Nosso Bairro chega ao Vale das Acácias
A nova temporada do projeto Nosso
Bairro começa neste domingo (31), às 8
horas, na praça Santa Rita, no Vale das
Acácias. No local haverá cadastro habitacional, atendimento social, teste de glicemia, aferição de pressão arterial, orien-

Divulgação

tações nutricionais, lazer, brinquedos e
outras opções para adultos e crianças,
como massagem e corte de cabelo. As inscrições para os cursos que serão realizados no local e também nos centros comunitários terminam nesta sexta-feira (29).
NOSSO BAIRRO 8

Tribuna do Norte

R$ 1,00
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Novas ambulâncias vão levar mais
pacientes para consultas e exames
Marcos Vinício Cuba

A compra de mais três ambulâncias vai permitir que
mais pacientes do sistema
público de saúde possam ser
levados para consultas e exames.
De acordo com a Secretaria de Saúde e Assistência
Social da Prefeitura, os novos
veículos, que são equipados
com cilindros de oxigênio,
maca retrátil, colar cervical,
entre outros equipamentos,
também serão usados para
conduzir os usuários para
tratamento em outros municípios de referência credenciados pelo Ministério.

2º CADERNO

Veículos serão
emplacados antes
de transportar
pacientes

CHARLES ANJO 45,
PALHAÇOS E
DANÇA NO
BOSQUE
A programação do Pinda em
Cena está repleta de atrações
gratuitas no Bosque da Princesa neste domingo (31). O evento
começa às 14 horas com apresentação do grupo Charles Anjo
45, seguida de samba de roda,
dança contemporânea, brincadeiras de palhaços, dança de
rua, música instrumental, dentre outras.

FESTA DA PADROEIRA DA
CIDADE COMEÇA SÁBADO
Akim/AgoraVale

SEXTA-FEIRA

10º
CHUVAS ISOLADAS COM
CURTOS PERÍODOS DE SOL

20º
UV 7

Fonte CPTEC/INPE

SALESIANOS
ENCERRA
COMEMORAÇÃO AO
BICENTENÁRIO DE
DOM BOSCO

PÁGINA 5

GOIABAL
FESTEJA NOSSA
SENHORA
ROSA MÍSTICA
PÁGINA 5

PÁGINA 6

PREVISÃO DO TEMPO

ESPORTES 12

HOMENAGEM A
SÃO PEREGRINO
TERMINA
DOMINGO

INSCRIÇÕES PARA
FEIRA DE HOTELARIA
E GASTRONOMIA
ENCERRAM HOJE

PÁGINA 11

As inscrições para a corrida noturna do Vale das Acácias
começam na terça-feira (2), no
Centro Esportivo José Ely Miranda ‘Zito’. A prova será realizada no dia 6 de setembro e as
vagas são limitadas.

PÁGINA 5

CULTURA & LAZER 7

CADASTRO PARA
PROJETOS DO CMDCA
VÃO ATÉ SEGUNDA

VAGAS LIMITADAS
PARA CORRIDA
NOTURNA EM
MOREIRA

ASSEMBLEIA DE
DEUS PROMOVE
CONFERÊNCIA
MISSIONÁRIA
O Santuário Mariano Diocesano de Nossa Senhora do Bom Sucesso promove, de 30 de agosto a 8 de setembro, a Festa da Padroeira de Pindamonhangaba. A abertura será neste sábado (30), com missa às 19 horas, e a
novena segue até o dia 7 de setembro, com celebrações sempre às 19 horas,
exceto aos domingos, cujo horário das missas será às 18 horas. Todos os
dias, após o ato religioso, haverá quermesse no Largo do Quartel, com diversas barracas e atrações musicais.

PÁGINA 5

PÁGINA 6

ASSOCIAÇÃO DO
VILA RICA FAZ
ASSEMBLEIA
PÁGINA 6
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Pinda recebe “Caat on the road”
Arquivo TN

No domingo (31), o CAAT - Clube do Automóvel Antigo de Taubaté realiza o “4º CAAT on the Road”,
que vai contar com a participação
de 50 carros antigos.
O evento consiste na passagem
de um automóvel, a cada minuto,
pelos locais e horários estipulados.
Em Pinda, os veículos vão passar a partir das 8h05 em três locais: rotatória que dá acesso ao
bairro Araretama; portaria do condomínio Village Paineiras e trecho
do Anel Viário que liga as rotatórias do Mazaroppi e ‘João do Pulo’.
No trajeto também estão incluídas as cidades de Tremembé,
Santo Antônio do Pinhal, Sapucaí
Mirim e Campos do Jordão.

Suicídio

Cigarro mata seis milhões
de pessoas por ano

H

oje, 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Sem dúvida nenhuma, o cigarro é uma das piores invenções da Humanidade. Segundo a OMS - Organização Mundial da
Saúde, o produto provoca o óbito de seis milhões de
pessoas ao ano. Pior do que isso, é que relatórios da
própria OMS apontam para oito milhões de mortes
se a tendência continuar. No Brasil morrem mais de
130 mil pessoas por ano em decorrência do cigarro,
conforme dados do Ministério da Saúde.
De acordo com médicos, para que uma pessoa esteja livre das doenças provocadas pelo tabagismo é necessária uma abstinência de pelo menos 10 anos. Isso
porque as lesões provocadas pelo fumo, principalmente no pulmão, cessam com a parada do hábito. Porém,
uma vez que se reiniciem, as perdas progridem a partir
de onde estavam quando houve a estagnação.
A primeira atitude para abandonar o cigarro é a
conscientização, pois o produto afeta o sistema respiratório e atinge todo o organismo. O circulatório, pelo
depósito de substâncias nas paredes de vasos. O neurológico, pela intoxicação causada por mais de 4.700
substâncias, sobrecarga sobre os sistemas excretores
e pelas alterações endócrinas, entre outras.
Com tudo isso, o inconcebível é estarmos no ano
de 2014, cada vez mais bombardeados com milhares
de informações contrárias ao fumo e, ainda assim,
existirem pessoas que optam por esse vício ‘maldito’.
Aquele tubinho de 10 cm é uma verdadeira desgraça
- fedida, inconveniente e mortal.
E não são poucos os que consomem o tabaco, de
uma forma geral. Embora nos últimos anos a quantidade de fumantes tenha diminuído proporcionalmente, em números absolutos ainda representam uma parcela significativa da população mundial e brasileira.
Obviamente, tem os que desejam parar e não conseguem. Entretanto, hoje são muitas as opções: cursos, medicamentos e terapias para afastar a pessoa
deste mal. Aí, também é preciso um pouco de vontade própria para procurar o método mais adequado a
cada um.
De outro lado, há certamente, os que querem e
gostam de fumar e não tem nenhuma vontade de parar. Bom, aí o problema é irresolvível.
O ato de fumar é um suicídio a médio e longo prazo. O fumante sabe que vai morrer. È apenas questão
de tempo – que varia entre cada indivíduo. O aviso
está dado, mas aí a questão é pessoal. Não se matem.

S terra

om da

ARENA 101 Pinda: 30/8
(sábado) – Bandas Arena e
Dallas. 13/9 (sábado) - Mc
Guime. www.arena101.com.
br. Lista vip com Luzera –
9171-8990 e 7811-9776.
BAR DO SANTISTA Pinda: Som ao vivo toda quartafeira e domingo, com ótimos
artistas da cidade. Porções,
bebidas, a simpatia do casal
Zé Luiz e Lurdes, e agradável
local de encontro de amigos.
CASARÃO ROSEIRA –
Balada country toda quinta.
7/9 (domingo 12h) – Churrascada Total Flex. Grupos
Preto Cor Preta e Batuque
Geral. Djs Digão e Juninho
com diversos ritmos. Elas
free até 23h.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado às
19h. Aberto para pessoas a
partir de 21 anos. Sócios não
pagam e não-sócios, R$ 5.
CERVEJARIA DO GORDO Lorena: 30/8 – Emicida.
20/9 (sábado) – Skank. Via
Dutra, divisa Guará/Lorena.
CLUBE DA VILA São Be-

Almoço
mineiro
na Casa
Transitória

Arte e Vida promove
campeonato de Futsal
Divulgação

A Escola Arte Vida convida a
todos para o Torneio de Futsal
Sub-15 “Amigos da Rede”, que
conta com a participação de escolas parceiras da Rede Pitágo-

Arena 101 realiza
shows no sábado
A Casa Transitória Fabiano de
Cristo promove no domingo (31), o
‘Almoço Mineiro’. O evento acontece a partir de 12h30. Serão oferecidos pratos típicos da cozinha
mineira, entre elas o tutu, torresmo, quiabo, frango caipira e outras
opções por R$ 36,90 o quilo.
Convites à venda na Casa Transitória com 5% de desconto antecipadamente, com direito a concorrer ao sorteio de uma cadeira
de praia e dois livros. A Transitória fica na rua Guaratinguetá, 555,
Crispim. Mais informações pelo
telefone 3642 6277.

As bandas Dallas e Arena fazem apresentação neste sábado
(30), na casa de shows Arena
101, em Pindamonhangaba. A

“...NUNCA MAIS VOCÊ OUVIU falar de mim mas eu continuei a
ter você em toda esta saudade que ficou tanto tempo já passou
e eu não te esqueci...” – Roberto Carlos
João Paulo Ouverney
nedito realiza baile no Recinto São Vito (Moreira César):
31/8 – Banda Realce. Tel
(12) 3642-2087.
CLUBE
DO
LAZER
Taubaté:
DOMINGO 21h:
31 – Raio X (baile dos aniversariantes). Todas bandas
de SP. 07/9 – Nova Tropical.
QUARTA-FEIRA: 03/9 – Musical Bios. 10/09 – Baila Brasil. 17/9 – Som da Terra. Tel.
3633-5389 e 3011-0400.
CLUBE DO VAQUEIRO
Roseira: 30/8 (sábado) –
João Pedro & Fabiano e Dj
Toni Balda. Elas free até 0h.
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix”: 30/8 (sábado) – Banda Gold.
6/9 – Baile da Academia
de Dança Prof. Evandro. Gil
Brasil. 13/09 (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: 29/8 (sexta) – May
Karen e Lúcio Neves. 7/9
(sexta) – Michel Teló. 31/10

Fundação Dr. João Romeiro

ras do Vale do Paraíba e Jundiaí.
O evento será realizado neste sábado (30), no Ginásio Juca
Moreira, com a cerimônia de
abertura às 8 horas.

(sexta) – Halloween à Fantasia.
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. 29/8 –
Chamego.com (Anjinho do
Vale). 5/9 – César & Maycon.
12/9 – Bruno & Hyago.
FERROVIÁRIA Pinda:
20/9 (sábado 22 h) – Balada Retrô, com a Banda 1.000
Volts e Tops Djs da Ferroviária e Clube Literário dos anos
80 e 90 revivendo os grandes
sucessos dessas décadas. Tel
(12) 2126-4444.
FESTA DE MOREIRA
CÉSAR Pinda: 5/9 (sexta)
– Tadeu & Rafael. 6/9 (sábado) – Negritude Jr. 7/9 (domingo) – Fabino & Henrique
Alessandro.
HIP HOP em Pinda: 19/9
(sexta 19h) – Discotecagem,
grafite e show de rapp. 20/9
(sábado 19h) – Discotecagem, grafite e Batalha de

Break Dance. 21/9 (domingo
14h) – Batalha de Mcs, Freestyle e premiação. No Teatro Galpão.
LUSO BRASILEIRO São
José: 5/9 (sexta) – Ana Carolina. Mesas para seis pessoas à venda na Loja Shalom
do Vale Sul Shopping ou pelo
site
www.queroingresso.
com.br em 3 vezes no cartão.
12/09 (sexta) – Marcelo D2.
Noção Rasta e Manova. Tel
(12) 98128-2576.
MANGUEIRÃO Pinda:
Agora sob nova direção (Lúcio Tavares – Paquinha), está
realizando ótimos bailes toda
sexta-feira com a Banda Gold
e outras da cidade e região.
Informações telefone (12)
99708-2011.
MUTLEY Taubaté: 29/8
(sexta) – Festa à Fantasia.
BandAbala. Triplex.
30/8
(sábado) – Special By Day.
Banda Like In Box. dayse@
mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 29/8 (sexta) – Rockokê.
Vitrola do Rock. 30/8 (sábado) – Call It Fornication.

EXPEDIENTE

atração começa a partir das 23
horas e mulheres não pagam a
entrada até a 1 da manhã (domingo, 31).
Divulgação

Red Hot Chii Peppers Cave.
Ensaio ao vivo toda quinta,
entrada free.
PAINEIRAS COUNTRY
CLUB Pinda: 13/9 (sábado) – Baile de Aniversário 32
anos. Banda-show Mr. Sound. Homenagem a Ramiro
da Fonseca. Traje livre. Tel
(12) 3642-8599.
PINDABAR
Pindamonhangaba: QUINTA – 28/8
– Quintaneja. Maycon & Gabriel. SEXTA – 29/8 – Não
informado. SÁBADO – 30/8
(13h) – Pagode com feijoada. DOMINGO – 31/8 (20h)
– Samba e Pampa. DOMINGO - 7/9 (20h) – Amigos do
Samba, 4 vocalistas de grandes grupos. Segunda – Sertanejo com cerveja Itaipava
a R$ 1 a noite toda. Tel (12)
3645-5805, 99142-0181 e
99163-9001.
RANCHO SANTA FÉ
Aparecida: 29/8 (sexta) -

Fernando & Fabiano. 5/9
– Israel Novaes. Tel. (12)
3105-1663 e 8100-9062.
RECANTO
CAIPIRA
Pinda, no Sindicato Rural:
28 (quinta) – Bruno & Hyago. 30/8 (sábado) – Zé Luiz
(SJC). 4/9 (quinta) – Nova
Dimensão. 6/6 (sábado) –
Washington dos Teclados.
Tel. (12) 3648-4036 e 97750389.
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda: Almoço com
música ao vivo todo domingo. Programação especial de agosto: 25/10
(sábado) – Bailão Sertanejo. Telefone (12) 36522120.
WILSON & WASHINGTON Agenda: 28/8 (quinta) – Flyer de Taubaté. 30/8
(sábado) – Associação dos
Aposentados de Guará. 31/8
(domingo) – Hípica Maringá
em Taubaté.

Destaque da semana
BALADA RETRÔ NA FERRÔ: Grande evento no dia
20/9, sábado, 22 horas, na Ferroviária de Pinda, animada pela Banda 1.000 Volts e Tops Djs que agitaram
a Ferroviária e Clube Literário dos anos 80 e 90, revivendo os grandes sucessos dessas décadas. Tel (12)
2126-4444. Ganhe convite acessando o blog: entrevistas-do-ouverney.blogspot.com.br
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Cidade
Divulgação

Estrutura para
pista de caminhada
é construída no
Parque da Cidade

Prefeitura está fazendo a estrutura para a
reforma de uma nova ponte

COMBATE À DENGUE

Profissionais de saúde
promovem palestra
sobre dengue

Maria Fernanda Munhoz
***
Em breve, o Parque da Cidade terá uma estrutura preparada para receber munícipes que praticam caminhada.
A pista para a atividade começou a ser construída e, para
a segurança das pessoas que
irão utilizá-la, estão sendo feitas e refeitas pontes pelo percurso.
Nesta semana, a equipe da
Secretaria de Obras da Prefeitura finalizou a construção de uma
ponte de 7 x 2,6m, em estrutura

metálica, para dar continuidade
ao percurso da pista de caminhada, que ficava interrompido
com a passagem do córrego.
Além da finalização dessa ponte menor, outra maior
passa por reforma. Ela tem 12
x 1,3m e continuará sendo passagem de veículo, mas agora
também terá uma faixa da pista
de caminhada. A reforma é necessária porque as raízes de um
eucalipto centenário, que fica
ao lado da ponte, trincou as vigas da cabeceira dos dois lados
da estrutura, tornando-a con-

denada. Para fazer a reforma,
a Secretaria de Obras preserva
o eucalipto e a própria ponte,
que recebe viga metálica e uma
nova estrutura por cima da já
existente.
Além das pontes, a pista de
caminhada terá iluminação e
pontos de descanso, com bancos.
O Parque da Cidade fica
sob a responsabilidade do Departamento de Parques, cuja
sede está no portal da entrada
principal, respondendo para a
Secretaria de Governo da Prefeitura.

Região ganha campus da Unifesp
A Unifesp - Universidade
Federal de São Paulo inaugurou, no dia 22 de agosto,
seu campus em São José dos
Campos. A cerimônia teve
a presença do ministro da

Educação, do prefeito de São
José dos Campos, entre outras autoridades. A secretária
de Educação da Prefeitura de
Pindamonhangaba representou
o prefeito na ocasião, acompa-

nhada pelo assessor da Secretaria de Educação.
A Unifesp será mais uma
opção para desenvolvimento e
formação dos profissionais da
região.
Maria Fernanda Munhoz

Alunos da escola Dr. Franco Montoro
receberão dicas de prevenção
Marcos Vinício Cuba
***
A prevenção é a melhor
arma para combater o Aedes
aegypti e com o objetivo de
difundir a informação, uma
equipe de saúde realizará
palestra nesta sexta-feira
(29) na escola municipal Dr.
André Franco Montoro, no
bairro Crispim. Os 280 alunos da escola receberão dicas de como evitar a proliferação do mosquito e manter
a cidade livre da dengue.
Os funcionários da Secretaria de Saúde também farão
palestra para os profissionais
da Sabesp, às 8h30, para 60

trabalhadores. Estas ações
educativas contribuem com
a sociedade. Intuito é evitar
epidemia em 2015. Atividades de prevenção contra a
dengue são desenvolvidas
constantemente.
A Prefeitura de Pindamonhangaba montou uma
comissão intersetorial de
combate à dengue com
profissionais de diversas
secretarias. A comissão está
elaborando várias atividades
para auxiliar a equipe da
Saúde na prevenção à doença. A próxima reunião está
programada para o início de
setembro.
Ministro da Educação durante inauguração da unidade
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Vereador Magrão comemora Audiência Pública dos Correios, Felipe César – FC apresenta
aprovação de contrato para
proposta para que não seja reajustada
convocada pelo vereador
instalação de Poupatempo
a tarifa do transporte coletivo
Professor Eric, é sucesso
Plenário aprovou o Projeto de Lei que
autoriza a Prefeitura a celebrar “Contrato
de Comodato” com o Tenda Atacado para
instalação da unidade do Poupatempo

Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Vereador Magrão

C o m u n i ca ç ã o /CVP

problemas apresentados.
O vereador Professor Eric
ressaltou a importância do serviço dos correios à população
e se dedicou, ao máximo, para
que fossem conquistadas, na
audiência, as melhorias para
a população de Pindamonhangaba e para os trabalhadores
do Correios. “É com enorme
satisfação que convoquei essa
Audiência Pública. Estou certo
de que hoje foi um dia muito importante para o desenvolvimento de nossa cidade
com relação aos serviços dos
Correios. Acredito que as autoridades presentes tomaram
conhecimento das dificuldades
que nosso município enfrenta
e que não medirão esforços
para nos ajudar a solucionar
esses problemas. O Parque
das Palmeiras e o Vitoria Park
serão, em breve, atendidos com
a entrega de correspondências.
Ficaremos atentos e cobraremos
as reivindicações aqui propostas”, concluiu o vereador
Professor Eric.

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

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

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

C o m u n i ca ç ã o /C VP
de

“qualquer quantidade de água
parada torna-se o suficiente
para a larva do mosquito se
desenvolver”.
Manutenção no Bela Vista
O vereador Janio reivindicou ainda ao prefeito, através
de Indicação aprovada pelo
plenário da Câmara, que o setor
responsável do município faça
a manutenção de aparelhos de
ginástica e dos brinquedos existentes na rua Estados Unidos,
no bairro Bela Vista.
“Estes locais estão sendo
muito utilizados por várias
pessoas e principalmente crianças e se estiverem em perfeitas
condições, os acidentes poderão ser evitados”, finalizou o
vereador Janio.

Assessoria

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) encaminhou
ao Poder Executivo a Indicação
nº 250/2014 ao Departamento
competente da Prefeitura para
que seja feita a limpeza do
córrego que passa pelo Residencial Andrade, em Pindamonhangaba.
Preocupado com a situação,
o vereador Janio destacou
que “há um acúmulo de lixo
no local fazendo com que a
água não escoe livremente”.
Ele disse também que “não
se pode vacilar nesta questão
da limpeza urbana e da água
parada, levando em conta o
grande número de pessoas que
contraíram a Dengue”. Janio
completou esclarecendo que

tação circense e também com
equipes de saúde que farão
testes de glicemia, verificação
de pressão arterial, calculo de
IMC e outros.
Haverá também brinquedos infláveis, brinquedoteca,
atendimento social, cadastramento de casas populares,
cidade mirim, feira de adoção
de animais, orientações veterinárias, massagens Quik, corte
de cabelo e unhas decoradas.
O vereador Cal deseja a
todos os moradores do Vale
das Acácias e adjacências, que
aproveitem bem a realização
deste importante projeto, que
além de proporcionar diversão, traz diversos benefícios
para todos, de todas as idades.

Vereador Cal

Fale com o Vereador Cal

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

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

da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Assistentes

Assessoria

de

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) confia na palavra da Secretária de Saúde, Sandra Tutihashi, que afirmou
na Câmara de Vereadores, que não vai fechar a UBS do
bairro do Crispim.
O Vereador aborda este assunto pois são inúmeros os
questionamentos feitos por moradores da região sobre o
possível fechamento desta unidade de Saúde, segundo a
Secretária, o que está em estudos é um novo local para
esta UBS, pois o prédio atual não comporta a demanda
de atendimento.
O Vereador reitera a confiança no trabalho da Secretária de Saúde Sandra Tutihashi, e tem certeza que isso não
passa de boato, pois esta unidade é de grande importância
para os moradores do bairro do Crispim, Bosque, Andrade
e demais bairros circunvizinhos.
Melhorias na pavimentação
O vereador Toninho da Farmácia agradece a Administração Municipal pelas obras de recapeamento das vias
do bairro do Crispim e Andrade. Esta obra vai melhorar a
circulação viária dos moradores e de todos que utilizam
estas ruas, o vereador Toninho da Farmácia aproveita para
solicitar a inclusão das ruas Alfredo Molinari, Maria Benedita Cabral San Martim, Elói Pinheiro e Luiz Canineo,
no programa de recuperação asfáltica.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o Vereador Janio Lerario

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
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Vereador
Janio Lerario

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

de

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) esta
agradecendo ao prefeito Vito
Ardito Lerario, através da
Diretora de Turismo Gislene
Cardoso, e toda sua equipe
por estarem realizando em
Moreira César, no bairro Vale
das Acácias, o Projeto Nosso
Bairro, um projeto que deu
certo e é sucesso em todos os
bairros de nossa cidade.
O Projeto Nosso Bairro
será realizado no domingo
dia 31 de Agosto das 08h00 às
12h00, e o que é muito importante, terá diversas atividades
de lazer com ações sociais. A
população do Vale das Acácias
e adjacências poderá contar
com show musical, apresen-

a manutenção dos aparelhos de ginástica
e brinquedos no bairro

Fale com o Vereador Felipe César – FC
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Vereador pediu ainda que seja feita

de

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

Cal agradece realização Toninho da Farmácia
do Projeto Nosso Bairro confia que a UBS do
no Vale das Acácias
Crispim não será fechada

Janio Lerario solicita
limpeza de córrego no
Residencial Andrade
Assessoria
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Vereador Professor Eric

transporte público, bem como
os combustíveis e energia
elétrica, desta forma, estamos
antecipando de modo a evitar
que esta medida venha atingir
a população de nossa cidade, já
que o transporte sobrecarrega
de tal maneira que pesa no
bolso da população. Pedimos
ao prefeito, para que adote esta
medida, de isentar a empresa
do imposto sobre serviços,
para que seja compensado o
aumento da tarifa do transporte
público urbano em Pindamonhangaba. Temos certeza que
o prefeito, que é um homem
do povo, e que representa o
mesmo, encaminhará à Câmara
um Projeto de Lei prevendo esta
isenção”, explica o vereador
Felipe César.

de

a tribuna e agradeceu ao Tenda Atacado, na pessoa do seu
Diretor de expansão, Fausto
Severini. “Agradeço ao Tenda
Atacado que, acreditando no
desenvolvimento de Pindamonhangaba, está emprestando a
título de comodato um prédio,
sem custo para o município,
num prazo de 10 anos, para
a instalação do tão sonhado
Poupatempo”, disse o vereador.
Desde o início de seu mandato, Magrão vem lutando para
trazer o Poupatempo para Pindamonhangaba e lembrou que
esta é uma luta também de outros vereadores, que passaram
pela casa em outras legislaturas.
Ele parabenizou a todos pela
conquista, inclusive a população de Pindamonhangaba que,
em breve, poderá se beneficiar
de serviços de qualidade, prestados pelo Poupatempo.

de

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) teve aprovado
por unanimidade, o Requerimento 1761/2014, de sua
autoria, subscrito pelos demais
vereadores, em que solicita ao
Executivo que isente do pagamento do ISSQN, a empresa
que presta o serviço de transporte coletivo urbano em nossa
cidade, no caso, a empresa
Viva Pinda, para que não haja
aumento na tarifa.
O vereador justifica seu
pedido, no fato de que se especula com relação ao aumento
da tarifa do transporte coletivo
urbano, bem como em relação
ao aumento dos combustíveis e
energia elétrica. “Como ocorre
em todos os anos, nesta época
há boatos de aumentos no

Assessoria

Convocada pelo vereador
Professor Eric (PR), a Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba realizou no dia 14 de
agosto, quinta-feira, a Audiência Pública para tratar assuntos
relacionados aos serviços prestados pelos Correios na cidade.
Na ocasião, participaram do
evento o Gerente de Distribuição dos Correios - São Paulo
Interior SPI - Paulo Sérgio
Monteiro da Silva, o Secretário
de Planejamento de Pindamonhangaba, Jorge Ricardo Baruki
Samahá, trabalhadores dos Correios e munícipes dos bairros
das Oliveiras, Cruz Pequena,
Parque das Palmeiras, Vitória
Park, Araretama, Vila Rica,
Bosque, Ipê I, entre outros.
A Audiência tratou de vários
assuntos, entre eles, a instalação
de um CDD - Cento de Distribuição Domiciliar para melhor
atender a população do Distrito
de Moreira César; a instalação
de CPC – Caixa Postal Comunitária para os bairros das áreas
rurais da cidade; horário de
entrega de correspondências;
serviço dos correios para os
bairros Vitória Park e Parque
das Palmeiras, regularização
de numeração das residências,
entre outras situações.
As reivindicações apresentadas foram ouvidas, discutidas
e analisadas. Algumas ficaram
bem encaminhadas e próximas de serem resolvidas, pois
ambas as partes - Prefeitura e
Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos - manifestaram
disposição para solucionar os

Assessoria

Na última Sessão de Câmara, nesta segunda-feira, dia
25, o vereador Carlos Eduardo
de Moura - Magrão (PPS) e os
demais vereadores aprovaram,
por unanimidade, o Projeto de
Lei nº 126/2014, que “autoriza
o Poder Executivo Municipal
a celebrar contrato de comodato com a empresa Tenda
Atacado Ltda, para instalação
de um Posto do Poupatempo
no município”. Trata-se de um
contrato bilateral gratuito, pelo
qual o Tenda Atacado entrega
ao município o prédio de sua
propriedade, para ser usado
temporariamente e depois
restituído, sem custo para o
município.
O Tenda construiu, com
recursos próprios, um prédio
com 1.000 metros quadrados,
com amplo estacionamento
e pátio de manobras, já neste
local serão realizados também
vistorias e emplacamentos de
veículos. A proposta de comodato do espaço apresentada
pelo Tenda Atacado à Prefeitura, foi a que melhor atende
o município, sendo que a
área onde está localizada é
de fácil acesso à população,
com maior e melhor acesso ao
transporte urbano, inclusive a
população de Moreira César.
O vereador Magrão usou

Evento discutiu e encaminhou soluções para os
serviços dos Correios de Pindamonhangaba

de
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variedades
Festa da Padroeira Nossa do
Bom Sucesso inicia no sábado

O Santuário Mariano Diocesano de Nossa
Senhora do Bom Sucesso promove, de 30 de
agosto a 8 de setembro,
as solenidades da Festa
da Padroeira de Pindamonhangaba. Este ano,
o tema geral é “Maria: a
estrela da Nova Evangelização, a serva humilde
do Pai, que transborda
de alegria no Louvor.
Como mãe de todos é sinal de esperança, é missionária que se aproxima
e caminha conosco” (EG
286, 287)
A abertura será no sábado (30), com missa às
19 horas, e o novenário
segue até o dia 7 de setembro, com celebrações
sempre às 19 horas, por

padres locais e da região exceto aos domingos, cujo
horário das missas será às
18 horas.
Todos os dias, o ato
religioso será seguido por
quermesse no Largo do
Quartel, que contará com
diversas barracas além da
animação com shows.
No dia da festa, segunda-feira (8), a programação começará com santa
missa às 9 horas, com
participação especial da
Irmandade de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Às
17 horas, será realizada a
tradicional procissão e, na
chegada à igreja, a missa
de encerramento será celebrada pelo padre Luiz
Carlos, pároco reitor do
Santuário.

Arquivo TN

Festividades começam no sábado (30) com missa no Santuário Mariano Diocesano, às 19 horas

Com procissão, celebração de
São Peregrino encerra domingo

Segunda começa
solenidade de Nossa
Senhora Rosa Mística

As atividades que integram a programação da
quarta edição da Festa em
Louvor a São Peregrino
– santo protetor contra o
mal do câncer, continuam
até domingo (31), dia da
festa.
Nesta sexta-feira (29),
a comunidade da Paróquia São Cristóvão realiza,

A comunidade católica
do Goiabal realiza a festa
de Nossa Senhora Rosa
Mística. A abertura será
na segunda-feira (1), às
19 horas, com missa que
será celebrada pelo padre
Reami. A novena segue
até o dia 13 de setembro
com missas às 19 horas,
exceto aos sábados e
domingo, quando será às
18h30. Todos os dias, às
15 horas, haverá Celebração da Misericórdia e
Benção do Santíssimo.

a partir das 18h30, o terço
seguido de Santa Missa, celebrada pelo padre Samuel
José de Carvalho. Sábado
(30), no mesmo horário,
haverá terço e Missa com
o padre Diogo Gouveia.
Todas as celebrações serão sediadas pelo Salão da
Comunidade Santíssima
Trindade, no bairro Delta.

O último dia das comemorações, domingo (31),
haverá santa missa e procissão pelas ruas do bairro
a partir das 19 horas, após
a tradicional recitação do
terço.
Diariamente,
estarão
presentes as comunidades
convidadas e, após as celebrações, haverá benção com

o óleo de São Peregrino.
Após as atividades religiosas, haverá quermesse
com salgados e refrigerantes. Na sexta-feira e no sábado, será realizado bingo
depois das celebrações.
A paróquia conta com
apoio da Vale Seguros,
Duque Supermercados e
Gráfica Center Print.
Akim/AgoraVale

No dia da festa (14 de
setembro, domingo), às 6
horas - alvorada festiva; 9
horas - reza do terço; 9h30
– cavalgada saindo da
Hípica Vigilato. Às 10h30
- Santa Missa pelo padre
Geraldo Lelis. Às 12 horas
– almoço (boi no rolete);
às 13h30 – leilão e, às 14
horas – bingo beneficente.
Todos os dias a festa
contará com quermesse,
shows e muita diversão. Os
organizadores convidam a
população para participar.

Termina neste fim de
semana as atividades em
comemoração a Dom Bosco

Todas as as celebrações serão sediadas pelo Salão da Comunidade Santíssima Trindade

Em comemoração
ao bicentenário de
Dom Bosco, o Salesianos Pindamonhangaba
está promovendo, desde o dia 16 de agosto,
uma série de atividades para a comunidade
católica.
A programação
acaba neste fim de

semana. Nesta sexta-feira (29), o padre
Antonio Maria celebra
Santa Missa a partir
das 19h30. No sábado
(30), as comemorações
terminam com Santa
Missa às 19 horas e,
logo após, a realização do IV Sarau Dom
Bosco.
Crédito: Divulgação SEC

Creche realiza trabalho de prevenção à dengue
Maria Fernanda Munhoz
***
A creche escola municipal José
Ildefonso Machado, no bairro Laerte
Assumpção, realizou, na última
semana, o fechamento do ‘Projeto
Dengue – é de pequeno que se acaba
com o mosquito’. As crianças assistiram a uma palestra lúdica, ministrada pela enfermeira da Secretaria
de Saúde da Prefeitura, feita numa
linguagem acessível, com ilustrações
e participação dos alunos.
De acordo com a gestora da

unidade, com o projeto, as crianças
se formaram ‘guardiões’ contra o
mosquito transmissor da dengue e
se comprometeram a levar adiante
essa ideia, o que foi comprovado
pelos pais.
O pai Robson Noronha Rodrigues relatou que seus filhos Gabriel
e Emanuel chegaram em casa
dizendo: “Nós gostamos da história, temos que virar as garrafas
e tampá-las, pois a água parada
tem ovinhos que se transformam
em minhoquinhas, crescem e viram

mosquito da dengue”.
A mãe Bianca Santos Rei relatou
que sua filha Maria Cecilia chegou
em casa verificando tudo e contando
que se deve ou não fazer para afastar o mosquito da dengue.

Palestra envolveu e
ensinou as crianças a
prevenirem o mosquito
transmissor da dengue
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Cidade
Assembleia de Deus promove
Conferência Missionária
Divulgação

Hoje é último dia para inscrição
de empresários em feira de
hotelaria e gastronomia

Aiandra Alves Mariano
***
A Igreja Evangélica
Assembleia de Deus de
Pindamonhangaba – Ministério Belém, vai promover, de sexta-feira (29)
a domingo (31), sua Conferência Missionária.
Sob o tema “Missões:
Avançar até Jesus voltar”,
a conferência é um evento
que acontece anualmente e
terá a participação especial
dos cantores evangélicos
Jordelino Nascimento, Aline
Nascimento, Dayane, Jeane
Santos e Wesley, além da
dupla Jorge Araújo e Eula de
Paula, de Sorocaba (SP).

Também participarão
grupos musicais da igreja
na cidade, que é presidida
pelo pastor Euclides Vaz
Junior.
Nesta sexta-feira, o
culto começa às 18h45 e o
preletor será Sergio Queiroz, de Louveira (SP).
No sábado, o culto inicia
às 18h30 e no domingo,
acontece a manhã missionária, a partir das 9
horas. Nos dois eventos,
a preleção será do pastor
Jamierson Oliveira, de
Jundiaí (SP).
A igreja fica na rua Cônego Tobias, 168, no Alto
do Tabaú.

INCLUSÃO

Evento é o grande destaque do setor na América Latina
O escritório regional do
Sebrae-SP em Guaratinguetá
promove, nos dias 16 e 17 de
setembro, missões empresariais
para a Equipotel 2014 – considerada a maior feira de hotelaria e gastronomia da Améri-

ca Latina, que acontecerá no
Centro de Exposições Anhembi,
em São Paulo.
Os empresários interessados
em participar têm esta sextafeira (29) para efetuar as inscrições, que podem ser feitas pelo

e-mail edgardarj@sebraesp.
com.br ou diretamente no escritório do Sebrae-SP em Guaratinguetá, localizado na rua
Duque de Caxias, nº100, centro.
A taxa custa R$ 15 por pessoa e
as vagas são limitadas.

Reunião Geral na Associação
Centro de Convivência da Vila Rica
Divulgação

A Associação Centro de
Convivência Vila Rica (rua
Abel Correa Guimarães,
1.451) realiza nesta sextafeira (29), às 19 horas, uma
“Assembleia Geral” para a
votação de resoluções para
melhorar o funcionamento
da instituição.
A Associação funciona
Um dos bailes
realizados no CCI

há 17 anos em Pindamonhangaba e atende cerca
de 1.800 idosos, oferecendo atividades físicas e culturais, como aulas de ginástica, ioga e artesanato.
Apoiada pela Prefeitura, não tem fins lucrativos
e as aulas são ministradas por voluntários. Para
participar é necessário ter
acima de 50 anos e residir
em Pindamonhangaba.

Apae de Taubaté
tem 72 vagas
abertas para
educação de
deficientes
A Apae - Associação
de Pais e Amigos dos
Excepcionais está com
72 vagas abertas para
crianças e adultos de até
25 anos de idade, com
deficiência intelectual.
As vagas foram disponibilizadas pela Secretaria Estadual da Educação, que não poderá
mais destinar uma parte
da verba para a educação de adultos acima
de 30 anos. Eles serão
colocados para oficinas
compatíveis com a idade
e suas vagas serão destinadas a estudantes que
estão na lista de espera
e novos inscritos.

Os interessados podem fazer inscrição diretamente na Apae (estrada Antônio de Angelis,
nº 801, Cataguá, em
Taubaté). Os inscritos
passarão por triagem e
deverão entregar documentos que comprovam
a deficiência intelectual.
As inscrições serão
encerradas quando
as vagas acabarem. A
unidade atende, gratuitamente, pessoas de
Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, Lagoinha, e de outras cidades
da região. Mais informações pelo telefone (12)
3621-9028.

Categoria conquista nova proposta de PLR na Alutent
Os trabalhadores da Alutent
aprovaram por unanimidade, na
manhã de quinta-feira (28), a
nova proposta para pagamento da
PLR - Participação nos Lucros e
Resultados. Há um mês, uma paralisação foi feita em protesto ao
valor apresentado.
Segundo o dirigente sindical
na Alutent, Carlos Alberto Barbosa – Betinho, a proposta aprovada
é três vezes maior do que a direção da fábrica queria pagar no começo das negociações. “Parabéns
companheiros. Apesar de todas as
tentativas da chefia, o trabalhador
unido e mobilizado conquistou
um bom valor”, disse Betinho.
Atuação sindical tem gerado
melhorias aos trabalhadores

Guilherme Moura
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Maria Fernanda Munhoz

Praça do Araretama será
palco de teatro infantil
Nesta sexta-feira (29),
às 16 horas, a praça José
Ezequiel da Silva, no
Araretama, será palco
para o espetáculo infantil “A Folia no Terreiro
do seu Mané Pacaru”,
um espetáculo de mamulengo, ou seja, de bonecos, para pessoas de

todas as idades. O evento
é gratuito.
A atração vem para a
cidade pela parceira da
Prefeitura por meio da Secretaria de Educação e Departamento de Cultura, que
tem como meta levar todos
os tipos de arte para as regiões do município.
www.guararema.sp.gov.br

Apresentação da peça em Guararema, uma das
diversas cidades que já recebeu o espetáculo

Feste está com
inscrições abertas
Estão abertas as inscrições para a 37ª edição do Feste – Festival
Nacional de Teatro – de
Pindamonhangaba. Para
se inscrever, os grupos
devem acessar o site
www.pindamonhangaba.sp.gov.br e clicar no
banner do Feste, para ter
acesso ao regulamento e
à ficha de inscrição, que
pode ser preenchida via
computador e deve ser
impressa para ser enviada junto com o material
necessário, para o Departamento de Cultura
da Prefeitura de Pindamonhangaba.
As inscrições seguem
até o dia 30 de setembro.
O Festival será realizado de 9 a 23 de novembro. Neste ano, o Feste
homenageia os 20 anos
do espetáculo teatral “A
Barca do Inferno”, da Cia
“Cadê Otelo?”, que foi
um marco para o movi-

& lazer

Pinda em Cena e Circuito
Cultural estarão no Bosque
Maria Fernanda Munhoz
***
A tarde deste domingo
(31) será especial no Bosque da Princesa. O local
receberá dois programas
culturais, a partir das 14
horas, com entrada gratuita: o Pinda em Cena e o
Circuito Cultural Paulista.
O Pinda em Cena apresentará diversas atrações
artísticas, das 14 às 17 horas. O evento será aberto pelo samba do grupo
musical Charles Anjo 45,

Os palhaços Stripulica e Alicate
também estarão no Bosque da Princesa
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às 14 horas. Em seguida,
maculelê e samba de roda
com o Capoeira Vida.
A partir das 15 horas, o
Pinda em Cena receberá a
intervenção artística “Balões”, em que os dançarinos circulam pelo ambiente. A intervenção é trazida
pelo Circuito Cultural Paulista, que já trouxe à cidade espetáculos como o
show de Arnaldo Antunes,
e trará, para o dia 14 de setembro o show gratuito do
cantor João Bosco.

Às 16 horas, o Pinda em
Cena retorna com a apresentação dos palhaços
Stripulica e Alicate e, na
sequência, haverá as apresentações de dança de rua
com o Projeto Saindo das
Ruas e música instrumental com a Camerata Jovem
do Projeto Jataí.
Durante toda a tarde,
estarão presentes os artistas Felipe Callipo (escultura) e Alligton Batata
(grafitagem) realizando
um pouco de seu trabalho

ao vivo e a disposição para
conversar com o público.
O Pinda em Cena é
realizado pela Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria de
Educação e Cultura e Departamento de Cultura. O
projeto é uma oportunidade tanto para que os artistas da cidade, que podem
mostrar um pouco de seu
trabalho, como também
para a população, que
pode ter acesso à produção cultural do município.

Tudo certo para desfiles da
Independência em Pinda
Maria Fernanda Munhoz
***
Pindamonhangaba está
preparando uma extensa
programação para a comemoração da Independência
do Brasil. Além dos desfiles
cívicos nos dias 5 e 6, haverá
eventos no obelisco da Praça Monsenhor Marcondes e
no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina no dia 7 de setembro.
Na sexta-feira (5), o desfile cívico será realizado na
Avenida das Margaridas, no
Vale das Acácias (Distrito de
Moreira César). Já está confirmada a participação do
Exército, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, Grupo
de Escoteiros Levi, creches e
escolas municipais, fanfarra
da escola municipal Julieta
Reale do Castolira, Subprefeitura de Moreira César,
Projeto Jataí, Sesi, Associação Terapia e Lazer, entre
outras instituições. O hasteamento das bandeiras está
marcado para as 8 horas e o
desfile se iniciará às 8h30.
No sábado (6), o desfile
retorna para a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso,
que no ano passado passava
por reforma de duplicação.
O evento está marcado para
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Com o final das obras de duplicação,
o desfile voltará para a avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso

ser iniciado às 9 horas e, além
do Exército (2º BE Cmb Borba Gato, 11ª Cia Leve e 12ª
Cia Leve), PM e Bombeiros,
já estão confirmadas as presenças de diversas escolas
municipais, da fanfarra da
escola municipal Julieta Reale
do Castolira, da Secretaria de
Juventude, Esporte e Lazer,
Abrigo Municipal de Animais,
Corporação Musical Euterpe,
fanfarra da EE Eunice Bueno,
Projeto Crescer, Adepi (Associação dos Deficientes de
Pindamonhangaba), Grupo
de Escoteiros Pindamonhangaba e Grupo de Escoteiros

Itapeva, entre outras.
Os dois dias de evento
terão toda a estrutura necessária, como sanitários
químicos, plantão das ambulâncias da Secretaria de
Saúde e dos Brigadistas da
Prefeitura, palanque oficial e
palanque para pessoas com
deficiência.
Para integrar os desfiles
comemorativos da Independência do Brasil em Pindamonhangaba basta entrar em
contato com o Departamento
de Cultura (3642-1080 ou
3643-2690) e preencher uma
ficha de adesão.

Dia 7 de Setembro

No dia 7 de setembro,
será realizado o hasteamento das bandeiras no obelisco da praça Monsenhor
Marcondes, às 10 horas.
No mesmo dia, às 14 horas, será iniciada uma nova
atividade na programação
oficial: a contação de histórias e visita guiada pela exposição “Família Imperial
e Real do Brasil” e outras
exposições, no Museu Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina.
A entrada é gratuita.

Arquivo Pessoal Marcelo Denny

Prefeitura realiza reunião
pública sobre Igreja São José
Arquivo Prefeitura

Maria Fernanda Munhoz
***

Cena do espetáculo
“A Barca do
Inferno”, que
completa 20 anos e
será homenageada
no Feste
mento teatral em Pindamonhangaba.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Educação e
Cultura e Departamento
de Patrimônio Histórico,
realiza, na terça-feira (2),
às 19h30, uma reunião informativa, aberta ao público, a respeito do restauro
da Igreja São José.
O evento será no auditório da Prefeitura e haverá a apresentação, por
parte de dois arquitetos,
do projeto de restauro
da igreja, aprovado pelo
Condephaat – Conselho
de Defesa do Patrimônio
Histórico,
Arqueológico,
Artístico e Turístico (ligado
ao governo estadual).

A igreja teve as ruas em seu entorno interditadas
De acordo com a diretora do Departamento de
Patrimônio Histórico da
Prefeitura, essa é uma
oportunidade que a população terá para questionar
e tirar todas as dúvidas
sobre a igreja São José.

Ela informa ainda que,
pelo fato da igreja ser de
responsabilidade da Mitra Diocesana de Taubaté
e ser um prédio tombado
pelo Condephaat, todas as
ações que a Prefeitura de
Pindamonhangaba poderia

realizar para a conservação desse patrimônio
foram realizadas.
“A Prefeitura atendeu
a todas as exigências do
Condephaat, que eram,
primeiramente, desligar
a água e a luz do prédio, além de interditar o
trânsito no entorno para
que a estrutura da igreja não sofresse abalos.
Além disso, por conta da
rachadura da igreja refletir na rua, a Prefeitura
pôde colocar um escoramento da parte interna
do prédio, já que a rua
é de responsabilidade
do município”, explicou a
diretora.
Toda a população está
convidada a participar da
reunião.
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NOSSO
BAIRRO
Tribuna do Norte
Projeto chega no Vale das Acácias
Abertura oficial será neste domingo (31), a partir das 8 horas, na praça Santa Rita
Divulgação / Turismo

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Música, teatro, atividades de lazer e muitas atrações vão marcar a abertura do projeto Nosso Bairro
no Vale das Acácias, neste
domingo (31), na praça
Santa Rita. A programação em comemoração ao
início do projeto começa
às 8 horas e seguirá até o
meio-dia.
A população de Moreira César poderá aproveitar a oportunidade para
fazer aferição de pressão
arterial, teste de glicemia,
cálculo de IMC, receber
orientações nutricionais,
participar de atividades de lazer e se divertir
nos brinquedos infláveis,
brincar na brinquedoteca,
participar do atendimento
social, do cadastramento para casas populares,
aprender na cidade mirim do trânsito, receber
orientações veterinárias
e adotar um cão ou gato
do Abrigo Municipal de
Animais. Também poderá cuidar da beleza e do
bem estar, participando
das atividades de massagem quick, corte de cabelo
e unhas decoradas. Tudo
ao som do show musical

As inscrições para os cursos gratuitos do projeto Nosso Bairro começaram na terça-feira (26)
de João By Law, das 8 às
10h30. Em seguida, será
realizada a apresentação
circense “Corre que o picadeiro está chegando”,
com os palhaços Foka e
Bilisco.
A abertura oficial está
marcada para as 11 horas, quando os monitores
das 30 oficinas gratuitas
que serão realizadas nas
quatro semanas em que
o projeto permanecerá no
bairro. As inscrições para

formação das turmas são
realizadas até as 17 horas
desta sexta-feira (29), na
tenda do projeto, no Vale
das Acácias.
O
projeto
Nosso
Bairro é realizado pela
Prefeitura de Pindamonhangaba, com organização do Departamento
de Turismo da Secretaria de Governo, visando
levar atividades para a
população dos bairros
onde é instalado, além

de capacitar para a geração de renda.
Centros comunitários
Além da tenda do
Projeto, mais 13 bairros receberão oficinas
de artesanato em seus
centros
comunitários.
As inscrições estão sendo feitas até as 17 horas
desta sexta-feira (29),
diretamente nos locais
de aula, com os professores. Todas as oficinas
são gratuitas.

Oficinas nos centros comunitários
Bairro
Modalidades
Alto Cardoso.................Tapetes com Lycra / Patch Work Embutido
Araretama.....................Unhas Decoradas / Arranjo Floral
Andrade.........................Dança de Salão
Campinas......................Reciclagem com Pet / Tapetes com Lycra
Campos Maia................Jazz adulto e infantil
Cidade Nova.................Dança de Salão / Pintura em Tecido
Cruz Pequena...............Bijuteria / Artesanato com E.V.A.
Jardim Eloyna................Balé Infantil
Jardim Resende............Balé Infantil / Chinelos Decorados e Acessórios
Parque da Palmeiras.....Bonecas de Pano / Biscuit
Santa Cecília.................Bijuteria / Reciclagem com Papel
Vila Rica........................Crochê / Massagem
Vila São Paulo...............Balé Infantil / Patch Apliquê

Oficinas na tenda do
projeto Nosso Bairro*
Artesanato com EVA – vagas esgotadas
Artesanato com madeira e MDF – vagas somente
para período da manhã
Atividade física – ainda há vagas
Balé infantil – ainda há vagas
Bijuteria – vagas somente para período da manhã
Biscuit – ainda há vagas
Bonecas de pano – últimas vagas
Bordado com vagonite – ainda há vagas
Capoeira – ainda há vagas
Cestaria em Jornal – ainda há vagas
Corte de cabelo – ainda há vagas
Dança de rua – ainda há vagas
Dança de salão – ainda há vagas
Decorações com garrafa PET – últimas vagas
Dança do ventre e indiana – ainda há vagas
Jazz – ainda há vagas
Modalidade esportiva – ainda há vagas
Mosaico – vagas somente para período da manhã
Massoterapia – últimas vagas
Macramê – ainda há vagas
Pintura em tela – últimas vagas
Patch aplique – vagas somente no período da manhã
Pintura em tecido – vagas somente no período da manhã
Pintura em vidro – ainda há vagas
Reciclagem com lonas – ainda há vagas
Trançados com fitas – ainda há vagas
Tapetes com Lycra – ainda há vagas
Tricô – ainda há vagas
Unhas decoradas – vagas esgotadas
*Informações atualizadas às 17 horas de quinta-feira, (28)

Formada no curso, aluna virou professora
Manicure participou do projeto há um ano para aprender a fazer unhas decoradas e agora volta
para ensinar técnicas modernas para alunas do Araretama
AIANDRA ALVES MARIANO
***
A manicure Denise
Valquíria sempre quis
aprimorar seu ofício e há
pouco mais de um ano
viu uma oportunidade, ao
se inscrever no curso de
“Unhas Decoradas”, no
projeto Nosso Bairro, no
Araretama.
Ela conta que, na ocasião, já sabia uma técnica
simples de pintura. “Eu
fazia unhas decoradas
com ‘traço livre’, que é
uma técnica básica e bem
simples. Durante o curso,
a professora que ensinava
me falou de uma técnica
nova, chamada “carga dupla”. Ela mesma não sabia

Aiandra Alves Mariano

Programa de rádio “O Prefeto e Você” desta
semana destacou o Projeto Nosso Bairro
fazer, mas me deu algumas dicas sobre sites etc.”
Com essa informação,
Denise, que não tinha computador em casa e pouco
sabia acessar a internet, foi

à lan houses e se inteirou
sobre o tema. “Vi alguns
vídeos, li textos e soube de
um curso. Era um pouco
caro, mas eu juntei o dinheiro e fiz o curso”.

De lá pra cá, Denise
fez outros cinco cursos
de aperfeiçoamento e
passou a produzir adesivos de unhas para vários salões de Pindamonhangaba. Além disso,
ela também começou
a lecionar para colegas
manicures, sobre novas
técnicas de decoração de
unhas.
Mas sua maior surpresa aconteceu há cerca
de dois meses, quando
foi convidada a ministrar o curso no projeto
Nosso Bairro. “Fiquei
realmente muito feliz,
porque vou poder multiplicar tudo o que eu
aprendi com outras ma-

Divulgação

A manicure ministrará oficina no Centro
Comunitário do Araretama
nicures. Eu espero que
elas tenham a mesma
vontade de aprender e se
aperfeiçoar que eu tive”,
destaca ela.
As aulas com Denise de

“Unhas Decoradas” serão
ministradas no centro comunitário do Araretama,
a partir de terça-feira (2),
às terças e quintas-feiras,
das 14 às 17 horas.

PINDAMONHANGABA

SEXTA-FEIRA

29 DE AGOSTO DE 2014

2º CADERNO
Tribuna do Norte

Pinda conta com
novas ambulâncias
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A Secretaria de Saúde e Assistência Social da
Prefeitura adquiriu três
novas ambulâncias para
o atendimento de rotina.
De acordo com a secretária de Saúde, esta medida
adotada de renovação da
frota é para dar mais auxílio aos munícipes que
necessitam deste transporte específico para

uma consulta ou exames.
Com esta aquisição, a
Secretaria de Saúde e Assistência Social conta com
dez ambulâncias, que são
utilizadas em diversas
ocasiões. Muitas pessoas
são conduzidas para tratamento em outros municípios, por serem referências credenciadas pelo
Ministério, e a solicitação
do médico é que o paciente seja transportado neste

tipo de veículo.
Os serviços de urgência
e emergência são prestados por ambulâncias
de empresa terceirizada,
pois, são veículos destinados a este trabalho. As
novas ambulâncias são
de uso de rotina, não possuem estrutura de UTI,
têm cilindros de oxigênio,
maca retrátil, colar cervical, entre outros equipamentos.

Marcos Vinício Cuba

Ambulâncias receberam a inspeção de proﬁssionais da Saúde

Divulgação

MUNÍCIPES
PODEM
CONTAR COM
A OUVIDORIA
DA SAÚDE
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Em caso de dúvidas, sugestões, elogios ou reclamações
referentes à Saúde e Assistência Social o munícipe deve procurar a Ouvidoria especíﬁca.
No local o cidadão poderá expor as situações e ser orientado. O objetivo é sanar as dúvidas e buscar soluções ágeis às
questões apresentadas.
Ela está localizada ao lado
do Pronto-Socorro, funciona
de segunda a sexta-feira, das
8 às 12 horas e das 12h30 às
17 horas. O cidadão pode ir a
este setor ou entrar em contato
com os proﬁssionais pelo telefone 3644-5990. O prazo para
resposta de cada registro feito
é de 15 a 90 dias, conforme estipula a determinação do Ministério da Saúde.
Para que os munícipes possam acompanhar o andamento
da solicitação é fornecido um
número de protocolo. As pessoas têm o direito de pedir o
sigilo das informações fornecidas.
Para que a Ouvidoria possa
formalizar o atendimento é recomendável que o usuário do
SUS anote os nomes das pessoas onde foi atendido e anote
a data e o horário do ocorrido.
Ao procurar a Ouvidoria também leve o seu cartão SUS.

Equipe do
Araretama
realiza
encontro do
“Hiperdia”
A equipe da unidade de saúde III
do Araretama realizou mais um encontro com o grupo “Hiperdia” na
manhã de quinta-feira (28). O público pôde veriﬁcar a pressão arterial e
fazer o dextro, exame para conferir a
glicose. O médico da unidade falou sobre a importância de ir à consulta, que
não é só para renovar receita, avaliação do paciente, importância da dieta,
caminhada e controle do estresse.
O público também ouviu atentamente as informações sobre saúde bucal. De acordo com o dentista da unidade, o tratamento do hipertenso e do
diabético é diferenciado. Eles não podem estar com a diabetes ou pressão
alta no momento de uma intervenção,
porque há risco de hemorragia. O
proﬁssional destacou ainda que atualmente as pessoas ﬁcam sem dentes
porque querem, pois, é possível fazer
reabilitação oral por meio de próteses
e implantes.

Pinda terá Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Pindamonhangaba assinou, na
quinta-feira (21), o Termo de Cooperação Técnica com a Agevap - Associação Pró-Gestão das Águas da
Bacia Hidrográﬁca do Rio Paraíba
do Sul para a elaboração do PMGIRS - Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos.
O Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos faz
parte da Lei Federal nº 12.305/10
que instituiu a Política Nacional
dos Resíduos Sólidos e deverá
ser implantado por todos os municípios no país. De acordo com

WASHINGTON TOMAZ (DAEE)

o diretor de Licenciamento Ambiental da Prefeitura, que representou o município no evento,
por meio dessa cooperação técnica, a elaboração deste plano terá
custo zero aos cofres públicos
municipais, pois, serão utilizados
recursos oriundos da cobrança
pelos usos dos recursos hídricos
em nossa bacia.
O evento foi promovido pelo Comitê das Bacias Hidrográﬁcas do
Rio Paraíba do Sul - CBH-PS e ocorreu nas dependências do DAEE em
Taubaté, com a presença de prefeitos e representantes de outros 21
municípios do Vale do Paraíba.

Representante
de Pinda assina
o termo de
cooperação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.696, DE 26 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, até o
dia 1º de setembro de 2014.
Parágrafo único. 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, produzindo seus efeitos a partir de 26 de
agosto de 2014.
Pindamonhangaba, 26 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 26 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

LEI Nº 5.695, DE 26 DE AGOSTO DE 2014.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de comodato com a empresa Tenda
Atacado Ltda para instalação de um Posto Poupatempo no Município.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar, sem ônus para o Município, o contrato de
comodato e termos aditivos do imóvel de propriedade da empresa Tenda Atacado Ltda, para
utilização do espaço construído, objetivando a instalação de um Posto Poupatempo.
Parágrafo único. O imóvel objeto do contrato de comodato localiza-se na Avenida Professor Manoel
César Ribeiro nº 231, Bairro Santa Cecília, com área de 1.000 m2 (mil metros quadrados).
Art. 2° O contrato de comodato será celebrado pelo prazo de 10 (dez) anos, podendo ser
prorrogado.
Art. 3º As clausulas e condições constarão do instrumento que formalizará o comodato.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Cleber Bianchi
Secretário de Juventude Esporte e Lazer
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 29 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.691, DE 19 DE AGOSTO DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
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 especial no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), no Fundo
Municipal de Assistência Social, no FMAS/Gestão. A classificação orçamentária será:
14.00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
14.11
FMAS/ Gestão 		
2002			
Promoção Social		
08.244.0019.3
3.3.90.41 – Contribuições

29 de AGOSTO de 2014

LEI Nº 5.641, DE 29 DE ABRIL DE 2014.
Autoriza o uso do Centro Esportivo José Ely de Miranda - Zito, para a implantação do Projeto
Atletismo Cidadania – Núcleo Pindamonhangaba/SP.
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. Poderá o Chefe do Executivo Municipal autorizar o uso do Centro Esportivo José Ely de
Miranda - Zito para a realização do Projeto Atletismo Cidadania – Núcleo Pindamonhangaba/SP,
apresentado pelo proponente Clube de Atletismo de Serrana.

R$

9.000,00

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$
9.000,00
Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

§ 1º O projeto Atletismo Cidadania – Núcleo Pindamonhangaba/SP visa proporcionar novas
oportunidades da prática de Atletismo, criando novos pólos para a prática da modalidade.
§
2º O projeto foi aprovado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São
Paulo, através da Comissão de Análise e Aprovação de Projetos – CAAP, como beneficiário dos
recursos da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte.
Art. 2º . Caberá à Secretaria de Juventude Esporte e Lazer do Município o acompanhamento das
ações relativas a autorização objeto desta Lei.
Art. 3º A autorização prevista no caput do art. 1º desta lei será pelo prazo necessário a execução do
projeto, de acordo com o plano de trabalho aprovado pela CAAP.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 29 de abril de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Cleber Bianchi
Secretário de Juventude Esporte e Lazer
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 29 de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.693, DE 26 DE AGOSTO DE 2014.
Institui a gratificação especial aos membros das Comissões de Sindicância ou de Processo
Administrativo Disciplinar.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder Gratificação Especial, ao servidor ocupante de
cargo de provimento efetivo estável, quando designado pela autoridade competente para participar
como membro em Comissão de Sindicância ou de Processo Administrativo Disciplinar que, embora
atenda o interesse público, sejam alheias as atribuições do cargo efetivo.
Art. 2º A gratificação pelo encargo por participação na Comissão de Sindicância ou de Processo
Administrativo Disciplinar terá caráter de verba eminentemente indenizatória, devida enquanto
o membro estiver no efetivo desempenho e exercício das funções e não têm natureza salarial,
não constituindo base de cálculo para adicionais ou quaisquer outras vantagens e não poderá ser
incorporado aos seus vencimentos.
Art. 3º A Gratificação Especial prevista nesta Lei será concedida mensalmente, nos seguintes
valores:

fls. 1

I – Presidente: 8,48 UFMPs (oito vírgula quarenta e oito Unidades Fiscais do Município de
Pindamonhangaba)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

II– Membros: 4,24 UFMPs (quatro vírgula vinte e quatro Unidades Fiscais do Município de
Pindamonhangaba) 3° VARA CÍVEL3° VARA CÍVELALCIDES RAMOS NOGUEIRA,

7803° VARA
VARA CÍVEL3°
VARA eCÍVEL3°
VARA que estiverem em
§ 1º A Gratificação Especial
seráCÍVEL3°
paga somente
ao presidente
aos membros
efetivo exercício de CÍVELCOMARCA
suas funções na DE
Comissão
Sindicante, não sendo devida quando estiverem
PINDAMONHANGABA
afastados por qualquer motivo ou quando faltarem injustificadamente.
FORO DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.105, DE 22 DE AGOSTO DE 2014.
Altera dispositivo do Decreto nº 3.936, de 15 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o Programa de
Garantia de Renda Mínima – PRGM.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 3.936, de 15 de fevereiro de 2002,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º ....
Parágrafo único. O recurso para execução deste programa será de R$70,00 (setenta reais para
complementação de renda, por família.”
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 22 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.102, DE 19 DE AGOSTO 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 5.691, de 19 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 especial no
valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), no Fundo Municipal de Assistência Social, no FMAS/Gestão.
A classificação orçamentária será:

§2º Para ter o direito à gratificação de que tratam os incisos I e II do artigo 3º, o presidente e
3° VARA
CÍVELdeverão participar de todas as reuniões no mês de referência,
membros da comissão
sindicante
exceto se houver ausência devidamente justificada por atestado de saúde e quando houver a causa
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Art. 4º O Presidente e Membros desempenharão suas atribuições concomitantemente com as de
Horário
de Atendimento
ao Público:
12h30min
às 19h00min
seus respectivos cargos,
funções
e empregos,
sendo das
vedado
o acúmulo
de gratificações, exceto
as gratificações legais previstas.

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

Art. 5º As despesas decorrentes EDITAL
da aplicação
desta Lei correrão por conta de dotação constante do
DE CITAÇÃO
orçamento vigente, suplementada se necessário.

09.00
SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20 Departamento de Finanças
9001 		
Reserva de Contingência

Art.
6º Esta
em vigor na data de sua publicação.
Processo
FísicoLeinº:entra0003437-58.2012.8.26.0445
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2014.
Ardito Lerário
Classe – Assunto:
Usucapião - UsucapiãoVito
Ordinária
Prefeito Municipal
Requerente:
Cecilia Macedo Gonçalves
e outro de Gouvêa
Edson Macedo
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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VARA
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VARA
PROCESSO Nº 0003437-58.2012.8.26.0445
3° VARA CÍVEL3° DE
VARA
CÍVELALCIDES RAMOS NOGUEIRA,
CÍVELCOMARCA
PINDAMONHANGABA
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FORO
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CÍVELCOMARCA
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Ferreira
de Sena,780,
MM.
Juiz(a)
de- Direito
da 3° VaraFone:
Cível,
do
FORO
DE
PINDAMONHANGABA
Alcides Ramos Nogueira,
., Real
Ville
CEP 12421-010,
(12)
3° VARA
CÍVEL
3643-2784,
Pindamonhangaba-SP
- E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Foro de Pindamonhangaba,
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de de Pindamonhangaba,
do
Estado
de
São
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na
Alcides Ramos
Nogueira, 780,
., Real Ville
- CEP 12421-010,
Fone: (12)
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forma da Lei, etc.
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento
Público: das 12h30min às 19h00min
EDITAL DEao
CITAÇÃO

08.244.0019.3

3.3.90.41 – Contribuições

R$

9.000,00

99.999.0030.1
9.9.99.99 – Reserva de Contingência (253)
R$
9.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP.
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416/3642-3316 - Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
É feita a presente INTIMAÇÃO por edital de SANDRO PAVESI DOS OROS, em virtude do mesmo
não ter sido encontrado no endereço indicado, nas vezes em que foi pro-curado, encontrandose em local incerto e não sabido, e atendendo ao requerimento do credor fiduciário, BANCO
BRADESCO S.A., devendo Vossa Senhoria comparecer a essa Serventia, no endereço supra,
das 09:00 às 16:00 horas, para efetuar o pagamento da im-portância em mora, além das
despesas de intimação e postagens, publicação do presente edital e emolumentos da qual é
devedor, em decorrência de atraso no pagamento das pres-tações relativas ao Instrumento
Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de
Alienação Fiduciária, entre outras avenças sob nº 215/000678662-6, firmado em 14/08/2012,
registrado sob nº 06, na Matrícula nº 36.468, neste registro imobiliário, tendo por objeto o imóvel
situado na RUA PROF. SIDNEI NOEL PINTO DA SILVA JR nº 63, RESIDENCIAL E COMERCIAL
VILLAVERDE, PINDAMO-NHANGABA-SP. O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze)
dias, a contar da ter-ceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e
consolidação da propriedade do imóvel na pessoa do credor/requerente.
Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2014.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -
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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2 COL 16 CM

Edital de Convocação
Jose Moreira presidente em exercício do Grêmio Esportivo Afizp convoca os associados para
participarem da assembleia geral, eleição e posse de diretoria a realizar-se às 19 horas do dia 15
de setembro de 2014 na sede do clube à Rodovia Manoel Cesar Ribeiro, nº 1206 – Santa Cecília
– Pindamonhangaba-SP.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP.
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416/3642-3316 - Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

É feita a presente INTIMAÇÃO por edital de ROSEMARY DA SILVA CASTRO, em virtude da mesma
não ter sido encontrada no endereço indicado, nas vezes em que foi pro-curada, encontrando-se em
local incerto e não sabido, e atendendo ao requerimento do credor fiduciário, BANCO BRADESCO
S.A., devendo Vossa Senhoria comparecer a essa Serventia, no endereço supra, das 09:00 às
16:00 horas, para efetuar o pagamento da im-portância em mora, além das despesas de intimação
e postagens, publicação do presente edital e emolumentos da qual é devedor, em decorrência de
atraso no pagamento das pres-tações relativas ao Instrumento Particular de Financiamento para
Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, entre outras avenças
sob nº 215/000678662-6, firmado em 14/08/2012, registrado sob nº 06, na Matrícula nº 36.468,
neste registro imobiliário, tendo por objeto o imóvel situado na RUA PROF. SIDNEI NOEL PINTO
DA SILVA JR nº 63, RESIDENCIAL E COMERCIAL VILLAVERDE, PINDAMO-NHANGABA-SP. O
prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias, a contar da ter-ceira e última publicação
deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa
do credor/requerente.
Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2014.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

publicação. IV – CETRAN: Encaminhamento do Recurso: 1-0175/14 Marcelo Ferreira Marques,
para julgamento em 2ª instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2014

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 013/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/ou parte dele,
um CAMINHÃO GUINCHO, abandonado na Rua JULIO AUGUSTO, bairro SANTA CECILIA, sob
a Placa BWF 6894, Cidade PINDAMONHANGABA/SÃO PAULO, para que efetue a retirada do
referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, apreensão e taxas de estadia do
mesmo, a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 26º e 27º
da Lei 1.411 de 10/10/1974.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 199/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 199/14, que cuida de “Aquisição de hortifrúti
para atendimento a alimentação escolar”, a Autoridade Superior, ante análise da equipe
técnica da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo – Alimentação Escolar, HOMOLOGA
e ADJUDICA o procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/preços R$):
Cauana Comércio de Produtos Alimentícios ME (01 – 3,31; 02 – 3,60; 03 – 4,25; 04 – 5,70;
05 – 13,40; 06 – 3,25; 07 – 3,30; 08 – 4,17; 09 – 3,80; 10 – 14,30; 11 – 3,35; 12 – 7,00; 13
– 6,50; 14 – 6,50; 15 – 4,40; 16 – 4,04; 17 – 2,90; 18 – 7,50; 19 – 7,85; 20 – 4,10; 21 – 6,40;
22 – 3,64; 23 – 7,00; 24 – 3,05; 25 – 4,10; 26 – 5,00; 27 – 5,80; 28 – 4,92; 29 – 7,27; 30 –
6,83; 31 – 2,45; 32 – 4,98; 33 – 20,93; 34 – 8,30; 35 – 14,25; 36 – 12,25).
Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 206/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 206/14, que cuida de “Contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem
e cáster para atender os veículos pesados (caminhões) pertencentes à frota municipal,
por um período de 12 meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/lotes): Tamel
Tratores e Máquinas de Terraplanagem Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 208/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 208/14, que cuida de “Aquisição de um pulverizador.
Aplicação uso do setor de pulverização de herbicida “mata-mato” da Subprefeitura de
Moreira César”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro
no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/lotes): Martini Comércio e
Importação Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 165/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 165/14, que cuida de “Aquisição de material
de enfermagem, para abastecimento das unidades de saúde”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra, conforme análise técnica da
Secretaria de Saúde e Assistência Social e parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos,
em favor da empresa (itens/lotes): Alxandre A. Souza EPP (09, 15, 16, 19, 24, 38, 71, 80,
82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97 e 101); CBS Médico Científica Comércio e Representação
Ltda. (32, 33, 39, 50, 65, 66, 67, 68, 75 e 77); Centrovale Soluções para Saúde Ltda. (10,
11, 22, 25, 27, 34, 81, 83, 85, 93, 94, 95 e 96); Cirúrgica Fernandes – Comércio de Materiais
Cirúrgicos Hospitalares (08, 28, 29, 30, 35, 45, 59, 60 e 84); Cirúrgica São José Ltda. (03,
04, 05, 06, 07, 21, 23, 31, 42, 51, 52, 79 e 99); Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (01,
70, 72 e 98); Crismed Comercial Hospitalar Ltda. (37); Dakfilm Comercial Ltda. (46 e 78);
Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda. (26 e 76); Júpiter Sitribuidora
de Produtos e Equipamentos Hospitalares Ltda. (14, 36, 40, 47, 73 e 74); Med Center
Comercial Ltda. (41, 43, 44, 48, 54, 55, 56, 57, 58 e 100); Nacional Comercial Hospitalar
Ltda. (13 e 49); Vital Hospitalar Comercial Ltda.(20, 61, 62, 63, 64 e 69). Item cancelado: 53.
Itens imprósperos: 02 e 17. Itens desertos: 12 e 18.
Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 205/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 205/14, que cuida de “Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços médicos em oftalmologia com fornecimento de
material e mão-de-obra, na especialidade de oftalmologia, para realização de exames e
procedimentos, pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes):
Instituto Suel Abujamra (01 e 02).
Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 207/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 207/14, que cuida de “Aquisição de peças de reposição
e assessórios para os equipamentos: roçadeira RO1500 pertencente à Secretaria de Obras
e Serviços, desta municipalidade”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO no
procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Lincetractor Comércio
Importação e Exportação Ltda. EPP (02, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25 e 26); Martini Comércio e Importação Ltda. (01, 03, 09 e 21); Tamel Tratores
e Máquinas de Terraplanagem Ltda. EPP (10, 13, 27, 28 e 29). Itens imprósperos: 14 e 30.
Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 210/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 210/14, que cuida de “Aquisição de uma “capinadeira
auto-propelida”, a ser utilizada na limpeza de ruas, praças e remoção de mato nas vias
publicas”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO no procedimento licitatório
supra em favor da empresa (item/lote): Pioneira Indústria de Equipamentos de Limpeza
Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 212/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 212/14, que cuida de “Contratação de empresa
especializada em reforma do equipamento para sinalização viária, montado sobre veículo
Volkswagen, modelo 8.150, ano 2004, placa DBA-0918”, a Autoridade Superior HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Tamel
Tratores e Máquinas de Terraplanagem Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 213/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 213/14, que cuida de “Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva
dos sistemas de ar condicionado, com fornecimento de peças, materiais, componentes
e mão-de-obra especializada, mediante regime de empreitada por menor preço global
visando atender às necessidades da prefeitura de Pindamonhangaba”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO no procedimento licitatório supra em favor da
empresa (item/lote): Officecenter Refrigeração e Comércio Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 25 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 214/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 214/14, que cuida de “Aquisição de insumos
laboratoriais aplicação laboratório municipal Dr. Paulo Emílio D’Alessandro”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO no procedimento licitatório supra em favor das
empresas (itens/lotes): R.Z. de Oliveira Diagnóstica EPP (15); Specialab Produtos e
Laboratórios Ltda. EPP (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 e 23).
Pindamonhangaba, 25 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 215/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 215/14, que cuida de “Aquisição de toner e cartucho para
uso da Fundação Dr. João Romeiro”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): HSX Comércio e
Serviço EIRELLI EPP (01, 02, 05, 06, 07, 09 e 10); Leandro Moutinho Caçapava Comércio
de Equipamentos de Informática Ltda. EPP (03 e 08); Orla Distribuidora de Produtos EIRELI
(04).
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 217/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 217/14, que cuida de “Aquisição de materiais de pintura
aplicação manutenções diversas no Distrito de Moreira César”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO no procedimento licitatório supra em favor da empresa
(item/lote): Raul Rabello Neto EPP (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11).
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 236/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 236/14, que cuida de “Aquisição de material
permanente e móveis hospitalares para o Pronto Atendimento Infantil”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO no procedimento licitatório supra em favor das
empresas (itens/lotes): Biosantec Comércio de Artigos Hospitalares Ltda. EPP (03, 10, 12,
13 e 14); Guilherme Kobbaz Darrigo ME (02, 04 e 05); Luiz C de Melo Souza Lorena ME
(07, 08, 09 e 15). Itens imprósperos: 01, 06 e 11.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 247/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 247/14, que cuida de “Aquisição de móveis para
a nova unidade do pronto atendimento infantil”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): A.
P. de Oliveira Comércio de Móveis para Escritório ME (07); CT Araújo Móveis ME (01, 02,
03, 10, 11, 12 e 15); Isabelle Castro Lemos EPP (04, 05, 06, 09 e 14); J. P. Alcantara Neto
& Cia. Ltda. EPP (08); Marfvale Comércio e Representação de Móveis para Escritório Ltda.
EPP (13).
Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 249/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 249/14, que cuida de “Contratação de empresa
especializada para efetuar serviços de manutenção corretiva em retro escavadeira Volvo,
modelo bl60 pertencente à Secretaria de Obras e Serviços desta municipalidade”, a
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO no procedimento licitatório supra em
favor da empresa (item/lote): Tamel Tratores e Máquinas de Terraplanagem Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 256/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 256/14, que cuida de “Contratação de empresa
especializada em prestação de cobertura securitária para os veículos oficiais pertencentes
à frota municipal, pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes):
Mapfre Seguros Gerais S/A (01 e 03); Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (02 e
04).
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2014.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 200/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica (a) CAPTAIN GULL COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE ARTIGO ESPORTIVO LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA JOAQUINA NUNES DE
OLIVEIRA, bairro CARANGOLA, inscrito no município sob a sigla NE11.16.12.005.000, QUADRA
J, LOTE 05, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 014/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/ou parte dele,
uma CARROCERIA VASCULANTE, cor VERDE, abandonado na Rua JULIO AUGUSTO, bairro
SANTA CECILIA, sob a Placa BSF 0741, Cidade SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SÃO PAULO, para que
efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, apreensão e taxas
de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o
artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

ROGAMA INÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP torna público que requereu na
CETESB Agência Ambiental- Taubaté, a Renovação da Licença de Operação, sito à
Avenida Alexandrina das Chagas Moreira, 964, Distrito Industrial Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB

LICENÇA DA CETESB

Sintex Automotive do Brasil Comp. Ind. Ltda torna público que requereu a
CETESB Ag. Amb. Taubaté, a renovação da Lic. Operação p/ fab.de peças e
acessórios p/ veículos automotores, sito a Rua Uelson de Freitas Ramos nº 390, Dist.
Ind. – Pindamonhangaba/SP.

HABITAR CONSTRUÇÕES SUSTENTAVÉIS LTDA-EPP declara que solicitou
a Cetesb, agência Taubaté, a Licença de Instalação para construção de casa pré
fabricadas de concreto, sito á Estrada Particular Jardim Regina, s/n - Bairro Atanásio
- Pindamonhangaba-SP.

LICENÇA DA CETESB

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS VIA
FUMCAD 2014
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA
SELEÇÃO DE PROJETOS RELATIVOS
À PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA
DOS
DIREITOS
DAS
CRIANÇAS
E
ADOLESCENTES QUE PODERÃO SER
FINANCIADOS PELO FUMCAD/SP 2014.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Pindamonhangaba CMDCA, criado pela Lei nº. 2.626/91, no uso
de suas atribuições estabelecidas pela Lei
8.069/90, estabelece procedimento e torna
público o Edital de Chamada Pública para
seleção de projetos que poderão ser financiados
com recursos subsidiados do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente FUMCAD que estejam em consonância com as
políticas públicas da Criança e do Adolescente
da Cidade de Pindamonhangaba e que sejam
inovadores e/ou complementares das atuais
políticas, conforme deliberação em 4ª Reunião
Extraordinária deste CMDCA, realizada aos 29
de julho de 2014, que aprovou o texto final deste
Edital.

29 de AGOSTO de 2014
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Associação de idosos
firma parceria com
Prefeitura e Fundo Social
Divulgação

CAPÍTULO I - DO OBJETO
Art. 1. Constitui objeto do presente Edital
a análise e seleção de projetos a serem
financiados com recursos do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente –
FUMCAD de Pindamonhangaba.
Art. 2º. Para os fins deste edital, entende-se
por projeto o conjunto de ações que abranjam
programas de promoção, proteção e de
defesa de direitos, bem como programas para
cumprimento de medidas socioeducativas a
serem desenvolvidas em determinado período
de tempo, com recursos captados por meio do
FUMCAD e ofertados pela iniciativa privada,
tendo como beneficiários segmentos de
crianças e adolescentes, segundo as linhas
de ações previstas na Lei Federal nº 8.069, de
13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente, e que poderão, ao final de sua
execução, ser incorporadas à rede pública de
serviços regulares, conforme avaliação de seus
resultados pelo CMDCA.
CAPÍTULO II - DOS EIXOS TEMÁTICOS
Art. 3. Os projetos submetidos à presente
seleção deverão indicar entre os eixos abaixo
discriminados, aquele de atuação principal.
I - Assistência Social
A - Serviço de Acolhimento Institucional:
a) Serviços de atendimento a adolescentes
egressos das medidas de internação e
semiliberdade, e que cumpram medidas
socioeducativas
em
meio
aberto,
excepcionalmente até 21 anos;
b) Programas de orientação e apoio à
adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e
de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);
c) Atendimento multidisciplinar às crianças
e
adolescentes
que
se
encontram,
provisoriamente, em medida de acolhimento
institucional e familiar;
d) Capacitação dos atores e profissionais com
atuação no acolhimento institucional e familiar;
e) Projetos que tenham como objetivo: auxílio,
apoio e orientação à família, à criança e
ao adolescente (atendimento psicossocial
e/ou jurídico) e ações que estimulem e
provoquem o desacolhimento e propiciem os
encaminhamentos necessários para garantir o
direito à convivência familiar natural, ampliada
ou substituta e comunitária.
B - Sistema de Garantia dos Direitos da Criança
e do Adolescente e suas ações:
a) Fortalecimento dos Fóruns e Redes de
defesa da criança e do adolescente;
b) Capacitação dos atores do SGDCA sistema de garantia de direitos da criança e do
adolescente;
c) Projetos de pesquisa, estudos, elaboração
de diagnósticos e monitoramento das políticas
públicas destinadas a crianças e adolescentes.
II - Saúde
a)
Projetos voltados a prevenção,
atendimento e acompanhamento de crianças
e adolescentes vítimas de violência e/ou abuso
sexual;
b)
Projetos voltados a prevenção e
combate, atendimento e acompanhamento de
crianças e adolescentes vitimas de abuso e/ou
exploração sexual;
c)
Projetos
voltados
para
a
prevenção, o atendimento, o acompanhamento
e/ou o tratamento ao abuso de álcool, tabaco e
outras drogas, cujo o público alvo seja a criança
e/ou adolescente;
d)
Projetos voltados a promoção,
atendimento e acompanhamento de crianças
e adolescentes em sofrimento mental e/ou com
deficiência.
III - Educação e Cultura
a)
Projetos que desenvolvam as
diferentes linguagens no campo das artes:
música, dança, teatro, literatura e artes visuais;
b)
Projetos de formação em valores,
disseminação de práticas restaurativas e de
mediação de conflitos no âmbito da escola;
c)
Projetos de formação de leitores.
IV – Esporte e Lazer:
a) Projetos de lazer por meio de atividades
lúdico-recreativas visando o atendimento a
crianças, adolescentes e suas famílias com foco
no fortalecimento dos vínculos inter-geracionais
da convivência familiar e comunitária;
b) Projetos de atividades físico-esportivorecreativas que visem à inclusão de crianças e
adolescentes com deficiência;
V - Trabalho
a) Projetos voltados à formação e/ou
qualificação profissional do adolescente e
de apoio à entrada no mercado de trabalho e
geração de renda;
b) Projetos com base na lei do Aprendiz nº
10.097/00, que permitam a formação técnica
profissional e metódica de jovens entre 14 e
17 anos e 11 meses, dentro dos princípios da
proteção integral do adolescente garantido pela
legislação brasileira.
Parágrafo único: Os proponentes devem
atentar-se para não abrirem serviços que
ultrapassem o tempo de convênio.
CAPÍTULO III - DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS
DE ANÁLISE
Art. 4. Para avaliação dos projetos apresentados
pelas organizações governamentais e não
governamentais, a comissão de análise
observará os seguintes critérios:
I – Consonância do projeto com a legislação
e normativas vigentes relacionadas à criança
e ao adolescente, em especial ao Estatuto da
Criança e do Adolescente, às Resoluções do
CONANDA, do CMDCA/Pindamonhangaba e
aos Planos Nacional, Estadual e Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente;
II – Capacidade técnica e administrativa da
organização para executar o projeto, devendo
o proponente apresentar a relação dos
recursos humanos que atuarão diretamente no
desenvolvimento do projeto em questão;
III – Quadro de recursos humanos compatíveis
com a proposta, observando-se a função do
mesmo no projeto;
IV – Compatibilidade entre a proposta
apresentada, a natureza e os padrões
específicos que compõem o tipo do projeto a
ser conveniado.
Parágrafo único: Os Projetos apresentados
devem ser inovadores e/ou complementares
à política pública existente na cidade
de
Pindamonhangaba,
sendo
vedados
financiamentos de projetos cuja política já é
uma ação continuada.
CAPÍTULO IV - DA QUANTIDADE DE
PROJETOS
Art. 5. As organizações governamentais e não
governamentais sem fins lucrativos poderão
apresentar até 05 (cinco) projetos no presente
edital.
CAPÍTULO V - DO REGISTRO
Art. 6. Na elaboração dos Planos de Trabalho
deverão ser rigorosamente observadas as
orientações contidas na Resolução CMDCA nº.
15/2012.
Art. 7. O prazo de execução dos projetos será
de até 1 (um) ano, renovável mediante novo
processo de seleção.
Art.8. A proposta de projeto somente será
considerada aprovada se o proponente e/ou o
programa e/ou o projeto estiver devidamente
registrado no CMDCA/Pindamonhangaba.
Parágrafo Primeiro: No caso dos registros em
análise para renovação e/ou registro novo
deverá o proponente apresentar protocolo
de entrada no CMDCA com data anterior a
publicação do presente edital.
Parágrafo Segundo: Será anulada a aprovação
do Projeto cuja proponente tiver indeferida

O Departamento de Assistência Social está
aberto para atender as entidades
A Associação de Idosos do bairro das Campinas firmou parceria com
o Fundo Social de Solidariedade e com o Departamento de Assistência
Social da Prefeitura. Na
última terça-feira (26)
houve um encontro na
Casa do Jovem, no bairro.
A associação não tem
sede própria e desenvolve várias atividades no
bairro desde 2005, tendo
como principal objetivo a
inserção do idoso no convívio social da comunidade. Dentre as atividades
desenvolvidas estão artesanato, danças, ginástica,
passeios, bingos, almoços
a renovação do Registro no CMDCA/
Pindamonhangaba ou tenha protocolado
solicitação de registro e/ou renovação após a
publicação deste Edital.
CAPÍTULO VI - DA APRESENTAÇÃO DOS
PROJETOS
Art. 9. As organizações deverão protocolar
as suas Propostas de Trabalho no setor
de protocolo da Prefeitura Municipal, à Av.
Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400,
Centro, respeitando seus dias e horários de
funcionamento no período de 1º de AGOSTO a
1º de SETEMBRO DE 2014.
Parágrafo Primeiro – A Proposta deverá ser
acompanhada de:
I – Apresentação de cópia simples de registro no
CMDCA ou protocolo original de novo pedido e/
ou pedido de renovação.
II – Descrição Técnica do Projeto.
III – Planilha de Custos com memória de cálculo.
Art.10. Os projetos apresentados serão
avaliados pela Comissão de Análise de
Projetos do CMDCA/Pindamonhangaba, que
fará publicar até 31 de OUTUBRO DE 2014,
no Diário Oficial da Cidade, a lista dos projetos
apresentados e aprovados que serão incluídos
no Banco de Projetos podendo assim concorrer
ao recebimento de verbas do FUMCAD.
Art. 11. O Plano de Trabalho deverá ser
apresentado de acordo com o modelo padrão
elaborado pelo Departamento de Assistência
Social e/ou conforme descrito abaixo no artigo
13.
Art. 12. Caso seja aprovado, o Plano de
Trabalho deverá ser acompanhado de cópia
dos documentos necessários a celebração de
contrato público, conforme os referidos no artigo
35 da Instrução Normativa TCESP 02/2008.
CAPÍTULO VII - DO CONTEÚDO DOS
PROJETOS
Art.13. Os Projetos deverão ser formatados, de
acordo com os itens descritos abaixo:
I – Folha de rosto, contendo a identificação
da organização, do representante legal,
do responsável técnico pelo projeto e do
coordenador do projeto.
II – Descrição técnica do projeto, contendo:
1) Identificação do Projeto: nome do
projeto, Entidade proponente, indicação do
eixo prioritário, dados de identificação do
representante legal da Organização e do
responsável técnico pelo Projeto;
2) Apresentação da Organização (pequeno
resumo) com dados e informações relevantes
sobre a área de atuação;
3) Apresentação do Projeto – Nome e
Justificativa, especificando a pertinência e
necessidade do Projeto;
4) Objetivos do Projeto – Geral e Específicos,
com base na justificativa, definir os objetivos que
se pretende alcançar;
5) Beneficiários – Público a ser abrangido,
especificar os beneficiários diretos e indiretos
da ação;
6) Abrangência geográfica – Indicar os bairros,
distritos administrativos, bem como o local de
desenvolvimento das atividades, caracterizando
a região de atuação;
7) Metodologia – Descrever o método aplicado e
a dinâmica do trabalho;
8) Resultados esperados – Realizações que
permitirão a consecução do (s) objetivo (s).
Definir os resultados quantitativos e qualitativos;
9) Sistema de monitoramento e avaliação
– Apresentar os indicadores quantitativos e
qualitativos a partir dos resultados definidos,
bem como os meios de verificação a serem
utilizados, levando em consideração a análise
do território e da política publica local;
10) Recursos Humanos – descrever as funções
desempenhadas por todos os profissionais
e demais agentes do Projeto, respeitando a
legislação vigente;
11) Cronograma de execução do Projeto –
Especificar mês a mês, quais ações/atividades
serão desenvolvidas;
12) Contrapartida – Especificar, descrevendo
item a item, a contrapartida oferecida pela
Entidade proponente;
13) Planilha de Despesas:Apresentar junto com
a proposta de Trabalho, planilha justificando as

despesas para desenvolvimento do Projeto, por
itens, detalhadamente com memória de cálculo
anexa, especificando os custos mensais e totais
e parâmetros utilizados, conforme abaixo:
a) Planilha detalhada com demonstração
dos itens de despesa solicitados para
desenvolvimento do Projeto.
b) Planilha detalhada com demonstração dos
itens de despesa da Contrapartida da Instituição
no valor mínimo de 5% (cinco por cento) do valor
total do Projeto;
c) Composição do Valor Total do Projeto
considerando os valores solicitados para a
execução do Projeto acrescidos dos valores
oferecidos na Planilha de Contrapartida da
Instituição;
d) Justificativa das despesas por itens;
e) Cronograma de execução físico financeiro,
com a respectiva memória de cálculo de todas
as despesas, inclusive da contrapartida, na
hipótese de ser financeira.
Parágrafo único: A justificativa das despesas
deve apresentar nexo causal com o objeto do
projeto.
CAPITULO VIII - DA CONTRA PARTIDA
Art. 14. Constitui ainda condição para a análise
do projeto, bem como celebração do contrato,
a oferta pela organização proponente, de
contrapartida, que poderá assumir a forma de
transferência de recursos financeiros ou de
bens e serviços, desde que economicamente
mensuráveis e claramente detalhados no plano
de trabalho.
Parágrafo Primeiro. Quando financeira, a
contrapartida será depositada na conta bancária
específica do contrato, observada sempre
a evolução afinada dos valores repassados
pelo Município e ofertados pela entidade, de
forma que o cronograma de gastos preveja um
proporcional desembolso, ao longo da execução
do contrato, por ambos os partícipes.
Parágrafo Segundo. Quando atendida por
meio de bens e serviços, a razoabilidade do
valor correspondente à contrapartida deverá
se aferida por meio de pesquisa de preços de
mercado, a qual necessariamente instruirá os
autos do contrato.
Parágrafo Terceiro. A contrapartida deverá ser de
no mínimo 5% (cinco por cento) do valor total do
projeto, regularmente demonstrada no momento
do contrato por meio, inclusive, da apresentação
de recibos, notas fiscais entre outros.
CAPÍTULO IX - DESPESAS VEDADAS
Art. 15. São vedadas despesas com:
I - Qualquer espécie de remuneração a
dirigentes da entidade ou a servidores públicos
federais, estaduais ou municipais integrantes da
administração direta ou indireta, inclusive por
serviços de consultoria ou assistência técnica e
contábil, bem como despesas a título de taxa de
administração, de gerência ou similar;
II - Tributos, serviços de consultoria, assistência
técnica,
contabilidade
e
administração,
incluindo-se os funcionários responsáveis por
estas atividades, mesmo que para exercerem
essas funções dentro do objeto do contrato;
III - Pagamento de custos bancários como tarifas,
taxa de administração, multas, juros ou correção
monetária, inclusive aquelas decorrentes de
pagamento ou recolhimento fora do prazo;
IV – Publicidade, salvo as de caráter educativo,
informativo ou de orientação social, nas quais
não constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades
ou servidores públicos;
V – Investimento em aquisição, construção,
reforma, manutenção e/ou aluguel de imóveis
públicos e/ou privados, salvo quando a instalação
for de uso exclusivo da política de atendimento à
criança e adolescente, e, no caso de aluguel, por
tempo determinado, condicionados à aprovação
do Plenário do CMDCA;
VI – Utilização, mesmo em caráter emergencial,
dos recursos em finalidade diversa da
estabelecida no projeto;
VII - Administração e manutenção da entidade,
tais como: aluguel da sede da entidade,
água, luz, telefone e impostos, bem como
despesas com serviços de cartório e motoboy
da administração da convenente e do objeto
do contrato, ou realização de despesas com
ornamentação, cerimonial e coffee-break;

VIII) Vale transporte, vale refeição e auxilio
médico para funcionários da administração da
entidade que não trabalharem diretamente para
a execução do objeto do contrato;
IX) Táxi, combustível e estacionamento para
funcionários da administração da entidade
e dos participantes das atividades do objeto
do contrato, exceto vans, micro ônibus,
ônibus e similares utilizados pelas crianças e
adolescentes beneficiários do objeto do contrato;
X) Realização de despesas com cartão de
débito ou de crédito de pessoa física ou pessoa
jurídica;
XI) Remuneração a integrantes do corpo
dirigente e técnico da instituição ou Pessoa
física ou Jurídica para gerir ou administrar o
objeto do contrato;
XII) Despesas maiores de 70% do valor do Projeto
sem a Contrapartida com Recursos Humanos,
incluindo todos os regimes de contração: CLT
(Consolidação das Leis Trabalhistas), RPA
(Regime Periódico de Apuração), serviços
prestados por terceiros (terceirizados), Pessoa
Jurídica, Microempreendedor Individual (MEI),
exceto despesas de serviços de terceiros com
locação de quaisquer meios de transportes
terrestre para o público alvo e que tenham nexo
causal com o projeto;
XIII) Despesas maiores de 30% com aquisição
de materiais permanentes, bens imóveis e
veículos de qualquer espécie;
XIV) Aditamento com alteração do objeto;
XV) Oferta, a título de contrapartida, de
despesas de custeio da entidade.
Art. 16. O proponente deverá ainda respeitar
demais vedações legais, bem como as
provenientes de Resoluções do CONANDA e
que não estejam discriminadas neste Edital.
CAPÍTULO X - DA COMISSÃO DE ANÁLISE
Art. 17. Todas as propostas serão analisadas
pela Comissão de Análise e Avaliação de
Projetos, segundo os critérios da Lei nº. 8069/90,
das Resoluções CONANDA e CMDCA e deste
Edital, submetidas à aprovação do Plenário
do CMDCA, sendo que o representante da
proponente não poderá analisar o próprio projeto
e deverá abster-se do direito de voto.
CAPÍTULO XI - DA METODOLOGIA DE
ANÁLISE DOS PROJETOS
Art. 18. As propostas serão avaliadas pela
Comissão em quatro fases distintas:
a) HABILITAÇÃO: Nesta fase será julgada a
condição de habilitação da proponente para
participar da presente seleção pública, em
que será considerado, obrigatoriamente, o
cumprimento do presente edital;
b) AVALIAÇÃO: Nesta fase a Comissão fará
analise e avaliação dos projetos apresentados;
c) SELEÇÃO: Nesta fase, a Comissão
selecionará as propostas que serão incluídas no
banco de projetos.
CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 19. A celebração de contrato com as
Organizações somente se efetivará com
aquelas que comprovem dispor de condições
para consecução do objeto do plano de trabalho
e atendam aos requisitos legais inerentes à
celebração de todo e qualquer contrato com a
Administração Pública.
Art. 20. Das doações ao FUMCAD, dirigidas
ou não dirigidas, serão retidos 15%, sendo
que 5% serão repassadas a instituições de
acolhimento de crianças e adolescentes,
conforme determinação legal e 10% serão para
fortalecimento do CMDCA e/ou financiamento de
projetos não contemplados por captação direta.
Art. 21. Os casos não previstos neste Edital
serão resolvidos pelo Plenário do CMDCA.
Art. 22. O CMDCA publicará a relação dos
projetos aprovados na imprensa oficial.
Art. 23. As destinações de recursos do FUMCAD
serão deliberadas exclusivamente pelo Plenário,
podendo ser consideradas as eventuais
sugestões dos contribuintes.
Art. 24. Este Edital entrará em vigor a partir
da data de sua publicação no Diário Oficial da
Cidade.
Pindamonhangaba, 29 de julho de 2014
Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA

e jantares.
O presidente da associação agradeceu pela parceria
firmada e avaliou como positiva esta ação, pois, viabilizará muitos encontros e
atividades para os idosos.
Na oportunidade, o
coordenador do Fundo
Social de Solidariedade
comunicou a entidade
que, em breve, um novo
projeto será instalado no
local, o de padaria artesanal. Ele será oferecido por meio de parceria
entre o Fundo Social de
Solidariedade de Pindamonhangaba e o Fundo
Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo.

Polícia
Acidente deixa pedestre
e motorista machucados
Um motociclista de 21
anos, que trafegava pelo
bairro São Benedito, sentido centro, atropelou um homem que atravessava a rua
na última quarta-feira (28).
O acidente aconteceu
na rua Major José dos
Santos Moreira quando
um homem que atravessava aquela via foi atin-

gido por uma moto. O
homem levantou-se e foi
embora, alegando que
não havia se machucado.
O motociclista foi encaminhado para o Pronto-Socorro. Algumas horas depois o homem atropelado
deu entrada no PA da Unimed, pois havia quebrado
a perna esquerda.

Polícia aprende carro
de homem que dirigia
alcoolizado
A Polícia Militar flagrou um caso de embriaguez no volante na última
quarta-feira (27).
Um homem estava conduzindo seu carro quando
foi abordado pela polícia,
que percebeu a atitude es-

tranha do motorista.
O rapaz, de 40 anos, foi
conduzido ao 1º DP para
elaboração de BO e coleta de sangue para comprovar o índice de álcool.
O homem foi liberado e o
veículo apreendido.

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
CACS-FUNDEB – PINDAMONHANGABA
2013 – 2015
Conselhofundeb_pinda@ig.com.br
CONVOCAÇÃO
Convocamos os Srs. Conselheiros do CACS - FUNDEB e demais interessados para
a reunião mensal no dia 02/09/2014 às 18:15 hrs, na SEC – Secretaria de Educação
de Pindamonhangaba, à Avenida Fortunato Moreira ,173, centro .
Pauta:
* Visita feita REMEFI Moacir de Andrade
*Pedidos feitos à SEC
Ronaldo Pinto de Andrade
Presidente do CACS-FUNDEB

SEXTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Novos alunos participam de exame
Novos alunos de natação e hidroginástica do
Centro Esportivo José Ely
Miranda, “Zito”, fazem
exame médico no sábado
(30), a partir das 9 horas.
A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer está
convocando os alunos que
constam na lista de espera. A equipe entrou em
contato com cada um e informou sobre a realização
do exame.
Interessados em pra-

ticar uma das atividades
esportivas oferecidas devem comparecer (levar
documento com foto) aos
seguintes locais: Centro
Esportivo José Ely Miranda, João Carlos de Oliveira, “João do Pulo”, Rita
Eni Cândido, “Ritoca” no
Araretama, ou na Cidade
Nova e deixar o nome na
lista de espera. O atendimento é de segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h30
e das 13h30 às 17h30.

Rodadas deste final de
semana no futebol
Sub 11 - sábado às 8h30
PS Gerezim x Cidade Nova
Local: Azeredo
São Paulo x Santos
Local: Morumbi
Tipês x Ferroviária
Local: Macedão
Folga - Etna

Marcos Vinício Cuba

Os exames serão para os alunos que haviam deixado o nome na lista de espera da natação e da hidroginástica

Inscrições para corrida noturna
começam na terça-feira
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Pindamonhangaba convida
a população para participar da corrida noturna
que será realizada dentro das festividades São
Vito, no Vale das Acácias, no dia 6 de setembro. A largada será às
18 horas e as vagas são
limitadas (apenas 200).
As inscrições são para
três categorias: adulto
(18 a 30 anos), máster
(31 a 45 anos) e veterano (acima de 46 anos).
Para garantir a vaga
é preciso ir ao Centro
Esportivo José Ely Mi-

Sub 15 - sábado às 10 horas
PS Gerezim x Colorado
Local: Azeredo
São Paulo x Santos
Local: Morumbi
Inter Pinda x Ferroviária
Local: Ramirão
A Mil Por Hora x Etna
Local: Jardim Regina
Quarentão - domingo às 8h45
São Paulo x Santa Luzia
Local: Morumbi
Bela Vista x Mombaça
Local: Bairro das Campinas
Independente x Tipês
Local: Bosque
Ramos x Cidade Nova
Local: Ramos
Folga - Andrada

Divulgação

Serão apenas 200 vagas disponíveis para a competição
randa, “Zito”, com um
documento com foto. As
inscrições serão realizadas entre os dias 2 e 5,

das 9 às 11 horas e das
14 às 17 horas.
Esta corrida será em
homenagem a Joel Batista

de Oliveira. Os participantes receberão medalhas.
Os classificados entre 1º e
3º lugares, troféus.

Festival de avaliação esportiva
termina neste domingo

Primeira Divisão - domingo às 10h30
Chave A
Rosário x Jardim Cristina
Local: Ramirão
Araretama x A Mil Por Hora
Local: Feital
Sapopemba x Areião
Local: Azeredo
Chave B
100 Nome x Tipês
Local: Santa Cecília
Cantareira x Vila São José
Local: Maricá
Castolira x Real Esperança
Local: Afizp

OAB busca reabilitação
contra Bar do Zé do Café
Pelo futsal sub 20, o Castolira A enfrenta Fênix
nesta sexta-feira (29), às 19h30, no ginásio do Tabaú;
às 20h30, pela categoria adulta ‘Copa do Comércio’,
a OAB tenta se reabilitar contra o Bar do Zé do Café.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Neste final de semana
serão avaliados alunos de
basquetebol e alguns do
futsal. No basquetebol a
avaliação será no ginásio
do Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira, “João
do Pulo”, no sábado (30) e
domingo (31). A avaliação
do futsal será no Alto Tabaú, domingo (31). As avaliações serão feitas a partir
das 8 e das 13 horas.
O Festival de Avaliação
da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer começou dia 26 de julho, com a
modalidade judô. No dia
1º de agosto, futebol; dia
2, ginástica artística e rít-

Marcos Vinício Cuba

O final de semana terá avaliação de basquete e futsal
mica; dias 2,3 e 9, futsal;
16,17 e 23, voleibol, e dia
24, handebol.
As avaliações são realizadas semestralmente,
tanto para as ativida-

des coletivas de quadra
e campo como para as
aquáticas. Após as observações pelos profissionais das respectivas
modalidades, os atletas

são convidados a integrar as turmas de treinamento e têm a oportunidade de representar
Pindamonhangaba nas
competições.

Corrida do Escola da Família será domingo
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Na manhã de domingo (31), às
9 horas, na praça Padre João de
Faria Fialho, será realizada a VI
Corrida em homenagem a João
Carlos de Oliveira, “João do Pulo”,

promovido pela Diretoria Regional
de Ensino sediada em Pindamonhangaba. As inscrições podem ser
feitas uma hora antes da largada
ou então pelo e-mail corridapef@
gmail.com.
Podem participar pessoas de

ambos os sexos, representantes
das Forças Armadas, clubes, associações, organizações de classes,
escolas estaduais, municipais, particulares, estudantes, entre outros.
As provas serão disputadas nas
seguintes categorias: pré-mirim, mi-

rim, infantil, juvenil, adulto, máster,
veterano 1 e 2, veteraníssimo 1 e 2
e caminhada livre, com percurso de
4 km. Participantes que completarem o percurso receberão medalha
de participação e os três primeiros
de cada categoria, troféus.

