718.660,14

545.302,06

3.161.385,69

545.302,06

3.161.385,69

2.616.083,63

2.867.854,20

13.880.045,83

2.867.854,20

13.880.045,83

13.334.743,77

DEDUÇÕES DAS DESPESAS
MAGISTÉRIO

TOTAL DO RECURSO: 01 - TESOURO
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

DESPESAS COM APONSENTADOS (3.1.90.01)
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)
OUTRAS DESPESAS
DESPESAS COM APONSENTADOS (3.1.90.01)
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00
0,00

0,00 %
0,00 %

0,00
0,00

0,00 %
0,00 %

0,00
0,00

0,00 %
0,00 %

0,00
0,00

0,00 %
0,00 %

0,00
0,00

0,00 %
0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00
0,00

0,00 %
0,00 %

0,00
0,00

0,00 %
0,00 %

0,00
0,00

0,00 %
0,00 %

0,00
0,00

0,00 %
0,00 %

0,00
0,00

0,00 %
0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS COM FUNDEB
TOTAL DO FUNDEB
MAGISTÉRIO (60%)
OUTRAS DESPESAS (40%)

3.593.451,02 17,58 %

23.607.863,65 115,46 %

4.328.079,94 21,17 %

20.576.203,09 100,64 %

19.893.068,94 97,30 %

3.007.189,26 14,71 %
586.261,76 2,87 %

14.768.303,50 72,23 %
8.839.560,15 43,23 %

3.007.189,26 14,71 %
1.320.890,68 6,46 %

14.768.303,50 72,23 %
5.807.899,59 28,41 %

14.196.742,45 69,44 %
5.696.326,49 27,86 %

220 . 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
12

361

02

220 . 0000

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

TOTAL DA APLICAÇÃO: 220 . 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
261 . 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
12

361

02

261 . 0000

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

12

361

02

261 . 0000

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

TOTAL DA APLICAÇÃO: 261 . 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
SIAP - Módulo Controle de Execuçao Orçamentaria: 41
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Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 108/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto
no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av.
N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do
Cardoso, o PP nº. 108/14, referente à “Aquisição
de 03 rolos compactadores monocilíndricos
manuais, não tripulados equipados, com
suporte para transporte, motor a gasolina de 04
tempos, indicado para compactação de brita e
asfalto”, com encerramento dia 11/08/14 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) 36445600.
Pindamonhangaba, 24 de julho de 2014.
PREGÃO Nº 137/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto
no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro
Alto do Cardoso, o PP nº. 137/14, referente
à “Contratação de empresa especializada na
realização de exames de eletroencefalograma
sem sono induzido e com sono induzido pelo

período de 12 (doze) meses”, com encerramento
dia 11/08/14 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, 24 de julho de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº
223/2014
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. 223/14, referente à
“Aquisição de fórmula infantil para alimentação
escolar, conforme Termo de Referência”, com
encerramento dia 07/08/14 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) 36445600.
Pindamonhangaba, 24 de julho de 2014.

Edital de Notificação
Controle 196/14
A
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba notifica ao Sr (a)
SERGIO RODRIGUES DE CAMARGO,
responsável pelo imóvel situado a RUA
JOVIANO BERNARDES S NR. , bairro
MOMBAÇA , inscrito no município sob a
sigla SO110606053000, 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

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

24 de juLho de 2014

11

religiosidade
Igreja Assembleia de Deus
desenvolve trabalhos Sociais
Divulgação

Célia Lima

Culto ecumênico na Assembleia de Deus em comemoração ao aniversário da cidade
Ana Camila Campos
***
O número de evangélicos cresceu 7 pontos percentuais na região do Vale
do Paraíba entre 2000 e
2010 – é o que revela o
Censo 2010 do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgado
em junho de 2012.
Naquele ano, os números já indicavam que os
evangélicos representavam
22% da população da RM
Vale, o que equivalia a 511
mil pessoas. A tendência é
que, em dois anos, esse número tenha aumentado.
De acordo com o último Censo realizado na
cidade em 2010, 35% da
população de Pindamonhangaba é evangélica.
Esta semana, membros
da Igreja Assembleia de
Deus participaram do
programa de rádio O Prefeito e Você. Segundo o
prefeito, dentre as igrejas
evangélicas em Pinda, a
Assembleia de Deus se
destaca como uma importante organização religiosa na sociedade e na família e, muitas vezes, é o que
tira os jovens de caminhos
como o das drogas.
Ela é uma das mais
antigas organizações presentes no município e
contém quase 50 igrejas
espalhadas por Pinda, caracterizando um público
que trabalha em prol da
coletividade, por meio de
várias atividades desenvolvidas na comunidade.

309 anos de Pinda
Nessa história de 309
anos de emancipação
política de Pinda, a Assembleia de Deus marca
presença nas comemorações, promovendo, a
cada ano, um culto de
Ação de Graças alusivo
à data. O pastor Euclides
Vaz Júnior ressaltou a
importância e a satisfação de fazer parte dessas
comemorações e externou os agradecimentos
ao prefeito pelo convite
anual para a realização
do culto.

A Igreja como
respaldo
Baseado no próprio
testemunho, o pastor
Walter Braga, comentou
que é nascido em Pinda e
que perdeu os pais aos 15
anos, destacando que nessa difícil fase encontrou
seu caminho na Igreja.
“Fui amparado pela
mocidade. Aprendi música e tive todo o aparato da
Igreja, por isso faço parte
dela há 46 anos e hoje, tenho o prazer de integrar a
diretoria”, disse.
Ele também alertou
os jovens, enfatizando

que sempre é tempo de
começar. “Nunca se deve
jogar a vida fora, principalmente com vícios.
É importante procurar
uma Igreja para que ela
ofereça alívio e conforto
espiritual”.
Trabalhos
O pastor Samuel Conceição abordou alguns
projetos
desenvolvidos
pela Assembleia, como
a evangelização, principalmente, na tentativa
de tirar as pessoas das
ruas, além da doação de
alimentos para os mora-

Pr. Euclides Vaz Junior presidente da
Assembleia de Deus em Pindamonhangaba
dores de rua nas madrugadas.
“Além disso, temos atividades como EBF, Barak,
Círculo de Oração e trabalhos com a mocidade,
que são apenas meios com
respaldo bíblico para o
homem ceder às palavras
de Deus”, explicou.
Forjar desde criança
Em consonância com
a fala de Conceição, o
pastor Marcos Mayor
fez questão de destacar,
dentre todos os trabalhos promovidos pela
organização
religiosa,
Cintia Camargo

Programa de rádio O Prefeito e Você desta semana destacou as ações da Assembleia de Deus

um em especial: a EBF Escola Bíblica de Férias,
no qual, segundo ele, as
portas da Igreja se abrem
para atender às crianças.
“Em 1992, fui uma
dessas crianças que participou da EBF. Senti na
pele o problema e, hoje,
posso me doar pela Igreja”, afirmou.
Em prol de Pinda
O prefeito de Pindamonhangaba falou sobre
a importância desse “doar-se mais que receber”
e frisou que quando se
está à frente da Administração Municipal, existe
a oportunidade de fazer
diversas obras e melhorias para a população,
como galerias e obras estruturais, pois a população acredita no governo e
essa é a oportunidade de
realizar algo em prol desse público.
Desenvolvimento
Conceição também citou
o crescimento proporcional da igreja, da cidade e
do país. “Se o Brasil cresce,
Pinda tem que crescer. Observamos a vinda de industrias e o desenvolvimento
do município e, como igreja,
também precisamos crescer
para suprir a demanda espiritual. A igreja é uma organização e precisa ter seus
compromissos com a cidade
e com a Prefeitura, mas ela
também é uma organização
viva e Cristo é quem comanda a igreja”, assegurou.

Crianças deverão ter CPF para plano de saúde
Poucas pessoas sabem,
mas as crianças precisam
de CPF para a contratação de planos de saúde, de
acordo com a resolução
normativa 233/10 ANS.
O documento é necessário
para atendimento médico
gratuito pelo SUS, pois o
cartão é baseado no número do CPF.
O documento também facilita a identificar

com mais agilidade os
cadastros para checagem
e autorização de procedimentos médicos, em ocorrências de pronto socorro
e internações
hospitalares.
Para fazer o CPF, basta
comparecer a uma agência dos Correios, Caixa
Econômica Federal ou do
Banco do Brasil. Ao apre-

sentar a documentação
(comprovação da tutela do
menor, caso não sejam os
pais da Certidão de Nascimento; CNH ou RG do
responsável; e Certidão de
Nascimento) será gerado
um número de protocolo
para consultar o CPF pela
internet. Em no máximo
dois dias será gerado o
número de CPF do menor,
sendo possível imprimir

o comprovante de inscrição. É cobrada taxa de R$
5,50, porém não é emitido
mais em cartão plástico,
podendo o cliente mandar
plastificar. É possível gerar e imprimir o comprovante de inscrição através
do site da Receita Federal.
A solicitação pode ser
feita em qualquer idade,
desde recém-nascidos até
17 anos.
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Cidade Nova e Unidos decidem a 2ª
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A ﬁnal da Segunda Divisão será no campo do
Boa Vista com o jogo entre Cidade Nova e Unidos
do Jardim Resende, no
domingo (27), às 10 horas.
Até o fechamento desta
edição a Liga Pindamonhangabense de Futebol
não havia conﬁrmado o
trio de arbitragem.
O técnico do Cidade
Nova, Elenoir Eugênio da
Silva, acredita que será
um jogo bem difícil, lembrando que na semiﬁnal
os dois ﬁnalistas saíram
somente na decisão dos
pênaltis. “Vamos ver o que
vai dar, porque na fase
classiﬁcatória perdemos
para eles. Em relação ao
esquema, preﬁro guardar
segredo. O nosso destaque

é a amizade e o respeito
que um tem pelo outro.
Todos estão carregando
a mesma bandeira, então
não há apenas um destaque”, disse.
O presidente do Unidos do Jardim Resende,
Edson Carlos da Silva, revela que a expectativa é a
melhor possível e que está
muito contente com toda
a equipe. O esquema do
Unidos será o 4, 4, 2, com
o mesmo empenho da semiﬁnal. Ele conta que o
goleiro Jhony, que defendeu três pênaltis, e o time
são muito bons. Silva enfatiza que embora o time
tenha vencido o Cidade
Nova no primeiro turno,
os seus jogadores o respeitam bastante, porque
sabem da qualidade do
adversário.

Israel Dias

Jogo deve ser equilibrado devido à forma de atuar das duas equipes

Festival de Avaliação no judô
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Alunos de judô da
Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer
da Prefeitura de Pindamonhangaba se apresentam neste sábado
(26), às 8 horas, no
Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira, no
Festival de Avaliação
da modalidade. Pais e
familiares estão convidados a prestigiar o
evento.
Os alunos desta modalidade têm a oportunidade de representar
o município em diversas competições. Em
junho, cinco atletas das
categorias de base participaram do Campeonato Paulista, classes
Sub 11 e 13, tendo como
destaque a atleta Maria
Fernanda
Chinaqui,
com a 3ª colocação na
categoria meio pesado,
no Sub 13.
Judocas revelados
nas Escolinhas de Esportes também defenderam o município
nos 58º Jogos Regionais, realizados em
Caraguatatuba. Para
que os atletas tenham

Pinda estreia no
Troféu Piratininga

Marcos Vinício Cuba

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Atletas das categorias
de base da Secretaria
de Juventude, Esportes
e Lazer da Prefeitura de
Pindamonhangaba estão
participando de várias
competições. Neste sábado (26) o futsal masculino, categoria Sub 14,
vai estrear no Troféu Piratininga contra a equipe
de Jacareí, às 14 horas,
no ginásio Rita Eni Cândido, “Ritoca”, no bairro
Araretama.

Organizada pela Federação Paulista de Futebol
de Salão, a competição é
dividida por regiões e reúne equipes de Piracicaba,
Hortolândia,
Guarulhos,
Santos, entre outras.
De acordo com o professor Caju, esta é a primeira vez que o município
participa do Troféu Piratininga com a categoria Sub
14. Os alunos do professor
Caju treinam às segundas,
terças e quintas-feiras, das
13 às 15 horas, no ginásio
Juca Moreira.

Ferroviária encara
Santos pelo Sub 15

Em junho, atletas das categorias de base participaram do Paulista
bom de se mpe nh o na s
compe t içõe s
e l es
t r e inam no g inásio
“ Raqu e l z ão” , ao l ad o
do Ce nt r o de Tr e ina-

m e n to Lu iz Ca lo i.
Interessados em praticar este esporte poderão obter informações
sobre vagas e matrícu-

las, a partir do dia 4 de
agosto, no ginásio. O
horário de atendimento
é das 7h30 às 11h30 e
das 13 às 17 horas.

Dois times que venceram por goleada na última
rodada se enfrentam no
sábado (26), pelo Sub 15.
A Ferroviária joga com o
Santos no Parque das Nações; Etna com o Interpinda, no Machadão; São
Paulo e Colorado, no Morumbi; PS Gerezim com o
A Mil Por Hora, no Azere-

do. As partidas estão marcadas para as 10 horas.
Pela categoria Sub 11:
Etna e Cidade Nova, no
Machadão; Santos e Ferroviária, no Parque das
Nações; São Paulo e PS
Gerezim, no Morumbi. Jogos estão marcados para às
8h30. A folga da rodada é
para a equipe do Tipês.

Jogos do Quarentão
Andrade x Cidade Nova
Local: Santa Cecília
Independente x Mombaça
Local: Bosque

Tipês x Santa Luzia
Local: Macedão
São Paulo x Ramos
Local: Morumbi
Bela Vista está de folga

