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TERÇA-FEIRA

Os moradores do lote-
amento Mantiqueira, no 
Distrito de Moreira César, 
vão ganhar uma quadra 
coberta, que ainda con-
tará com arquibancadas, 
alambrados, palco, sani-
tários e vestiários.

Esta semana, o prefeito 
visitou a obra, que é exe-
cutada por meio de uma 
parceria entre a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba e 
o Governo Federal.

O time da Subprefeitura ven-
ceu o Campeonato de Futsal dos 
Jogos dos Servidores, após ba-
ter a Secretaria de Educação e 

Cultura por 4 a 3 nos pênaltis. 
A terceira colocação fi cou com a 
Sejelp, que superou a EFCJ, tam-
bém por 4 a 3.

Mantiqueira ganhará quadra coberta

INSCRIÇÕES PARA 
CORRIDA DE RUA 
COMEÇAM NA 
QUARTA-FEIRA

Audiência 
discute 
Plano Diretor 

A população de Pindamo-
nhangaba poderá participar 
da audiência pública sobre 
alterações no Plano Diretor, 
nesta sexta-feira (7), a par-
tir das 9h30, no auditório da 
Prefeitura.

CONGRESSO 
INTERNACIONAL 
DE ODONTO VAI 
ATÉ SEXTA-FEIRA
O III Congresso Odontoló-

gico Internacional de Pinda-
monhangaba, que começou 
na segunda-feira (3), vai até 
sexta-feira (7), com diversas 
palestras e apresentação de 
trabalhos. Organizado pela 
Funvic – Faculdade de Pin-
damonhangaba, o evento é 
uma oportunidade para os 
profi ssionais atualizarem o 
conhecimento além de orien-
tar futuros especialistas do 
setor.

EXPOSIÇÃO DE 
ORQUÍDEAS 
AGRADA PÚBLICO

TECNOLOGIA 
APRIMORA 
QUALIDADE DE 
ENSINO NAS 
ESCOLAS
A utilização de tablets nas 

escolas municipais está con-
tribuindo ainda mais com 
melhorias na qualidade do 
ensino público de Pindamo-
nhangaba. Esta semana, hou-
ve mais uma etapa de ativida-
des na escola Abdias Júnior 
Santiago, no Santa Cecília, 
onde os estudantes foram os 
primeiros do município a uti-
lizar um novo software.

2º CADERNO

JOGOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Subprefeitura é campeã de futsal
PÁGINA 5

PÁGINA 5

Futebol começa hoje ESPORTES 10

PÁGINA 2

CULTURA & LAZER 6

CONCLUÍDA 
RESTAURAÇÃO 
DO PALACETE 
10 DE JULHO 

O prefeito de Pindamonhangaba visitou as obras da quadra e destacou investimentos na área esportiva

Marcos Vinício Cuba
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Passada a turbulência das eleições, é natu-
ral que haja fim ou ao menos uma menor 
especulação e vulnerabilidade na esfera 

econômica nacional. Além disso, a maré parece ter 
virado e ficado a favor do país.

Esta semana, por exemplo, a CNI - Confedera-
ção Nacional da Indústria   divulgou uma pesquisa 
detalhada sobre o Inec - Índice Nacional de Expec-
tativa do Consumidor.

Segundo a CNI, o índice subiu 2,1% de setembro 
para outubro e chegou a 112 pontos neste mês, o 
maior valor desde janeiro deste ano. A própria Con-
federação atesta que foi a primeira vez, desde mar-
ço de 2013, que o índice aumentou na comparação 
anual e o resultado se deve à melhora das expecta-
tivas sobre a evolução dos preços e do emprego. “O 
resultado confirma a tendência de recuperação da 
confiança do consumidor”, avalia a CNI.

O índice de expectativas de inflação aumentou 
12,7% e o de desemprego subiu 7% frente a setem-
bro. Conforme a metodologia da pesquisa, quanto 
maior o indicador de expectativa, maior é o núme-
ro de pessoas que espera que a inflação e o desem-
prego não aumentarão nos próximos meses. Na 
comparação com outubro do ano passado, o indi-
cador de expectativa de inflação subiu 6,1% e, o de 
desemprego, 5,9%.

Atrelado a isso, o Índice de Confiança da Indús-
tria avançou 1,8% na primeira prévia de outubro, 
em comparação com o resultado consolidado de 
setembro, segundo dados divulgados na quinta-
feira (23), pela Fundação Getúlio Vargas. 

Com esse resultado, o índice pode atingir 82,6 
pontos em outubro, primeira alta desde janeiro. A 
primeira variação positiva no ano está sendo im-
pulsionada pela melhora das expectativas em rela-
ção aos meses seguintes. Com isso, a previsão para 
o IE - Índice de Expectativas, que mede essa expec-
tativa, é de um avanço de 5,7%, alcançando 86,6 
pontos, o maior desde maio passado.

Deixando os números de lado, e pensando na 
vida das pessoas, pode ter a esperança de dias me-
lhores para a economia. Ao que tudo indica, o pior 
já passou, porém que isso não seja desculpa para 
deixar as rédeas soltas. Há, ainda, muito para me-
lhorar.

Melhorando...

Fim da instabilidade política reflete 
em avanço na expectativa

Plenária de outubro

A sessão plenária solene referente ao mês de outubro 
da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras, 
realizada sexta-feira (31), nas dependências do Museu 
Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina 
constou de posse de acadêmico, palestra, apresentação 
musical e de poemas. Compuseram a mesa: presidente 
APL Alberto Santiago; vice-presidente Juraci Faria; pre-
sidente de honra da APL Francisco Piorino Filho; neoa-
cadêmico Edson de Souza; atriz, publicitária e escritora 
Ana Maria Guimarães.

Sede do Museu Dom Pedro I e Dona Leopoldina 
é gentilmente cedida pela administração 
municipal para a realização das plenárias da APL

Portal R3

A APL rece-
beu Edson de 
Souza para inte-
grar seu quadro 
de membros 
honorários. Ele 
foi apresentado 
pelo acadêmico 
Edson de Souza, 
passando a ocu-
par a cadeira 
n° 6H, que tem 
como patrono 
o inesquecível 
Professor Mário 
de Assis.

neoacadêmico

Edson foi diplomado pelo 
presidente APL (à esquerda) 
Alberto Santiago

A apresentação musi-
cal que animou a noite no 
palacete do Visconde da 
Palmeira coube ao músi-
co Almicar Bondesan. O 
premiado acordeonista 
do Brasil brindou o públi-
co com execução de obras 
como ‘O Guarani’, ‘Tico-
tico no Fubá’ e até o Hino 
Nacional Brasileiro.

acordeonista

Palestra

Em continuidade à série 
de apresentações referentes 
aos vencedores do VI Festi-
poema – Festival de Poema, 
destaque para as interpre-
tações - pela categoria In-
fantil – de Gabriela de Sou-

za Assis, poema ‘Animais’, 
e de seu irmão Eduardo de 
Souza Assis, poema ‘Fanta-
sia e Imaginação’ (melhor 
poema da categoria), am-
bos alunos do colégio Anglo 
Emílio Ribas.

Para substituir o pales-
trante maestro Douglas 
Salgado, impossibilitado 
de comparecer, coube ao 
engenheiro Ciro Bonde-
san discorrer sore o tema 
‘A Embraer e a Aviação 
Moderna’.

Engenheiro Ciro Bondesan

Poesia

Os irmãos Gabriela e Eduardo mostraram 
desenvoltura na arte de interpretar 

Bondesan e sua 
acordeon na sessão 
da APL

O III Congresso Odontológico 
Internacional de Pindamonhan-
gaba segue até esta sexta-feira (7), 
com palestras e apresentação de 
trabalhos. Promovido pela Funvic 
– Faculdade de Pindamonhangaba 
com apoio da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, o congresso é desen-
volvido simultaneamente com o 
VIII Odontocomunidade.

No campus Dutra, nesta terça-
feira (4), das 8 às 12 horas, haverá 
palestra sobre A Utilização da Pro-
teína Óssea Morfogenética da Im-
plantodontia; das 16 às 18 horas, 
será discutida a Disfunção Têm-
poro Mandibular e Dor Orofacial, 
além de informações sobre laser 
de baixa potência na aceleração da 
cicatrização. Na quarta-feira (5), 
no mesmo horário, o tema será 
Diagnóstico de Cárie, Aspectos Clí-
nicos e Epidemiológicos; das 14 às 

Congresso Internacional de Odontologia

18 horas, apresentação de trabalho 
científico de alunos da institui-
ção. Na quinta-feira (6), das 8 
às 12 horas, Explanação sobre 
Ortopedia e Ortodontia para a 

Dentição Decídua; das 14 às 18 
horas, apresentação de traba-
lhos pelos estudantes . Na sexta-
feira (7), 14 às 18 horas, haverá o 
Programa Odontocomunidade.

‘Quarta 
Sertaneja’ 
no Colmeia

Nesta quarta-feira (5), o 
restaurante Colmeia promove 
mais uma edição da ‘Quarta 
Sertaneja’, a partir das 20 ho-
ras. A animação será por conta 
do artista Vinicius Vitor, com 
o melhor do sertanejo. Além 
disso, o local terá opções de 
cardápio como chopp e pizza 
na tábua. O restaurante fica 
no Km 6 da Estrada Municipal 
Jesus Antônio de Miranda, Ri-
beirão Grande.

Gemada é campeão 
brasileiro de capoeira

o capoeirista Willian Pires da Silva, 
“gemada”, conquistou o 2º lugar na 
categoria geral e sagrou-se campeão 
por equipes, representando o Estado 
de São Paulo, nos Jogos brasileiros re-
alizados nos dias 1 e 2 de novembro, 
em diadema. Este foi o segundo ano em 
que participou deste evento. a compe-
tição contou com representantes de 30 
municípios do país.

o mestre Tucano Preto, Ricardo 
oliveira, bicampeão mundial, campeão 
Europeu, asiático, Paulista e Regional, 
entre outros títulos, mestres, mes-
trandos, contra-mestres e professores 
prestigiaram o evento.

“gemada” pratica capoeira há 27 
anos e ao longo de sua carreira tem 
acumulado diversos títulos, represen-
tando Pindamonhangaba e o Estado 
de São Paulo: Jogos Regionais, mun-
dial, Jogos brasileiros e Jogos abertos.

Planos para 2015
Segundo gemada, os planos para 

2015 são os Jogos Europeus, na França, 
e os Jogos asiáticos, em nagoya, Japão. 
Ele afirma que estas competições no 
brasil são da fase de preparação, pois, 
de acordo com as classificações conquis-
tadas, há espaço para estes eventos re-
alizados no mundo.
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Mantiqueira terá quadra coberta

Quarenta vagas abertas para cursos profissionalizantes 

Maria FernanDa Munhoz
***

 em breve, a comu-
nidade do Mantiqueira 
receberá uma quadra co-
berta na rua Dr. Geraldo 
Derrico Moreira. na últi-
ma semana, o prefeito de 
Pindamonhangaba esteve 
no local vistoriando o an-
damento das obras.

“a comunidade do 
Mantiqueira e região me-
rece uma obra como essa, 
que será importante para 
o desenvolvimento de ati-
vidades esportivas e mais 
uma opção de lazer. es-
tamos acompanhando o 
andamento dos serviços e 
a população receberá uma 
obra de qualidade, que vai 
ser complementada com 
uma creche, que iremos 
construir no terreno ao 
lado”, adiantou o prefeito.

o secretário de espor-
tes acompanhou a vistoria 
do prefeito e aprovou a 
obra. “Com essa quadra, 
a população terá mais um 
espaço para a prática de 
atividades esportivas e de 
lazer”, avaliou.

a obra da quadra co-
berta é realizada pelo PaC 
2, por meio do FnDe – 
Fundo nacional de Desen-
volvimento da educação. 
o investimento total é de 
r$ 536.998,42 incluindo a 
contrapartida da Prefeitura.

Segundo a Secretaria 
de obras, além da cober-
tura com estrutura metá-
lica, a quadra terá alam-
brado, palco, dois lances 
de arquibancada e mureta 
externa de proteção feita 
de alvenaria. a próxima 
etapa será a construção 
dos sanitários e vestiários.

estão abertas inscri-
ções para dois cursos 
profissionalizantes re-
ferentes ao Programa 
de inclusão Produtiva,  
oferecido pelo Depar-
tamento de assistência 
Social da Prefeitura: ca-
mareira e garçom/gar-
çonete. as aulas terão 
início dia 17 de novem-
bro, na amar (rua hun-
gria, 112, no residencial 
Pasin).

interessados devem 
procurar o Cras - Cen-
tro de referência em 
assistência Social ou o 
Cias - Centro integrado 
de assistência Social, 

localizado próximo à 
Prefeitura para fazer a 
inscrição. São 20 vagas 
para cada curso.   

o curso de camareira 
acontecerá às segundas, 
quartas e sextas-feiras, 
das 8 às 11 horas. É pre-
ciso ter no mínimo 16 
anos e possuir o ensino 
Fundamental, comple-
to ou incompleto.

o curso de garçom/
garçonete será às segun-
das, quartas e sextas-fei-
ras, das 13 às 16 horas. 
requisitos: ser maior de 
18 anos e ter no mínimo 
o ensino Fundamental 
incompleto.

Obras são vistoriadas 
pelo prefeito e 

secretário de esportes

Maria FernanDa Munhoz
*** 

Pindamonhangaba co-
memora, de 20 a 23 de 
novembro, a Semana da 
Consciência negra, com 
atividades no Museu his-
tórico e Pedagógico Dom 
Pedro i e Dona Leopol-
dina. os eventos serão 
realizados em conjunto 
pelas secretarias de Go-
verno e de educação, por 
meio dos departamentos 
de Patrimônio histórico, 
de Cultura, Coordenado-
ria de eventos, estação 
Juventude, além da aPL 
– academia Pindamo-
nhangabense de Letras – 
e o Conselho Municipal de 

Cultura.
a primeira reunião 

para definição da pro-
gramação foi realizada 
na quarta-feira (29) e a 
próxima reunião, aberta 
a todas as pessoas que ti-
verem interesse no tema e 
quiserem colaborar, será 
nesta terça-feira (4), às 
18 horas, no auditório do 
museu.

estão previstos eventos 
acadêmicos e de celebra-
ção, com exposição de 
fotos, mesa redonda, exi-
bição de documentários, 
debate, oficinas e apre-
sentações de artistas e te-
mas ligados à Consciência 
negra.

Pinda comemora Semana 
da Consciência Negra

Maria Fernanda Munhoz

Primeira reunião 
iniciou definições 
da comemoração

Prefeitura abre quiosque 
no shopping e amplia 
serviços à comunidade

Cintia CaMarGo
***

no mês em que o 
Shopping Pátio Pin-
da completa um ano 
de funcionamento, a 
Prefeitura de Pinda-
monhangaba inaugura 
nesta quarta-feira (5), 
às 19 horas, seu quios-
que com o objetivo de 
ampliar os serviços da 
administração à co-

munidade. o quiosque 
funcionará no mesmo 
horário do shopping.

a primeira ação 
será o relançamen-
to do projeto Vitrine 
Social, no qual várias 
entidades e projetos 
sociais vão expor seus 
trabalhos até 31 de de-
zembro. as entidades 
e projetos que estarão 
vendendo seus tra-

balhos serão o nos-
so Bairro, Cerâmica, 
Lãs e Linhas, Borda-
deiras do araretama, 
taboa, Mãos amigas, 
ia3, SoS, Jataí e SoS 
(Serviços de obras So-
ciais), CCi (Centro de 
Convivência dos ido-
sos) e Lar irmã Júlia. 
Vale lembrar que após 
o mês de dezembro, o 
quiosque vai abrigar 

varias outras ações da 
Prefeitura.

na abertura do 
quiosque se apresen-
tarão os grupos da me-
lhor idade, ginástica 
rítmica e maculelê da 
Secretaria de esportes 
e do coral do Grupo 
Contraponto, do bair-
ro Feital. a população 
está convidada a parti-
cipar.

Curso de camareira (o) pode garantir vaga no mercado de trabalho

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

AssessoriA de ComuniCAção
Assistentes de imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) e robson Luís monteiro (mtb 18.021)

www.CAmArAPindA.sP.gov.br

teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279

e 3644-2281

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

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

agradece ao 
executiVo Pela obras 
no sistema Viário do 
shoPPing/Paineiras

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

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

Vereador dr. marcos aurél io

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

Vereador roderley miotto

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, vereador 
Ricardo Piorino (PDT) de-
monstrou satisfação e agrade-
ceu ao Executivo pelo atendi-
mento de um requerimento de 
sua autoria no qual solicitava 
melhorias no sistema viário 
do Shopping e da região do 
Araratema.

Segundo informações da 
Prefeitura, o Departamento 
de Obras Viárias (DOV) da 
Secretaria de Obras de Pinda-
monhangaba está promoven-
do o alargamento e construção 
de um trecho da avenida 
Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, nas proximidades 
do Shopping Pátio Pinda e 
na entrada do Condomínio 

Ricardo Piorino agradece solicitação 
atendida; obra viária irá melhorar 
trânsito na área do Shopping
Além dA construção e AlArgAmento dAs fAixAs, 

depArtAmento de obrAs ViáriAs (doV) irá 
construir umA ciclofAixA

Village Paineiras. O objetivo 
é melhorar o fluxo de veículos 
no sistema viário nos dois 
sentidos e com isso facilitar o 
acesso ao shopping e à região 
do Araretama. O DOV infor-
mou, ainda que está prevista a 
construção de uma ciclofaixa 
beneficiando assim os ciclis-
tas da cidade. “Era uma obra 
aguardada por todos que resi-
dem e trabalham nesta região. 
Tenho plena convicção de que 
o alargamento e a construção 
dessas melhorias vai dar maior 
tranquilidade e conforto para 
quem utiliza essa via pública e, 
especialmente, aos moradores 
e trabalhadores desta região da 
cidade”, concluiu o vereador 
Ricardo Piorino.
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Depois de con-
seguir a Fisiote-
rapia Domiciliar 
para a população 
de Pindamonhan-
gaba, o vereador 
Dr. Marcos Aurélio 
Villardi (PR) apre-
sentou, na sessão 
ordinária da Câ-
mara, realizada no 
dia 23 de setembro, 
o requerimento nº 
2 .440/2013,  no 
qual solicita es-
tudos e providên-
cias da atual Ad-
ministração para 
que seja criado o 
Departamento de 
Fisioterapia subordinado à 
Secretaria de Saúde.

Com a criação deste de-
partamento, será facilitada a 
contratação de fisioterapeu-
tas que, por exemplo, po-
derão atender nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) da 
cidade e, deste modo, o aces-
so da população à fisioterapia 
será mais rápido e fácil. 

A fisioterapia é de suma 
importância, pois auxilia 
no pré e pós-cirúrgico, em 
problemas ortopédicos, pe-
diátricos, geriátricos e neu-
rológicos, entre outros. Se o 
paciente não fizer fisioterapia 
após uma cirurgia ou fratura, 
podem ocorrer graves seque-
las. No caso de pacientes 
idosos, a fisioterapia auxilia 
no aumento da força muscu-
lar e melhora o equilíbrio, 
o que evita quedas. Ela 

Dr. Marcos Aurélio cobra 
a criação de Departamento 
de Fisioterapia no município

também é importante em 
crianças que nascem com 
algum problema neuroló-
gico, pois diminui a atrofia 
muscular e as limitações 
de movimentos. Em todas 
essas aéreas, a fisioterapia 
é indispensável, pois pro-
move a melhora no quadro 
clínico do paciente, melho-
rando a qualidade de vida do 
mesmo. “Muitos pacientes 
precisam de fisioterapia e, 
com a criação do Depar-
tamento de Fisioterapia, 
estes moradores terão uma 
melhor qualidade de vida e 
se recuperarão com maior 
rapidez. A saúde dos pin-
damonhangabenses sempre 
será a minha prioridade”, 
ressaltou o vereador Dr. 
Marcos Aurélio Villardi.

O Vereador Roderley Miotto 
(PSDB) recebeu esta semana 
boas notícias a respeito do Pro-
jeto de Restauro da Igreja de São 
José da Vila Real.  O projeto pro-
posto pela Pauliceia Arquitetura 
Restauro e Projetos Culturais, 
foi aprovado pela CNIC – Co-
missão Nacional de Incentivo 
à Cultura, órgão do Ministério 
da Cultura,  com o valor de R$ 
4.833.968,25, que está em fase 
de análise documental.

O prédio, tombado pelo 
Condephat, é de propriedade da 
Mitra Diocesana de Taubaté, que 
para a realização desta obra, a in-
tenção é captar a verba por meio 
da Lei Rouanet, do Ministério 
da Cultura e do FID - Fundo de 
Investimento Difuso.

A Igreja São José, localizada 
no centro da cidade corre o risco 
de desabar, devido às infiltra-
ções, por isso está interditada há 
4 anos, o que levou a prefeitura 
a tomar diversas providências 
como desligar a água e a luz 
do prédio, além de interditar o 
trânsito no entorno para que a 

Roderley Miotto continua na luta 
pelo restauro da Igreja São José 
aprovado pelo Ministério da Cultura

estrutura da igreja não sofresse 
mais abalos.

O Vereador Roderley Miotto 
vem desde o ano passado buscan-
do juntamente com a Diretora do 
Departamento Histórico e Patri-
mônio, Karina Lacorte Cesar, 
apoios para que a restauração da 
Igreja São José seja concretizada.

“Tenho acompanhado todo o 
processo junto com a Construto-
ra Pauliceia e mantido contatos 
com a Superintendência do 
IPHAN - Instituto do Patrimônio 
Histórico Artístico Nacional, 
para a liberação do processo de 
restauração, já aprovado pelo 
CONDEPHAAT. A Diretora do 
Patrimônio Histórico da cidade, 
já enviou toda a documentação 
aos órgãos estaduais e federais 
para a liberação das obras na 
Igreja São José, e está sendo 
aguardada algumas assinaturas 
para sua liberação. É de extrema 
importância que consigamos o 
quanto antes o restauro de um 
patrimônio como esse, é muito 
triste passar em frente a Igreja 
São José, e ver a situação em 
que ela se encontra, é um pedaço 
da história de nossa cidade, que 
também marca a Independên-
cia do Brasil, que a cada dia 
se deterioriza mais, podendo 
vir a cair a qualquer momento, 
principalmente agora com a 
chegada das chuvas, que pode 
infiltrar ainda mais nas estrutu-
ras e nas fundações da Igreja. É 
uma parte da história da nossa 
querida Pindamonhangaba. O 
que estiver a meu alcance para 
unir forças estarei buscando para 
que seja restaurada o mais breve 
possível”, enfatiza o vereador 
Roderley Miotto.

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

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

O Vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão(PM-
DB) teve aprovado o Projeto 
de Lei 137/2014, que altera 
dispositivos da Lei Nº 2681 
de 14 de Julho de 1992, que 
Dispõe Sobre a Venda de 
Ingressos nos Cinemas, Cine-
clubes, Teatros, Espetáculos 
Musicais, Circenses e Eventos 
Esportivos a estudantes de 1º, 
2º e 3º graus.

A Lei em si contempla os 
estudantes da educação básica 
(ensino fundamental e ensino 
médio), educação de jovens 
adultos (ensino fundamental e 
médio), educação profissional 
(básico e técnico), educação 
superior (cursos tecnológicos, 
sequenciais de graduação e 
pós-graduação), regularmente 
matriculados em estabeleci-
mentos de ensino públicos 
ou particulares, oficialmente 

Professor Osvaldo tem Projeto 
de Lei aprovado que beneficia 
estudantes do ensino profissional

reconhecidos, que terão as-
segurados o acesso a estes 
alunos.

“Em virtude das diversas 
mudanças ocorridas nos sis-
temas de educação de nosso 
país, o nosso Projeto de Lei 
137/2014, aprovado por una-
nimidade, busca trazer essas 
mudanças de nomenclatura à 
Lei 2681/1992, e a inclusão 
dos estudantes da educação 
profissional, que também 
merecem ser atingidos com a 
redução no ingressos, e para 
que esses alunos possam ter 
mais acessos para a cultura 
de nossa cidade”, salienta o 
Professor Osvaldo.

O Projeto do Vereador 
Professor Osvaldo, foi trans-
formado em Lei Ordinária 
n° 5.710, sancionada pelo 
prefeito no último dia 07 de 
outubro de 2014.

Vereador Professor osValdo

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

(DEM) solicitou, ao Poder Exe-
cutivo, providências junto ao 
departamento competente, para 
que sejam feitos estudos visando 
melhorias na iluminação pública 
no trecho que abrange a faixa de 
pedestre da Rodovia Vereador 
Abel Fabrício Dias (SP-62), 
acesso ao Loteamento Parque 
das Palmeiras e Loteamento 
Morumbi. A falta de iluminação 
no local dificulta a visibilidade 
e coloca em risco a segurança 
dos pedestres e motoristas dos 
veículos que transitam pelo local. 

Instalação de Placas
Indicativas no Goiabal
O Vereador Martim Cesar 

solicitou, ao Prefeito Vito Ardito, 

Após inúmeras reuniões, debates e muitas análises dos vereadores 
da cidade, o Executivo de Pindamonhangaba - por meio da Secretaria 
de Saúde e Assistência Social - poderá celebrar convênio com a Santa 
Casa de Misericórdia para serviços de urgência/emergência no Pronto 
Socorro Municipal. É isso que determina o Projeto de Lei Ordinária 
(PLO) nº 161/2014, do Executivo, aprovado pelo plenário da Câmara 
de Pindamonhangaba durante a 38ª sessão ordinária realizada nesta 
sexta-feira, dia 31 de outubro, no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”.

Desta forma, o artigo 1º do PLO aprovado autoriza a Santa Casa 
de Misericórdia - credenciada conforme chamamento público – a 
celebrar o convênio visando a execução de serviços de urgência e 
emergência no Pronto Socorro Municipal 24 horas por dia por 07 (sete) 
dias por semana. A entidade fica obrigada a oferecer todos os recursos 
necessários dentro de sua complexidade e capacidade instalada, a 
serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada 
a sistemática de referência do Sistema Único de Saúde – SUS, sem 
prejuízo da observância do Sistema regulador do Gestor Municipal.

A gerência do convênio estará sob a responsabilidade da Secretaria 
de Saúde e Assistência Social de Pindamonhangaba e a autorização da 
Câmara oferecida ao Executivo permitirá os poderes de aditar, retificar 
e ratificar o termo de convênio firmado. No artigo 4º ficou estabelecido 
que o “Município transferirá integralmente e mensalmente à conve-
niada (Santa Casa) os valores aos serviços conveniados, conforme 
estabelecido na Tabela SUS”.  Durante a votação, a Secretaria de 
Saúde e Assistência Social de Pindamonhangaba, Sandra Tutihashi 
e o Diretor da Santa Casa, Camilo Alonso Filho acompanharam a 
votação do projeto.

Ordem do Dia
Os Projetos de Lei que estavam relacionados na Ordem do Dia da 

sessão ordinária foram todos adiados. O Projeto de Lei n° 47/2014, 
do vereador Roderley Miotto (PSDB), que “Institui o Dia Municipal 
da Pessoa com Síndrome de Down na cidade de Pindamonhangaba” 
recebeu um substitutivo do próprio autor e por força do Regimento 
Interno foi automaticamente adiado.

O Projeto de Lei n° 131/2014, do Poder Executivo, que “Auto-
riza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Santa Casa 
de Misericórdia de Pindamonhangaba para serviços de urgência/
emergência no Pronto Socorro Municipal e Pronto Atendimento 
Infantil” foi retirado da pauta.

E o Projeto de Resolução n° 08/2014, do vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão (PMDB), que “Altera o inciso XI e o 
Parágrafo Único do Art. 269 do Regimento Interno” também foi 
adiado - a pedido do vereador-autor -  por 30 dias.

Martim Cesar pede Melhoria na 
Iluminação Pública na Rodovia 
Vereador Abel Fabrício Dias

providências junto ao departa-
mento competente, no sentido de 
que sejam feitos estudos visando 
melhorias na sinalização vertical, 
instalando placa indicativa na 
entrada do bairro Goiabal, e de 
identificação com nomes de ruas 
e avenidas, a fim de facilitar a 
localização de quem chega ao 
referido bairro.

Agradecimento
O Vereador Martim Cesar 

agradece ao Prefeito Vito Ardi-
to Lerario, pelo atendimento a 
sua Indicação de nº 247/2014, 
referente ao desassoreamento 
no leito do Ribeirão do Curtume 
que margeia a avenida José Jo-
aquim dos Santos Sobrinho, no 
Residencial Andrade.

ribeirão do curtume - antes

ribe irão do curtume - dePois

Autorização para novo 
convênio entre Executivo 
e Santa Casa é aprovado 

pela Câmara
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cotidiano
Tablets proporcionam aprendizagem 
interativa em salas de aula de Pinda

 

Interatividade, conteúdo dinâmico e aprendizagem. Projeto piloto atrai 
curiosidade dos estudantes e estimula a busca pelo conhecimento.

A Secretaria de Educação da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba abriu as portas da Escola 
Municipal Abdias Júnior San-
tiago, no Santa Cecília, para im-
plantação de um projeto piloto 
aplicado entre setembro e outu-
bro de 2014.

O software, desenvolvido 
pela empresa E-Scola e imple-
mentado em parceria com o 
Planeta Educação, é baseado 
em um sistema que permite aos 
alunos realizarem atividades em 
sala de aula por meio do uso de 
tablets - cedidos pela Intel.

O sistema proporciona ao 
professor acompanhar o de-
senvolvimento de cada aluno 
de forma exclusiva por meio de 
relatórios de desempenho, en-
viados logo após o término dos 
exercícios. Os relatórios podem 
ser individuais, por turma ou 
pela categoria escolhida pelo 
professor. Nele estão todos os 
registros dos alunos como o 
número de tentativas feitas até 
acertar a questão e o tempo que 
cada estudante levou para fazer 
as atividades, além de ser possí-
vel identificar possíveis erros de 
ortografia em atividades de Lín-
gua Portuguesa, por exemplo.

“Em minha opinião esse pro-
jeto piloto é uma iniciativa que 

traduz a modernidade da área 
da educação e reforça o fato 
que, atualmente, não dá mais 
para trabalhar o processo de en-
sino-aprendizagem apenas com 
uma lousa e giz. Essa iniciativa 
veio mostrar que é possível re-
novar ideias, mudar a forma de 
ensino e aprimorar as aulas por 
meio da tecnologia. Estou emo-
cionada e muito grata por terem 
escolhido nossa escola para esse 
teste”, comentou a professora 
da rede.

O projeto piloto foi recebido 
com ansiedade e curiosidade 
tanto pelos alunos, pois muitos 
ainda não haviam tido contato 
com esses equipamentos, quan-
to pelos docentes, que acre-
ditam na necessidade de usar 
ferramentas tecnológicas para 
despertar o interesse dos alunos 
e propagar o conhecimento.

“Agradeço ao Planeta Educa-
ção por ter aberto as portas da 
escola Abdias oferecendo toda 
a infraestrutura e apoio neces-
sários. Esse projeto piloto é um 
sonho realizado e é uma alegria 
comprovar que a tecnologia é 
algo tão próximo dos alunos, in-
dependente do seu nível social”, 
observou a diretora pedagógica 
e sócia da empresa E-Scola, Fa-
biana Carelli.

audiência sobre Plano diretor acontece sexta-feira
MArCOS VINíCIO CubA

* * *
A população está convidada a comparecer à au-

diência pública sobre alterações no Plano Diretor  
nesta sexta-feira (7), a partir das 9h30, no audi-
tório da Prefeitura. Serão apresentadas mudanças 
no zoneamento municipal e os participantes po-
derão obter informações sobre as áreas urbanas, 
rurais e sobre os corredores comerciais.

As alterações são analisadas pela Secretaria 

de Planejamento e servem para organizar as ati-
vidades realizadas no município. Antes de abrir 
um negócio, é preciso procurar a Prefeitura para 
verificar se no local onde se pretende desenvolver 
as atividades comerciais há autorização, caso con-
trário, não poderá ser emitido o alvará.

O Plano Diretor é participativo e são discuti-
das readequações nas zonas mistas, industriais e 
corredores comerciais. As audiências servem para 
esclarecer dúvidas.Professora instrui alunos da ‘Abdias Salgado’

Estudantes interagem com os equipamentos em sala de aula

Divulgação

Divulgação

Profissionais de saúde participam 
de treinamento sobre dengue

MArCOS VINíCIO CubA
* * *

a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba – por intermédio 
de suas secretarias e depar-
tamentos, está realizando 
várias ações para combater 
a dengue e também treina-
mentos com profissionais de 
saúde. Um treinamento para 
médicos e enfermeiros acon-
teceu na tarde de quinta-feira 
(30), no auditório da Santa 
Casa.

Os profissionais receberam in-
formações sobre manejo clínico, 
com as médicas maria Cristina 
andraus garcia e maria Ângela 
barguil digigov, do gvP - grupo 
de vigilância epidemiológica de 
Taubaté. além de informações 
sobre dengue, foram apresenta-
dos assuntos relativos à chikun-
gunya, doença que também é 
transmitida pelo aedes aegypti.

o treinamento é essencial, 
pois, caso o município tenha uma 
nova epidemia, todos os profis-

sionais estarão preparados para 
dar melhor assistência à popu-
lação. a doença é séria, para 
combatê-la é preciso que os mo-
radores se mobilizem e eliminem 
os possíveis criadouros.

Em outubro, houve 66 notifi-
cações e todas foram descarta-
das. o sucesso do não registro 
de casos positivos dá-se pela 
colaboração dos moradores, 
pois, têm aberto as portas de 
casa para receber os profissio-
nais de saúde.
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Prefeitura recebe chaves 
do Palacete 10 de Julho

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

a Prefeitura de Pinda-
monhangaba recebe, ofi-
cialmente, as chaves do 
Palacete 10 de Julho, que 
estavam de posse da em-
presa Pauliceia, responsá-
vel pelas obras do restau-
ro. a cerimônia simbólica 
de devolução do prédio 
para a administração mu-
nicipal será realizada nes-
ta quarta-feira (5), no ga-
binete do executivo, com 
coletiva de imprensa.

de posse novamente do 
prédio, a Prefeitura poderá, 
então, dar andamento aos 
trâmites necessários para 
a inauguração do restauro 

Biblioteca terá 
curso gratuito 
de leitura e 
criação literária

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

incentivando não so-
mente a leitura, como tam-
bém a criação literária, a 
Biblioteca Pública Munici-
pal “Ver. rômulo Campos 
d´arace”, no Bosque da 
Princesa, realiza a 1ª Ofi-
cina de Leitura e Criação 
sob Árvores. as aulas se-
rão gratuitas, nos dias 13, 
20, 27 de novembro e 4 
de dezembro, das 14 às 16 
horas, com a autora eval-
da de andrade Silva Costa 
(Shri damodara).

as inscrições já estão 
abertas e podem ser fei-
tas diretamente com a 
escritora, pelo email eval-
dandrade@gmail.com ou 
pelo telefone da biblioteca 
3643-2399.  

de acordo com a auto-
ra, a proposta da oficina é 
incentivar a leitura e a cria-
ção literária, sistematizada 
em passos como leitura de 
uma fonte, proposição de 

uma ideia, desenvolvimen-
to, refacção para se alcan-
çar o tom da verossimilan-
ça e conclusão. a intenção 
é fomentar instantes de re-
flexão e lazer, por meio do 
exercício de invenção.

a organização do even-
to é da Coordenação de 
Bibliotecas, que integra o 
departamento de Cultura 
e a Secretaria de educação 
e Cultura da Prefeitura.

A autora
evalda de andrade Silva 

Costa (Shri damodara) é 
autora das obras “Grãos de 
areia”, “Karolina Macha-
do”, “Pássaro no escuro” 
(romance) e “Matsia, o pei-
xe que falava e fazia outras 
coisas”, “Valente abraça o 
mundo” e “os seis saltos do 
gato nuno ou aventuras de 
crescer” (infantil).

a partir do dia 8 de no-
vembro de 2014, passará a 
ocupar uma das cadeiras da 
academia de Letras do Bra-
sil, Seccional araraquara.

37º Feste: Inscrições abertas para oficinas gratuitas
Maria Fernanda Munhoz

* * *
o 37º Feste – Festival 

nacional de Teatro – de Pin-
damonhangaba começa neste 
domingo (9), trazendo muita 
arte e cultura para a cidade. 
neste ano, além dos espetácu-
los adultos, infantis e de rua, o 
Feste trará novidades como as 
exibições comentadas, o papo 
vertical e as oficinas gratuitas, 
que já estão com as inscrições 
abertas. 

Neste ano, serão três ofi-
cinas: eutonia, iniciação à 
Teatralidade e Teatro narrativo. 
as inscrições deverão ser feitas 
no departamento de Cultura. 
informações pelos telefones 
3643-2690 ou 3642-1080. 

Eutonia
A oficina Eutonia: Percep-

ções e presença de pele e 

ossos em movimento será reali-
zada no dia 14, das 9 horas ao 
meio-dia e das 14 às 17 horas, 
com 20 vagas. 

Será ministrada por Luiz 
otávio di Santi, que também 
fará um dos papos verticais. 
ele é cineasta, documentaris-
ta, professor e doutorando em 
Psicologia Social. Como euto-
nista, nos últimos anos vem se 
envolvendo cada vez mais com 
a eutonia por perceber que o 
suporte primordial para a arte 
e para o artista é o corpo. e a 
principal obra dele é a existên-
cia em movimento. o artista 
está muito empolgado com a 
participação no Feste deste 
ano. “Festejando! eutonia vem 
de tônus bom, de regulação 
tônica, mas o melhor mesmo 
é dizer que é a busca do cor-
po em estado de arte. e esse 
corpo é a mente também, que 
ressoam um no outro. digo que 

somos qual um bolo. dá pra 
separar os ingredientes? então 
venham conhecer e vivenciar 
sua existência pura, em estado 
bruto e criativo. nascer a cada 
movimento. Libertar-se”, convi-
dou di Santi.  

iniciação
a oficina iniciação à Tea-

tralidade será realizada nos 
dias 19 e 20, das 9 horas 
ao meio-dia e dia 21, das 9 
horas ao meio-dia e das 15 às 
18 horas. São 25 vagas. 

a oficina será ministrada 
por débora Pagani. Formada 
em artes Cênicas com espe-
cialização em direção Teatral 
na UFrJ, durante o curso 
dirigiu três peças financiadas 
pela UFrJ e diversos proje-
tos paralelos à universidade. 
ministrou cursos em ongs e 
Projetos Sociais. após 2007, 

sem abandonar as funções 
de atriz e diretora, tornou-se 
produtora cultural, quando 
trabalhou com nomes como 
João Fonseca, ricardo blat, 
Samantha Shmutz, alessan-
dra negrini, Walter Lima Jr., 
glicério rosário dias, henri-
que diaz, mariana Lima, drica 
moraes, entre outros. recen-
temente ocupou função de 
coordenação na Fundação Ci-
dade das artes, foi assistente 
de direção de marco andré 
nunes no espetáculo edypop, 
em cartaz no rio de Janeiro e 
atualmente gerencia o Thea-
tro net rio.

“depois de tantos anos 
longe, estou radiante de 
alegria por voltar a participar 
deste Festival tão lindo!! não 
vejo a hora de chegar em 
Pinda e começar essa troca 
de energia maravilhosa!!!!”, 
comemorou débora Paganni. 

tEatro 
narrativo
A oficina de Teatro Narrati-

vo será realizada no dia 22 de 
novembro, das 14 às 16 horas. 
São 30 vagas. 

A oficina será ministrada por 
andré Capuano. Formado pela 
escola de arte dramática de São 
Paulo, 2001, foi artista-orientador 
do projeto ademar guerra 2010 e 
2011, da Secretaria de Cultura do 
estado de São Paulo; artista-orien-
tador do grupo de teatro Samba 
vida da cidade de São manuel / 
SP. desde 2009 é professor de 
teatro (diretor de montagem) na 
escola Waldorf rudolf Steiner e 
desde 2011 é professor de teatro, 
mímica e teatro físico no Cefac 
- Centro de Formação do artista 
Circense – galpão do Circo; pro-
fessor de mímica e teatro físico; 
professor de máscaras.

A autora ministrará as oficinas no Bosque

arquivo Pessoal

e do Centro de Memória 
“Barão homem de Mello”, 
localizado no porão do Pa-
lacete. de acordo com a lei 
nº 5479, de 4 de dezembro 
de 2012, o centro será vin-
culado ao departamento 
de Patrimônio histórico, 
da Secretaria de educação 
e Cultura da Prefeitura.

o Centro de Memória 
“Barão homem de Mello” 
abrigará toda a documen-
tação pertencente aos ar-
quivos históricos “athayde 
Marcondes” e “Waldomi-
ro Benedito de abreu”, 
que atualmente se encon-
tram no Museu histórico 
e Pedagógico dom Pedro 
i e dona Leopoldina, e 
contam com acervo data-
do a partir de 1701. após 
a inauguração, prevista 
para dezembro deste ano, 
o Centro de Memória será 
aberto para estudos e pes-
quisas científicas sobre a 
história da cidade e região.

Momentos das obras do Centro de Memória, no Palacete 10 de Julho, localizado no porão do prédio

Maria Fernanda Munhoz

Por se tratar 
de restauro, 
características 
originais do prédio 
foram mantidas

Maria Fernanda Munhoz
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Ao adentrar o saguão 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, visitantes 
se deparam com uma be-
leza surpreendente: a das 
orquídeas. O perfume e 
as cores atraem curiosos, 
que são flagrados com o 
celular registrando a bele-
za das plantas.

Até esta quarta-feira (5), 
a Assop – Associação Or-
quidófila de Pindamonhan-
gaba realiza uma Mostra de 
Orquídeas, que conta com 
25 plantas de diversas va-
riedades – inclusive, com 
micro orquídeas.

Essa é uma prévia da 
exposição nacional, que a 
Assop promove há cerca 
de 20 anos no município, 
sempre no mês de no-
vembro. Para este ano, a 
associação receberá 18 ex-
positores de diferentes lo-
calidades do Brasil em um 
evento tradicional, sedia-
do pela Escola Estadual 

Dr. Alfredo Pujol nos dias 
14, 15 e 16 de novembro.

Durante a exposição, 
o presidente da Assop,   
Tsutomu Tanabe, tam-
bém promove palestras 
gratuitas sobre o cultivo e 
os cuidados que a espécie 
requer. “Se a pessoa dese-
ja comprar uma orquídea 
e quer saber como cuidar, 
já orientamos durante a 
palestra. Aqueles que já 
têm variedades em casa e 
também têm dúvidas, po-
dem participar e fazer as 
perguntas, pois, com base 
nelas vou desenvolvendo 
os temas”, explica o espe-
cialista.

Este ano, a novidade é 
que a XX Exposição Na-
cional de Orquídeas de 
Pindamonhangaba vai ser 
o primeiro evento no Vale 
do Paraíba, Litoral Nor-
te e Serra da Mantiqueira 
coordenado pela Caob - 
Coordenadoria das Asso-
ciações Orquidófilas do 
Brasil.

Representando o 
Município

A Assop constante-
mente leva o nome de 
Pinda pelas exposições 
dentro do território na-
cional e, em sua maioria, 
obtém boas colocações 
e premiações. Somente 
em agosto, foram  quatro 
exposições – três em Mi-
nas Gerais e uma em São 
Paulo, sendo que em duas 
alcançaram o terceiro lu-
gar e nas outras duas, o 
quarto – em uma média 
de 18 a 28 associações ex-
positoras. Inclusive, por 
meio de uma reportagem 
em uma revista japone-
sa, Tanabe tornou Pinda 
conhecida internacional-
mente no ramo do cultivo 
de orquídeas.

Agora, a Assop se pre-
para para a Exposição 
Nacional de Brasópolis 
(MG), nos dias 7, 8 e 9 
de novembro. De acordo 
com José Maria de Almei-
da, associado, a previsão 

é que sejam levadas uma 
média de 40 plantas para 
o evento.

Amor pelo cultivo
Tanabe revela que es-

quece de tudo quando 
está cuidando das or-
quídeas. “Quando vejo, 
já são 17 horas. O tempo 
voou”. Ele é apaixonado 
pelas plantas e se envol-
veu com o cultivo admi-
rando o pai, que já fazia 
isso – uma espécie de 
tradição familiar. Tana-
be tinha 18 anos e agora 
está com 82. A esposa, 
com 84 anos, começou a 
se encantar com as plan-
tas desde que se casaram 
e então, vêm se dedican-
do juntos nessa arte.

Ele ainda comenta que 
enquanto trabalhava, não 
tinha muito tempo, mas 
depois que se aposentou, 
há 31 anos, começou a se 
dedicar. 

Já Almeida, destaca o 
cultivo como “uma terapia 
para muitas pessoas”. 

Assop realiza Mostra de Orquídeas

Cultivo 
Cuidar e desenvol-

ver essa variedade é algo 
muito trabalhoso e deli-
cado e o presidente fica 
feliz quando as pessoas o 
procuram para buscar co-
nhecimentos para cuidar 
das plantas que possuem. 
Ele ensina dicas, como a 
utilização do adubo com 
NPK, destacando a pro-
priedade do fósforo, que 
estimula a floração. Por 
meio de estudos, per-
cebeu a eficácia de adu-
bos com cinzas vegetais 
e, com sua experiência, 

descobriu que a cinza de 
bambu é a mais rica na 
substância. Quem dese-
jar saber mais ou de que 
forma essa técnica é apli-
cada, pode comparecer à 
exposição em novembro 
ou às reuniões mensais 
que a Assop promove (as 
próximas serão dia 14 de 
dezembro e 11 de janeiro, 
a partir das 9 horas, tam-
bém na escola Dr. Alfredo 
Pujol).

Sobre as orquídeas
De acordo com Tana-

be, são oitocentos gêne-
ros de orquídeas subdi-

vididos em cerca de 250 
mil espécies. Contando as 
híbridas, chega a 350 mil 
– constituindo a maior fa-
mília dentro do Reino Ve-
getal. 

Almeida explica que, 
para se reconhecer uma 
orquídea basta observar 
a composição. “São três 
pétalas, três sépalas, 
sendo que uma das pé-
talas se transforma em 
labelo”.

Dependendo do cuida-
do, é possível que a flo-
ração chegue a 15 dias ou 
um pouco mais.

Plantas estão expostas no saguão da Prefeitura

Sr. tanabe, presidente da Assop, junto com os colegas expositores

As inscrições podem ser feitas até segunda-feira (10)

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

2º CADERNO

Policiais Milita-
res prenderam um 
homem por por-
te ilegal de armar 
no sábado (1º/11) 
durante festa que 
ocorria em uma 
chácara na  Estrada 
Municipal do Borba, 
no bairro Bela Vista. 
O indivíduo foi pre-
so em flagrante com 

um revólver calibre 
22, com seis muni-
ções.

Segundo a polí-
cia, a atitude sus-
peita do homem 
chamou a atenção. 
Ele foi encaminha-
do à cadeia pública 
de Cruzeiro, onde 
ficará à disposição 
da Justiça.

Polícia apreende 
revólver em festa

AIANDRA ALVES MARIANO
***

A Fatec - Faculdade de 
Tecnologia de Pindamo-
nhangaba encerra, na se-
gunda-feira (10), as inscri-
ções para o vestibular para 
o 1º semestre de 2015. O 
exame será no dia 14 de 
dezembro.

No município são ofe-
recidas 240 vagas para os 
cursos superiores gratui-
tos de Tecnólogo Mecâni-
ca – Processos de Solda-
gem (40 vagas no período 
matutino), Processos Me-
talúrgicos (80 vagas nos 
períodos vespertino e 
noturno), Manutenção 

Industrial (40 vagas no 
período noturno) e Proje-
tos Mecânicos (40 vagas 
no período matutino). Há 
ainda 40 vagas para o cur-
so de Gestão Empresarial 
na modalidade Ensino a 
Distância. Os cursos de 
tecnologia da Fatec têm 
duração de três anos. 

Prazo de inscrições para vestibular da 
Fatec Pinda chega aos últimos dias

Para concorrer a uma 
das vagas do vestibular, 
o candidato deve ter con-
cluído ou estar cursando 
o Ensino Médio ou equi-
valente, desde que no ato 
da matrícula comprove a 
conclusão do curso.

As inscrições devem ser 
feitas exclusivamente pela 
internet, no site www.vesti-
bularfatec.com.br.  Para se 
inscrever é necessário pre-
encher a Ficha de Inscrição 
e o questionário socioeco-
nômico, imprimir o boleto 
e pagar a taxa de inscrição 
em qualquer agência ban-
cária ou lotérica.

O Sistema de Pontu-
ação Acrescida concede 
bônus de 3% a estudan-
tes afrodescendentes e de 
10% a oriundos da Rede 
Pública. Caso o aluno es-
teja nas duas situações, 
recebe 13% de bônus.

O Manual do Candida-
to, que traz todas as datas, 
normas e orientações para o 
processo seletivo, estará dis-
ponível no site para down-
load gratuito a partir do pri-
meiro dia de inscrições.

Valenews.com.br

Divulgação
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ARRECADADO

DISCRIMINAÇÃO

RECEITAS

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

IMPOSTOS MUNICIPAIS

1.1.1.2.02.01.00 - Imposto s/ Propriedade Predial Urbana 8.914.242,10529.431,82

1.1.1.2.02.02.00 - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana 5.305.364,10365.731,64

1.1.1.2.04.31.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho 5.211.975,96571.968,80

1.1.1.2.04.34.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos 175.925,8216.991,95

1.1.1.2.08.00.00 - Imp s/ a Trasmissão "Inter Vivos"  de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis 3.941.473,95566.028,01

1.1.1.3.05.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 22.041.730,162.502.011,47

1.9.1.1.38.00.00 - Multas e Juros do Imp.s/ a Propriedade Territ.Urbana - IPTU 34.080,228.385,80

1.9.1.1.39.00.00 - Multas e Juros do Imp.s/ a Transf.de Bens Imóveis - ITBI 9.649,000,00

1.9.1.1.40.00.00 - Multas e Juros do Imp.s/ Serviços - ISS 2.650,59570,63

1.9.1.3.11.00.00 - Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/Prop.Territ.Urbana - IPTU 1.295.115,49175.320,79

1.9.1.3.13.00.00 - Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/ Serviços - ISS 218.795,6319.845,54

1.9.3.1.11.00.00 - Receita da Div.Ativa do Imposto s/ a Propr. Territorial Urbana - IPTU 6.182.506,78392.798,62

1.9.3.1.13.00.00 - Receita da Div.Ativa do Imposto s/ Serviços - ISS 1.147.980,4765.872,49

5.214.957,56 54.481.490,27

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1.7.2.1.01.02.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 39.489.138,423.651.726,73

1.7.2.1.01.05.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 40.893,5522.811,65

1.7.2.1.36.00.00 - Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.C. Nº 87/96 388.414,7248.551,84

3.723.090,22 39.918.446,69

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

1.7.2.2.01.01.00 - Cota-Parte do ICMS 85.946.684,9911.396.705,88

1.7.2.2.01.02.00 - Cota-Parte do IPVA 17.204.571,31936.097,47

1.7.2.2.01.04.00 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação 682.998,0177.247,08

12.410.050,43 103.834.254,31

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

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

21.348.098,21 198.234.191,27

5.337.024,55 49.558.547,82

Página: 1SIAP - Módulo Controle de Execuçao Orçamentaria: 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA                     

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

31/10/2014

Exercício de 2014

10:34:00

Setembro / 2014

DESPESAS BRUTAS APLICADAS NO ENSINO

APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL

APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIAS APLICADA NO ENSINO

373.164,24 12.231.449,49 1.294.857,41 10.218.822,24 9.951.000,63

-846.900,96 12.878.078,54 1.132.664,40 6.514.413,90 6.315.185,76

12,90 % 27,17 % 26,49 % 22,94 % 22,71 %

1,75 % 6,17 % 6,07 % 5,15 % 5,02 %

-3,97 % 6,50 % 5,31 % 3,29 % 3,19 %

15,11 % 14,50 % 15,11 % 14,50 % 14,50 %

DEDUÇÕES DAS DESPESAS

( - ) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO INFANTIL

FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO

TOTAL DAS DEDUÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,30 % 0,08 % 0,66 % 0,08 % 0,08 %

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

4,19 % 0,00 % 0,55 % 0,00 % 0,00 %

DESPESAS LIQUIDAS APLICADAS NO ENSINO

APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL

APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA APLICADA NO ENSINO

373.164,24 12.231.449,49 1.294.857,41 10.218.822,24 9.951.000,63

-870.273,66 12.716.426,92 1.109.291,70 6.352.762,28 6.153.534,14

8,60 % 27,09 % 25,83 % 22,86 % 22,63 %

1,75 % 6,17 % 6,07 % 5,15 % 5,02 %

-4,08 % 6,41 % 5,20 % 3,20 % 3,10 %

10,93 % 14,50 % 14,57 % 14,50 % 14,50 %

( - ) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 23.372,70 161.651,62 23.372,70 161.651,62 161.651,620,11 % 0,08 % 0,11 % 0,08 % 0,08 %

28.749.867,36

45.016.053,7545.483.103,50

28.749.867,363.226.628,13

5.654.149,9453.859.395,39

28.749.867,363.226.628,13

2.752.891,41

894.190,11

917.562,81 161.651,62

0,00 116.909,42

140.282,12 161.651,62 161.651,62

0,000,00

2.332.438,02

1.835.328,60

28.749.867,36

53.697.743,77 5.513.867,82 45.321.451,88 44.854.402,13

28.749.867,3628.749.867,363.109.718,71

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

EMPENHADA EMPENHADA LIQUIDADA LIQUIDADA PAGA

NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO

DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO

ARRECADAÇÃO

NO PERÍODO ACUMULADORECEITAS DE IMPOSTOS

IMPOSTOS MUNICIPAIS

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

5.214.957,56 54.481.490,27

3.723.090,22 39.918.446,69

103.834.254,3112.410.050,43

VALOR A APLICAR

NO PERÍODO ACUMULADOAPLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

25% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTO 5.337.024,55 49.558.547,82

TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS 198.234.191,2721.348.098,21

(-) RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 28.749.867,363.226.628,13

TOTAL LÍQUIDO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS 18.121.470,08 169.484.323,91

MARIA APARECIDA PEDROSO ROCHA PENA

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CPF: 162.729.758-80

VITO ARDITO LERÁRIO

PREFEITO MUNICIPAL

RG: 2650953

BENEDITO DONIZETTE DOS SANTOS

CONTADOR

CRC: 143626/O-4
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EMPENHADA

DISCRIMINAÇÃO ACUMULADOPERÍODO ACUMULADO

LIQUIDADA PAGA

DESPESAS

261 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.607.247,94 15.425.170,55 1.607.247,94 15.425.170,55 15.425.170,55361 02 261 0000.12

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 492.037,75 4.627.120,23 492.037,75 4.627.120,23 4.135.082,48361 02 261 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 2.099.285,69 20.052.290,78 2.099.285,69 20.052.290,78 19.560.253,03261 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

262 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 89.012,68 2.862.657,47 89.012,68 2.862.657,47 2.862.657,47361 02 262 0000.12

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.348,96 855.931,56 30.348,96 855.931,56 825.582,60361 02 262 0000.12

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 9.973,62 76.446,44 9.973,62 76.446,44 76.446,44361 02 262 0000.12

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 0,00 6.017.256,10 777.280,69 4.843.509,88 4.843.509,88361 02 262 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 129.335,26 9.812.291,57 906.615,95 8.638.545,35 8.608.196,39262 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

TOTAL DO RECURSO: 2.238.450,95 33.182.578,00 3.367.619,64 31.381.675,89 30.859.289,1802  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

05  - CONVÊNIOS FEDERAIS

220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 67.480,50 2.782.695,16 75.729,24 1.906.806,28 1.906.806,28361 05 220 0000.12

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.019.954,54 1.019.954,54 0,00 0,00 0,00361 05 220 0000.12

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.467.702,00 2.467.702,00 0,00 0,00 0,00361 05 220 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 3.555.137,04 6.270.351,70 75.729,24 1.906.806,28 1.906.806,28220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DO RECURSO: 3.555.137,04 6.270.351,70 75.729,24 1.906.806,28 1.906.806,2805  - CONVÊNIOS FEDERAIS

4.946.687,03 52.331.008,24 4.576.013,28 39.802.896,07 39.081.281,22TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 361  - Ensino Fundamental

365  - Educação Infantil

01  - TESOURO

210 0000.  - ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 865.971,53 6.431.156,72 868.106,24 6.431.156,72 6.426.762,64365 01 210 0000.12

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 263.427,53 1.925.868,13 263.427,53 1.925.868,13 1.662.440,60365 01 210 0000.12

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 1.486,61 11.579,58 1.486,61 11.579,58 11.579,58365 01 210 0000.12

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26.180,50 984.357,17 37.660,89 880.274,27 880.274,27365 01 210 0000.12
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DISCRIMINAÇÃO ACUMULADOPERÍODO ACUMULADO

LIQUIDADA PAGA

DESPESAS

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA -23.348,59 375.168,73 20.438,47 284.613,34 284.613,34365 01 210 0000.12

3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 39.446,66 395.522,56 39.446,66 395.522,56 395.522,56365 01 210 0000.12

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES -800.000,00 2.107.796,60 64.291,01 289.807,64 289.807,64365 01 210 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 373.164,24 12.231.449,49 1.294.857,41 10.218.822,24 9.951.000,63210 0000.  - ENSINO INFANTIL

TOTAL DO RECURSO: 373.164,24 12.231.449,49 1.294.857,41 10.218.822,24 9.951.000,6301  - TESOURO

02  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

261 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 79.456,03 918.828,00 79.456,03 918.828,00 918.828,00365 02 261 0000.12

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.361,04 274.473,96 24.361,04 274.473,96 250.112,92365 02 261 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 103.817,07 1.193.301,96 103.817,07 1.193.301,96 1.168.940,92261 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

TOTAL DO RECURSO: 103.817,07 1.193.301,96 103.817,07 1.193.301,96 1.168.940,9202  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

05  - CONVÊNIOS FEDERAIS

210 0000.  - ENSINO INFANTIL

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 1.346.241,02 0,00 0,00 0,00365 05 210 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 0,00 1.346.241,02 0,00 0,00 0,00210 0000.  - ENSINO INFANTIL

TOTAL DO RECURSO: 0,00 1.346.241,02 0,00 0,00 0,0005  - CONVÊNIOS FEDERAIS

476.981,31 14.770.992,47 1.398.674,48 11.412.124,20 11.119.941,55TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 365  - Educação Infantil

67.102.000,71 5.974.687,76 51.215.020,27 50.201.222,775.423.668,34TOTAL DA FUNÇÃO: 12  - Educação

TOTAL DAS DESPESAS GERAIS COM ENSINO 5.423.668,34 67.102.000,71 5.974.687,76 51.215.020,27 50.201.222,77
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RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 30.800.625,16

TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 30.941.078,36

140.453,20RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL

MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)

30.941.078,36

18.564.647,02

RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

28.749.867,36

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS RETENÇÕES

30.941.078,36 28.749.867,36

DESPESAS BRUTAS COM FUNDEB

MAGISTÉRIO (60%)

OUTRAS DESPESAS (40%)

TOTAL DO FUNDEB

2.203.102,76 21.245.592,74 2.203.102,76 21.245.592,74 20.729.193,95

129.335,26 9.812.291,57 906.615,95 8.638.545,35 8.608.196,39

7,54 % 100,38 % 10,05 % 96,58 % 94,82 %

7,12 % 68,66 % 7,12 % 68,66 % 67,00 %

0,42 % 31,71 % 2,93 % 27,92 % 27,82 %

29.337.390,3429.884.138,093.109.718,7131.057.884,312.332.438,02

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

EMPENHADA EMPENHADA LIQUIDADA LIQUIDADA PAGA

NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO) 

(GANHO) 2.191.211,00

DEDUÇÕES DAS DESPESAS

DESPESAS COM APONSENTADOS (3.1.90.01)

DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)

MAGISTÉRIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

0,000,000,000,000,00

DESPESAS COM APONSENTADOS (3.1.90.01)

DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)

OUTRAS DESPESAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

0,000,000,000,000,00

DESPESAS LÍQUIDAS COM FUNDEB

MAGISTÉRIO (60%)

OUTRAS DESPESAS (40%)

TOTAL DO FUNDEB

2.203.102,76 21.245.592,74 2.203.102,76 21.245.592,74 20.729.193,95

129.335,26 9.812.291,57 906.615,95 8.638.545,35 8.608.196,39

7,54 % 100,38 % 10,05 % 96,58 % 94,82 %

7,12 % 68,66 % 7,12 % 68,66 % 67,00 %

0,42 % 31,71 % 2,93 % 27,92 % 27,82 %

29.337.390,3429.884.138,093.109.718,7131.057.884,312.332.438,02

MARIA APARECIDA PEDROSO ROCHA PENA

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CPF: 162.729.758-80

VITO ARDITO LERÁRIO

PREFEITO MUNICIPAL

RG: 2650953

BENEDITO DONIZETTE DOS SANTOS

CONTADOR

CRC: 143626/O-4
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ARRECADADO

DISCRIMINAÇÃO

RECEITAS

RECURSOS ADICIONAIS (100%)

01  - TESOURO

221 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.3.2.5.01.05.00 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE 23.372,70 161.651,6201 221 0000.

1.3.2.5.01.99.11 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Ensino Fundamental 0,00 0,0001 221 0000.

23.372,70 161.651,62TOTAL DA APLICAÇÃO: 221 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

23.372,70 161.651,62TOTAL DO RECURSO: 01  - TESOURO

02  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

200 0000.  - EDUCAÇÃO

1.7.6.2.02.01.00 - Programa Merenda Escolar - DSE 0,00 1.524.225,0002 200 0000.

0,00 1.524.225,00TOTAL DA APLICAÇÃO: 200 0000.  - EDUCAÇÃO

210 0000.  - ENSINO INFANTIL

2.4.2.2.99.05.00 - Convênio Creche Laguna 0,00 264.651,4102 210 0000.

0,00 264.651,41TOTAL DA APLICAÇÃO: 210 0000.  - ENSINO INFANTIL

211 0000.  - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.3.2.5.01.99.05 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Merenda Estadual 2.699,29 14.693,2802 211 0000.

1.3.2.5.01.99.15 - Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Educação Infantil 1.469,66 2.864,9002 211 0000.

4.168,95 17.558,18TOTAL DA APLICAÇÃO: 211 0000.  - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

1.7.6.2.02.02.00 - Auxílio Transporte de Alunos 413.400,00 2.776.800,0002 220 0000.

413.400,00 2.776.800,00TOTAL DA APLICAÇÃO: 220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL
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ARRECADADO

DISCRIMINAÇÃO

RECEITAS

221 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.3.2.5.01.99.06 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Transporte de Alunos 1.259,92 5.219,0902 221 0000.

1.259,92 5.219,09TOTAL DA APLICAÇÃO: 221 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

262 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

1.7.2.4.01.00.00 - Transferência de Recursos do Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica e de Valor.dos Profissionais da Educação - 3.722.990,16 30.800.625,1602 262 0000.

3.722.990,16 30.800.625,16TOTAL DA APLICAÇÃO: 262 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

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

1.3.2.5.01.02.00 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB 10.493,42 140.453,2002 263 0000.

10.493,42 140.453,20TOTAL DA APLICAÇÃO: 263 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.152.312,45 35.529.532,04TOTAL DO RECURSO: 02  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

05  - CONVÊNIOS FEDERAIS

210 0000.  - ENSINO INFANTIL

2.4.2.1.99.03.00 - Convênio FNDE - Construção Creche 0,00 1.346.241,0205 210 0000.

0,00 1.346.241,02TOTAL DA APLICAÇÃO: 210 0000.  - ENSINO INFANTIL

211 0000.  - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.3.2.5.01.99.07 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Educação Infantil 8.413,74 57.327,5505 211 0000.

8.413,74 57.327,55TOTAL DA APLICAÇÃO: 211 0000.  - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

1.7.2.1.35.01.00 - Transferências do Salário-Educação 504.981,13 4.810.642,3405 220 0000.

1.7.2.1.35.03.00 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 232.140,00 1.609.836,0005 220 0000.

1.7.2.1.35.04.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 12.996,15 77.976,9005 220 0000.
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ARRECADADO

DISCRIMINAÇÃO

RECEITAS

2.4.2.1.99.04.00 - Convênio FNDE - Construção de Quadras Escolas 240.876,34 240.876,3405 220 0000.

990.993,62 6.739.331,58TOTAL DA APLICAÇÃO: 220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

221 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.3.2.5.01.99.02 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Qese 100.048,95 821.407,8205 221 0000.

1.3.2.5.01.99.03 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Pnae 4.853,11 18.744,6005 221 0000.

1.3.2.5.01.99.04 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Pnate 51,94 350,2605 221 0000.

1.3.2.5.01.99.13 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Ensino Fundamental 3.609,17 23.099,1005 221 0000.

108.563,17 863.601,78TOTAL DA APLICAÇÃO: 221 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

1.3.2.5.01.99.01 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Assist. Social 14.568,48 113.106,0405 263 0000.

14.568,48 113.106,04TOTAL DA APLICAÇÃO: 263 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.122.539,01 9.119.607,97TOTAL DO RECURSO: 05  - CONVÊNIOS FEDERAIS

5.298.224,16 44.810.791,63TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS (100%)

TOTAL DOS RECURSOS À APLICAR NO ENSINO 10.635.248,71 94.369.339,45

VALOR RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

9.5.1.7.21.01.02 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM -730.345,31 -7.897.154,69

9.5.1.7.21.01.05 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR -4.562,32 -8.178,61

9.5.1.7.21.36.00 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração LC 87/96 -9.710,36 -77.682,88

9.5.1.7.22.01.01 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS -2.279.341,15 -17.189.336,84

9.5.1.7.22.01.02 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -187.219,57 -3.440.914,71

9.5.1.7.22.01.04 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação -15.449,42 -136.599,63

TOTAL DO VALOR RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -3.226.628,13 -28.749.867,36
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DESPESAS

DESPESAS GERAIS COM ENSINO

FUNÇÃO: 12 - Educação COM SUBFUNÇÕES TÍPICAS DO ENSINO

12  - Educação

361  - Ensino Fundamental

01  - TESOURO

220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 52.524,12 639.835,89 52.524,12 639.835,89 639.835,89361 01 220 0000.12

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.916,72 187.988,00 16.916,72 187.988,00 171.071,28361 01 220 0000.12

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 2.651,49 19.253,85 2.651,49 19.253,85 19.253,85361 01 220 0000.12

3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 185.407,72 15.450,64 92.703,88 92.703,88361 01 220 0000.12

3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 0,00 67.716,00 7.524,00 37.620,00 37.620,00361 01 220 0000.12

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.610,00 27.380,00 7.450,00 27.220,00 26.180,00361 01 220 0000.12

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 72.559,17 2.077.329,59 290.969,90 1.588.249,49 1.517.024,99361 01 220 0000.12

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.258,09 246.155,11 20.844,09 199.811,11 199.811,11361 01 220 0000.12

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 88.403,89 5.899.681,04 431.690,73 2.455.750,57 2.452.038,18361 01 220 0000.12

3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 59.169,98 593.283,83 59.169,98 593.283,83 593.283,83361 01 220 0000.12

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES -1.246.005,52 2.844.036,41 227.472,73 672.697,28 566.362,75361 01 220 0000.12

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.011,10 90.011,10 0,00 0,00 0,00361 01 220 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: -846.900,96 12.878.078,54 1.132.664,40 6.514.413,90 6.315.185,76220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DO RECURSO: -846.900,96 12.878.078,54 1.132.664,40 6.514.413,90 6.315.185,7601  - TESOURO

02  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 9.830,00 3.317.995,65 361.718,00 2.690.839,76 2.690.839,76361 02 220 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 9.830,00 3.317.995,65 361.718,00 2.690.839,76 2.690.839,76220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL
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Aviso de Audiência Pública para alteração da Lei Complementar 
n.º 03 de 10 de outubro de 2006 - Plano Diretor Participativo.

A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba divulga para conhecimento público que 
em 07 de novembro de 2014, às 9h30min, no auditório da Prefeitura Municipal, localizado 
na Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n.º 1400, 1.º andar, Centro, Pindamonhangaba-
SP realizar-se-á AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação de propostas alterações da Lei 
Complementar n.º 03, de 10 de outubro de 2006, que institui o Plano Diretor Participativo 
do Município de Pindamonhangaba, em conformidade com o artigo 40, § 4.º, incisos 
I, II e III da http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 
10.257-2001?OpenDocument Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001 (Estatuto da 
Cidade) e com o artigo 154, incisos I, II e III do próprio Plano Diretor.
As propostas de alteração que serão objeto da AUDIÊNCIA PÚBLICA estão disponíveis 
para consulta e/ou cópia em meio digital no Departamento de Planejamento da Secretaria 
de Planejamento, nos dias úteis, das 8h ás 11h e das 14h às 17h.
As sugestões e comentários poderão ser enviados através do e-mail planodiretor@
pindamonhangaba.sp.gov.br ou entregues diretamente na Secretaria de Planejamento no 
horário de expediente, até o dia 05 de novembro de 2014 às 17h.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2014.

Vito Ardito Lerario
Prefeito Municipal

Extrato de Convênio nº 086 /14

Processo Administrativo: 25873/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba
Objeto: repasse verba complementar estadual - Subvenção
Prazo: 31/12/2014
Valor: R$ 46.347,90
Data de Assinatura: 22/10/2014

Extrato de Convênio nº 087 /14

Processo Administrativo: 13321/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba
Objeto: repasse verba municipal – auxilio / projeto cão terapia
Prazo: 31/12/2014
Valor: R$ 31.885,00
Data de Assinatura: 22/10/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO RP Nº. 237/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 237/14, que cuida de “Aquisição de pó de café 
e açúcar”, a Autoridade Superior, considerando análise da Secretaria de Administração e 
parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexo aos autos, fica anulado o item nº. 02, 
e HOMOLOGA e ADJUDICAÇÃO o procedimento licitatório supra, em favor das empresas 
(itens-valor unit.): Nutricionale Comércio de alimentos Ltda (01-R$ 1,20).
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2014.

PREGÃO RP Nº. 285/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 285/14, que cuida de “Aquisição de medicamentos 
constantes na RENAME para atenção básica”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor das empresas 
(itens-valor unit.): Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda (01-R$ 0,11); Interlab Farmacêutica 
Ltda (03-R$ 0,59; 04-R$ 5,36); item deserto (02).
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 299/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 299/14, que cuida de “Aquisição de material de elétrica. 
Aplicação: Secretaria de Saúde e Assistência Social”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor das empresas 
(itens/lotes): 7R Comercial Ltda. (05); Dezotti Comércio de Ferramentas  & Ferragens Ltda. 
ME (21); J. Bill Comércio de Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda. ME (01, 02, 03, 04, 09, 
12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28); Santos Gouvea Comercial Ltda EPP (11, 19, 20, 22, 23); 
Totis-X Ltda ME (06, 08, 10, 17, 24); Itens fracassados (07, 18, 29).
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 308/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 299/14, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de cobertura securitária para os veículos oficiais 
pertencentes à frota municipal”, a Autoridade Superior nega provimento à manifestação 
de recurso registrada em ata pela empresa Itaú Seguros de Auto e Residência S/A e 
HOMOLOGA e ADJUDICAÇÃO o procedimento licitatório supra, em favor das empresas 
(itens/lotes): Mapfre Seguros Gerais S/A (02, 03, 04); Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) 
S/A (01).
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2014.
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO 
PROCESSO Nº 0009245-15.2010.8.26.0445 - Nº DE ORDEM 1581/2010. 

O(A) Doutor(a) CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, MM. Juiz(a) de Direito da 1° Vara Cível, do 
Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na 
forma da Lei, etc.  
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, JECONIAS 
RODRIGUES DE OLIVEIRA promove ação de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, do Imóvel a seguir 
descrito, adquirido em 29/09/2003 através de compromisso particular de compra e venda firmado 
com Aribelto Alves Moreira. Referida área era de propriedade de Imobiliária Ariena Ltda e foi 
transferida para a Imobiliária Alcimar Ltda, ficando constado que a propriedade do Loteamento a 
frente, passou a denominar-se Organização Imobiliária Azevedo Ltda. Descrições minuciosas 
encontram-se nos autos, à disposição de qualquer interessado. Alega o autor ser possuidor do 
imóvel por tempo hábil exigido por Lei, somando-se sua posse com a de seus antecessores, de 
forma mansa, pacífica e ininterrupta. Memorial Descritivo e Mapa Planimétrico das Medidas e 
Confrontações: Memorial Descritivo para USUCAPIÃO de um terreno, Lote nº 10 da Quadra B do 
Loteamento denominado Vila São Judas Tadeu situado nesta Cidade no bairro do Cortume e de 
propriedade de JECONIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA. Tem início no ponto 1 situado do lado impar 
da Rua João José San Martim, esquina com a Rua Ten. Sebastião Gomes, 90,00m (noventa metros) 
da Rua Francisco de Oliveira Linha e a 60,00m (sessenta metros) da Rua Antonio dos Santos. Desse 
ponto, com ângulo interno de 90º0000 segue rumo SE 47º3928 uma extensão de 10,00m (deis 
metros) até o ponto 2, confrontando com a Rua João José San Martim. Do Ponto 2 com ângulo 
interno de 90º0000 segue rumo NE 42º2032 uma extensão de 30,00m (trinta metros) até o ponto 3, 
confrontando nesse trecho com a propriedade de Milton Donizete da Costa, casa nº. 93 com frente 
para a Rua João José San Martim e com matrícula nº 28.484. Do ponto 3 com ângulo interno de 
90º0000 segue rumo NO 47º3928 uma extensão de 10,00m (deis metros) até o ponto 4, 
confrontando nesse trecho com a propriedade de Afonso Rangel, casa nº 63 com frente para a Rua 
Ten. Sebastião Gomes e com matrícula de nº 10.545. Do ponto 4 com ângulo interno de 90º0000 
segue rumo SO 42º2032 uma extensão de 30,00m (trinta metros) até o ponto 1, início desta 
descrição, confrontando esse trecho com a Rua Ten. Sebastião Gomes, encerrando uma área de 
300,00m² (trezentos metros quadrados). Memorial lavrado em 01.09.2010 por Martim Cesar, 
Engenheiro Civil CREA nº. 0601331300. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, com o prazo de 30 dias, sendo o prazo para 
contestação de 15 dias, a fluir após o prazo de 30 dias, sob pena de presumirem-se aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital sob pena de confissão e revelia. O 
presente edital será publicado e afixado na forma da Lei. Pindamonhangaba/SP aos 09 de outubro 
de 2014. 

2COL X 09CM  

    
P O R T A R I A   Nº  071/2014
Nomeia  ASSESSOR PARLAMENTAR II
A CÂMARA DE VEREADORES DE 
PINDAMONHANGABA,  usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 
VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,  
por esta Portaria RESOLVE :
Art 1º – Nomear a Senhora THAIS 
BATISTA DO CARMO para o emprego de 
ASSESSORA PARLAMENTAR II do quadro 
de pessoal de provimento em comissão da 
Câmara de Pindamonhangaba, a partir de 04 
de novembro de 2014.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 31de outubro de 2014.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

Vereador MARTIM CESAR
 1 º Vice-Presidente
 

Vereador RODERLEY MIOTTO
 2º  Vice-Presidente

Vereador  JANIO ARDITO LERARIO                 
1° Secretário

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D AF.

CÂMARA DE 
VEREADORES DE 

PINDAMONHANGABA

    
CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

 
 P O R T A R I A   Nº  070/2014
Exonera ASSESSOR PARLAMENTAR IIA CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica 
Municipal,  por esta Portaria RESOLVE :
Art 1º – Exonerar a Senhora CRISTINA DE MATOS GODOI ocupante do emprego de 
ASSESSORA PARLAMENTAR II do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de 
Pindamonhangaba, a partir de 03 de novembro de 2014.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2014.

Vereador RICARDO PIORINO - Presidente
Vereador MARTIM CESAR - 1 º Vice-Presidente 

Vereador RODERLEY MIOTTO -  2º  Vice-Presidente
Vereador  JANIO ARDITO LERARIO     -    1° Secretário 
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA - 2° Secretário

Publicada no DAF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 348/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o 
PP nº. 348/14, referente à “aquisição de materiais de pintura”, com encerramento dia 14/11/2014 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, 03 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº 337/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o 
PP nº. 337/14, referente à “aquisição de refletores e lâmpadas para o teatro galpão no festival nacional de teatro FESTE”, com encerramento dia 18/11/14 
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, 03 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº 338/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, 
o PP nº. 338/14, referente à “aquisição de mangueira led para decoração das ruas da cidade, centro, para festividades natalinas”, com encerramento dia 
19/11/14 às 08h e abertura às 08h30. 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, 03 de novembro de 2014.

LICENçA DE OPERAçÃO 

“ROGAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP torna público que recebeu da 
CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 3004583 , válida até 29/10/2016, 
para Desinfestantes domissanitários, fabricação de à AVENIDA ALEXANDRINA DAS 
CHAGAS MOREIRA, 964, DISTR. IND. DUTRA, PINDAMONHANGABA.

LICENçA DE OPERAçÃO 

DBTEC Indústria e Comercio de Materiais Elétricos e Eletrônicos Ltda, torna público 
que recebeu da CETESB a licença de Operação nº 3004581, válida até 10/10/2018, 
para fabricação de Aparelhos ou Equipamentos Elétricos não especificados; à AV. 
ARTHUR DOS SANTOS, 60, AGUA PRETA, PINDAMONHANGABA/SP.

A Empresa LUIZ ANTONIO MACIEL PINDAMONHANGABA ME, inscrita no CNPJ 
n.º 59.306.027/0001-50, estabelecida a Rua Princesa Izabel, nº 837, Bairro Cidade 
Nova, Pindamonhangaba SP, pede o comparecimento do funcionário VALCEDIR 
RAMOS, portador da CTPS n.º 10222 serie 396 SP, admitido em 01/10/2011,ausente 
desde 01/10/2014, no prazo de 24 horas, pela segunda vez consecutivo, visto fato de 
já haver solicitado seu comparecimento..

LICENçA DE OPERAçÃO 

GREEN EUCALYPT PROPOLIS LTDA. - EPP torna público que recebeu da 
CETESB a Renovação da Licença de Operação Simplificada N° 3000071 , válida 
até 31/10/2017, para Alimentos para fins nutricionais; produção de, sito à RUA JOSÉ 
BASTOS JUNIOR, 173, STA CECILIA, PINDAMONHANGABA, SP.

O resultado do Concurso Público n° 01/2014, 
está disponível nos sitios eletrônicos 
whttp://www.roseira.sp.gov.br/ e  

http://www.ckverza.com.br/principal.aspx e 
no Mural da Prefeitura Municipal de Roseira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAçÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 

Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, 
munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

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

Dia  11/11/2014 às 14:00 horas

OFICIAL DE ADMINISTRAçÃO

20º RODRIGO LUIS DE SOUZA
RUA CASSIO PIRES SALGADO, 107 – NOVA ESPERANÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-270

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAçÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

CONVOCAçÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

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

Dia  11/11/2014 às 15:00 horas

MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

31º JOÃO BOSCO GOULART RODRIGUES
RUA OSCAR FREIRE, 1504 – APTO. 92 – CERQUEIRA CÉSAR
SÃO PAULO – SP
CEP 05409-010

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMIFNISTRAçÃO

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAçÃO 
DE INTERESSE SOCIAL DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAçÃO - 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2014
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização 
da “3ª Reunião Extraordinária de 2014”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
- Informes;
- Aprovação Relatório de Gestão do Fundo Local 2013;
- Leitura e aprovação da Ata.
Dia:  12/11/2014 (quarta-feira)
Horário:  9h (nove horas) 
Local:  Auditório da Secretaria de Obras e Serviços
                        Rua Dr Monteiro de Godoi, 405 – Bosque da Princesa

Kennedy Flores Campos
Presidente

Observação: Os conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar com antecedência a 
justificativa de ausência através do email: habitação@pindamonhangaba.sp.gov.br 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 10 DIAS.
PROCESSO Nº 0000353-83.2011.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro 
Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na 
forma da Lei, etc. 
FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA move uma ação de Desapropriação contra SINDICATO RURAL DE 
PINDAMONHANGABA, objetivando a desapropriação do imóvel objeto da matrícula nº 28.479 do 
C.R.I.A, que inicia no ponto “A” situado na divisa com o loteamento Parque do Ypê, na margem 
direita da Rua Mj. José dos Santos Moreira (sentido Bairro-Cidade); desde ponto segue pela 
referida Rua no rumo 73º18’00”NW por uma distância de 84,50m (oitenta e quatro metros e 
cinquenta centímetros) até onde está o ponto “B”, junto a divisa com a área desmembrada; deste 
ponto deflete à direita e segue rumo 16º29’00”NE, numa distância de 30,00 m (trinta metros), até o 
ponto “C”, confrontando neste trecho com a propriedade desmembrada, quando deflete À esquerda 
e segue rumo 73º20’00”NW, por uma distância de 80,00m, até encontrar o ponto “D”, junto a divisa 
com o Posto de Saúde de Pindamonhangaba, confrontando neste trecho com a propriedade 
desmembrada e as propriedades de Luiz Vendramini, Levi de Carvalho, José Nicola Mutarelli, 
Antonio Barreira e Roberto Imediato; deste ponto deflete à direita e segue rumo 16º29’00NE, numa 
extensão de 29,50m até o ponto “E”, confrontando com o Posto de Saúde de Pindamonhangaba; 
deste ponto deflete À direita e segue rumo 73º31100”SE, numa extensão de 154,44m (cento e 
cinquenta e quatro metros e quarenta e quatro centímetros), até o ponto “Ji”, confrontando com a 
área remanescente do Sindicato Rural de Pindamonhangaba; deste ponto deflete À direita e segue 
rumo 06º59’13”SW numa extensão de 60,92m (sessenta metros e noventa e dois centímetros) até o 
ponto “A” inicial, confrontando com o Loteamento Parque do Ipê, encerrando a área de 7.132,19m2, 
desmembrada da Matrícula  nº 28.479 do CRIA, objetivando a construção de creche municipal, 
declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07. Para 
o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 
10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 
3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei.                  
Pindamonhangaba, 31 de março de 2014.

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAçÃO PARA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014
 Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados 
a comparecer à 10ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo 
discriminados: 

Dia:   06/11/2014 (quinta - feira)
Horário:   14h (tolerância de 10 min)
Duração prevista: aproximadamente, 2 horas
Local:  Casa dos Conselhos Municipais 
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro – 3643.2223

Pauta: 
I. Leitura e aprovação de ata
II. Deliberação de recursos para o Lar Irmã Terezinha
III. Fundo Municipal do Idoso 
IV. Informes e encerramento

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:   cmi@pindamonhangaba.
sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou conselhospinda@gmail.com

Patricia Campos - Presidente do Conselho Municipal do Idoso

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMUNICA A TODAS AS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS 
DE PINDAMONHANGABA, DEVIDAMENTE INSCRITAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, QUE O PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
DE PLANOS DE TRABALHOS PARA 2015, EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE TERMO DE 
FOMENTO, FOI PRORROGADO POR MAIS UMA SEMANA.
AS PROPOSTAS DEVERÃO SER PROTOCOLADAS NO SETOR DE PROTOCOLO DA 
PREFEITURA NO HORÁRIO DE ATENDIMENTO ATÉ O DIA 10/11/2014, PRÓXIMA SEGUNDA-
FEIRA, IMPRETERIVELMENE.
INFORMAMOS QUE OS DEMAIS PRAZOS DO EDITAL SEGUEM PRORROGADOS PELO 
MESMO PERÍODO, OU SEJA, UMA SEMANA.

ELIANA MARIA GALVÃO WOLFF
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVOCAçÃO PARA A 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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 Ordinária de 2014, a 
realizar - se:

Dia:  12/11/2014                     
Horário:  8h30 
Local:  Auditório da Santa Casa de Misericórdia

PAUTA: 
1. AUDIÊNCIA PÚBLICA ANUAL DAS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS INSCRITAS NO 
CMAS;
2. DELIERAÇÃO SOBRE INSCRIÇÃO DE NOVAS ENTIDADES.

Benedito Sérgio Irineu
Presidente do CMAS

Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a justificativa 
com antecedência para o email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
 

- CMDCA-
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

 
CONVOCAçÃO – 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data 
e local abaixo, para a realização da “19ª Reunião Ordinária de 2014” , cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

- Informes 
- Aprovação de ata
- Capacitação continuada de conselheiros
- Outros assuntos pertinentes ao Conselho

Dia:   04/11/2014 (terça-feira)

Horário:  17h (dezessete horas) 

Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

Adriano Augusto Zanotti
Presidente

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) 
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

CMPD - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA DE PINDAMONHANGABA
CONVOCAçÃO PARA A 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência de Pindamonhangaba, convocados a comparecerem à 10ª Reunião Ordinária de 2014, 
a realizar - se:

Dia:   06/11/2014 
Horário:  9h (nove horas)
Local:  OAB – CASA DO ADVOGADO 
   Rua Dr. Gregório Costa, 249 – Centro – 3642.4234 
Pauta:
• Leitura de ata 
• Evento dia 6 de dezembro – Virada Inclusiva
• Comissão da OAB – Pessoa com Deficiência
• Parceria com a Secretaria Municipal de Educação
• Substituição de Conselheiros faltantes
• Esclarecimentos e informes

Andrea Campos Sales Martins
Presidenta

CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba
Tel.: OAB - 12 3642-5398 - mpd@pindamonhangaba.sp.gov.br

PONTUAL ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA ME, torna público que recebeu 
da CETESB a Licença de Operação Nº 3004584, valida até 29/10/2018, para 
fabricação de Estruturas Metálicas, sito à AV. QUINZE DE NOVEMBRO, 350, 
CIDADE NOVA PINDAMONHANGABA/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃO

Exoneração Compulsória por Idade (70 anos) – CF, Art.40
Pelo presente, torno sem efeito a comunicação ocorrida na edição de 31/10/2014, página 12, do 
Jornal Tribuna do Norte, referente à exoneração compulsória (CF-Artº 40) dos servidores municipais 
relacionados na referida publicação; retroagindo a presente revogação àquela data. 
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2014. 

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
Secretário de Administração  

QTDE DENOMINAÇÃO SALÁRIO REQUISITOS PARA 
PREENCHIMENTO 

11 Assessor Parlamentar R$ 3.402,60 Nível médio completo, 
conhecimentos básico em 
informática, amplo conhecimento 
dos problemas sociais da cidade, 
amplo conhecimento das 
comunidades do município. 

02 Assessor Legislativo de 
Organização e Planejamento 

R$ 4.251,55 Nível superior completo em Direito. 

01 Chefe de Gabinete da 
Presidência 

R$ 5.461,91 Nível superior completo, 
experiência na área pública. 

01 Diretor do Departamento de 
Administração e Finanças 

R$ 8.610,72 Nível superior completo. 

01 Diretor do Departamento 
Legislativo 

R$ 8.610,72 Nível superior completo em Direito. 

 

E R R A T A 

Republica anexos da Lei nº 5.717, de 17/10/2014, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da 
Câmara Municipal de Pindamonhangaba, publicados na edição do dia 30/10/2014.

II – QUADRO DE EMPREGOS EM COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO IV – DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS EM COMISSÃO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA

ASSESSOR PARLAMENTAR

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Assessorar o Vereador no planejamento e organização das atividades do gabinete, estabelecendo 
prioridades e mantendo os contatos necessários com órgãos do governo municipal, estadual e 
federal. Assessorar o Vereador nas matérias relacionadas à atividade parlamentar. Assessorar o 
Vereador em reuniões de comissões, audiências públicas e outros eventos. Planejar e executar 
ações legislativas e políticas do Vereador. Representar o Parlamentar se assim for definido.

DESCRIÇÃO DETALHADA
- Assistir ao Vereador nas suas funções políticas, administrativas e de relações institucionais.
- Assessorar o Vereador nas suas relações com órgãos, entidades públicas e privadas, 
representantes da comunidade e demais autoridades no âmbito federal, estadual e municipal.
- Coordenar, supervisionar e cuidar da execução dos serviços relativos ao expediente interno e 
externo do gabinete do Vereador.
- Acompanhar o Vereador em reuniões pelos diversos bairros do município, tomando por nota as 
reivindicações dos munícipes, encaminhando as solicitações ao Departamento Legislativo para a 
devida formalização.
- Assessorar o Vereador em reuniões de comissões, audiências públicas e outros eventos.
- Representar o Vereador se assim for definido.
- Acompanhar o Vereador em eventos e solenidades.
- Executar demais atividades ligadas à área de atuação ou as que forem determinadas pelo 
Presidente da Câmara.

ESPECIFICAÇÕES
Escolaridade: ensino médio completo; conhecimentos da área de atuação.
Informática: ambiente Windows/Linux ou equivalente; processador de texto, planilha eletrônica, 
gerenciador de apresentação e internet, dependendo da área de atuação.
Experiência: conhecimentos específicos na área de atuação.
Iniciativa e complexidade: planeja suas atividades; executa tarefas de natureza complexa; requer 
conhecimentos técnicos e práticos, iniciativa e discernimento para a tomada de decisões; é 
supervisionado diretamente pelo Vereador.
Esforço físico: normal.
Esforço mental: constante.
Esforço visual: constante.
Responsabilidade sobre dados confidenciais: total.
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Campeão  - Subprefeitura
Vice Campeão – SEC
3º Lugar – Sejelp
4º Lugar – EFCJ
5º Lugar – Fúria
6º Lugar - Deptran
 
Goleiro Menos Vazado - 
Luis Antônio Araki Junior - SEC - 
1 gol sofrido
Defesa Menos Vazada - 
Subprefeitura - 8 gols sofridos
Artilheiro - Tafarel F. Mello - 13 gols 

Começam nesta terça-
feira (4) os jogos de futebol 
dos funcionários públicos. A 
competição será em grupo 
único. SEC/Sejelp enfrenta 
Galeria às 19h30 e Fúria/
Subprefeitura desafi a o time 
da EFCJ às 20h30.

O segundo dia de com-

petições é quinta-feira (6), 
quando SEC/Sejelp joga 
com Fúria/Subprefeitura e 
EFCJ com Galeria. Depois 
haverá partida dia 11, a fi -
nal está prevista para o dia 
13. Todos os jogos serão 
no “João do Pulo”, a partir 
das 19h30.

Vitória classifi ca Pinda para 
fi nal da Copa São Paulo

Subprefeitura 
é campeã dos 
Jogos dos 
Servidores

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

O time da Subprefei-
tura conquistou os Jogos 
dos Servidores, na mo-
dalidade futsal, na quin-
ta-feira (30), no ginásio 
Alto Tabaú, após vencer, 
nos pênaltis, a SEC - Se-
cretaria de Educação e 
Cultura por 4 a 3.

Na disputa pelo 3º 

lugar, a equipe da Sejelp 
levou o troféu ao mar-
car 4 contra 3 da EFCJ. 
Os gols da Sejelp foram 
marcados por Luís Gus-
tavo Fonseca, Luís Paulo 
e Willian Castilho (dois). 
Dener (dois) e Carlos 
Antonio fi zeram para a 
EFCJ.  

Na decisão, a Subpre-
feitura estava quase ga-

rantindo o título no tem-
po normal, com um gol 
de Tafarel, mas Renato 
empatou. O jogo foi para 
prorrogação e o placar 
continuou igual. Na al-
ternância dos pênaltis, 
a SEC perdeu dois e a 
Subprefeitura um, o go-
leiro defendeu o lance de 
Robson.

O artilheiro da com-

petição, Tafarel F. 
Mello, comenta que os 
jogos foram bons e para-
beniza a Subprefeitura. 
“Todo mundo batalhou. 
Erramos um pouco nos 
primeiros jogos, fomos 
consertando e o resulta-
do é a conquista do títu-
lo. Todas as equipes es-
tavam bem preparadas e 
nosso time merece nota 

10”.
Os funcionários pú-

blicos que acompanha-
ram as partidas para-
benizaram as equipes e 
aproveitaram para fes-
tejar o Dia do Servidor 
Público. A Secretaria 
de Juventude, Esportes 
e Lazer convida todos 
para conferirem as par-
tidas de futebol.

VEJA OS RESULTADOS

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Na manhã de do-
mingo (2), no Ramirão, 
a equipe de futebol da 
Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer 
empatou com os Me-
talúrgicos, de São 
Caetano, no primeiro 
jogo da semifinal da 
Copa São Paulo, em 3 
a 3.  O time visitante 
abriu o placar em um 
erro da zaga pindense 

e, na sequência, ampliou 
com 2 gols de de cabeça 
após cobrança de falta. 
No início do 2º tempo 
Caio diminuiu para Pin-
da e Uriel, depois Pe-
drão, igualaram.

Vitória por um gol de 
diferença coloca Pinda 
na decisão. O próximo 
jogo será na casa do ad-
versário, previsto para 
domingo (8), mas pode-
rá haver alteração devi-
do ao Enem nesta data.

Começam jogos de futebol 
dos servidores públicos

A Liga Pindamonhangabense de Futsal informa os dias 
e horários dos campeonatos Sub 12, Sub 16 e Sub 18.

Terça-feira (4), na Ferroviária, a partir das 19h30
Ferroviária x Mantiqueira (Sub 12)
Ferroviária x Ouro Verde A (Sub 16)
Ferroviária x Independente (Sub 18)
Quarta-feira (5), no ‘Zito’, a partir das 19h30
Primeiros Passos A x Sejelp João do Pulo (Sub 12)
Sejelp Araretama x Viva Lorena (Sub 12)
Ouro Verde B x Dragões B (Sub 16)
Quinta-feira (6), Eloyna, a partir das 19h30
Dragões B x Agenor (Sub 16)
Dragões C x Independente (Sub 18)

CONFIRA TABELA DO FUTSAL

SUB 9
Tipês 1 x 0 Ferroviária
PS Gerezim 1 x 7 Tipês
Santos 0 x 2 Etna
Ferroviária 7 x 0 Sejelp Zito
Semifi nal 1ª Divisão (jogo de 
ida)
Castolira 2 x 1 Vila São José
SÊNIOR 35
Tipês 4 x 1 Jardim Cristina
Independente 0 x 5 Ferroviária
Pindense 2 x 4 Bela Vista
Cidade Nova 3 x 1 Afi zp
Folga: Jardim Rezende

COPA RURAL
Oliveira 5 x 5 Bonsucesso
Balneário 1 x 2 Piracuama
Copa Guga

Chave A
Ipê II 3 x 1 Galáticos
Cícero Prado 3 x 2 Sapopemba

Chave B
União R8 1 x 5 Taipas
Santa Cruz 0 x 0 União R8
Moreira César 1 x 3 Taipas
Galáticos 3 x 4 Unidos Azuis

CONFIRA OS RESULTADOS DOS 
CAMPEONATOS DE FUTEBOL

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício CubaMarcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Subprefeitura venceu o torneio

SEC fi cou com o vice Sejelp comemorou o bronze

Inscrições para 4ª etapa do Circuito 
Corrida de Rua começam nesta quarta

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Os interessados em 
participar da 4ª Etapa do 
Circuito Corrida de Rua 
podem fazer as inscrições 
a partir desta quarta-feira 
(5), no quiosque da Pre-
feitura, no shopping Pátio 
Pinda. No primeiro dia es-
tarão disponíveis entre 18 
e 22 horas, e entre os dias 
6 e 12 deverão ser feitas 

das 14 às 20 horas.
É necessário apresen-

tar o RG no ato da inscri-
ção. A organização conta 
com a colaboração dos 
participantes para doar 
um brinquedo, que será 
destinado à campanha 
Natal Solidário para aten-
der as crianças carentes 
do município.

Serão disponibilizadas 
500 vagas e o prazo de 

inscrição é até o dia 12. As 
vagas podem se esgotar 
antes desta data. A prova 
está marcada para o dia 23 
de novembro e as largadas 
acontecerão a partir das 9 
horas. O ponto de partida 
é o Largo do Quartel.

Esta etapa será marca-
da por parcerias, diver-
são e conscientização. A 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer contará 

com a participação dos 
profissionais da Secre-
taria de Saúde, que esta-
rão difundindo as infor-
mações sobre a saúde do 
homem com o Novembro 
Azul. As crianças pode-
rão se divertir com o Dia 
do Brincar, haverá touro 
mecânico, brinquedos 
infláveis, jogos de mesa, 
entre outros, das 8 às 12 
horas.

Pinda reagiu no segundo tempo

Tribuna do Norte
ESPORTES




