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Bela Vista é 
campeão do 
Quarentão

Grilo disputa Mister Universo

O IA3 - Instituto de 
Acolhimento e Apoio 
ao Adolescente, de 
Pindamonhangaba, 
foi um dos 
vencedores da 7ª 
edição do concurso 
“Volkswagen na 
Comunidade”. 

Além de uma 
premiação em 
dinheiro, o IA3, que 
atende mais de 400 
jovens, vai ganhar 
um curso de Gestão 
de Projetos Sociais.

Casa Noel vai 
benefi ciar três 
instituições

A edição deste ano da Casa 
Noel vai benefi ciar três insti-
tuições assistenciais de Pin-
damonhangaba (Lar São Ju-
das Tadeu, Apae e IA3), além 
da ex-atleta Lígia Maria Fer-
reira da Fonseca.

As idealizadoras do even-
to, Judith Fernandes e An-
dréa Gonçalves, disseram 
que a Casa de Noel busca no-
vas oportunidades e parcei-
ros, e o seu sucesso cresce a 
cada ano. 

Estudantes 
se preparam 
para avaliação 
do Saresp

Após o recesso, os alunos 
do 2º, 3º, 5º, 7º e 9º anos 
do Ensino Fundamental e da 
3ª série do Ensino Médio da 
Rede Estadual se preparam 
para a avaliação do Saresp. 
Este ano, estudantes de esco-
las particulares, Sesi e Centro 
Paula Souza em todo o estado 
também participam da prova.

FUNVIC PROMOVE 
SIMPÓSIO 
FARMACÊUTICOINSCRIÇÕES 

PARA
CONCURSO 
DE ESCREVENTE 
ATÉ SEXTA-FEIRA

HISTÓRIA 
TRAZ A VISITA 
DO ARTISTA 
MENOTTI DEL 
PICCHIA  

O Bela Vista bateu o Mombaça por 
3 a 1 no domingo (19) e conquistou o 
Campeonato Quarentão. Os gols foram 
marcados por Luiz Fernando, Lu e Xuxa; 
Silvinho descontou para o Mombaça. Após 
o árbitro José Anderson apitar o fi m do 
jogo, torcedores, jogadores e comissão 
técnica iniciaram a comemoração do 
tricolor.

Projeto do Instituto IA3 
vence prêmio nacional

O pindamonhangabense José Luís Ca-
milo Filho, o Grilo, chegou nesta quarta-
feira (22) à Inglaterra, onde vai disputar o 
Mister Universo no sábado (25). Atual cam-
peão do mundo de fi siculturismo, Grilo dis-
se que está ansioso com a competição mais 

importante da categoria. “Treinei muito 
para este momento e vou me empenhar ao 
máximo para trazer mais este título para 
Pinda. Sei que será muito difícil porque os 
grandes nomes da Europa também estão 
classifi cados, mas eu estou confi ante”.

Assessoria IA3

Troféu vai para a galeria do clube
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* José Valdez de Castro Moura

VANGUARDA LITERÁRIA

Renegociação

‘Feirão Limpa Nome’ será 
oportunidade para endividados

* O autor é médico, Mestre e Doutor pela USP, Professor Universitário, 
Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das 

Universidades de Bonn,  Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor 
Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne).

2º Simpósio farmacêutico da Funvic

R$ 50 milhões: 
Lotéricas de 
Pinda apostam 
nos bolões

A Mega-Sena segue acu-
mulada e pode pagar o prê-
mio de R$ 50 milhões para 
quem acertar os seis núme-
ros do concurso 1.646.  O 
sorteio será realizado, nesta 
quarta-feira (22), às 20h25 
(horário de Brasília), no es-
túdio da Rede TV, em Osas-
co (SP), com transmissão ao 
vivo pelo programa Momen-
to da Sorte.

Em Pindamonhangaba, 
as casas lotéricas estão apos-
tando nos bolões para atrair 
os apostadores.

Vagas para cursos profi ssionalizantes

Estudiosos de Teoria Literária afi r-
mam que a boa Literatura, na 
maioria das vezes, é um proces-

so vivencial, somente exequível após 
muita experiência e amadurecimento. É 
exatamente isso o que acontece com o 
mundo literário de Ana Lins dos Guima-
rães Peixoto Bredas, por nós conhecida 
como CORA CORALINA, que nasceu na 
Cidade de Goiás em 1889 e faleceu em 
Goiânia em 1985. Seu primeiro livro: 
”Poemas dos Becos de Goiás e Estórias 
Mais” foi publicado quando ela tinha 76 
anos de idade, e, com certeza, passaria 
despercebida no cenário cultural brasi-
leiro se os seus escritos não tivessem 
caído nas mãos generosas de um autor 
consagrado chamado Carlos Drummond 
de Andrade que a tirou do anonimato. 
Fico a meditar: Quais fatos levam um 
cientista, um pensador, um escritor se 
tornar conhecido e, que motivos condu-
zem outros para o anonimato?

A Serasa Experian – órgão de defesa do cré-
dito – deu uma boa notícia aos brasileiros 
endividados esta semana. Entre os dias 4 e 

8 de novembro, a instituição vai promover o ‘Fei-
rão Limpa Nome’, onde consumidores inadim-
plentes poderão tentar renegociar suas dívidas. 
De agora até a data, é bom já juntar os carnês e 
fazer a lista das dívidas.

O evento terá a versão presencial, em São Pau-
lo, além da opção online, para consumidores de 
todas as cidades.

O órgão informou que serão oferecidos descon-
tos e condições de pagamento especiais para que 
os inadimplentes coloquem a vida fi nanceira em 
ordem. Nas edições anteriores, os descontos che-
garam a 95%.

Na oportunidade as pessoas poderão renegociar 
as dívidas diretamente com as próprias credoras, 
que devem apresentar planos individuais, com o 
objetivo de facilitar a conversa e proporcionar um 
bom resultado ao fi nal do acordo.

Pode ser uma grande oportunidade para as 
pessoas que não têm conseguido quitar dívidas de 
qualquer natureza.

Um levantamento feito pela própria instituição 
esta semana, revelou que cerca de 2% dos cheques 
emitidos não têm fundos.

Segundo o Serasa, de janeiro a setembro de 
2014, aproximadamente 11,7 milhões de cheques 
foram devolvidos. De acordo com especialistas, 
a ausência de fundos é um refl exo da situação do 
país e motivada por diversos fatores econômicos, 
como infl ação elevada, juros altos, estagnação 
econômica, baixos salários e falta de emprego.

A situação pode se agravar se os consumido-
res não forem conscientes até o início de 2015, 
devido aos gastos com as festas de final de ano, 
tanto as confraternizações com amigos do traba-
lho, escola e grupos em geral, mas também como 
Natal e Ano Novo, com alimentação, presentes, e 
viagens, além de IPVA, IPTU, material escolar e 
outros gastos.

Com economia enfraquecida e consumidor com 
cabeça nas nuvens, a situação fi ca vulnerável. É 
preciso ter cautela e prudência antes de se endivi-
dar, porém se a circunstância se agravar, a rene-
gociação é o melhor caminho.

A EXCEPCIONAL POETISA GOIANA

Sem dúvida, perde a humanidade ao 
não ter a oportunidade de presenciar 
o fulgor de estrelas que se extingui-
ram. Por sorte, CORA CORALINA teve 
reconhecimento nacional ao receber o 
Prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano 
(em 1989) concedido pela União Bra-
sileira de Escritores.  A grande poetisa 
e contista goiana publicou entre outras 
obras: ”As Cocadas”(literatura infan-
til), ”Meu Livro de Cordel”,  ”Estórias 
da Casa da Ponte” e “Vintém de Cobre 
– meias confi ssões de Aninha”, obra 
escrita em forma de poesia narrativa, 
livro na qual ela recorre a seu passado 
e redescobre um tempo perdido. Apre-
ciemos esta beleza de pérola literária 
neste pequeno trecho: ”Que procura 
você, Aninha? Que força a fez despe-
daçar as correntes de afeto trazê-la de 
volta às pedras lapidares do passado? 
Sozinha, sem medo, vinte e sete anos 
já passados... Meu vintém perdido, 

meu vintém de felicidade, capacidade 
maior de ser eu mesma, minha afi rma-
ção constante”.

A literatura extraordinária de CORA 
CORALINA fascina e emociona pela 
simplicidade grandiosa e pela obser-
vação extremamente aguda de um ser 
humano sofrido e vivido. Em “Vintém 
de cobre“, ela é dura com a rudeza da 
escola e do mundo cruel dos adultos 
que se fazem surdos à voz inocente e 
sábia das crianças. Bem-aventurada 
CORA CORALINA, que, como diz São 
Mateus em seu Evangelho: ”Os que se 
assemelham às crianças merecem o 
reino do céu!”.

Alguém já pensou como essa mulher 
extraordinária, embriagada de poesia, 
encara a fi gura do POETA? Refl itamos 
no que ela diz: ”Poeta é ser ambicioso, 
insatisfeito, procurando no jogo das 
palavras, no imprevisto do texto, atingir a 
perfeição inalcançável. O autêntico sabe 
que jamais chegará ao Prêmio Nobel. O 
medíocre se acha sempre perto dele“. 
Mulher forte, arraigada ao cotidiano, nos 
ensinou: ”O saber se aprende com os 
mestres. A sabedoria só com o corriquei-
ro da vida; o que vale na vida não é.” Cora Coralina

A Funvic - Faculda-
de de Pindamonhan-
gaba realiza entre esta 
quarta-feira (22) e sex-
ta-feira (24), o 2º Sim-
pósio Farmacêutico da 
instituição. A abertu-
ra solene acontece às 
18h30, no Campus Du-
tra. Durante o simpó-
sio serão oferecidos 
minicursos, palestras 
e mesas-redondas 
com profissionais re-
nomados, que muito 
contribuirão com a 
formação dos alunos.  
Mais informações pelo 
telefone 3648-8323.

O Senai de Pindamonhangaba 
está com vagas abertas para cursos 
gratuitos na unidade do bairro Vila 
Rica. Os cursos disponíveis são de 
Traçador de Caldeiraria e Inspetor 
de Qualidade. Para se inscrever é 
preciso ter mais de 16 anos e com-
parecer na unidade com os seguin-
tes documentos: RG, CPF, Com-
provante de endereço com CEP, 
comprovante de escolaridade, e os 
documentos dos pais, caso seja me-
nor de idade.

As vagas são limitadas, mais in-
formações pelo telefone 3637-5403 
ou 9 8131-3782.

Inscrições para concurso 
do Tribunal de Justiça 
vão até sexta-feira

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo está com inscri-
ções abertas para o concur-
so público de escrevente. Os 
interessados devem acessar 
o site www.vunesp.com.br 
até esta sexta-feira (24) e a 
taxa é de R$ 50. A exigên-

cia para a função é o En-
sino Médio completo. São 
471 vagas com salário de R$ 
3.878,07, mais auxílio para 
alimentação, saúde e trans-
porte. A aplicação da prova 
está prevista para 7 de de-
zembro.

Divulgação
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Equipe do 
Bela Vista é 
campeã do 
Quarentão

O atleta Pindamonhaga-
bense José Luís Camilo, mais 
conhecido como ‘Grilo’, de-
sembarcou em Londres (In-
glaterra) na madrugada de 
quarta-feira (22), após passar 
em Amsterdã (Holanda). Atu-
al campeão do mundo, Grilo 
busca o Mister Universo, na 
categorial Mr. Class 4 – para 
atletas de até 1,65m e Overall 
– melhores de todas as cate-
gorias. O evento acontece nes-
te sábado (25), no condado de 
Southport.

O fisiculturista garantiu a 
vaga depois de se consagrar 
Campeão Brasileiro Overall 
2014 e Campeão Mundial de 
2014 na Irlanda.

Em entrevista exclusiva à 
Tribuna do Norte, Grilo dis-
se que está confiante, embora 
saiba que terá que superar os 
maiores nomes da modalida-
de. “Na Europa o esporte é 
mais difundido que aqui no 
Brasil e têm atletas multicam-
peões, verdadeiras lendas. Se-
rei o único brasileiro na Mr. 
Class 4 e terei adversários de 
todo o mundo, mas acredito 
que os competidores da Rús-
sia e da Polônia sejam hoje 
meus maiores adversários de-
vido à importância que eles 
dão ao fisiculturismo”.

Ele revela que treinou mui-
to para a competição. “Colo-
quei todas as minhas ener-
gias psíquicas e físicas neste 
momento especial da minha 
carreira. As últimas semanas 
foram tensas, estressantes, 
nervosas, mas mantive minha 
concentração no mundial”.

Para todos os fisiculturis-
tas, disputar o Mundial, prin-
cipalmente o troféu Arnold, 
é um sonho. Para Grilo, isso 
não é diferente. “A compe-
tição é uma homenagem ao 

Uma das instituições ganha-
doras da 7ª edição do concurso 
“Volkswagen na Comunida-
de”, realizado pela Fundação 
Volkswagen, é o Instituto IA3 
- Instituto de Acolhimento e 
Apoio ao Adolescente, de Pinda-
monhangaba.

O projeto “Vem Ser” foi con-
templado pela iniciativa e todos 
os projetos ganhadores em todo 
o país receberão um prêmio em 
dinheiro, que deve ser investido 
em ações de transformação so-
cial. No total, 10 instituições se-
rão beneficiadas, e, junto com as 
finalistas também ganharão um 
curso de Gestão de Projetos So-
ciais. O IA3 atende mais de 400 
jovens e destes, cerca de 90 são 
do programa de aprendizagem.

O objetivo do projeto de Pin-
da é qualificar profissionais em 
técnicas artesanais (produção 
de papel artesanal, patchwork, 
bordados, forrações, costura, 
entre outros), reaproveitando 
materiais.

Em 2014, foram indicados 
569 projetos indicados por 139 
colaboradores que atuam volun-
tariamente nessas organizações.

Projeto Aprendiz
Programa de Qualificação de 

jovens da instituição também já 
foi premiado por dois anos con-
secutivos pela Volkswagen.

O IA3 segue a Lei do Apren-
diz, promulgada pelo MTE  
- Ministério do Trabalho e 
Emprego e visa incentivar o 
ingresso do jovem no mercado 
por meio da qualificação profis-
sional. Segundo Charles Almei-
da, presidente da instituição, 
o projeto vai além somente da 
busca da formação profissional, 
mas procura contribuir com a 
formação humana e cidadania 
do indivíduo. 

“Buscamos oferecer habi-
lidades técnicas e sociais que 
favoreçam não somente o in-
gresso, mas também a sua ma-
nutenção no mercado de traba-
lho”, reiterou.

A equipe do Bela Vista con-
quistou o título do ‘Campeo-
nato de Futebol Quarentão’ de 
Pindamonhangaba ao vencer o 
Comercial da Mombaça por 3 
a 1 no último domingo (19), no 
estádio Dr. Antônio Pinheiro 
Júnior (Ferroviária).

O jogo foi bastante disputa-
do, mas os atletas do Bela Vista 
tiveram mais fôlego para con-
quistar o título. Os gols foram 
marcados por Luiz Fernando, 
Lu e Xuxa; Silvinho descontou 
para o Mombaça. 

O árbitro da partida foi Cláu-
dio Roberts Martins de Jesus, 
auxiliado por Alex de Olivei-

ra Prado Alves e José Antonio 
Freitas.

O artilheiro foi José Ander-
son Gomes, do São Paulo, com 
10 gols. O goleiro menos vazado 
foi Aldo, do Independente, que 
tomou 7 gols. O Troféu Discipli-
na foi para o time do Andrade.

Cada uma das quatro equi-
pes semifinalistas recebeu a 
premiação de R$ 500 da Liga de 
Futebol.

A competição teve o apoio da 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
e foi promovida pela Liga Muni-
cipal de Futebol, que tem como 
presidente Vlamir Lucas “Ma-
carrão”.

Bela Vista foi melhor durante os 90 minutos e venceu o Quarentão

Um dos times mais tradicionais de Pinda, Comercial Mombaça terminou em 2º

Projeto vencedor 
do concurso da 
Volkswagen é de Pinda

Projetos do IA3 atendem principalmente os jovens

Grilo chega a Londres para 
disputar o Mister Universo

maior nome do esporte, o as-
tro austríaco Arnold Schwar-
zenegger, campeão mundial 
antes de se tornar uma estrela 
de cinema. Ele é meu grande 
ídolo e um dia participarei de 
uma competição apresentada 
por ele. O Arnold representa 
o maior sonho de todos nós 
e é possível que ele esteja nos 
prestigiando”.

Grilo agradece a todos que o 
apoiam: “Agradeço a Deus, a mi-

nha família e ao meu treinador 
Paulo Lima, que está comigo 
nesta caminhada desde 2006. 
Sou muito grato a todos e farei 
o possível para trazer esse títu-
lo para a nossa cidade”.

Para esta jornada, ele con-
ta com os patrocinadores 
Sportsnutrition Suplemen-
tos Alimentares, Rocky Gym 
Roupas, Academia Grilo 
Muscle e da Prefeitura Pin-
damonhangaba.

Grilo busca maior título da modalidade

Divulgação
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Assessoria IA3
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Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vereador Fel ipe César - FC

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

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

Vereador Janio ardito lerario

Vereador proFessor eriC

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

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) foi procurado 
por alguns moradores do bair-
ro das Campinas, que vieram 
lhe agradecer por mais uma 
benfeitoria realizada e que 
irá trazer maior tranquilidade 
e comodidade aos munícipes. 

Por meio de um pedido 
- através da Indicação nº 
222/2014 – o Poder Execu-
tivo promoveu importantes 
melhorias no chamado Túnel 
“molhado” que liga a Estrada 
Municipal da Santa Cruz e a 
Estrada Municipal do Bairro 
das Campinas. 

Janio Lerario recebe agradecimentos 
por melhorias no Túnel de acesso ao 
bairro das Campinas

Segundo o vereador Janio 
Lerario, “a importância desta 
obra é muito grande, pois 
muitos veículos, pedestres e 
ciclista tem como única op-
ção este local para trafegar 
e essa passagem estava em 
péssimas condições”. Janio 
Lerario aproveitou também 
para parabenizar a boa Ad-
ministração do Prefeito pelas 
diversas obras que estão sen-
do realizadas na cidade. “O 
Prefeito é um homem público 
que está sempre pensando no 
bem comum dos munícipes”, 
concluiu o vereador Janio.

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

Vereador toninho da FarmáCia Com os moradores na área Verde da rua 
Fel isb ino de almeida, no Crisp im

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

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) reitera solici-
tação ao Executivo para que a 
administração faça a extensão 
da rede coletora de esgoto do 
bairro Massaim até o bairro 
do Bonsucesso. “Os bairros 
rurais sofrem com problemas 
de infraestrutura há muito tem-
po. É dever da administração 
providenciar estes serviços 
essenciais. É mais qualidade 
de vida para nossa popula-
ção, peço ao prefeito que 
providencie urgentemente a 

implantação da extensão da 
rede coletora de esgotos até 
o Bonsucesso”, destaca FC.

Rede de água
no Colmeia
O vereador Felipe César 

– FC reitera à administração, 
estudos visando a extensão 

Por intermédio do reque-
rimento nº 1.679/2014 - apro-
vado por unanimidade -, o 
vereador Professor Eric (PR) 
solicitou na sessão ordinária 
de 08 de agosto a instalação 
de uma Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA para o 
Distrito de Moreira César. 
Com a aprovação, o vereador 
manifestou imensa satisfação 
em conseguir mais esse be-
nefício para o Distrito. “Fico 
muito feliz quando levo ideias 
em forma de requerimentos 
ao plenário e são aprovadas. 
Vale ressaltar que a aprovação 
é um passo importante e que 
agora está nas mãos do nosso 
Prefeito, que também não 
mede esforços para atender 
nosso Distrito, a realização 
desta obra. Tenho certeza que 
não vai demorar e as obras já 
serão iniciadas”, enfatizou o 
vereador Professor Eric.

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) em Sessão Solene 
realizada na Câmara de Pindamonhangaba, por ocasião do Dia do 
Professor, homenageou a Professora de Educação Física, Rita de 
Cassia dos Santos, responsável pelas atividades artísticas da Terceira 
Idade no Distrito de Moreira César.

Biografia
Rita de Cássia dos Santos, é natural de Pindamonhangaba, filha 

de Benedito Alves dos Santos e Maria de Lourdes Alves dos Santos, 
residiu com seus pais e mais quatro irmãos na Fazenda Coruputuba 
até os 17 anos de idade. Hoje reside em Moreira Cesar, é viuva e tem 
3 filhos. Sua carreira profissional se iniciou na área de enfermagem, 
mas tinha uma preocupação em realizar trabalhos que prevenissem 
as doenças. Em 1991 iniciou sua formação acadêmica na Faculdade 
de Educação Física (ESEFIC) em Cruzeiro. Em 2003 concluiu a 
Pós-graduação em Fisiologia do Exercício na Saúde, na Doença e 
no Envelhecimento, realizado na Faculdade de Medicina da USP. 
Em 2005 concluiu a 2ª Pós-graduação em Fisiologia do Exercício, 
Aplicação em Exercício, sendo aprovada no processo seletivo de 
Bolsas da Phorte Editora. Em 2012 concluiu a 3ª Pós-graduação em 
Dança e Consciência Corporal pela Universidade Gama Filho, entre 
outros cursos de aperfeiçoamento, palestras, seminários e pesquisas 
científicas na área do envelhecimento. Em 1999 começou exercer 
sua função de professora de educação Física em diversas escolas 
do ensino fundamental e médio, em Pindamonhangaba e região. 
Em 2002 ingressou na Prefeitura de Pindamonhangaba, através de 
concurso público, onde o maior sonho profissional se iniciou, com 
os trabalhos realizados com grupos da Melhor Idade em nossa ci-
dade. Em 2006 coordenou os projetos de dança de salão, escola da 
postura e outros. Em 2009 foi gestora esportiva no setor de Melhor 
Idade na Secretaria de Esportes até o final de 2012. Hoje atua como 
professora de educação física na Secretaria de Esportes, mas sua 
maior realização profissional está nos trabalhos que realiza no seu 
novo projeto Equipe Vida Ativa, com 3 grupos de Dança Folclórica 
Sênior, um em Moreira César, no CCI Vila Rica e o 3ª na cidade de 
Lagoinha SP, onde o objetivo maior é desenvolver atividades alegres, 
afetivas, cognitivas e cultural de fácil entendimento, melhorando a 
qualidade de vida deste público muito especial.

Vereador Professor Eric 
comemora aprovação de 
UPA para Moreira César

Campininhas 
O vereador Professor Eric 

solicitou, também, através 
de requerimento aprovado 
pelo plenário, providências 
para que sejam instaladas 
uma Academia da Melhor 
Idade - AMI, uma Academia 
da Primeira Idade - API e 
um Playground no bairro 
Campininhas. O objetivo é 
melhorar a qualidade de vida 
dos munícipes que residem no 
bairro e imediações. “A ativi-
dade física é muito importante 
para nossa qualidade de vida. 
O bairro das campininhas é 
muito carente e precisa de 
benfeitorias urgentes. Com 
a instalação desses aparelhos 
acredito que todas as idades 
serão atendidas e estimuladas 
à prática esportiva, podendo 
assim ter uma vida melhor e 
mais saudável”, observou o 
vereador Professor Eric. 

Felipe César – FC reitera 
extensão da rede coletora 
de esgoto até o Bonsucesso

da rede de água do bairro da 
Cruz Grande até o bairro da 
Colmeia, através da estrada 
Jesus Antônio de Miranda, a 
estrada do Ribeirão Grande. 
O vereador justifica que a 
população dos bairros rurais 
carecem de água tratada e este 
pedido é antigo, e que ainda 
não foram atendidos.

Casas populares
na Zona Rural
O vereador Felipe César 

– FC reitera ao Executivo a 
realização estudos visando 

a construção de casas 
populares na zona rural 
de Pindamonhangaba. 
“O Plano Minha Casa, 
Minha Vida também 
contempla a Zona Ru-
ral, precisamos correr 
atrás para que nossa 
cidade também possa 
ser contemplada com 
este benefício”, diz 
Felipe César – FC. O 
vereador pede a cons-
trução de casas popula-
res principalmente nos 
bairros: Cruz Peque-
na, Ribeirão Grande, 
Mandu, Bonsucesso, 
Piracuama, Pinhão do 
Borba, Goiabal, Ma-
cuco, Pouso Frio e 
Bairro dos Oliveiras. 

“Precisamos fixar o homem 
no campo, dando condições 
dignas para sua moradia. Até 
hoje, o que temos visto é a 
construção de casas populares 
na cidade. Precisamos também 
nos preocupar com o trabalha-
dor rural”, destaca o vereador.

Vereador Cal homenageia 
Professora Rita em Sessão 
Solene do Dia do Professor

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) esta solicitando a 
prefeitura municipal a realização de obras de canalização de 
uma valeta localizada no final da rua Felisbino de Almeida, com 
a rua Argemiro Cypriano de Oliveira, no bairro do Crispim. 

De acordo com o vereador, no local existe uma mina d’água 
que está encoberta pela vegetação. E, em vistoria no local cons-
tatou o risco em que estão expostos crianças e adultos, e por isso 
solicita providências 
urgentes no sentido 
de cercar e colocar 
placas de aviso até 
que se chegue a uma 
solução definitiva 
para o problema.

O vereador To-
ninho da Farmácia 
encaminhou a soli-
citação aos órgãos 
ambientais e recebeu 
resposta positiva, 
faltando agora a Se-
cretaria de Obras 
fazer os estudos 
necessários para a 
execução do serviço 
de colocação de ma-
nilhas para resolver 
este problema.

Toninho da Farmácia 
solicita melhorias para 
área do bairro do Crispim

Emoção, gratidão e reco-
nhecimento. Esses foram os 
sentimentos demonstrados 
nesta quarta-feira, dia 15 de 
outubro, durante a Sessão 
Solene em comemoração ao 
“Dia do Professor” realizada 
no plenário da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhan-
gaba. O evento contou com a 
participação de vereadores, da 
Dirigente Regional de Ensino, 
Gicele Giúdice, da Secretária 
de Educação, Professora Ci-
dinha Pedroso, convidados, 
professores homenageados e 
familiares. 

Magrão comentou que 
“homenagear os professores é 
uma forma de agradecimento 
pelos serviços que eles pres-
tam a comunidade”. “Eu não 
poderia deixar de congratular 
estes profissionais que reali-
zam um belíssimo trabalho em 
prol da educação, que primam 
diariamente pela qualidade de 
ensino e pelo melhor para os 

Vereador Magrão homenageia 
Professor Syllas, na Sessão 
Solene do “Dia do Professor”

nossos filhos”. 
O vereador prestou justa 

homenagem o professor Syllas 
Eduardo Pucinelli. Natural de 
Pederneiras/SP, casado com 
Beatriz dos Santos Pucinelli, 
tem dois filhos e quatro netas. 
Reside em Pindamonhangaba 
desde 1973. Fez sua carreira 
profissional na área da Edu-
cação, tanto na administração 
como em sala de aula. Mesmo 
sendo advogado, prefere e gosta 
de ser chamado de “Professor”.

Magrão destaca que o Pro-
fessor Syllas foi seu professor 
na convivência do trabalho 
diário, quando atuaram juntos 
na Câmara de Vereadores, 
no antigo prédio no centro. 
“Aprendi mais ainda, não só o 
trabalho, mas principalmente 
o respeito às pessoas e que 
me fez muito crescer e quem 
sabe até apontar os melhores 
caminhos para que eu pudesse 
chegar até esta Casa de Leis”, 
disse o vereador Magrão.

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

Vereador magrão (à direita) Com o homenageado, proFessor syllas eduardo 
puCinelli e a esposa, beatriz puCinelli

Vereador Cal, proFessora rita e Filhos

Comemoração da data foi marCada por
emoção, respeito, gratidão e reConheCimento 

aos eduCadores de pindamonhangaba



Pindamonhangaba 22  dE oUTUbRo dE 2014Tribuna do Norte 5

AiAndrA Alves MAriAno
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A Casa de noel, even-
to tradicional na cidade, 
vai beneficiar, em 2014, 
três instituições de Pin-
damonhangaba. serão 
contempladas com doa-
ções o lar são Judas Ta-
deu, a Apae – Associação 
de Pais e Amigos dos ex-
cepcionais, e o iA3, além 
da ex-atleta paraplégica 
lígia Maria Ferreira da 
Fonseca. 

o evento Casa de noel 
surgiu em 2009 com o 
objetivo de arrecadar re-
cursos para assistir enti-
dades carentes da região, 
mobilizando empresas 
e pessoas que desejam 
contribuir com a sua cau-
sa e também gostam de 
confraternizar. o evento 
beneficente acontece em 
Pinda, no final de cada 
ano, em um verdadeiro 
espírito natalino.

Casa de Noel vai beneficiar 
instituições de Pindamonhangaba

Toda a contribuição 
arrecadada com a Casa de 
noel é administrada pe-
las próprias voluntárias 
que, para garantir o seu 

bom uso, durante todo o 
ano subsequente, geren-
ciam a sua utilização nas 
entidades assistidas  rea-
lizando atividades como: 

compras de mantimen-
tos, equipamentos, aqui-
sição de suplementos ali-
mentares para pacientes, 
entre outras.   

Como forma alterna-
tiva de arrecadação, o 
evento realiza também 
uma grande exposição de 
artesanato e artigos na-
talinos, produzidos por 
voluntárias, e que são 
rapidamente adquiridos 
pelos convidados, encan-
tados pela sua simplici-
dade e ao mesmo tempo 
sofisticação.

idealizado por Judith 
Fernandes e Andréa Gon-
çalves, a Casa de noel bus-
ca novas oportunidades e 
parceiros, e o seu suces-
so cresce a cada ano. 

Para as amigas, é im-
portante ter conquistado 
o auxílio de tantos vo-
luntários e parceiros que 
acreditaram na sua ideia 
e a seguem a tantos anos, 
dando formas diferen-
tes ao evento. “Acredito 
no Projeto Casa de noel 
como meio para reali-
zação do voluntariado. 

Assim meu compromis-
so não é apenas com as 
instituições beneficia-
das, mas também com 
os colegas voluntários 
que atuam no projeto”, 
afirma Andréa. 

Além das instituições 
de Pinda, serão benefi-
ciadas a Casa recomeço, 
a Fundação dom José 
Antonio do Couto, a 
Casa do Ancião e a Apae, 
todas em Taubaté.

A Casa de noel 2014 
será realizado nos dias 
17 e 18 de novembro, 
oferecendo jantar, am-
bientado no espírito 
natalino, ao som de 
atrações musicais espe-
ciais, na Fazenda Bela 
vista.

os interessados em 
participar e contribuir 
com as instituições devem 
entrar em contato pelo 
email eventocasadenoel@
gmail.com.

AiAndrA Alves MAriAno
***

em novembro, mais de 
1,3 milhão de alunos do 2º, 
3º, 5º, 7º e 9º anos do ensi-
no Fundamental e da 3ª sé-
rie do ensino Médio da rede 
estadual farão as provas do 
saresp 2014. no vale do 
Paraíba, 57,1 mil estudantes 
participarão das avaliações. 

o sistema de Avaliação 
de rendimento escolar 
do estado de são Paulo é 
aplicado desde 1996 com 
a finalidade de produzir 
um diagnóstico da esco-
laridade básica paulista. 
neste ano, mais 800 mil 
estudantes das redes par-
ticulares, sesi e Centro 
Paula souza em todo o es-
tado também participam 
da prova, totalizando 2,1 
milhões de inscritos.

nesta edição, são ava-
liados os conhecimentos 
em língua Portuguesa, 

Estudantes se preparam 
para as provas do Saresp

Matemática e Ciências da 
natureza (Ciências, Bio-
logia, Física e Química) e 
redação. os resultados são 

utilizados para orientar 
as ações da Pasta e tam-
bém integram o cálculo do 
idesp - Índice de desen-

volvimento da educação 
do estado de são Paulo. As 
notas serão divulgadas no 
primeiro semestre de 2015.

 na tarde da última 
segunda-feira (20), uma 
criança de três anos foi 
resgatada após cair em 
um poço no bairro Feital 
em Pindamonhangaba.

segundo informações 
do tenente PM Metuza-
el, comandante do Corpo 
de Bombeiros, a criança 
brincava com a prima no 
quintal de casa quando 
caiu no poço de 6 metros 
de profundidade e 30cm 
de diâmetro. o resgate 
foi de grande dificulda-
de, pois nenhum de seus 
homens conseguia entrar 

Criança resgatada em poço

no buraco. seguindo o 
procedimento padrão, era 
preciso cavar o local em 
volta para poder ser feita 
a retirada, porém, o risco 
da criança sair machucada 
era alto. o resgate foi feito 
por 9 homens com auxilio 
de uma corda e emocio-
nou as pessoas presentes.

Após ser resgatada, a 
criança foi encaminhada 
ao Pronto-socorro sem ne-
nhum ferimento. o Corpo 
de Bombeiros conseguiu 
efetuar o resgate com a 
ajuda de uma corda amar-
rada no braço da criança.

divulgação

divulgação

divulgação

Prova é um das maneiras de avaliar a qualidade do ensino

Bombeiros com a criança resgatada e sua mãe

Maestro João Carlos Martins tocou na Casa Noel em 2013

cidade

Um homem de 36 anos foi 
assassinado com dois 
tiros no bairro das Cam-

pinas na última segunda-feira 
(20).

Segundo informações da 
polícia, a vítima transitava de 
bicicleta pela rua José Benedito 
Quirino, quando dois indivíduos 
se aproximaram em uma moto-

cicleta e efetuaram os disparos. 
Ricardo Moreira de Souza foi 
atingido no peito e no ombro, 
morrendo no local. Os autores 
do crime estão sendo procura-
dos pela polícia.

A perícia esteve no local e o 
corpo foi liberado e encaminha-
do ao IML. O motivo do crime 
está sendo investigado.

Polícia recupera 
celular roubado

A Polícia Civil esclareceu, na 
segunda-feira (20), mais um 
roubo ocorrido em Pindamo-
nhangaba. o trabalho de investi-
gação culminou na recuperação 
de um aparelho celular roubado. 
o homem que estava com o pro-
duto está respondendo crimi-
nalmente e nos próximos dias 
o inquérito será encaminhado 
para a Justiça. o aparelho foi 
devolvido à vítima.

POLÍcia

HOMeM é exeCUtAdO 
COM dOIS tIROS



Do Éden para
o Literário

No Clube Literário, foi 
recebido pelo senhor Gu-
mercindo, o presidente do 
clube, que, em discurso re-
pleto de elogios,  saudou o 
visitante: “...Ao assumir a 
presidência deste grêmio 
de cultura que há 41 anos 
é o que Pindamonhangaba 
tem mais elevado, que há 
41 anos reúne a elite desta 
cidade, eu notei entre os 
meus distintos consócios 
o desejo ardente de ouvir 
o festejado cantor do ‘Juca 
Mulato’. Maior é a alegria, 
mais intenso o júbilo de 
todos desta casa ao rece-
ber hoje a visita de V. Exa., 
porque o poeta mavioso, o 
cronista suave, o jornalis-
ta vigoroso aqui veio para 
com a beleza de seu talen-
to auxiliar a construção de 
uma casa de caridade. As-
sim eu saúdo V. Exa. Em 
nome do Clube Literário e 
Recreativo, dando-lhes as 
boas-vindas.” 

Ainda conforme a ma-
téria publicada na Tribu-
na, Menotti teria respon-
dido a tal manifestação 
feita a seu respeito “com 
uma brilhante oração 
que foi mais um poema 
exaltando a nossa terra”. 
Dissera que Pindamo-
nhangaba era uma re-
velação, falara que suas 
edificações eram constru-
ídas  num estilo moderno 
e elegante; vira as suas 
culturas, “onde imperava 
o sangue verde dos arro-
zais, comunicando vigor 
ao município”; visitara 
a Escola de Farmácia, o 
Corpo de Trem e que “vi-
nham as suas surpresas 
finalizar ali naquele grê-
mio de cultura intelectu-
al...”

Concluindo, o reda-
tor da Tribuna conta que 
encerrado seu pronun-
ciamento Menotti ainda 
ficou algum tempo pales-
trando com membros da 
diretoria do Literário. 

Menotti Del Picchia 
foi poeta, jornalista, tabe-
lião, advogado, político, 
romancista, cronista, pin-
tor e ensaísta brasileiro.  
Em 1943, foi eleito para 
a cadeira 28 da Academia 
Brasileira de Letras. Mor-
reu em agosto de 1988, 
aos 96 anos.

Altair Fernandes Carvalho

Anúncio do passado
Jornal Tribuna do Norte, 1960

Pindamonhangaba recebeu o 
modernista Menotti Del Picchia
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Em alusão ao Dia Na-
cional do Poeta, que se 
comemora no  dia 20 de 
outubro porque nesse dia 
e mês, no ano de 1976, 
surgiu, em São Paulo, na 
casa do jornalista, roman-
cista, advogado e pintor 
brasileiro Paulo Menotti 
Del Picchia (1892/1988), o 
Movimento Poético Nacio-
nal, a página de história da 
Tribuna recorda uma visi-
ta desse poeta a Pindamo-
nhangaba em 1921.

A visita atendeu a 
convite do diretor jornal 
Tribuna do Norte  (na 
época, Plínio Marcondes 
Cabral), e aconteceu no 
dia 28 de setembro de 
1921.  O acontecimento 
foi noticiado na edição 
de 2/10/1921 da TN, co-
mentando a presença de 
Menotti em duas entida-
des culturais locais: Éden 
Cinema e Clube Literário 
e Recreativo (entidades, 
infelizmente, extintas).

Del Picchia, na época, já 
conhecido poeta, era reda-
tor do jornal Correio Pau-
listano e três meses depois, 
ao lado de expressões da 
literatura brasileira como 
Oswald e Mário de Andra-
de, seria um dos ativos par-
ticipantes da *Semana de 
Arte Moderna. 

No Éden
A primeira apresenta-

ção de Menotti, o jornal 
Tribuna conta que foi no 
Éden Cinema. O ilustre 
visitante fora convidado 
para uma conferência na-
quela casa de espetáculos. 
Haveria lá um sarau lite-
rário, um dos eventos que 
a comissão de construção 
do novo prédio da San-
ta Casa estava realizando 
visando  a arrecadação de 
fundos para tal finalidade.  
A comissão foi buscá-lo 
no Hotel Brandão, onde 
se encontrava  hospedado, 

pois havia chegado pelo 
rápido da manhã (trem da 
Estrada de Ferro Central 
do Brasil). 

Às 20 horas teve início 
o evento. “Já a essa hora, 
repletas estavam todas as 
localidades do Éden, que, 
pela profusão das luzes 
multicores e com a presen-
ça das nossas mais encan-
tadoras senhoritas trajan-
do finas e elegantes toillets, 
tinha qualquer cousa de 
parecença com seu homô-
nimo bíblico”, comparava 
o redator da TN.

“Momentos depois er-
guia-se o pano de boca do 
Éden e entrava no palco 
o conferencista, acompa-
nhado da comissão pro-
motora do festival: Dr. 
Alfredo Machado (era o 
presidente da Câmara), 
José Martiniano Vieira 
Ferraz (representava o 
provedor da Santa Casa, 
Dr. Dino Bueno), Plínio 
Marcondes Cabral (a dire-
ção da Tribuna do Norte); 
as senhoritas Edméa de 
Godoy César e Maria José 
de Andrades, e os jovens 
Elpídio Barbosa e Jaime 
Torres”, registrava o reda-
tor em sua matéria.

Acomodada a comis-
são, coube ao Dr. Alfredo 
Machado fazer a apresen-
tação do conferencista 
Menotti Del Picchia. No 
Éden, o tema da conferên-
cia de Menotti foi “A Des-
coberta da Vida”. Ali ele 
discorreu sobre a origem 
da humanidade, sobre 
Adão e Eva, sendo muito 
aplaudido. 

Comentava o redator 
da TN que o evento pros-
seguiu com declamações 
de versos dos mais apre-
ciados autores pelas se-
nhoritas Edméa e Maria 
José  e pelos jovens Elpí-
dio e Jayme. Mencionava 
também que a orquestra 

que havia se comprometi-
do  a se apresentar naquele 
sarau não comparecera e, 
por conta disso, “a senho-
rita Ismênia de Oliveira, 

convidada a última hora, 
executou ao piano esco-
lhidas músicas”. (Ismênia 
de Oliveira é a mesma que 
hoje denomina uma escola 

estadual no bairro do Cris-
pim/Andrade).

A matéria sobre a apre-
sentação de Menotti no 
Éden é encerrada com 

citações referentes a tele-
gramas de Dino Bueno e 
do Dr. Claro César se des-
culpando por não pode-
rem estar presentes.

“...Juca Mulato sofre... Esse olhar calmo e doce
fulgiu-lhe como a luz, como a luz apagou-se.
Feliz até então, tinha a alma adormecida...
Esse olhar que o fitou, o acordou para a vida!
A luz que nele viu deu-lhe a dor que agora o assombra,
como o sol que traz a luz e, depois, deixa a sombra...

 E, na noite estival, arrepiadas, as plantas
tinham na negra fronde, umas roucas gargantas
bradando, sob o luar opalino, de chofre:
“Sofre, Juca Mulato, é tua sina, sofre...
Fechar ao mal de amor nossa alma adormecida
é dormir sem sonhar, é viver sem ter vida...
Ter, a um sonho de amor, o coração sujeito
é o mesmo que cravar uma faca no peito.
Esta vida é um punhal com dois gumes fatais:
não amar é sofrer; amar é sofrer mais”!

 E, despertando à Vida esse caboclo rude,
alma cheia de abrolhos,
notou, na imensa dor de quem se desilude
que, desse olhar que amou, fugitivo e sereno,
só lhe restara no lábio um travo de veneno,
uma chaga no peito e lágrimas nos olhos!”

(Este anúncio é um alerta que a cada ano que passa torna-se mais 
necessário em todos os segmentos da mídia)

Aspecto da praça Monsenhor Marcondes na primeira metade do século XX, quando recebeu a visita de Menotti

Juca Mulato 
(trecho do poema sertanista) 

Menotti aos 90 anos

Casa de Menotti del Picchia, de Itapira/SP)

*A Semana de Arte Mo-
derna de 1922, realizada em 
São Paulo, no Teatro Muni-
cipal, de 11 a 18 de fevereiro, 
teve como principal propó-
sito renovar, transformar o 
contexto artístico e cultural 
urbano, tanto na literatura, 
quanto nas artes plásticas, 
na arquitetura e na música. 
Mudar, subverter uma pro-
dução artística, criar uma 
arte essencialmente brasi-
leira, embora em sintonia 
com as novas tendências 
europeias, essa era basica-
mente a intenção dos mo-
dernistas.

(Fonte InfoEscola - na-
vegando e aprendendo).
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lei  nº 5.712, De 07 De outuBRo De 2014

Dispõe sobre a alteração da estimativa das receitas 
orçamentárias no anexo I, alteração, exclusão 
e inclusão de Metas, Indicadores, Unidades de 
Medidas e Ações nos anexos, II e III da Lei nº 5.583, 
de 12 de novembro de 2013, que institui o Plano 

Plurianual para o período 2014/2017.

Dr. Vito Ardito lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Os anexos I, II e III da Lei nº 5.583, de 
12 de novembro de 2013, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o período de 2014 a 2017, fi cam 
alterados pelos anexos I, II e III, inclusos, passando 
a fazer parte integrante daquela lei.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2014.

Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan

Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos 

Jurídicos, 
em 07 de outubro de 2014.

Synthea telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de lei nº141/14
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 214/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. HEITOR CORREA GONÇALVES, 
responsável pelo imóvel situado a RUA REGINA CELI OLIVEIRA SANTOS, bairro VILA SUIÇA, 
inscrito no município sob a sigla SE120104008.000, QUADRA I  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 216/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao SRª MARIA STELLA AYRES YASSUDA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA SEBASTIÃO EUGENIO DA SILVA, bairro RES.YASSUDA, 
inscrito no município sob a sigla NE121321016000, QUADRA G LOTE 01, 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

                          
CMAS - ConSelho MuniCiPAl De ASSiStênCiA SoCiAl

ConVoCAÇÃo PARA A 11ª ReuniÃo eXtRAoRDinÁRiA De 2014
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - Conselho 
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 11ª reunião extraordinária de 2014, 
a realizar - se:

Dia:  29/10/2014 (quarta-feira)                  
Horário:  9h 
Local:  Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Casa dos Conselhos Municipais e Fundo Social de 
Solidariedade. 

PAUTA: 
—  Plano de Acolhimento da Rede de Serviços de Acolhimento de Crianças, Adolescentes e Jovens. 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do email: cmas@pindamonhangaba.
sp.gov.br 

Benedito Sergio irineu
Presidente – Gestão 2013/2015



                   PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA - ESTADO DE SÃO PAULO

Município: PINDAMONHANGABA EXERCÍCIO: 2014

2013 2014 2015 2016
319001 Aposentadorias e Reformas 3.708.000,00           3.851.000,00           4.500.000,00           5.000.000,00                 
319003 Pensões 655.000,00              809.000,00              800.000,00              880.000,00                    
319011 Venctos e Vantagens Fixas-P.Civil 109.101.000,00       124.842.000,00       132.000.000,00       146.000.000,00             
319013 Obrigações Patronais 37.561.000,00         43.629.000,00         45.400.000,00         50.000.000,00               
319016 Outras Despesas Variáveis-P.Civil 12.075.000,00         12.007.000,00         13.500.000,00         14.500.000,00               
319091 Sentenças Judiciais 200.000,00              700.000,00              240.000,00              260.000,00                    
319094 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100.000,00              100.000,00              100.000,00              100.000,00                    
329021 Juros s/Dívida por Contrato 3.000.000,00           3.200.000,00           3.600.000,00           3.900.000,00                 
335030 Material de Consumo 150.000,00              150.000,00              170.000,00              180.000,00                    
335039 Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica 630.000,00              458.000,00              750.000,00              800.000,00                    
335043 Subvenções Sociais 13.967.000,00         14.990.000,00         15.500.000,00         16.300.000,00               
339014 Diárias - Civil 686.000,00              842.000,00              750.000,00              800.000,00                    
339018 Auxílio Financeiro a Estudantes 462.000,00              1.525.000,00           3.600.000,00           4.700.000,00                 
339030 Material de Consumo 24.027.000,00         29.588.000,00         26.500.000,00         27.800.000,00               
339032 Material de Distribuição Gratuita 4.993.000,00           4.641.000,00           6.000.000,00           6.500.000,00                 
339036 Outros Serviços de Terceiros-P.Física 2.734.000,00           3.165.000,00           2.900.000,00           3.000.000,00                 
339039 Outros Serviços de Terceiros-P.Jurídica 88.404.000,00         101.697.000,00       96.000.000,00         100.000.000,00             
339047 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.500.000,00           3.761.000,00           4.000.000,00           4.400.000,00                 
339048 Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas 6.333.000,00           4.035.000,00           3.300.000,00           2.300.000,00                 
339093 Indenizações e Restituições 400.000,00              430.000,00              500.000,00              550.000,00                    

312.686.000,00       354.420.000,00       360.110.000,00       387.970.000,00             
445042 Auxílios 300.000,00              400.000,00              350.000,00              400.000,00                    
445052 Equipamentos e Materiais Permanentes -                          -                          -                          -                                 
449051 Obras e Instalações 40.874.000,00         51.120.000,00         46.340.000,00         45.430.000,00               
449052 Equipamentos e Materiais Permanentes 6.940.000,00           9.460.000,00           5.500.000,00           6.000.000,00                 
449093 Indenizações e Restituições 400.000,00              200.000,00              100.000,00              100.000,00                    
469071 Principal da Dívida Contratual Resgatado 800.000,00              900.000,00              800.000,00              800.000,00                    

49.314.000,00         62.080.000,00         53.090.000,00         52.730.000,00               
4.000.000,00           3.000.000,00           4.800.000,00           5.300.000,00                 

366.000.000,00       419.500.000,00       418.000.000,00       446.000.000,00             

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL DAS DESPESAS

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
Reserva de Contingência

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PLANILHA AUXILIAR

ESTIMATIVA DE DESPESAS

Especificação

1

Município: PINDAMONHANGABA

2013 2014 2015 2016
71.946.000,00             81.879.000,00             82.500.000,00             88.300.000,00             

Iptu 26.000.000,00             26.000.000,00             26.000.000,00             28.000.000,00             
Iss 31.000.000,00             36.000.000,00             40.000.000,00             43.000.000,00             
Outros 14.946.000,00             19.879.000,00             16.500.000,00             17.300.000,00             

270.000,00                  300.000,00                  300.000,00                  340.000,00                  
8.150.000,00               8.370.000,00               7.100.000,00               6.200.000,00               

Rendimentos 6.250.000,00               6.270.000,00               5.000.000,00               4.000.000,00               
Outros 1.900.000,00               2.100.000,00               2.100.000,00               2.200.000,00               

292.810.000,00           326.773.000,00           342.330.000,00           373.450.000,00           
Icms 120.000.000,00           135.000.000,00           148.000.000,00           165.000.000,00           
Fpm 56.000.000,00             60.000.000,00             65.000.000,00             72.000.000,00             
Lei 87/96 830.000,00                  900.000,00                  930.000,00                  950.000,00                  
Ipi 1.200.000,00               1.300.000,00               1.400.000,00               1.500.000,00               
Ipva 18.000.000,00             21.000.000,00             22.000.000,00             24.000.000,00             
Outros 96.780.000,00             108.573.000,00           105.000.000,00           110.000.000,00           

22.390.000,00             25.288.000,00             23.500.000,00             24.000.000,00             
Dívida Ativa 10.560.000,00             11.000.000,00             11.000.000,00             11.000.000,00             
Outros 11.830.000,00             14.288.000,00             12.500.000,00             13.000.000,00             

395.566.000,00           442.610.000,00           455.730.000,00           492.290.000,00           
-                               3.000.000,00               3.000.000,00               3.000.000,00               

400.000,00                  400.000,00                  400.000,00                  400.000,00                  
9.280.000,00               17.150.000,00             6.300.000,00               3.000.000,00               

Pavimentação 700.000,00                  -                               -                               -                               
Unidades de Saúde/UPA -                               7.900.000,00               600.000,00                  600.000,00                  
Programa Social Habitação 2.000.000,00               250.000,00                  1.000.000,00               1.000.000,00               
Canalização Córregos 600.000,00                  -                               -                               -                               
Construção de Creches/Escolas 1.330.000,00               3.020.000,00               2.650.000,00               1.000.000,00               
Praça de Esportes/Centro Esportivo 2.020.000,00               2.000.000,00               1.700.000,00               -                               
Outros 2.630.000,00               3.980.000,00               350.000,00                  400.000,00                  

9.680.000,00               20.550.000,00             9.700.000,00               6.400.000,00               
39.246.000,00             43.660.000,00             47.430.000,00             52.690.000,00             

366.000.000,00           419.500.000,00           418.000.000,00           446.000.000,00           

14,62% -0,36% 6,70%

11,89% 2,96% 8,02%
  

357.396.000,00           388.000.000,00           414.000.000,00           446.000.000,00           

TOTAL DAS RECEITAS

VARIAÇÃO TOTAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Alienação de Bens
Transferências de Capital

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
CONTA RETIFICADORA (FUNDEB)

VARIAÇÃO DE REC. CORRENTES

Receita de Contribuições
Receita Patrimonial

Transferências Correntes

Outras Transferências Correntes

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
Operações de Crédito

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PLANILHA AUXILIAR

ESTIMATIVA DE RECEITAS

Especificação

EXERCÍCIO: 2014

Receita Tributária

1










  


      

 

  

 
 
















   
   

 



  


      

 

  

 
 
















   
   
   
   

 



  


      

 

  

 
 
















   
 














  


      

 

  

 
 
















   
 



  


      

 

  

 
 
















   
   
   
   
   
   
   
   

 



  


      

 

  

 
 
















   
   
   












   
   

 



  


      

 

  

 
 
















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



  


      

 

  

 
 
















   
 




























 

       
       
       
       
       
       
       
       














 


  


  



     
      

      

      

      

      

      

      

      




  


  



     
      

      

      

      

      

      

      

      





Município: PINDAMONHANGABA

Especificação 2013 2014 2015 2016

Divida Consolidada do 
Ano Anterior 27.584.531,73 26.784.531,73 28.884.531,73 31.084.531,73

Dívida Consolidada 26.784.531,73 28.884.531,73 31.084.531,73 33.284.531,73

DEDUÇÕES: 92.798.908,52 95.798.908,52 100.598.908,52 105.898.908,52

Ativo Disponível 92.798.908,52 95.798.908,52 100.598.908,52 105.898.908,52

Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Restos a Pagar 
Processados 0,00 0,00 0,00 0,00

DIVIDA CONSOLIDADA 
LÍQUIDA 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Privatizações 0,00 0,00 0,00 0,00

Passivos Reconhecidos 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO NOMINAL 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE 
CRÉDITO 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

AMORTIZAÇÃO DA 
DÍVIDA 800.000,00 900.000,00 800.000,00 800.000,00

RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA 4.000.000,00 3.000.000,00 4.800.000,00 5.300.000,00

Exercício: 2014

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PLANILHA AUXILIAR

RESULTADO NOMINAL

1

Município: PINDAMONHANGABA

Especificação 2013 2014 2015 2016

Divida Consolidada do 
Ano Anterior 27.584.531,73 26.784.531,73 28.884.531,73 31.084.531,73

Dívida Consolidada 26.784.531,73 28.884.531,73 31.084.531,73 33.284.531,73

DEDUÇÕES: 92.798.908,52 95.798.908,52 100.598.908,52 105.898.908,52

Ativo Disponível 92.798.908,52 95.798.908,52 100.598.908,52 105.898.908,52

Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Restos a Pagar 
Processados 0,00 0,00 0,00 0,00

DIVIDA CONSOLIDADA 
LÍQUIDA 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Privatizações 0,00 0,00 0,00 0,00

Passivos Reconhecidos 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO NOMINAL 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE 
CRÉDITO 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

AMORTIZAÇÃO DA 
DÍVIDA 800.000,00 900.000,00 800.000,00 800.000,00

RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA 4.000.000,00 3.000.000,00 4.800.000,00 5.300.000,00

Exercício: 2014

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PLANILHA AUXILIAR

RESULTADO NOMINAL

1

Pindamonhangaba 22 de outubro de 2014Tribuna do Norte16

LEI  Nº  5.711, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014

Dispõe sobre a alteração, exclusão e inclusão 
de Metas, Indicadores, Unidades de Medidas e 
Ações nos anexos V, VI, anexos de metas fi scais 
dos Demonstrativos I e III e planilhas auxiliares 
de estimativa de receitas, despesas e resultado 
nominal da Lei nº 5.555, de 17 de julho de 2013, 
que fi xa a Lei de Diretrizes Orçamentária para o 

exercício de 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Os anexos V, VI, anexos de metas 
fi scais dos Demonstrativos I e III e planilhas 

auxiliares de estimativa de receitas, despesas 
e resultado nominal da Lei nº 5.555, de 17 
de julho de 2013, que fi xa a Lei de Diretrizes 
Orçamentária para o exercício de 2014, fi cam 
alterados conforme os anexos V, VI, anexos de 
metas fi scais dos Demonstrativos I e III e planilhas 
auxiliares de estimativa de receitas, despesas 
e resultado nominal, inclusos, passando a fazer 
parte integrante daquela lei.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, em 07 de outubro de 2014.
 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social

CONVOCAÇÃO PARA A 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2014

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do 
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 
10ª reunião extraordinária de 2014, a realizar - se:

Dia:  23/10/2014 (quinta-feira)   
               
Horário:  9h 

Local:  Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Casa dos Conselhos Municipais e Fundo 
Social de Solidariedade. 

PAUTA: 
— Edital do Departamento de Assistência Social – 2014/2015
— Nova Lei Federal 13019/2014
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do email: 
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

Benedito Sergio Irineu 
 Presidente – Gestão 2013/2015

EDITAL
EDITAL DE CITAÇÃO de terceiros incertos e não sabidos e que possam interessar com prazo 
de 30 dias (processo n. 0008711-37.2011.8.26.0445) – Cartório 3º Ofício desta Comarca de 
Pindamonhangaba, como segue: Juiz de direito da 3ª Vara, na forma da Lei, faz saber a todos 
quanto ao presente edital vires ou tomarem conhecimento, que tramita pelo Cartório do 3º Ofício 
o processo de usucapião, movido por PINDALOG TRANSPORTES, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA EPP. “O quadrilátero tem inicio no ponto “A”, localizado no lado par (cidade bairro e sobre 
a calçada da Av. Independência e dista  112,00m até o ponto P1 localizado na confluência da Av. 
Independência com a R. Princesa Isabel e dista em reta 138,00m do ponto P2 posicionado na 
confluência da Av Independência com a Rua  Jambeiro. Do ponto “A”, ângulo interno de 136º28’50” 
segue-se a distância em curva 87,07m, gerada por um arco circunferência raio central de 89,05m 
e comprimento de corda de 81,363m de rumo magnético  de 73º20’25”SE e confrontando com 
a frente do terreno voltada com a Av Independência até atingir o ponto “B!. Do ponto “B”,ângulo 
interno de 43º31’10” segue-se  a distância de 170,00m no rumo magnético 63º08’25”SW e 
divisando com a Rodovia Presidente Dutra até atingir o ponto “C”. Do ponto “C” ângulo interno de 
75º00’42” segue-se a distância de 58,00m no rumo magnético 11º52’17”SW e confrontando com 
a propriedade de Antonio Mariano e Malvino Corrêa; até atingir o ponto “D”. Do ponto “D”, ângulo 
interno de 360º00’00” segue-se a distância de 96,00m divisando com os lotes n. 25,26 e 27 da 
quadra “R” do loteamento Cidade Nova, objeto da transcrição n. 6.299 do livro 3-N e de propriedade 
de Satyro Sakamoto até encontrar  novamente o ponto “A” fechando a poligonal e encerrando a 
área de 6.920,00m2

Dr. HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. - Juiz  – 3º Ofício.

edital 5cm por 2 col

DECRETO Nº 5.121, DE 10 DE OUTUBRO DE 2014.
Declara de Interesse Social o empreendimento denominado “Edifício Parque Princesa 
Isabel”
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e, de acordo com o art. 109 da Lei Complementar nº 09, de 16 de dezembro de 2008,
Considerando que o projeto do empreendimento denominado “EDIFÍCIO PARQUE 
PRINCESA ISABEL” foi aprovado pela Prefeitura em 12 de novembro de 2012, Alvará nº 
1406/12, matrícula nº 53.004 do C.R.I.A;

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica declarada de interesse social o empreendimento denominado “EDIFÍCIO 
PARQUE PRINCESA ISABEL”, de propriedade da MRV Engenharia e Participações S/A.
Art. 2º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 10 de outubro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo Externo nº 19651/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 141/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto 
no Depto. de Licitações e Compras, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro 
Alto do Cardoso, o PP nº. 141/14, referente à 
“Aquisição de produtos perecíveis para o projeto 
rica mistura e para o projeto cozinha saudável”, 
com encerramento dia 05/11/14 às 14h e 
abertura às 14h30. O edital estará disponível no 
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas no endereço 
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-
5600. 

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2014. 

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 322/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto 
no Depto. de Licitações e Compras, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro 
Alto do Cardoso, o PPRP nº. 322/14, referente 
à “Aquisição de medicamentos constantes na 
rename (relação nacional de medicamentos 
essenciais) para especialidades para atender as 
necessidades do município”, com encerramento 
dia 10/11/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital 
estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou 
através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2014. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 279/2014

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 279/2014 de “Aquisição de placas de (ps) com aplicação 
de adesivo vinil e dizeres a serem informados pelo prazo de 12 meses”, foi elaborada a Ata para 
Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 14/10/2014:

ATA nº 169/2014 Empresa: BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELLI

ITEM
UNID.

DE MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL

01 M²
039.182 - CONFECÇÃO DE PLACAS DE PS DE 1 MM 
COM VINIL AUTO-ADESIVO CAST, IMPRESSÃO 
DIGITAL ALTA -RESOLUÇÃO (MINIMO DE 1400X1400 
DPI COM TINTA ECO-SOLVENTE.
UN: M²

BRASIL 148,50 30

02 M²
039.183 - CONFECÇÃO DE PLACAS DE PS DE 2 MM 
COM VINIL AUTO-ADESIVO CAST, IMPRESSÃO 
DIGITAL ALTA -RESOLUÇÃO (MINIMO DE 1400x1400
DPI COM TINTA ECO-SOLVENTE.
UN: M²

BRASIL 186,21 30

03 M²
039.184 - CONFECÇÃO DE PLACAS DE PS DE 3 MM 
COM VINIL AUTO-ADESIVO CAST, IMPRESSÃO 
DIGITAL ALTA -RESOLUÇÃO (MINIMO DE 1400x1400 
DPI COM TINTA ECO-SOLVENTE.
UN: M²

BRASIL 237,60 30

* Publicar 01 Vez

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2014.




