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Moreira César
recebe obras
e serviços em
vários bairros
Moreira César está recebendo obras que vão
facilitar o dia a dia dos
moradores do distrito.
Os serviços são em diversas áreas com a construção de creches, de
quadra, além de apartamentos populares, da

ponte entre Pasin e Mantiqueira, Unidade de
Saúde no Ipê II, dentre
outros. Moreira César
ainda terá um cemitério
municipal - facilitando e
agilizando o processo de
sepultamento.
SEGUNDO CADERNO

SEMINÁRIO
ORIENTA
PROFISSIONAIS
SOBRE BENEFÍCIOS
DA AMAMENTAÇÃO

DISTRITO
INTENSIFICA
PREVENÇÃO
AO DIABETES E
HIPERTENSÃO

PÁGINA 3

PÁGINA 3

‘SAPO’ RECEBE A
MIL POR HORA,
DO GOLEIRO
PESADELO
O goleiro William Pesadelo é
uma das esperanças do técnico
Cabral para parar o forte ataque do Sapopemba, no domingo
(10), às 10 horas, no Azeredo. O
time treinado por Vicente conta
com o artilheiro Bruno Maizena,
além da força da torcida.

Comunicação Prefeitura

Prefeito e assessores acompanham execução das obras da creche do Azeredo
Divulgação

Mulheres debatem aplicação
da Lei Maria da Penha
O Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher de Pindamonhangaba está
promovendo diversas atividades em comemoração aos oito anos da Lei Maria
da Penha. Na quinta-feira (7), dia do

aniversário da lei, uma palestra evidenciou os casos nacionais de violência contra a mulher e as formas de denunciar o
agressor. O evento segue até a próxima
PÁGINA 5
semana.
Ana Camila Campos

ESPORTES 12

FESTA EM LOUVOR
A SÃO LOURENÇO
NO MOMBAÇA
PÁGINA 2

GM ABRE VAGAS
PARA ESTUDANTES
DE PINDA
PÁGINA 5

ALUNOS ‘FAZEM’
PROVINHA BRASIL
PÁGINA 6

RECEITA LIBERA
CONSULTA AO
3º LOTE DA
RESTITUIÇÃO
PÁGINA 5

SABER PERFIL DOS
PAIS É IMPORTANTE
PARA NÃO ERRAR
NA HORA DE
PRESENTEAR

As pessoas que ainda não
compraram presente para
o Dia dos Pais podem aproveitar as ofertas das lojas de
Pindamonhangaba e adquirir o item, de acordo com o
perﬁl de cada pai. Além dos
presentes tradicionais, há opções em aventura ou emoção.

DIA DOS PAIS 8
PREVISÃO DO TEMPO
SEXTA-FEIRA

10º
VARIAÇÃO DE NEBULOSIDADE

23º
UV 6
Fonte CPTEC/INPE
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ditorial
Planos de saúde, energia elétrica e
gasolina – tudo ainda mais caro

Brasileiro se vê acuado
com momento econômico

O

brasileiro vive um período econômico turbulento e de incertezas. Além de conviver
com o crescente e cada vez mais real medo
da inflação, ainda está à mercê de decisões incertas
no Ministério das Minas e Energia. O órgão é responsável por uma dívida de aproximadamente R$
6,6 bilhões, que foi deixada para a população pagar
e, portanto, assim, já pode prever um aumento significativo na conta de energia – fator que fica ainda
mais latente com as crises e deficiências do setor.
Não bastasse isso, esta semana, o povo acordou com
mais duas bombas em seu colo.
A primeira foi a autorização da Agência Nacional
de Saúde para aumento de 9,65% na mensalidade
dos planos, índice 3% superior à inflação média e
elevada do país nos últimos anos (girando na casa
do 6,65%). Esta decisão vai causar sérios problemas nas já estremecidas bases entre operadoras de
planos de saúde e milhares de clientes que vivem,
com razão, insatisfeitos com os serviços prestados e,
especialmente, pelos que não são realizados ou por
problemas contratuais, filas, desrespeito, etc.
A segunda e verdadeira ‘ogiva nuclear’ vem do
ministro da Fazenda, que na semana passada rebateu de forma errônea e sem conhecimentos os dados
do Fundo Monetário Internacional. Agora, na terçafeira (5), o homem responsável pelo ministério mais
importante do Brasil e que também é presidente do
Conselho de Administração da Petrobras foi categórico e admitiu novo reajuste no preço da gasolina.
“Todos os anos tem correção. Uns mais, outros menos. Não teve nenhum ano que não teve aumento.
Essa é a regra”, afirmou. Entretanto, ele não quis
detalhar a data do reajuste. “Quando ocorrerá o aumento, essa é uma decisão que mexe com o mercado, com ações, então não se comenta”, acrescentou
o ministro.
Além de tudo fica a dúvida: com as montadoras
à beira do caos, vendas estagnadas nas concessionarias, demissões, PDV, layoff, férias coletivas, e
queda de 20,5% na produção de veículos (conforme
dados da Anfavea), parece que é para o brasileiro
não comprar carro e se tiver não trocar por um zero
km e nem abastecer.
O lado positivo é que o jogo econômico está claramente jogado ao ar e evidenciado em declarações,
ou seja, a população pode se preparar.

S terra

om da

ARENA 101 Pinda: 9/8
(sábado) - Vá Tomá no Fusca.
Sorteio de 1 Fusca cheio de
cerveja. www.arena101.com.br.
Lista vip Luzera – 9171-8990 e
7811-9776.
BAR DO GAÚCHO Pinda:
9/8 (sábado) – Costela Gaúcha.
Dupla Miranda & Souza Neto.
Estrada do Ribeirão Grande,
bairro Cruz Pequena.
BAR DO SANTISTA Pinda:
Som ao vivo toda quarta-feira e
domingo, com ótimos artistas
da cidade.
BOTECO GOL Taubaté:
10/8 (domingo) – Grupo H’ Lera
e Dj Giovane. Tel (12) 36293451. Vila São José, próximo ao
Horto.
CASARÃO ROSEIRA – 7/8
(quinta) – Banda 8 Segundos.
14/8 – Grupo Pralana. Djs Digão
e Juninho com diversos ritmos.
Elas free até 23h.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado a partir das 19h.
Aberto para pessoas a partir de
21 anos. Sócios pagam R$ 5,00 e
não-sócios R$ 5. Bairro Vila Rica.
CERVEJARIA DO GORDO Lorena: 9/8 – Filipe Ret e
Rashid . Via Dutra, divisa Guará/
Lorena.
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Termina a festa de São Lourenço

Arquivo TN

Durante toda a semana, a comunidade católica dos bairros Jardim
Mariana, Jardim Aurora, Mombaça e Campo Belo realiza missas às 19h30, na igreja, que leva o
nome do padroeiro. A programação faz parte da festa em louvor a
São Lourenço, e conta com muita
animação e atrações. No sábado e
no domingo (dia da festa), as celebrações começam às 18 horas. No
domingo (10), a procissão terá início às 17 horas e o celebrante será
o frei Diego Bastos.

Semana
Nacional
da Família
A Paróquia Nossa Senhora do
Bom Sucesso, por meio da Pastoral Familiar, realiza de 10 a 16 de
agosto, a Semana Nacional da Família.
Com o tema “A espiritualidade
cristã na família: um casamento
que dá certo”, a semana é classificada como um momento forte de
evangelização, oração e atividades
com as famílias. O objetivo é envolver todas as famílias da comunidade para refletir sobre a identidade
e a missão da família cristã na atualidade.
No dia 16, às 20h30, na churrascaria Minuano, haverá o jantar
dançante da família. A animação
será por conta do músico João
Bylaw.

Terapia e Lazer homenageia pais
A Associação Terapia e Lazer
promove homenagem aos pais
na terça-feira (12), no Recinto
São Vito, a partir das 8 horas.
Haverá café da manhã comunitário, no qual os participantes
levarão pratos de comidas típicas de antigamente, fazendo um
resgate gastronômico e cultural.
Em comemoração ao folclore, a Associação Terapia e Lazer
oferecerá brincadeiras antigas,
danças e exposição de artesanato aos pais. De acordo com a
presidente da entidade, o even-

Teatro infantil nesta sexta-feira
Pindamonhangaba recebe, nesta sexta-feira (8), duas sessões do
espetáculo “Construtório”, com a
Cia Truks, considerada uma das
melhores companhias de teatro de
bonecos do país. Com entrada livre
para todas as idades, as apresentações serão às 14 e às 16 horas.
Para participar, é preciso retirar gratuitamente os ingressos a
partir das 13 horas, na bilheteria
do Teatro Galpão.
O grupo está sendo trazido a
Pinda pela Prefeitura, por meio da
Secretaria de Educação e Cultura e
Departamento de Cultura.

“ ... EM QUALQUER LUGAR que eu vou, por onde eu passo,
aonde estou eu penso nela... uma frase, uma canção, uma, um
gesto apenas eu penso nela...” – Roberto Carlos
João Paulo Ouverney
CHICK NA ROÇA Taubaté:
10/8 (domingo) – Balada Universitária. Grupo Pralana. Estrada do Barreiro.
CLUBE DA VILA São Benedito divulga programação de
bailes no mês de agosto no Recinto São Vito (Moreira César):
17/8 – Banda Gold. 31/8 – Banda Realce. Tel (12) 3642-2087.
CLUBE DO LAZER Taubaté:
DOMINGO 21h: 10/8 – Kubanacan. 17 – Banda Ocean. 24 –
Magia Som. 31 – Raio X (baile
dos aniversariantes). Todas bandas de SP. QUARTA-FEIRA: 13/8
– Chamego.com. 20 – Mix 80.
27 – Berê Trio. Tel. 3633-5389 e
3011-0400.
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: 9/8 (sábado) – Elas free
até 0h. SP-62, 2.400, estrada
Pinda-Roseira.
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix”: 9/8 (sábado) – Matheus. 16 – Não haverá
baile, terá bingo beneficente.
23 – Chamego.com. 30 – Bruno
& Hyago. 13/9 (sábado 22h) –
Baile Especial. Nova Dimensão.
Sorteio de um carro Clio 97. Tel
(12) 99602-9554 e 9911-0521 e
do clube: Tel (12) 3674-2413.
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: Fernando & Fabiano. 8/8
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(sexta) – Banda Arena. Noite
dos aniversariantes do mês, ele
e mais dois amigos são vip. 2/9
(sexta) – Michel Teló.
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.
AGOSTO: 8 – Marcos Henrique
e banda. 15 – Nova Dimensão.
22 – André Guedes (André &
Andressa). 29 – Chamego.com.
FERROVIÁRIA Pinda: 9/8
(sábado 22h) – Baile do Dia dos
Pais com a ótima banda Mix.
Mesas R$ 20 e convites para
não-sócios R$ 15. À venda na
tesouraria. Presença de freedancers.
FESTA DE TREMEMBÉ final: 8/8 (sexta) – Inimigos da
HP. 9/8 (sábado) 21h – Banda
Palace com Cecília Militão. 10/08
(Domingo) 22h – Biquini Cavadão. Programação no link: www.
jpouverney.com.br.
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: Agora
sob nova direção (Lúcio Tavares –
Paquinha), está realizando ótimos
bailes toda sexta-feira: 8/8 – César
& Maycon, e Banda Gold. Informações telefone (12) 99708-2011.
MINGAU DANÇANTE Taubaté: 23/8 (sábado 19h) – Todos os
ritmos dos anos 70 e 80. Pagode,
sertanejo, telão, som mecânico.
Caldinhos de vários sabores. Rua
Moreira Sales, 87, Parque das Fontes, Taubaté.
8/8
MIX POTATO Pinda:
(sexta) – Renan & Andréa. Toda sexta música ao vivo. Rua dos Andradas,
393, em frente ao Banco Itaú.
MUTLEY Taubaté: 8/8/ (sexta) – Noite da Porca e Parafuso.
Banda Junkle Box. 9/8 (sábado) –
Banda Novos Áries. Tel (12) 36325540.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:
7/8 (quinta) – Ensaio ao Vivo. 8/8
(sexta) – Banda Helloween. 9/8
(sábado) - End of Pppi, SDan Petter e Anzol. Já está sendo vendido
ingresso para o show do Dead Fish
Oficial
PINDABAR Pindamonhangaba: QUINTA-FEIRA – 7/8 – Quintaneja. Banda Rodeio. SEXTA – 8/8
– Conexão de Pagode. SÁBADO –
9/8 (12h) – Pagode com feijoada.
DOMINGO – 3/8 – Não informado.

EXPEDIENTE

Divulgação

to contará com a presença dos
alunos das turmas de ginástica e
alongamento de Moreira, Pasin
e Karina.
O próximo evento com a promoção da Terapia e Lazer será
a caminhada ecológica, em parceria com paróquia São Vicente
de Paulo, marcada para o dia 7
de setembro. A saída vai ser do
Recinto São Vito, às 8 horas, em
direção à igreja São Rita de Cássia, no Vale das Acácias, onde
haverá plantio de mudas de árvores.

Feira de
Adoção de
Cães e Gatos
Neste sábado (9), o Abrigo
Municipal de Animais realiza,
em parceria com a Associação
Centopeia de Proteção aos
Animais, a Feira de Adoção de
Cães e Gatos, na praça Padre
João de Faria Fialho “Largo
do Quartel”. Será das 9 às 13
horas. Para adotar, é necessário apresentar RG e comprovante de residência.

Toda segunda – Sertanejo
com cerveja Itaipava a R$ 1 a
noite toda.
3645-5805,
Tel
(12)
99142-0181 e 99163-9001.
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 8/8 (sexta) – Gino &
Geno. 15/8 – Nando & Ricky.
22/8 – Fernando & Fabiano.
5/9 – Israel Novaes
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 7/8
(quinta) – Wilson & Washington. 9/8 (sábado) – Washington dos Teclados. Baile com as
melhores bandas toda quinta
e sábado. Tel. (12) 3648-4036

e 9775-0389.
RESTAURANTE COLMÉIA
Pinda: Almoço com música ao
vivo todo domingo. Programação de bailes: 23/8 (sábado)
– Especial Raul Seixas. 25/10
(sábado) – Bailão Sertanejo. Telefone (12) 3652-2120. Estrada
do Ribeirão Grande, km 6.
RODEIO Santo Antonio do
Pinhal: 7/8 (quinta) – Banda Rodeio. 8 (sexta) – Emerson & Cristiano (entrada 1 kg de macarrão). 9 (sábado) – Zé Henrique
& Gabriel (ingresso cobrado).
10 (domingo) – Talis e Welinton
(entrada 1 litro de óleo).

Destaque da semana
FERROVIÁRIA Pinda realiza o Baile do Dia dos Pais neste
sábado, 09/08, início às 22h, animado pela excelente Banda
Mix. A mesa custa R$ 20 e o convite para não-sócio é R$ 15.
À venda na tesouraria. Hverá a presença de free-dancers. A
diretoria do clube pretende homenagear os Pais em grande
estilo. Maiores informações pelo telefone (12) 2126-4444 e
site www.aaferroviaria.com.br.
Divulgação
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CIDADE
Profissionais de saúde participam de
seminário sobre aleitamento materno
Maria Fernanda Munhoz

Atividade realizada no
auditório da Prefeitura
de Pindamonhangaba

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Profissionais da área de saúde
tiveram a oportunidade de participar do seminário “Um Olhar

Prático para o aleitamento materno”, atividade realizada no auditório da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Saúde e Assistência Social, na

última quarta-feira (6).
A secretária de Saúde e Assistência Social agradece a participação dos profissionais e enfatiza que atuar com a prevenção e

promoção da saúde é um trabalho muito sério. Ela conta com
o apoio e comprometimento de
cada profissional que atua frente
às comunidades.

O pediatra Enrico Tutihashi diz que amamentar
é um ato pessoal e incentivar a amamentação é responsabilidade dos profissionais de saúde. Enrico
enfatiza que o leite materno faz com que a criança
fique mais imune às infecções e não prende o intestino do bebê; que é essencial
amamentar pelo menos
seis meses; que o leite materno possui omega 3 e 6, e
que as mães não precisam
dar nenhum outro alimento aos bebês antes dos seis
meses de idade, apenas o
leite materno.
Os participantes assistiram a vídeos sobre sucção
correta do leite, explicando que a criança deve abocanhar a aréola, pois, se
sugar somente o mamilo
não sairá o alimento; foram informados sobre os
reflexos para sucção e sobre próteses de silicone;
participaram de debate e
conheceram o trabalho do
Banco de Leite de Taubaté.

Moreira César promove encontro Alunos do polo
sobre hipertensão e diabetes
receberão
certificado

MAURINO JUNIOR
***
A equipe três do Cisas,
de Moreira César, realizou mais um encontro do
“Hiper Vida”. A reunião
ocorreu na manhã do dia
6 de agosto na sede do
SOS, no Vale das Acácias.
A proposta é promover a
qualidade de vida e ensinar os moradores a se alimentarem corretamente.
O objetivo deste trabalho
é prevenir a hipertensão
e diabetes. As primeiras
reuniões foram realizadas
no Jardim Carlota.
Neste encontro foram
abordados assuntos como
a noção do que é o Programa Saúde da Família; feita
a apresentação da equipe
que trabalha na comunidade; repassadas informações sobre a função de

Maurino Junior

No encontro foram dadas orientações de prevenção às doenças
cada profissional, e quais
atendimentos são feitos
nas unidades de saúde
e no Pronto-Socorro. As
pessoas que participaram
do encontro puderam aferir a pressão e participar

da dança circular.
A professora aposentada Iraci Alves de Souza
é hipertensa e tem diabetes. Ela conta o que levou
como ensinamento. “Eu
aprendi a ter controle, me

alimentar e prevenir.”
A divulgação desta
atividade foi feita pelas
agentes comunitárias, em
visitas domiciliares, nas
consultas médicas e por
meio de panfletos.

Os alunos do Polo
Regional da Construção Civil receberão
os certificados na terça-feira (12). O Fundo Social de Solidariedade vai entregar
este documento aos
concluintes dos cursos de pedreiro, encanador e assentador
azulejista. Eles tiveram aulas teóricas e
práticas durante 80
horas.
Para fazer um dos
cursos de qualificação profissional os
interessados podem

procurar o centro
comunitário do Vale
das Acácias e deixar
o nome na lista de espera. O atendimento
é de segunda a sextafeira, das 8 às 11 horas e das 13h30 às 16
horas.
Esta atividade é
desenvolvida
por
meio de parceria entre Fundo Social de
Solidariedade do Estado de São Paulo e
Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba e Prefeitura.

Comissão municipal debate ações contra dengue
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Municípios de todo o
país estão alertas e se prevenindo para evitar epidemia de dengue. Para afastar a doença da população
foi formada uma comissão
intersetorial. Profissionais
de diversas áreas estão
unidos em prol do combate e conversaram com o
prefeito de Pindamonhangaba na última quarta-feira (6) para apresentar as
propostas de trabalho.
A primeira atividade da

comissão será uma gincana,
envolvendo toda a população. No dia 29 de agosto
está prevista uma reunião
com os representantes de
bairros e o início da gincana será na segunda quinzena de outubro. Este evento
terá atividades culturais e
esportivas, que abordarão
os métodos de prevenção ao
Aedes aegypti.
Com este trabalho de
mobilização social e educacional, pela qualidade
de vida do coletivo, a cidade pretende despertar

a consciência da responsabilidade de cada um no
processo de prevenção e
combate à dengue, promovendo mudanças de
comportamento da comunidade.
Mesmo com as baixas
temperaturas, o Aedes aegypti está procriando. Em
julho foram registradas
24 notificações de casos
autóctones e, em agosto,
até o momento, não houve
registros da doença. De janeiro a agosto, Pinda teve
2.653 casos autóctones.

Divulgação

Secretária de Saúde apresentou projeto da nova comissão
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Projeto do vereador
Após conquista do PS Infantil, Martim Cesar pede
Roderley Miotto denomina Dr. Marcos Aurélio direciona implantação de iluminação
pública no Parque Lago Azul
sala de ginástica do Araretama sua prioridade para o SAMU
C o m u n i ca ç ã o /CVP

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

recordações são compartilhadas em seu site: ligiafonseca.
webnode.com.br
A artista voltou a estudar,
passou a ser convidada para
ministrar palestras e hoje trabalha como gerenciadora das
redes sociais de uma empresa,
além de continuar pintando.
Sala do Cidadão
O vereador Roderley
Miotto enviou um pedido de
informações ao prefeito Vito
Ardito Lerario e ao responsável pela empresa Viva Pinda,
com relação à instalação da
Sala do Cidadão, na região
central da cidade. De acordo
com o vereador, o compromisso de instalação desta
sala foi firmado por ambos,
no dia da audiência pública
sobre o transporte, na Câmara
Municipal.
Roderley Miotto ressalta
a importância desta obra no
fato que esta sala deverá trazer
mais comodidade a população idosa e aos deficientes,
que muitas vezes possuem
dificuldades de locomoção
até Moreira César, onde é o
único lugar de atendimento
aos usuários da Viva Pinda.

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 saúde do
município e da região”, diz o
Assessoria

de

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.

C o m u n i ca ç ã o / CV P
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O vereador Roderley Miotto (PSDB) teve aprovado na
26ª Sessão Ordinária, no dia
4, o Projeto de Lei nº 92/2014,
que “denomina de Lígia Maria
Ferreira da Fonseca a sala de
Ginástica e Atividade de Lazer do bairro do Araretama”,
localizada na rua Maria do
Carmo da Silva, s/n.
O vereador justifica seu
projeto na garra e na perseverança desta atleta que
nunca desistiu de seus sonhos.
Roderley Miotto homenageia, Lígia Maria Ferreira da
Fonseca, ex-atleta que representou Pindamonhangaba na
ginástica olímpica e ginástica
artística, que praticou desde
os quatro anos, idade em que
conquistou sua primeira medalha em Itajubá, cidade onde
morava. Ao se mudar para
Pinda, representou a cidade na
modalidade. No dia 4 de dezembro de 2002, durante um
treino para uma competição
nacional em Brasília, um acidente mudou completamente
sua vida: com diagnóstico
de tetraplegia, a fratura na
primeira vértebra cervical 1
tirou os seus movimentos do
pescoço para baixo, então
Lígia passou a respirar com
ajuda de aparelhos.
Durante o tempo em que
permaneceu na UTI, Lígia conheceu pessoas que contribuíram com a sua recuperação.
Aprendeu a pintar com a boca
e hoje domina a técnica com
habilidade e qualidade. Suas
experiências, momentos e

Vereador Martim Cesar

O vereador Martim Cesar
(DEM) solicita ao prefeito
Vito Ardito providências
junto ao departamento competente, para que sejam feitos
estudos visando a implantação de iluminação pública, na
rua das Faias, no Parque Lago
Azul. A falta de iluminação
coloca em risco à segurança
dos moradores, motoristas e
ciclistas que transitam pelo
local.
Melhorias na
sinalização do
Residencial Campos Maia
O vereador Martim Cesar
solicita ao Poder Executivo,

C o m u n i ca ç ã o /CVP

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

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Professor Osvaldo convoca Ricardo Piorino
população para a Audiência conquista benefícios para
a segurança do município
Pública dos Correios

de

Assessoria

Vereador
Professor
Osvaldo

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

“Estive reunido com o Delegado Regional de
Polícia e ficou definido a vinda de 4 agentes
policiais para Pindamonhangaba”

C o m u n i ca ç ã o /CVP

ORDEM DO DIA
27ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a

de

realizar-se no Palácio Legislativo
“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,

Assessoria

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.

C o m u n i ca ç ã o /CVP

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

providências junto ao departamento competente, para
que sejam feitas melhorias
na sinalização vertical, colocando a placa de proibido
virar à direita na esquina
das ruas Sargento Aristides
Vasconcelos com Tenente
Djalma de Oliveira Franco,
no Residencial Campos Maia.
De acordo com o vereador, a
referida rua já é contramão,
falta a placa de sinalização,
para evitar possível colisão
e desconforto entre condutores de veículos, pedestres
e moradores que transitam
pelo local.

no próximo dia 11 de agosto de 2014,
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Resolução n° 07/2014, do Vereador

Vereador Ricardo Piorino

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador
Ricardo Piorino (PDT) esteve
reunido na terça-feira, dia 22
de julho, na sede da DEINTER
I, em São José dos Campos,
com o Delegado Regional de
Polícia do Vale do Paraíba,
Dr. João Barbosa Filho, para
tratar de importantes assuntos
da segurança pública de Pindamonhangaba. Na oportunidade, Ricardo Piorino apresentou diversas solicitações
ao Delegado Regional e ficou
estabelecido que, de pronto, a
DEINTER I irá transferir 04
(quatro) agentes policiais para
atuar nas unidades da Polícia
Civil de Pindamonhangaba.
Esses profissionais devem se
apresentar na segunda-feira,
dia 28 de julho.
Para o vereador Ricardo
Piorino, a medida não resolve o problema da segurança
pública mas ajudará, já que o
município está com número

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

Assistentes

reduzido de efetivo nas Polícias Civil e Militar. “O Delegado Regional de Polícia foi
sensível às nossas solicitações
e esses agentes policiais irão
atuar no combate direto à criminalidade em nossa cidade,
amenizando um pouco a sensação de falta de segurança em
Pindamonhangaba”, explicou
o vereador Ricardo Piorino.
O Presidente da Câmara
disse ainda que nesta reunião
com o Delegado Regional
do DEINTER I foram tratados de diversas questões
relacionadas à segurança de
Pindamonhangaba e Distrito
de Moreira César e que, em
breve, novas conquistas serão
anunciadas.
Campo Alegre
Ricardo Piorino agradece a
Administração por ter atendido a solicitação do vereador,
concluindo as obras de esgoto
e asfalto na avenida Antônio
Pinheiro Júnior.
Assessoria

de

de

Roderley Miotto, que “Constitui uma Comissão de
Assuntos Relevantes para acompanhar a seleção das
famílias inscritas para o sorteio de moradias populares
no município de Pindamonhangaba”.

Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2014.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
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COTIDIANO
CMDM debate Lei Maria da Penha
ANA CAMILA CAMPOS
***
O CMDM – Conselho
Municipal dos Direitos
da Mulher de Pindamonhangaba está com uma
programação especial de
atividades que envolvem
a semana em comemoração aos oito anos da Lei
Maria da Penha (Lei Nº
11340/2006).
Na quarta-feira (6), as
conselheiras participaram do programa de rádio “O Prefeito e Você”, e
discutiram as ações programadas para a semana.
Na quinta-feira (7),
dia do aniversário da Lei,
o conselho promoveu
uma palestra/depoimento sobre a violência contra a mulher com a advogada Ana Paula Tavares,
presidente do Instituto

Ana Camila Campos

Comunicação Prefeitura

Direitos das mulheres foram discutidos

Tema foi destaque no programa ‘O Prefeito e Você’

Construa e responsável
pelo projeto Mulheres
que Constroem. Com
o tema “Mais direitos,
dignidade e respeito às
mulheres
brasileiras”,
Ana Paula falou sobre
os diversos tipos de violência doméstica – psicológica, verbal, física,

tou, durante muito tempo, mulher como objeto. Temos avanços, mas
ainda assim há dificuldade da mulher falar de
que forma ela está sendo violentada. A cada
dois minutos em nosso
país, cinco mulheres são
espancadas. O Brasil

patrimonial e sexual, e
ressaltou que a incidência de casos não é mais
tão comum somente em
famílias de baixa renda,
mas que, cada vez mais,
essa conduta se expande
e atinge a todas as classes sociais.
“A nossa cultura tra-

Estudantes de Pinda
podem trabalhar na GM
Divulgação

Estudantes de Pinda podem se candidatar para trabalhar em São José

A General Motors
do Brasil está com inscrições abertas até 4
de setembro para o
programa de Estágio
2015. Serão oferecidas
100 vagas para estu-

dantes universitários
de diversas áreas, entre elas engenharia
(mecânica, eletrônica,
mecatrônica, química
e produção), administração de empresas,

propaganda e marketing, ciências contábeis
e econômicas, comercio exterior, direito e
secretariado.
Os estudantes de
Pinda podem se candi-

datar para a unidade
mais próxima, em São
José dos Campos.
Para participar da
seleção o candidato
deve estar cursando o
penúltimo ou último
ano em 2015. Além
disso, ter bom conhecimento em inglês e
informática. A inscrição deve ser feita pelo
site
www.chevrolet.
com.br na seção Trabalhe Conosco ícone
Programa de Estágio
GMB.
Entre os benefícios
oferecidos pela empresa estão bolsa-auxilio,
alimentação, seguro de
vida e serviço medico
ambulatorial.
Ainda
permite ao estagiário
utilizar as dependências do clube GM e
comprar veículos zero
quilômetros da marca
com desconto especial.

ocupa o sétimo lugar no
ranking de países onde
ocorrem mais casos de
violência contra a mulher”, informou.
Simone Braça, presidente do CMDM, destacou o órgão como
fiscalizador e disseminador da informação, a

fim de conscientizar a
mulher dos direitos, incentivá-la a combater a
violência e usar as ferramentas necessárias,
como o disque denúncia 180. “Hoje estamos
no CMDM e levantamos
a bandeira nobre da
defesa dos direitos da
mulher especialmente
nessa data de comemoração do aniversário da
Lei, que representa uma
grande conquista”.
O evento também
contou com a apresentação de balé do projeto
“Oficina de Vidas”.
A semana será encerrada com uma passeata de conscientização e
panfletagem no dia 16 de
agosto, a partir das 9 horas, na praça Padre João
de Faria Fialho – “Praça
do Quartel”.

Anvisa suspende uso
de lote de medicação
antiviral injetável
A Superintendência
de Fiscalização, Controle e Monitoramento da Anvisa - Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária, determinou
a suspensão da distribuição, comércio e uso
dos lotes nº 322549A,
322549B e 322549C
do pó lióﬁlo para solução injetável do antiviral Ganciclovir Sódico
500mg.
O medicamento é

produzido pela empresa Eurofarma Laboratórios, em São Paulo
e a decisão da suspensão foi tomada após
a própria Eurofarma
constatar diﬁculdade
de solubilização e suspeita de cristalização
do produto.
A medida foi publicada no Diário Oﬁcial da
União dessa quarta-feira (6) e é válida em todo
o território nacional.
Divulgação

Decisão foi publicada na quarta-feira (6)

Receita libera consulta ao 3º lote de restituição
A Receita Federal
abre nesta sexta-feira
(9), a partir das 9 horas, a consulta ao terceiro lote de restituição
do IRPF - Imposto de
Renda Pessoa Física
de 2014. Ao todo, 1,59
milhão contribuintes
serão contemplados. O
valor a ser pago a eles
totaliza R$ 1,9 bilhão.
Além disso, a Receita pagará restituições dos anos de 2013
(ano-calendário 2012),
2012 (ano-calendário
2011), 2011 (ano-ca-

lendário 2010), 2010
(ano-calendário 2009),
2009 (ano-calendário
2008) e 2008 (ano-calendário 2007). Com
isso, sobe para 1,62
milhão o total de contribuintes contemplados e o valor, para R$
2 bilhões. Desse total,
R$ 101,42 milhões serão pagos a idosos ou
a pessoas de deficiência física, mental ou
doença grave.
Para saber se teve
a declaração liberada,
o contribuinte deve-

rá acessar a página da
Receita (www.receita.
fazenda.gov.br) ou ligar para o Receitafone 146. Na consulta à
página da Receita, no
serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da
declaração e ver se há
inconsistências de dados identiﬁcadas pelo
processamento. Nessa
hipótese, o contribuinte pode fazer a autorregularização, por meio
da entrega de declaração retiﬁcadora.
A Receita oferece,

ainda, aplicativo para
tablets e smartphones
que permite ao contribuinte consultar diretamente nas bases da
Receita Federal informações sobre a liberação das restituições do
IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.
A restituição ﬁcará
disponível no banco
durante um ano. Se o
contribuinte não ﬁzer
o resgate nesse prazo,
deverá requerê-la por
meio do site da Receita.

Divulgação

Contribuinte
deve acessar
página da
Receita (www.
receita.fazenda.
gov.br) ou
ligar para o
Receitafone 146
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CIDADANIA
Estudantes de Pindamonhangaba
participam da ‘Provinha Brasil’
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Durante esta semana,
todas as escolas municipais estão aplicando a
Avaliação da Alfabetização Infantil, também chamada de “Provinha Brasil”, junto aos alunos do
2º ano do Ensino Fundamental. Cerca de 2.900
alunos de Pindamonhangaba estão participando
da avaliação, que é destinada a todo o país.
A avaliação tem por
meta investigar o desenvolvimento das habilidades relativas à alfabetização e ao letramento
em Língua Portuguesa e
Matemática,
desenvolvidas pelas crianças matriculadas no 2º ano do
Ensino Fundamental das
escolas públicas brasileiras. Aplicada duas vezes
ao ano (no início e no ﬁnal), a avaliação é dirigida
aos alunos que passaram
por, pelo menos, um ano
escolar dedicado ao processo de alfabetização.
A aplicação em períodos
distintos possibilita a realização de um diagnóstico
mais preciso que permite
conhecer o que foi agregado na aprendizagem das
crianças, em termos de
habilidades de leitura e de
matemática, permitindo
aos professores e gestores
obter mais informações
que auxiliem o monitoramento e a avaliação dos
processos de desenvolvimento dos alunos.
A portaria Nº 867, de 4
de julho de 2012, instituiu
o Pnaic - Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa, com a proposta
de assegurar que todas as
crianças estejam alfabeti-

Maria Fernanda Munhoz

Alunos da escola do Vila Rica durante ‘Provinha Brasil’
zadas até os oito anos de
idade, ao ﬁnal do 3º ano
do Ensino Fundamental,
conforme uma das metas previstas pelo Plano
de Metas Compromisso
Todos pela Educação. A
Provinha Brasil é utilizada
como meio de aferir os resultados.
A avaliação é elaborada e distribuída pelo Inep
- Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais -, para todas as
secretarias de educação
municipais, estaduais e do
Distrito Federal. Assim,
todos os anos os alunos
da rede pública de ensino,
matriculados no 2º ano do
Ensino Fundamental, têm
oportunidade de partici-

Estação Juventude será
instalada na cidade
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Pindamonhangaba contará com a Estação Juventude, projeto idealizado
pelo Espaço Juventude
da Prefeitura. A Estação
funcionará em prédio localizado na rua Fortunato
Moreira. No local, jovens
poderão discutir políticas
públicas e também participar de uma série de cursos
preparatórios e de qualiﬁcação proﬁssional.
Estação Juventude é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo
Federal. Com os recursos
destinados será montada uma rádio virtual, que
funcionará como forma de
difundir o projeto e instigar o empreendedorismo e
cidadania. Os participantes
terão a oportunidade de receber informações sobre os

diversos programas e políticas existentes.
Os integrantes da Estação Juventude poderão
participar de encontros
com os representantes de
outras estações para trocar experiências e debater
as políticas públicas. O diálogo pode contribuir com
a formação de uma rede
de informações e oportunidades. Ao priorizar as
políticas públicas de juventude, a Prefeitura tem
o intuito de valorizar o
presente e o futuro.
A Estação Juventude de Pindamonhangaba
irá funcionar de segunda
a sexta-feira, das 9 às 18
horas, e, aos sábados, domingos e feriados, das 10
às 20 horas. Os jovens poderão contar com o apoio
de proﬁssionais de várias
áreas.

par do ciclo de avaliação
da Provinha Brasil. A adesão a essa avaliação é opcional, e a aplicação ﬁca a
critério de cada secretaria
de educação das unidades
federadas.

Para a secretária de
Educação da Prefeitura
de Pinda, a principal ﬁnalidade da Provinha Brasil
é reﬂetir sobre a prática
pedagógica desenvolvida
nas escolas e o redire-

cionamento de objetos e
metas de trabalho pedagógico. “Essa ferramenta
contribui para a realização de um diagnóstico
mais preciso da aprendizagem dos alunos, trans-

Donos de cachorros devem
manter calçadas limpas
Fezes de cães podem causar verminoses, infecções e
doenças de pele; ao levar o animal para passear, donos
precisam manter as calçadas limpas
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Feias, fedidas, criadouros de germes e doenças e grandes inimigas das
solas de sapato, as fezes de cachorro
não são bem-vindas em nenhuma vizinhança. O AMA - Abrigo Municipal
de Animais tem recebido diversas deDivulgação

O dono é responsável pelo cão

núncias de pessoas que passeiam com
seus cachorros e não limpam as fezes
deixadas pelos bichinhos. Para resolver esse problema, o AMA conta com
a conscientização dos proprietários de
animais.
Além do mau cheiro e do aspecto
desagradável, as fezes de cães podem
causar verminoses e infecções intestinais, que causam diarreia e vômito,
além de problemas renais. Elas também podem causar doenças de pele
como bicho de pé e bicho geográﬁco.
Para se contaminar, é preciso ter
contato direto com as fezes do cachorro. Mas se as pessoas levam para casa
na sola do sapato, na roda de um carrinho de feira ou de bebê, as chances
de contrair uma doença aumentam
muito.
De acordo com informações do veterinário do Abrigo Municipal, único
grama de fezes caninas contém 23
milhões de coliformes fecais. Ainda
assim, 40% da população americana
não limpa a sujeira de seus cachorros
e, em Buenos Aires, onde a população
demorou para criar o hábito, 650 pessoas são hospitalizadas todo ano por
escorregarem em fezes de cachorro.
“Remover as fezes dos cachorros e
descartá-las de maneira apropriada é,
portanto, um problema de segurança
e saúde pública, e todos os donos de
cachorros deveriam fazer a sua parte”,
aﬁrmou.

formando as diﬁculdades
detectadas em fonte de
informações que podem
trazer avanços signiﬁcativos no processo de ensino
e aprendizagem dos alunos”, avaliou.

COMO
REALIZAR O
RECOLHIMENTO
Lidar com fezes de
cachorro não é das tarefas
mais agradáveis. Tome
coragem e faça a sua parte
para assegurar que os
mascotes caninos convivam
em harmonia com as pessoas, e que ninguém possa
reclamar deles. Veja aqui
algumas formas de tornar a
tarefa menos desagradável.
Lembrando que as mulheres grávidas ou pessoas
com imunidade baixa
devem tomar precauções
extras de higiene.
1 – Tenha sempre sacos
plásticos ou sacolas de
supermercado quando
for levar o cachorro para
passear. Use sempre duas
sacolas como isolante.
2 – Vire a sacola do avesso e coloque sua mão dentro,
como se fosse uma luva.
3 – Segure o fundo da sacola com os dedos e pegue as
fezes do chão com a sacola.
4 – Tire a mão com
cuidado. Com a outra mão,
puxe a beirada da sacola
por sobre o punho e vire-a
para o lado certo, com as
fezes dentro.
5 – Feche bem a sacola
com um nó e jogue-a na
lata de lixo mais próxima
ou leve par casa, jogue no
vaso e dê descarga (sem a
sacolinha).
6 – Se encontrar alguém
que não recolhe as fezes do
próprio cachorro, explique
o quanto essa atitude é anti
-higiênica e desrespeitosa à
comunidade.
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CULTURA

& LAZER
Facebook/Baú Arte e Cultura

A dança circular é realizada há mais
de um ano no Bosque da Princesa

Dia dos Pais tem atividades gratuitas no Bosque
Maria Fernanda Munhoz
***
O Bosque da Princesa
está preparando atividades gratuitas para receber
pais e filhos na manhã de
domingo (10). Das 10 horas ao meio-dia, adultos e
crianças podem participar
das aulas de modelagem
em argila com o artista
plástico Sérgio Callipo e
da dança circular, com os
focalizadores Bebel Moraes e João Junqueira.
Para participar, é só
chegar. Na modelagem em
argila o consagrado artista
vai ensinar algumas técnicas e espera descobrir novos talentos. “Nessas ocasiões de lazer é que podem
surgir pessoas com potencial artístico e que podem
ser desenvolvidos depois,
num segundo momento”,
explicou Sérgio Callipo.

A dança circular já é
uma tradição na manhã
do segundo e quarto domingos de cada mês, no

Bosque. Para participar,
não é preciso saber dançar. A dança é feita como
as danças de roda, com toAna Camila Campos

Aulas gratuitas de modelagem em argila serão
ministradas por artista premiado

dos dando as mãos e formando um grande círculo.
Os passos são ensinados
antes de cada música e
todos se ajudam na execução. “Essa é a hora de
exercitarmos nossa paciência com nosso limite e
com o do outro. A dança
também proporciona a
concentração e a coordenação motora”, afirmou
Bebel Moares.
Além dessas atividades gratuitas, realizadas
pela Prefeitura por meio
da Secretaria de Educação e Cultura e Departamento de Cultura, o
Bosque da Princesa tem
parque infantil, academia
da melhor idade, pistas
para caminhada, além da
paisagem natural formada por diversas espécies
de árvores e do rio Paraíba do Sul.

Festival terá oficina
Festipoema divulga
classificados deste ano gratuita de interpretação
Maria Fernanda Munhoz
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba – por meio
da Secretaria de Educação
e Cultura e Departamento
de Cultura –, a Associação Cultural Cootepi e a
Academia Pindamonhangabense de Letras divulgam a lista dos 30 trabalhos classificados para o
Festipoema – Festival de
Poemas de Pindamonhan-

gaba 2014. As inscrições
foram encerradas no dia
15 de julho e uma comissão selecionou os finalistas.
O Festipoema será realizado nos dias 23 e 24
de agosto, às 20 horas, no
Teatro Galpão. O festival
é dividido em três categorias: Adulto (acima de 18
anos), Juvenil (de 12 a 17
anos) e Infantil (menos de
12 anos).

RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS NO VIII FESTIPOEMA

CATEGORIA ADULTO
NOME				OBRAS
Aparecido de Oliveira		
Chico Frô
Bruna Monteiro Correard		Descompasso humano
Delmo Biuford de Souza		
Árvore
Denivaldo Piaia			Festa
Geraldo Trombin			Poema-labor
Iza Costa			
Princesa do Norte
Jackeline dos Santos Bezerra	A presença da ausência
Jucélia Batista			
Falta rima
Judith Ribeiro de Carvalho		Eterna busca
Juraci Conceição de Farias		
Coruja
Maurício Cavalheiro		
Calejamento
Michel Lourenço Alves Nunes	Telefones que não tocam
Natane Jorge Soares		Inverno
Ronaldo de Camargo		Estamos de passagem
Rosana Dalle Leme Celidonio	Noite passada

CATEGORIA INFANTIL
NOME				OBRAS
Eduardo Assis			
Fantasia e Imaginação
Gabriela Assis			Meus animais
Maria Clara dos Santos Silva	O que eu penso

CATEGORIA JUVENIL
NOME				OBRAS
Bruna O. Silva			
Jovem Princesa (Pindamonhangaba)
Bruna Raphaela Silva		
Canto do adeus
Carla Mara Gonzaga dos Santos 	Entidade e Vivência
Giovana Marcondes		
Foi bom assim
Jenifer Oliveira Ribeiro		Amor e ódio
Matheus dos Santos César		Ser invisível
Maynara Moura			
Vidas secas
Rafaela da Silva Palma		Nova Era
Ricardo Barbosa			
1- O meu eu
Ruan Felipe de Souza Victor	Avenida
Rúvia Nataira Gomes Vieira		Ilusão
Ygor Ramon Arruda		
Pensamentos

Maria Fernanda Munhoz
***
O Departamento de
Cultura da Prefeitura e a
Associação Cultural Cootepi realizam, nos dias
9, 10, 16 e 17 de agosto,
oficinas de interpretação
para o Festipoema 2014.
As aulas, gratuitas, serão
realizadas no Palacete Tiradentes, localizado na

antiga Câmara Municipal,
em frente ao Externato
Bom Jesus, centro. Aos
sábados, das 19 às 22h30
e, aos domingos, das 15 às
19 horas. As inscrições devem ser feitas no Departamento de Cultura, rua Dr.
Campos Sales, 530, bairro
São Benedito. Informações pelos telefones 36432690 e 3642-1080.

Pinda recebe revistas
do turismo da cidade
Maria Fernanda Munhoz
***
Em uma parceria com
a Secretaria de Turismo
do Estado de São Paulo,
Pindamonhangaba recebeu 20 mil exemplares da
revista do turismo da cidade. A Prefeitura enviou
o material pronto, diagramado e em dois idiomas
(português em inglês),
com um total de 22 páginas, e o Estado ficou responsável pela impressão.
De acordo com informações do Departamento

de Turismo da Prefeitura,
a parceria foi concretizada
devido à participação intensa de Pinda em todos os
eventos proporcionados
pela Secretaria Estadual.
Além da edição de Pinda,
deverão ser impressas por
essa parceria as revistas
do Circuito Mantiqueira e
do Codivap Turismo.
As publicações serão
distribuídas nas diversas
feiras que Pindamonhangaba participa pelo país. A
próxima será no dia 16 de
agosto, em Ribeirão Preto.
Maria Fernanda Munhoz

Bibliotecas celebram
Mês do Folclore
Maria Fernanda Munhoz
***
As bibliotecas públicas
municipais iniciam a comemoração do mês do folclore nesta segunda-feira
(11), com atividades para as
crianças em suas seis unidades: Araretama, Castolira,
Sesi, Bosque, Vila São Benedito e Moreira César. Serão
realizadas apresentações de
teatro e contações de história até o dia 20 de agosto.
Na primeira semana,
será encenada a peça “Lendas de Pindamonhangaba”,
com a Cia da Escola Escultural. Na segunda-feira
(11), será na biblioteca do
Araretama, para cerca de
140 alunos das escolas municipais Regina Célia (1º a
3º ano, parte da manhã) e
Madalena Caltabiano (3º a
5 ano, parte da tarde). Na
terça-feira (12), na biblioteca do Castolira, para 90
alunos da escola Julieta
Reale; na quarta (13), na
biblioteca do Sesi, para 20
alunos da creche Yolanda
Immediato; na quinta (14),
na biblioteca Vereador Rômulo Campos D´Arace, no

Bosque, para 100 alunos
da escola Franco Montoro; e na sexta-feira (15),
na biblioteca Dona Carminha, para 120 alunos da
escola Serafim Ferreira e
na biblioteca Maria Bertha
César, para 230 alunos da
escola Raquel Aguiar Loberto. No total, essa primeira fase da programação
será voltada, diretamente,
para 700 alunos da Rede
Municipal. Lembrando que
as atividades são abertas
para o público em geral.
Na segunda semana,
será realizada a contação
de histórias, com a equipe da Brinquedoteca, nas
seis unidades das bibliotecas públicas municipais,
somando mais de 430 alunos atendidos, das escolas
municipais Dulce Pedrosa,
Abdias Júnior, Regina Célia, Elias Bargis, Francisco
de Assis, Serafim Ferreira
e creche municipal Yolanda
Immediato. Essa atividade
também é aberta para o público em geral.
No total, as duas atividades beneficiarão mais de
1.130 alunos municipais.

Programação:
Apresentação de Teatro
11/8 (segunda-feira) – ARARETAMA
10h30 – Regina Célia – (1º, 2º e 3º anos)
13h30 – Madalena Caltabiano – (3º, 4º e 5º anos)
12/8 (terça-feira) – CASTOLIRA
10h30 - Julieta Reale – (Pré e 1º ano)
13h30 - Julieta Reale (Pré B, C e 1º ano)
13/8 (quarta-feira) – SESI
14h – Yolanda Immediato – (Pré 01 C)
14/8 (quinta-feira) – BOSQUE
10h - Franco Montoro (4º anos)
14h - Franco Montoro (4º anos)
15/8 (sexta-feira) – VILA/ MOREIRA
• VILA
9h – Serafim Ferreira (4º A/ 4º B/ 5º A)
15h – Serafim Ferreira (3º C/ 4º C/ 5º B)
• MOREIRA
10h30 – Raquel de Aguiar Loberto
(1º ano B/ 2º ano A/ 3º ano A/ 3º ano B/ 4º ano A)
13h30 – Raquel de Aguiar Loberto
(1º ano C/ 1º ano D/ 3º ano C/ 4º ano C/ 5º ano B)
Contação de Histórias
18/8 (segunda-feira)
• BOSQUE (manhã)
8h30 – Dulce Pedrosa (4º e 5º anos)
10h – Dulce Pedrosa (1º, 2º e 3º anos)
• CASTOLIRA (tarde)
13h30 – Abdias Júnior (1º anos B e C)
15h – Abdias Júnior (3º ano B e 4º ano C)
19/8 (terça-feira)
• SESI (manhã)
8h30 – Yolanda Immediato – (Infantil II A)
10h – Yolanda Immediato – (Pré A e B)
• ARARETAMA (tarde)
13h30 – Regina Célia (3º ano B e 3º ano C)
15h – Elias Bargis (2º anos)
20/8 (quarta-feira)
• MOREIRA (manhã)
8h30 – Francisco de Assis (3º anos)
10h – Francisco de Assis (5º anos)

Revista vai ajudar na divulgação da cidade

• VILA SÃO BENEDITO (tarde)
13h30 – Serafim Ferreira (2º ano C/ 3º ano B)
15h – Serafim Ferreira (1º ano B/ 1º ano C)
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DIATribuna
DOS
PAIS
do Norte
Pinda pode ser cenário de
grande aventura com os pais
AIANDRA ALVES MARIANO
***
Pindamonhangaba tem
cenários variados e estrutura para que os ﬁlhos mais
corajosos possam proporcionar um dia inesquecível
para seus pais, se eles gostarem de aventuras e fortes
emoções.
Diversos esportes chamados “radicais” são praticados na cidade, tanto na
área central quanto na zona
rural, com paisagens de tirar o fôlego. É comum vermos em nossos céus o colorido dos paraquedas, dos

paragliders, das asas-deltas
e até mesmo dos balões.
Se você gostou da ideia,
conﬁra as dicas:
Voo de balão
e paraglider
Os voos são realizados aos
ﬁns de semana, sempre
pela manhã, quando a condição meteorológica é mais
favorável, com ventos fracos e temperatura amena.
Podem ser agendados
voos exclusivos durante a
semana ou em datas especiais. O voo deve ser agendado com antecedência
mínima de uma semana, e
Divulgação

Pinda oferece opções de trilhas ecológicas

conﬁrmado até a quartafeira anterior.
O voo dura aproximadamente uma hora e dá direito à cerimônia do batizado, regada a champagne,
e a entrega do Certiﬁcado
de Voo. Mais informações
no site www.voardebalao.
com.br.
Paraquedismo
Em Pinda, há empresas
especializadas em paraquedismo. O pacote inclui o
curso e o primeiro salto.
No curso, o aluno aprende a prática do esporte iniciando seus saltos com o
paraquedas
enganchado
por uma ﬁta ao avião que
faz sua abertura automaticamente. Numa segunda
fase, inicia sua progressão
em queda livre. A carga horária é 10 horas em média
Há disponibilidade de
horários aos sábados e domingos, após as 9 horas,
no Aeroclube de Pindamonhangaba. Mais informações pelo email marcaopqd@hotmail.com
Também no aeroclube,

Escola de Paraquedismo do Vale

Há empresas especializadas em paraquedismo na cidade
está sendo agendado para o
dia 27 de setembro, um salto
de paraquedas para quem estiver interessado nesta aventura. Os contatos podem ser
feitos pelo telefone 9.82997693 ou pelo email: matheusfonseca_sjc@yahoo.com.br

Trilhas ecológicas e
boiacross
A Simbiose Aventura e
Meio Ambiente é uma empresa que atua em Pinda
na área de ecoturismo, turismo de aventura e meio
ambiente. As atividades

devem ser agendadas com
antecedência e podem ser
feitas em grupos fechados.
Mais informações sobre as
atividades podem ser obtidas no site www.simbioseaventura.com.br ou pelo
telefone 99108-5777.

Na hora de escolher presente é importante conhecer o seu pai
Escolher presente nem
sempre é simples. Para não
errar na escolha do presente do Dia Dos Pais é importante que o ﬁlho conheça o
estilo do seu pai.
Há presentes que podem
ser considerados clássicos,
aﬁnal dão certo em qualquer
circunstância. Estes geralmente são os relógios, carteiras, estojo de caneta, um
kit de jogos personalizado
como baralho, óculos escuros, caixas de ferramentas
(se ele for do tipo “faz-tudo”)
ou aparelhos de barbear, por
exemplo. Estes diﬁcilmente
dão errado e são boas opções
para quem não quer arriscar.
Para quem conhece bem
o seu pai, investir em roupas pode ser interessante. Uma camisa legal, uma
gravata, uma jaqueta, calça,
bermuda. Mas é bom saber
qual o tamanho de roupa

Divulgação

DICAS PARA TODOS OS ESTILOS
Vamos
para mais
dicas para
acertar na
escolha?
Pai atleta: Óculos
escuros, capacete, relógio, agasalho, perfume,
squeeze

Filhos devem levar em conta o estilo dos pais na hora de escolher o presente
que ele usa e também conhecer bem o seu gosto. O
mesmo é válido para calçados e kits de loções e perfumes ou até mesmo bebidas.

Se ele for daquele tipo
que faz coleções, ou faz um
estilo moleque e irreverente, algo como um brinquedo antigo pode agradar em

cheio. Camisas bem humoradas ou de times de futebol também têm grandes
possibilidades de fazer sucesso.

Pai básico: Pijama,
porta retrato, kit cerveja,
camiseta básica, chinelo
ou sandália

Pai executivo: Pasta/
maleta, sapato, relógio,
celular, carteira
Pai tecnológico: Capa
para celular, pen drive,
mochila para notebook,
barbeador, porta tablet
Pai despojado: Cesta
de café da manhã, kit
banho, ferramentas,
bermuda
Pai aventureiro: tênis
para caminhada, guias
de viagem, um salto de
paraquedas

Pai intelectual: Box de
DVD, porta vinhos, luminária, jogo de xadrez

DIA DOS PAIS: VEJA QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS EXAMES PREVENTIVOS PARA HOMENS

S

Segundo dados do Ministério da
Saúde, as mulheres realizam seis
vezes mais exames preventivos
do que os homens. Além de se preocuparem menos com a questão da prevenção, homens também têm maior
tendência a fumar e beber, serem mais
sedentários e apresentarem maiores
índices de sobrepeso do que a mulher.
Segundo o médico geriatra do
Delboni Auriemo Medicina Diagnóstica, Dr. Clovis Cechinel, não há idade
mínima para começar a fazer exames
preventivos. Caso o homem fume,
esteja acima do peso, tenha antecedentes familiares de casos clínicos

mais graves e seja sedentário, deve
iniciar a rotina de exames a partir dos
30 anos. “Se os resultados estiverem
dentro de índices normais, os exames
devem ser repetidos a cada dois anos.
Caso apresentem alguma alteração,
uma investigação mais aprofundada se
faz necessária”, explica.
Entre os exames laboratoriais mais
solicitados para homens estão: análise
completa de urina, fezes e do sangue
para veriﬁcar índices de lípides (como
colesterol e suas frações, triglicérides),
glicemia (para diagnóstico de diabetes), hemograma (para avaliar anemias
e células de defesa), creatinina, ureia

e eletrólitos (para avaliar a quantidade
de cálcio, potássio, magnésio e sódio)
e radiograﬁa de tórax.
“Os exames de próstata e o exame
testicular também são fundamentais:
o toque retal e a medida sanguínea do
PSA (antígeno especíﬁco da próstata)
são os principais para a prevenção do
câncer”, alerta Dr. Clóvis Cechinel.
A Sociedade Brasileira de Urologia
recomenda que a veriﬁcação do PSA e o
exame de toque sejam realizados anualmente em homens acima dos 50 anos.
Homens negros ou homens que tenham
casos de câncer de próstata na família
devem medir o PSA a partir dos 45.

A avaliação cardiológica precoce
também é de extrema importância
quando houver antecedentes familiares
de doenças do coração. Nas famílias em
que há vários casos de infartos e derrames cerebrais, especialmente quando
ocorreram com parentes mais jovens, é
recomendada a investigação da aterosclerose (acúmulo de gordura nas artérias). Devem fazer parte dessa avaliação
geral exames como o eletrocardiograma,
o teste de esforço e o ecocardiograma.
“O acompanhamento médico se torna
indispensável para que os exames corretos sejam feitos e os diagnósticos sejam
precisos”, ﬁnaliza o especialista.
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MOREIRA
CÉSAR
Tribuna do Norte
Obras pelos bairros acompanham
desenvolvimento do distrito
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Moreira César está se
desenvolvendo cada vez
mais e a Prefeitura acom-

panha esse crescimento,
viabilizando e realizando
diversas obras nos bairros do distrito. Creches,
quadras, apartamentos,

unidade de saúde e outras melhorias proporcionarão mais qualidade
de vida para a população.
O prefeito de Pindamo-

nhangaba esteve, nesta
semana, acompanhando
o andamento das obras
no distrito e aprovou a
agilidade com que os ser-

viços são realizados. “A
população de Moreira César merece essas e outras
melhorias que ainda virão. A nossa intenção é le-

var mais facilidades para
que as pessoas possam
viver em lugares agradáveis, seguros e estruturados”, afirmou.

Fotos: Comunicação Prefeitura

Unidade de Saúde quase pronta

Azeredo e centro receberão creches

No início do ano,
operários trabalham
na sala de espera

Obras da creche no
Azeredo
A população do Azeredo e do centro de
Moreira César está recebendo a obra de duas
creches, por meio de
convênio com o Governo Federal. Ambas terão 781,26 m² de construção, com estrutura
adequada para receberas crianças. No Azeredo, a obra é na avenida
Silvino Lourenço de Faria e, no centro, na rua
Dr. Gonzaga, ao lado da
biblioteca municipal.

A região do Terra dos
Ipês II receberá uma
UBS – Unidade Básica
de Saúde – com 731 m²
de área construída, estacionamento, sala de
espera, farmácia, sala
de inalação, de curativos e de procedimentos
médicos, mais sete consultórios e acessibilidade. A obra é resultado
de convênio com o Governo Federal.
Nesta semana, sala
de espera pronta para
receber mobiliário

Ligação entre Pasin e Mantiqueira
Logo que a ponte caiu,
maquinário retirou o
restante para início da obra
Os bairros Pasin e
Mantiqueira estão recebendo as obras da
ponte, derrubada pelas chuvas no final de
2013. A nova ponte terá
fundações de concreto,
piso de estrutura metálica e asfalto, calçada,
iluminação, além de
obras complementares
para proteger a cabeceira e nova sinalização
viária no entorno.
Nesta semana, funcionários
trabalharam no estaqueamento
da nova ponte

Moreira César terá cemitério municipal

Obras da creche no
centro de Moreira
César

Apartamentos são finalizados
Início das obras,
no ano passado

Os 94 apartamentos que estão sendo
construídos no loteamento Azeredo, pela
CDHU, estão em fase
avançada. No total,
são seis blocos com
quatro apartamentos
cada, com 44 m², dois
quartos, sala, cozinha, banheiro e área
de serviço.

Nesta semana,
prédios quase
prontos

Quadra coberta em fase de conclusão
Há 2 meses, início da
cobertura da quadra

Maquinário da Prefeitura realiza a terraplanagem do terreno
A Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando a terraplanagem no terreno
que receberá o cemitério de Moreira César. Localizado na continuação entre as
avenidas Benedito Bicudo Siqueira e Manoel Teixeira de Souza, no Laerte Assumpção, o cemitério terá 65 mil m² de área, com capacidade para 10.296 túmulos, capela de 77 m², velório com 630 m², IML com 255 m² e administração com 150 m²,
com espaço lateral para futura expansão.

A quadra coberta do
Mantiqueira está em
fase de término. A obra
é realizada por meio de
convênio com o Governo Federal e terá ainda
palco, arquibancadas e
será cercada por alambrado em seu entorno.

Nesta semana, início
da colocação de
alambrado no entorno
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ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL RESUMIDO

DECRETO Nº. 5.079 DE 16 DE JULHO DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos da Lei nº 5.667, de 1º de julho de 2014.

Estado de São Paulo

PREGÃO Nº 214/2014

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 152/2014 de “Aquisição de dietas enterais e fórmulas
infantis”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses,
assinadas em 18/07/2014:
ATA nº 117/2014
ITEM

02

01

03

CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA
MARCA
DESCRIÇÃO

KG

FÓRMULA
INFANTIL EM PÓ PARA
LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES,
ISENTA DE SACAROSE, ENRIQUECIDA
COM FERRO, ÁCIDO LINOLEÍCO Descrição
completa:
Fórmula infantil em pó, para lactentes a partir dos 6
meses, isenta de sacarose, enriquecida com ferro,
ácido linoleíco e alfa-linolenico, ácido araquidônico
(ara), ácido docosahexaenóico (dha), nucleotídeos,
vitaminas, minerais e oligoelementos conforme as
quantidades recomendadas pelo codex alimentarius
fao/oms e rdc n° 44 de 19/09/11 da ANVISA.
Acondicionado em recipiente de folha de flandres,
íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo,
contendo no máximo 900 (n ovecentos) gramas de
peso líquido.

ATA nº 118/2014
ITEM

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

MARCA
DESCRIÇÃO

KG

KG

FÓRMULA
INFANTIL EM PÓ PARA
LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ
OS 6 MESES, ISENTA DE SACAROSE,
PREDOMINÂNCIA DE PROTEÍNAS
Descrição completa:
Fórmula infantil em pó, para lactentes desde o
nascimento até os 6 meses, isenta de sacarose, com
predominância de proteínas do soro do leite em
relação à caseína, e enriquecida com ferro, ácido
linoleíco e alfa-linolenico, ácido araquidônico (ara),
ácido docosahexaenóico (dha), nucleotídeos,
vitaminas, minerais e oligoelementos conforme as
quantidades recomendadas pelo codex alimentarius
fao/oms e rdc n° 43 de 19/09/11 da ANVISA.
Acondicionado em recipiente de folha de flandres,
íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo,
contendo no máximo 900 (n ovecentos) gramas de
peso líquido.

APTAMIL 1
DANONE/KAS
DORF

FÓRMULA
INFANTIL
À
BASE
DE
PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA: FÓRMULA
INFANTIL EM PÓ, PARA ALIMENTAÇÃO
DE LACTENTES
Descrição completa:
Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja,
em pó, para alimentação de lactentes a partir do
nascimento, com intolerância à lactose ou alergia ao
leite de vaca, contendo proteína isolada de soja,
acrescida de metionina, maltodextrina ou polímeros
de glicose e isenta de sacarose e lactose, vitaminas e
sais minerais, acondicionado em recipiente de fo lha
de
flandres,
íntegro,
resistente,
vedado
hermeticamente e limpo, contendo no máximo 900
(novecentos) gramas de peso líqu ido.

APTAMIL
SOJA 1

LA

FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR,
HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES, A
BASE DE PROTEINA EXTENSAMENTE
HIDROLISADA DO SORO
Descrição completa:
Fórmula infantil semi-elementar e hipoalérgica para
lactentes a base de proteína extensamente
hidrolisada do soro do leite. Isenta de proteína d o
leite de vaca, sacarose, lactose, galactose, frutose e
glúten. Acondicionado em recipiente de folha de
flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente
e limpo, contendo no máximo 400 (quatrocentos)
gramas de peso líquido.

05

KG

DIETA
ENTERAL
INFANTIL
NORMOCALÓRICA,
NORMOPROTEICA,
PARA CRANÇAS DE 1 A 10 ANOS, ISENTO
DE LACTOSE E GLÚTEN.
Descrição completa:
Dieta enteral infantil em pó, nutricionalmente
completa, n ormocalórica, normoproteica, indicada
para crian ças de 1 a 10 anos. Isento de lactose e
glúten. Acondicionado em recipiente de folha de
flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente
e limp o, contendo no máximo 900 (novecentos)
gramas de peso líquido.

08

KG

LT

ATA nº 119/2014
ITEM

07

18,92

1.200

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

19,58

1.700

35,00

PREGÃO Nº 244/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto
no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro
Alto do Cardoso, o PP nº. 244/14, referente
à “Aquisição de suporte de Tv, mesa para
escritório, mesa auxiliar, forno micro-ondas,
bebedouros, filtro elétrico para galão de água,
ventiladores, geladeira duplex, fogão 04
bocas, DVD player, lavadora de alta pressão,
armário de cozinha, mesa reta, arquivo,
cadeira fixa, longarina e gaveteiro”, com
encerramento dia 19/08/14 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, 06 de agosto de 2014.

D E C R E T A:
Art. 1º
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42
da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 42.934,80 (quarenta e dois mil,
novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), na Secretaria de Saúde e Assistência Social,
no Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB), referente a Portaria nº 2.805, de
06 de dezembro de 2012, do Ministério da Saúde para o Programa Nacional de Reorientação da
Formação Profissional em saúde (Pró-Saúde) articulado ao Programa de Educação pelo Trabalho
para a Saúde (PET-Saúde). A classificação orçamentária será:
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.12
Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB)
2036			Manutenção Atenção Básica
10 301 0020.5
3.3.50.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica

R$ 42.934,80

Art. 2º
O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO de
parte da seguinte dotação:
09.00

SECRETARIA DE FINANÇAS

09.20 Departamento de Finanças
9001 		
Reserva de Contingência
99 999 0030.1
9.9.99.99 – Reserva de Contingência (253)

R$ 42.934,80

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 16 de julho de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.091, DE 1º DE AGOSTO DE 2014.
Dispõe sobre a cobrança de tarifa de caminhões, automóveis, caminhonetes, ônibus e carretas, em
trânsito pelo Município, pelo serviço de conservação e manutenção das vias públicas.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
e nos termos § 3º da Lei nº 4.794, de 26 de maio de 2008, alterado pela Lei nº 4.803, de 18 de
junho de 2008,
CONSIDERANDO o reajuste dos valores praticados pelo posto de pedágio da Rodovia Federal que
atravessa o território municipal;
DECRETA:
Art. 1º A tarifa a ser cobrada pelo Município, referente ao Serviço de manutenção do pavimento das
vias públicas, será fixada de acordo com o tipo de veículo e eixo, a saber:
a) Automóvel, Caminhonete, furgão (simples) - R$10,90 (dez reais e noventa centavos)
b) Caminhões, Carretas, Ônibus (por eixo) - R$10,90 (dez reais e noventa centavos)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 1º de agosto de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA

PREGOMIN
PEPTI
DANONE/NUT
RICIA CUJIK

99,00

150

FORTINI

86,44

200

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS)
Nº 222/2014
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. 222/14, referente à “Aquisição de
gêneros alimentícios perecíveis, carnes
para alimentação escolar, conforme
Termo de Referência”, com encerramento
dia 19/08/14 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, 06 de agosto de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

DANONE/MIL
UPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.093, DE 06 DE AGOSTO DE 2014
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos da Lei nº 5.681, de 06 de agosto de 2014,
D E C R E T A:
Art. 1º
Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar
no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), na Secretaria de Saúde e Assistência Social,
no Fundo Municipal de Saúde / Vigilância em Saúde, em função do superávit financeiro apurado em
2013 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.15
Fundo Municipal de Saúde/ Vigilância em Saúde 		
1025		
Equipamentos em Geral		
10.305.0021.5
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (361) R$ 250.000,00
2026		
Manutenção da Vigilância em Saúde		
10.305.0021.5
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros- P. Jurídica (365) R$ 150.000,00
Art. 2º
O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2013, de acordo com o artigo
43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2013
com o valor de R$ 98.126.902,03 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de
R$ 37.569.618,02, resultando o Superávit no valor de R$ 60.557.284,01.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 06 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 214/2014

DIETA
ENTERAL
LIQUIDA,
NUTRICIONALMENTE
COMPLETA,
HIPERCALÓRICA,
NORMOPROTEICA,
COM ADIÇÃO DE FIBRAS, ISENTA DE
SACAROSE
Descrição completa:
Dieta enteral liquida, nutricionalmen te completa,
hipercalórica, normoproteica, com adição de fibras,
isenta de sacarose, lactose e glúten. Acondicionad o
em embalagens contendo no máximo 1000 ml de
peso liquido.
*** ação judicial exige marca: nutrison energ y
multifiber 1,5 (support)****

NUTRISON
ENERGY
MULTI FIBER

57,00

A Prefeitura torna público que se acha aberto
no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro
Alto do Cardoso, o PP nº. 214/14, referente
à “Aquisição de insumos laboratoriais
aplicação laboratório municipal Dr. Paulo
Emílio D’Alessandro”, com encerramento
dia 25/08/14 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)
3644-5600.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2014.

800

39,80

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº
243/2014
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.
243/14, referente à “Aquisição de gêneros
alimentícios estocáveis para alimentação
escolar, conforme Termo de Referência”, com
encerramento dia 19/08/14 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)
3644-5600.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2014.

750

DANONE/NUT
RICIA

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

FRESENIUS
PÓ

43,60

500

DESCRIÇÃO
DIETA ENTERAL/ORAL PARA ADULTOS
EM PÓ, NUTRICIONALMENTE COMPLETA,
NORMOCALÓRICA,
NORMOPROTEÍCA,
SEM ADIÇÃO DE FIBRAS
Descrição completa:
Dieta
enteral/oral
para
adultos
em
pó,
nutricionalmente
completa,
normocalórica,
normoproteíca, sem adição de fibras. Isenta de
lactose e glúten. Acondicionado em recipiente de
folha de flandres, íntegro, resistente, vedad o
hermeticamente e limpo, con tend o no máximo 900
(novecentos) gramas de peso líquido.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS)
Nº 243/2014
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.
243/14, referente à “Aquisição de gêneros
alimentícios estocáveis para alimentação
escolar, conforme Termo de Referência”, com
encerramento dia 19/08/14 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)
3644-5600.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2014.

EDITAL RESUMIDO

NUTRISON
SOYA MULTI
FIBER
DANONE/KAS
DORF

UNID.
DE
MEDIDA
KG

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

A Prefeitura torna público que se acha aberto
no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro
Alto do Cardoso, o PP nº. 214/14, referente
à “Aquisição de insumos laboratoriais
aplicação laboratório municipal Dr. Paulo
Emílio D’Alessandro”, com encerramento
dia 25/08/14 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)
3644-5600.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2014.

DANONE/KAS
DORF

DIETA ENTERAL/ORAL PARA ADULTOS
EM PÓ, NUTRICIONALMENTE COMPLETA,
NORMOCALÓRICA,
NORMOPROTEÍCA,
COM ADIÇÃO DE FIBRAS
Descrição completa:
Dieta
enteral/oral
para
adultos
em
pó,
nutricionalmente
completa,
normocalórica,
normoproteíca, com adição de fibras. Isenta de
lactose, sacarose e glúten. Acondicionado em
recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente,
vedado hermeticamente e limpo, contendo n o
máximo 900 (novecentos) gramas de peso líquido.

Empresa:

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES
LTDA

04

06

NESTLÉ

8 de AGOSTO de 2014

Pindamonhangaba, 7 de agosto de 2014.

PREGÃO Nº 244/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto
no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro
Alto do Cardoso, o PP nº. 244/14, referente
à “Aquisição de suporte de Tv, mesa para
escritório, mesa auxiliar, forno micro-ondas,
bebedouros, filtro elétrico para galão de água,
ventiladores, geladeira duplex, fogão 04
bocas, DVD player, lavadora de alta pressão,
armário de cozinha, mesa reta, arquivo,
cadeira fixa, longarina e gaveteiro”, com
encerramento dia 19/08/14 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, 06 de agosto de 2014.

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 - 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 15/08/2014 às 15:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
97º FLAVIA AUGUSTA FRANCISCO CAMARGO PINHO
RUA BENEDITO CESAR DE ARAUJO, 11 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-430
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
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 experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 15/08/2014 às 15:30 horas
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

04/08/2014
14:58:26
Exercício de 2014

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

14º ERIKA FERNANDA VICENTI LOYOLA DA SILVA
RUA OCTAVIO RODRIGUES DE SOUZA, 75 – 303 B – PARQUE PADUAN
TAUBATÉ – SP
CEP 12070-790
04/08/2014
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
14:58:26
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Exercício de 2014

BALANCETE SINTÉTICO
Julho de 2014

BALANCETE SINTÉTICO
Julho RECEITAS
de 2014

Conta

Descrição
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

611000.001

Conta

DESPESAS
Anterior

Descrição

Duodécimo a Receber
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Período
RECEITAS

Acumulado

Anterior

Conta

Descrição

Período

Acumulado

5.000.002,00
5.000.002,00

833.333,00
833.333,00

5.833.335,00
5.833.335,00

18.260,07
109.557,54

4.633,87
16.262,55

22.893,94
125.820,09

28.967,78
8.410,43

4.829,20
0,00

33.796,98
8.410,43

20.943,57
193.051,09

3.453,01
27.763,08

24.396,58
220.814,17

01

INSS - TERCEIROS
INSS - SERVIDORES

722110.003
722130.001

INSS - VEREADORES
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

722200.001
722310.001

PENSAO ALIMENTICIA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

722420.001

RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

722520.001
722520.002
722520.003

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

722540.003

CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

722540.004

CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A

722599.001

VALE TRANSPORTE

722599.002
724530.001

CREDITO DE TERCEIROS
RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Conta

Descrição

Legislativa
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Período
DESPESAS

3.352.312,07
3.352.312,07

Acumulado

Anterior

519.126,71
519.126,71

3.871.438,78
3.871.438,78

31 de julho de 2014

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
722110.001
722110.002

Anterior

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
623000.003

Devolução de Duodécimo do Exercicio Anterior
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013
INSS - TERCEIROS

112.868,35
15.296,40

0,00
4.582,37

112.868,35
19.878,77

118.564,99

14.989,94

133.554,93

28.713,48
8.410,43
20.943,57

4.829,20
0,00
3.453,01

33.542,68
8.410,43
24.396,58

199.662,84

29.899,65

229.562,49

6.758,94

1.395,24

8.154,18

31.261,36

4.202,67

35.464,03

2.068,20

10.174,27

722110.002

INSS - SERVIDORES

4.202,67
20,34
52,69

35.464,03
215,73
5.055,25

722110.003
722130.001
722200.001

INSS - VEREADORES
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PENSAO ALIMENTICIA

100.472,14

14.899,97

115.372,11

722310.001

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

34.407,87

5.091,02

39.498,89

722420.001

RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

2.104,06

245,16

2.349,22

722520.001

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN

2.230,33

196,59

2.426,92

722520.002

MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN.

39.040,66
602.010,92

9.908,05
93.626,40

48.948,71
695.637,32

722520.003
722540.003
722540.004

CONTRIBUIÇAO SINDICAL
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A

722599.001
722599.002
724530.001

APLICAçãO
TOTAL DOS BANCOS

195,39

20,34

215,73

5.088,44
109.109,07
34.811,28

52,69
15.464,05
5.091,02

5.141,13
124.573,12
39.902,30

VALE TRANSPORTE

2.104,06

245,16

2.349,22

CREDITO DE TERCEIROS

4.537,93

202,59

4.740,52

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

BANCOS
COMUM

3.200.853,04
3.200.853,04

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

8.106,07

TESOURARIA

0,00
0,00

721200.001
722110.001

31.261,36
195,39
5.002,56

DISPONIBILIDADES

3.200.853,04
3.200.853,04

46.831,51

6.874,61

53.706,12

745.158,04

91.302,54

836.460,58

DISPONIBILIDADES
0,00
2.531.375,86
888.423,07
3.419.798,93

TESOURARIA

0,00

BANCOS
COMUM

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 15/08/2014 às 14:30 horas
AGENTE DO CONTROLE VETOR
17º FELIPE JULIO BARREIRA
RUA PROFESSORA ANGELINA BOUERI, 265 – JD. CAMPOS MAIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-250
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

1.514.398,06

APLICAçãO

525.620,79

TOTAL DOS BANCOS

2.040.018,85

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES

3.419.798,93

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES

2.040.018,85

TOTAL GERAL

9.948.771,25

TOTAL GERAL

9.948.771,25

31 de julho de 2014

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA
SIAP - Módulo Controle de Execuçao Orçamentaria: CPF:
30 072.359.948-35

Período

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

FABIANO ROSA DO AMARAL
CONTADOR
CRC: 268781/O-4

Página: 1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL
DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO
Estão convocadas todas as pessoas interessadas para a Assembléia Geral de Constituição
da Associação Carrapatão Futebol e Desportos, nos termos do art. 53 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002, e para discussão e aprovação do estatuto, eleição e posse dos membros da
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, bem como para definição da sede provisória, a realizar-se
no dia 25 de agosto de 2014, às 19:00 horas, e, em segunda chamada, às 19:30 horas, na sala nº
25, localizada na Praça Monsenhor Marcondes , nº 34, nesta cidade.
06 de agosto de 2014
__________________________
RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
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variedades

11

Corrida de skate acontece neste domingo
O centro de Pindamonhangaba estará movimentado com a grande
aventura dos skatistas de
todas as idades. Eles irão
participar do Push Race
a partir das 14 horas deste domingo (10). A competição é democrática e
permite a presença de iniciantes e experientes que
curtem a onda deste esporte. O vencedor é definido apenas com as remadas, nesta prova não conta
a habilidade.
Esta será a segunda
edição da “Corrida Maluca” de skate, promovida
pela Life Core com o apoio
do Espaço Juventude da
Prefeitura de Pindamonhangaba. O ponto de
partida será a praça do
Cruzeiro. As inscrições
poderão ser feitas no local
do evento. Os mais velozes
serão serão premiados.

Life Core

Bairros da cidade
recebem serviços
de manutenção

O vencedor é definido apenas com as remadas, pois na prova não conta a habilidade

Espetáculo infantil gratuito no Sesc
Divulgação

Cena da peça O Menino que Abria Portas
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de S’ao Paulo
PORTARIA GERAL Nº 4.288, DE 05 DE AGOSTO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve DESIGNAR o Sr. Bruno Paim Momi Inácio, Assessor de Planejamento de Informática, para
substituir o Sr. Levi Ribeiro de Freitas, Diretor do Departamento de Informática, durante o período
em que o mesmo encontrar-se em férias, de 28 de julho a 18 de agosto de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.681, DE 06 DE AGOSTO DE 2014
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de
R$ 400.000,00 (quatrocentos
mil reais), na Secretaria de Saúde e Assistência Social, no Fundo Municipal de Saúde / Vigilância
em Saúde, em função do superávit financeiro apurado em 2013 e de adequações de investimentos
neste exercício, a saber:
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11.15
Fundo Municipal de Saúde/ Vigilância em Saúde 		
1025		
Equipamentos em Geral		
10.305.0021.5
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (361) R$ 250.000,00
2026		
Manutenção da Vigilância em Saúde		
10.305.0021.5
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros- P. Jurídica (365) R$ 150.000,00
Art. 2º
O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2013, de acordo com o artigo
43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2013
com o valor de R$ 98.126.902,03 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de
R$ 37.569.618,02, resultando o Superávit no valor de R$ 60.557.284,01.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 06 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.683, DE 06 DE AGOSTO DE 2014.
Prorroga o prazo do convênio celebrado com a Santa Casa visando à execução de serviços
médico-hospitalares, urgências e emergência e ambulatoriais de ortopedia.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art.1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a prorrogar o prazo do convênio celebrado com a
Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, visando a execução de serviços médicohospitalares, urgências e emergências e ambulatoriais de ortopedia - Convênio nº 138/2007.
§1º O prazo previsto no caput deste artigo será de 30 (trinta) dias contados a partir de 27 de julho de 2014.
§2º O prazo previsto no “caput” destina-se aos procedimentos necessários para celebração de novo
convênio visando à execução dos serviços previstos na Lei nº 4.701, de 09 de outubro de 2007.
Art.2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotações próprias do orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 27
de julho de 2014.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi - Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 06 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

O Sesc Taubaté apresenta no domingo (10), a
peça O Menino que Abria
Portas, com a Cia Articularte, às 11 horas.
No espetáculo, um velho bem humorado conta e vive as aventuras de
Eruma Vezeu, um menino que gostava de abrir
portas para conhecer o
seu quintal, a rua e o seu
mundo. Abrindo portas, o
menino tem experiências
divertidas e faz alguns
amigos inseparáveis, entre eles o cachorro Trapo
e o menino Lico. Juntos,
eles aprontam muitas artes, para o desespero e
diversão da vizinhança. A
peça é encenada com bas-

tante humor, poesia e peripécias.
Após a apresentação
acontece a oficina Cobrinha com rolinhos, do projeto Lá em Casa, que promove ideias e alternativas
para pais e filhos brincarem em casa, explorando
diferentes linguagens e
materiais, com construções simples de jogos e
brinquedos ou receitas fáceis. Para crianças acompanhadas de responsável.
O Sesc fica na avenida
Milton de Alvarenga Peixoto, 1.264, Esplanada
Santa Terezinha.
Informações (12) 36344000.
www.sescsp.org.
br/taubate.

Maria Fernanda Munhoz
***
Pindamonhangaba recebe,
ininterruptamente, serviços de manutenção em todos os bairros.
A ação é realizada pela
Prefeitura, por meio da
Secretaria de Obras e Departamento de Serviços
Municipais.
Na semana entre os
dias 31 de julho a 6 agosto,
foram realizadas limpeza,
capina e roçada no Araretama, Mombaça, Mombaça II, Campo Belo, Aurora, Vila Ariene, Chácara
da Galega, Bela Vista, Vila
Rica, Santa Luzia, Parque
das Palmeiras, Cidade
Jardim, Quadra Coberta,
Santa Cecília, Castolira e
Cidade Nova.
A equipe de manutenção de estradas rurais
esteve na estrada do Pinhão do Borba, estradas
do Morro Azul, das Bicas,
do Canta Galo e término

da terraplanagem da alça
do viaduto do bairro das
Campinas.
Já a equipe de remoção
de entulho trabalhou no
Araretama, Campo Belo,
Jardim Aurora, Jardim
Resende, Vila Rica, Bela
Vista, Delta, Beta e Cidade
Nova.
Pega-tudo
A equipe do Pega-tudo
esteve, entre os dias 4 e 7
de agosto, no Jardim Resende e no Vila Rica, com
capina, varrição, limpeza
geral e retirada de 40 viagens de caminhão de entulho.
Entre os dias 11 e 14
de agosto, a equipe estará
nos bairros Socorro, Parque das Nações, Ariene,
Nehemia e Maria Áurea.
Neste período, os moradores desses locais devem
colocar o entulho de seus
quintais nas calçadas,
para que as equipes possam fazer a retirada.
Divulgação DSM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 245/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 245/14, referente à “Aquisição de
mobiliários corporativos para nova unidade de saúde do bairro terra do Ipê II, incluindo montagem”,
com encerramento dia 20/08/14 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) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 247/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 247/14, referente à “Aquisição
de móveis para a nova unidade do pronto atendimento infantil”, com encerramento dia 21/08/14
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) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 248/2014
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. 248/14, referente à “Aquisição
de medicamentos constantes na Rename (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) para
especialidades para atender as necessidades do Município”, com encerramento dia 21/08/14 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, 07 de agosto de 2014.

Limpeza, capina e roçada na praça da Bica
da Galega, no Campo Belo

Polícia

Dois bandidos são presos após
assalto no Campo Alegre
Dois homens foram
presos na última quartafeira (6), depois de assaltarem uma distribuidora alimentícia no bairro
Campo Alegre. Um terceiro suspeito conseguiu
fugir.
De acordo com a Polícia Militar, os três criminosos anunciaram o assalto na sede da empresa,
distribuidora de ovos,
por volta das 15 horas.

Funcionários da distribuidora carregavam um
caminhão quando foram
rendidos pelos crimino-

sos, que conseguiram
roubar R$ 3 mil.
Na tentativa de fuga,
dois assaltantes foram

presos e o carro usado no
crime apreendido. O terceiro participante conseguiu fugir com o dinheiro.

Mulheres são presas por furto de roupas
Duas mulheres foram
presas por furto na tarde da
última quarta-feira (6). Elas
foram flagradas furtando
lojas de roupas e acessórios.

Segundo a polícia, as
duas agiam juntas e foram surpreendidas após
roubarem dois estabelecimentos comerciais.

Elas foram encaminhadas para a delegacia da cidade e os objetos roubados
foram devolvidos aos proprietários.

SEXTA-FEIRA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
No Azeredo, 1ª divisão
tem Maizena vs. Pesadelo
O atacante Bruno
Maizena é uma
das apostas do
técnico Vicente, do
Sapopemba, para
o jogo de domingo
(10), às 10 horas,
em casa, contra o
A Mil Por Hora.
O problema é que
o time do Jardim
Regina conta com
o goleiro William
Pesadelo, um
dos destaques
da última
temporada.

TABELA DO FUTEBOL
Conﬁra os confrontos dos
campeonatos promovidos
pela Liga Pindamonhangabense de Futebol, com o
apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba, com jogos
aos sábados e domingos.
SUB 11 - 8H30

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Tipês x PS Gerezim
Local: Macedão
São Paulo x Cidade Nova
Local: Morumbi
Santos x Etna
Local: Parque das Nações

Atacante Bruno Maizena

* Ferroviária está de folga

Odirley Pereira

SUB 15 - 10 HORAS
Interpinda x PS Gerezim
Local: Ramirão
São Paulo x A Mil Por Hora
Local: Morumbi

Goleiro William Pesadelo

Partida será no domingo (10), às 10 horas, no Azeredo

Ferroviária x Colorado
Local: Ferroviária

SUB19 Pinda enfrenta Metalúrgicos no sábado
A equipe sub 19 de futebol de Pinda
enfrenta os Metalúrgicos, de São Caetano, no sábado (9), às 10 horas, no
‘João do Pulo. Anteriormente, a partida estava marcada para domingo (10).

Dia 2 de agosto, o time pindense venceu o Guarujá por 1 a 0, com
gol de Webster. Pinda é formada por
Alecsander, Lucão, Pinho, Diego, João
Vitor, Robinho, Caio, Mike, Webster,

QUARENTÃO – 8H30

Uriel, Johnny, Nandinho, Luander,
Romário, Renan, Dado, Matheus,
Jow e Julinho. Eles são treinados por
William, contam com o apoio de Claudio e com o massagista Jé.

Handebol pindense vence em estreia
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A equipe de handebol masculino adulto de Pindamonhangaba estreou com vitória no
torneio Freguesia do Ó Cup, no
último domingo (3), vencendo o
Hand Master de 22 a 10.
A forma de disputa desta
competição são grupos,
classificam-se para a fase
final duas equipes. A técnica
comenta que a equipe adulta
está sendo formada e que esta
é a primeira competição em
que participam. A professora
enfatiza ter ficado muito
feliz com o resultado, com
o empenho e dedicação dos
atletas, e afirma que há muito
trabalho pela frente.
A seleção de Pinda é formada
pelos atletas: André, Aldemir,

Welton, Matteus, Paulo Henrique, Paulo Sérgio, Daniel, Everton, Mike, Vinício, Toniel, Vitor

Pena, Thomás, Victor Hugo,
Jean, Tiago, Addan, João Victor,
Clesio e Richard.
Marcos Vinício Cuba

Equipe de Pinda venceu o Hand Master por 22 a 10

Santos x Etna
Local: Parque das Nações

O próximo jogo está previsto
para o dia 23 de agosto, falta
conﬁrmar quem será o adversário. A equipe de pinda treina às
terças e quintas-feiras no ginásio do Alto Tabaú, a partir das
18 horas, e aos sábados a partir
das 10 horas.
Paulo Henrique de Oliveira
e Silva, ponta esquerda, conta
que foi um jogo bom, serviu
para dar ritmo à equipe e o
melhor de tudo é que temos uma
boa qualidade e conseguimos
manter o mesmo ritmo de jogo,
foi uma partida tranquila e deu
para ganhar bem. Ao todo,
são 24 equipes, na nossa chave
acredito que os jogos mais difíceis serão contra Suzano, Ilha
Bela e Guarulhos, porque já são
tradicionais e têm renome neste
esporte.

Independente x São Paulo
Local: Bosque
Cidade Nova x Mombaça
Local: Cidade Nova
Andrada x Ramos
Local: “João do Pulo”
Bela Vista x Santa Luzia
Local: bairro das Campinas
* Tipês está de folga
1ª DIVISÃO – 10 HORAS
Chave A
Rosário x Areião
Local: Feital
Sapopemba x A Mil Por Hora
Local: Azeredo
Jardim Cristina x Araretama
Local: Ramirão
Chave B
100 Nome x Real Esperança
Local: Santa Cecília
Castolira x Cantareira
Local: Aﬁzp
Tipês x Vila São José
Local: Macedão

FESTIVAL DE AVALIAÇÃO PROSSEGUE SÁBADO
O tradicional Festival de Avaliação dos alunos da Secretaria
de Juventude, Esportes e Lazer
teve início dia 26 de julho, com
a modalidade judô. As atividades continuarão até o dia 31 de
agosto. Neste sábado (9), será a
vez da avaliação do futsal.
Os jogos serão realizados nos
ginásios Juca Moreira e Alto Ta-

Marcos Vinício Cuba

baú, em dois períodos, a partir
das 7h30 e das 13 horas. Devido
à comemoração ao Dia dos Pais
não haverá avaliação neste domingo (10), as partidas foram
transferidas para o dia 31, no
Alto Tabaú, períodos da manhã
e tarde. No Festival de Avaliação
os pais podem observar o aprendizado dos ﬁlhos

VEJA A PROGRAMAÇÃO
Dia

Local

Horário

Modalidade

16,
17 e 23

Juca Moreira

8 e 13 horas
8 horas

Voleibol

24

Alto Tabaú

8 e 13 horas

Handebol

30

“João do Pulo” 8 e 13 horas

Basquetebol

31

“João do Pulo” 8 e 13 horas

Basquetebol

31

Alto Tabaú

7h30 e 13 horas

Futsal

A avaliação do voleibol está marcada para os dias 16, 17 e 23, no Juca Moreira

