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Azeredo vai ganhar centro comunitário

Prefeitura 
injeta mais 
R$ 4 milhões 
na economia

A segunda parcela do 13º 
salário dos servidores públi-
cos municipais vai injetar 
mais R$ 4 milhões na eco-
nomia da cidade. O benefí-
cio será depositado na conta 
de cada servidor dia 5 de de-
zembro, porém o comércio 
já deve começar a sentir os 
efeitos da ação, que vai re-
sultar em maior movimen-
tação econômica no muni-
cípio. Corpo de Bombeiros recebe 

novo caminhão contra incêndio
TESTE 
RÁPIDO PARA 
DETECTAR 
AIDS E SÍFILIS
A ‘Campanha Fique 

Sabendo’ vai realizar 
testes rápidos e gratui-
tos para detectar Aids e 
sífi lis a partir de segun-
da-feira (1º/12). Com a 
coleta de saliva da pes-
soa, é possível observar 
a olho nu, após 30 minu-
tos, se existem anticor-
pos contra o vírus HIV.

Cocepelco 
já emprega 
165 pessoas

Após três meses de arren-
damento do parque fabril da 
massa falida da Nobrecel, a 
Cocepelco – Cooperativa de 
Trabalho em Celulose e Pa-
pel Coruputuba já emprega 
165 trabalhadores diretos 
e cerca de 400 indiretos. A 
maior parte destas pessoas 
estava sem emprego formal 
desde agosto de 2013, quan-
do foi decretada falência da 
Nobrecel. Com o emprego 
de volta, os cooperados co-
meçam a pagar as contas 
que estavam no vermelho e 
fazem planos para o futuro 
– um verdadeiro presente 
de Natal.

CAMPANHAS 
DE VACINAÇÃO 
E DE SAÚDE 
DO HOMEM 
CHEGAM AO FIM

CERTIFICADOS  
SÃO ENTREGUES 
PARA ALUNOS 
DOS TELECENTROS

O loteamento Azeredo, 
em Moreira César, vai ga-
nhar um centro comuni-
tário com salão principal 
contendo palco, sala mul-
tiuso, área de serviço, ves-
tiário, sala de depósito, 
arquivo e sanitários.

O prédio está sendo 
construído na rua Bene-
dito Galvão de Castro, 
esquina com a rua Jorge 
Marcos Azeredo.

SAÚDE:

O Corpo de 
Bombeiros rece-
beu na quarta-fei-
ra (26) mais uma 
viatura Auto Tan-
que, que será uti-
lizada para apagar 
incêndios. O veí-
culo  foi adquirido 
por meio de uma 
parceria entre o 
Governo do Esta-
do e a Prefeitura, 
que utilizou parte 
do duodécimo de 
2012 disponibilza-
do pela Câmara de 
Vereadores.

Divulgação

Comandante 
do Corpo de 

Bombeiros 
exibe peça de 
mangueira ao 

prefeito

Esta semana o prefeito foi ao local 
e acompanhou o início das obras
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aPL homenageia eFCJ
Nesta sexta-feira (28), às 20 ho-

ras, haverá sessão plenária solene 
da APL-Academia Pindamonhan-
gabense de Letras no Museu Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina. Em 
homenagem ao primeiro centená-
rio (1914/2014) da EFCJ – Estrada 
de Ferro Campos do Jordão, cari-
nhosamente conhecida em Pinda-
monhangaba como ‘estradinha’, a 
programação será a seguinte: apre-
sentação musical; apresentação do 

cordel “Um Caso de Amor na Para-
da Vovó Laurinda”, de autoria do 
acadêmico Maurício Cavalheiro; 
apresentação do livro “EFCJ: da 
Saúde ao Turismo, um Século de 
Sonhos e Paixões”, de autoria dos 
acadêmicos Luiz Salgado Ribeiro 
e Suzana Lopes Salgado Ribeiro”; 
palestra “A Estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão – Cem anos de boas 
lembranças”, pelo acadêmico Ed-
mar de Souza.

A Cervejaria Óbvio 
recebe nesta sexta-fei-
ra (28) a apresenta-
ção da Banda Nirvana 
Cover Brasil, tributo 
ao vocalista do grupo 
grunge de Seatle, Kurt 
Cobain, falecido em 
1994. O evento será a 
partir das 22 horas. A 
Óbvio está situada na 
rua Prudente de Mora-
es, 222, centro.  

“black 
Friday” no 
Pátio Pinda 

Este ano, o Shopping Pátio 
Pinda participa pela primeira 
vez da Black Friday, que será 
promovida nesta sexta-feira 
(28). As lojas, inclusive ânco-
ras como Marisa, Riachuelo e 
C&A, terão descontos de 10% 
a 70%, envolvendo diversos 
produtos, como calçados, 
roupas, joias, brinquedos, 
acessórios, produtos de infor-
mática, artigos de casa, entre 
outros segmentos. 

A ação está sendo abraçada 
pelos empreendimentos ad-
ministrados pela AD e a ade-
são das lojas supera a casa dos 
50%. “Pensando em atender 
os clientes e garantir que todos 
possam aproveitar as vanta-
gens oferecidas, os shoppings 
estão indo além de uma ação 
pontual”, comenta Cristiane 
Moreira, gestora de marketing 
corporativo da AD Shopping.

Tributo a Kurt Cobain na Óbvio
Divulgação

bola de neve

Já ligou para clubes, salões de festa, bares, 
pizzarias, lanchonetes ou restaurantes? 
Sim, que bom. Não, então ‘corra’, porque 

as chances de não encontrar um local disponível 
são grandes, bem grandes.

Estamos prestes a entrar no último mês do ano e, 
deste modo, a procura por locais para realizar ‘ami-
go secreto’ e confraternizações é bastante elevada.

De diversos locais usualmente utilizados para 
estas festas, pode ter certeza que a maioria já tem 
dificuldade para fazer um ‘encaixe’, especialmente 
clubes e salões, se o desejo é fazer o evento na sex-
ta-feira ou no sábado.

Para os que optam por churrasco, achar um lo-
cal no domingo também vai ser ‘osso’.

Este recado não vale somente para os ‘promo-
ters’ das empresas grandes ou das indústrias, mas 
serve também para qualquer pessoa. Desde aquele 
salão de beleza com 10 funcionários, setor de re-
partição pública com 20 membros, sala de aula, 
grupo da academia ou amigos de copo, todos estão 
vulneráveis a não encontrar o local desejado.

Deste modo, inicie a pesquise a partir de hoje 
porque você já está atrasado, a menos que queira 
dividir seu belo quintal, com área de lazer. Está 
complicado achar locais para as confraternizações.

Obviamente, que os responsáveis por estes lugares 
até vão conseguir liberar um espaço para você e sua 
turma, mas prepare o bolso, pois esta é a época do 
ano mais lucrativa para estes estabelecimentos: festa 
e calor – tudo que eles desejam durante todo o ano.

É, vai ser assim, de agora até o carnaval as op-
ções se multiplicam, mas as disponíveis vão fican-
do cada vez mais escassas. Quem não reservou ho-
tel, pousada ou casa em São Luiz do Paraitinga ou 
Ubatuba também está na hora de acordar.

Confie na gente, pois sabemos o que estamos 
alertando.

Partindo para outro detalhe, um simples detalhe 
por sinal, não esqueça e também não deixe para úl-
tima hora para comprar o presente de seu amigo 
secreto, da sua esposa, mãe, pai, filho. Aproveite 
para fazer as coisas com antecedência, vai lhe pou-
par tempo, dinheiro e evitar dor de cabeça. Corra!

Não há reservas

Sem datas, clube e salões de 
festa são alvo dos ‘promoters’

Neste sábado (29), a Igreja Bola de 
Neve Pindamonhangaba realiza um culto 
de casais, a partir das 19 horas. O tema 
será comunicação no casamento. No do-
mingo (30), haverá um workshop promo-
vido pelo Ministério Boas-Vindas, com 
início às 10 horas.

A igreja fica na rua Dr. Fontes Júnior, 
309, centro.

artistas realizam apresentação 
beneficente para ajudar animais

A Cia O Clã da Dança 
apresenta nesta sexta-
feira (28) o espetáculo 

“Rosas” no Espaço Cultu-
ral Teatro Galpão, loca-
lizado na avenida Nossa 

Senhora do Bom Sucesso, 
próximo à rotatória “João 
do Pulo”. Para conferir o 

Funvic aplica prova para 
processo seletivo 

A Funvic – Faculda-
de de Pindamonhangaba 
realiza, no sábado (29), a 
prova do processo seleti-
vo para ingresso na facul-
dade em 2015.

O exame começa às 
14h30, no Campus I 
da faculdade, que fica 

na estrada Radialista 
Percy Lacerda, 1.000 - 
bairro Pinhão do Bor-
ba (saída km 99 da via 
Dutra).

O candidato deverá 
comparecer ao local da 
prova 40 minutos antes 
do início.

trabalho, basta ir ao local 
às 21 horas, a entrada é 1 kg 
de ração para cães ou gatos. 
Esta apresentação é benefi-
cente à ONG Centopeia.

O elenco é formado 
por Poliana Nunes, Erick 
Jony, José Wellington, 
Marcela Matheus, Beatriz 
Santos, Franciele Fuen-
tes e Mônica Alvarenga. A 
criação da obra é coletiva 
e a direção geral de Môni-
ca Alvarenga. A operação 
de som é de Éderson Clei-
ton e de luz será de Eduar-
do Macedo.

Mônica Alvarenga co-
menta que a trilha do es-
petáculo será composta 
de músicas clássicas e da 
MPB e os artistas resol-
veram ajudar os animais 
porque simpatizam com a 
causa.

Divulgação

Divulgação
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Azeredo terá centro comunitário

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

os moradores do lote-
amento residencial azere-
do receberão, no próximo 
ano, um centro comunitá-
rio. as obras começaram 
na última semana e o pre-
feito de Pindamonhanga-
ba esteve no local acom-
panhando o início dos 
serviços.

o novo centro comuni-
tário está sendo construí-
do na rua Benedito Galvão 
de Castro, esquina com a 
rua Jorge Marcos azere-
do, próximo ao campo de 
futebol. o projeto do local 

contempla copa, área de 
serviço, vestiário, salão 
principal com palco, sala 
de depósito, arquivo, dois 
sanitários e sala multiuso. 
o valor do investimento é 
de r$ 643.135,97.

a Prefeitura de Pinda-
monhangaba está reali-
zando essa obra em aten-
dimento à solicitação da 
população, que elencou o 
centro comunitário como 
uma das prioridades para 
o bairro, durante reunião 
realizada com o prefeito e 
representantes da admi-
nistração municipal. “nós 
nos reunimos com a popu-

lação dos bairros e os mo-
radores elegeram as prio-
ridades para cada local. o 
centro comunitário será 
muito importante para 
a população do azeredo, 
que poderá utilizar o local 
para suas reuniões e even-
tos”, lembrou o prefeito.

além do azeredo, ti-
veram início na última 
semana a construção do 
centro comunitário do lo-
teamento Laerte assump-
ção, também atendendo 
a pedidos dos moradores. 
as obras são próximas ao 
campo de futebol conheci-
do como “Caveirão”.

Cidade e 
Sabesp 
finalizam 
rede de água 
no Maçaim

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

Uma parceria entre a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e a Sabesp possi-
bilitou o prolongamento de 
750 metros de rede de água 
no Maçaim, localizado no 
bairro do Mandu.

Pela parceria, a Sabesp 
cedeu o material e a Prefei-
tura realizou o serviço. Nes-
sa nova rua, seis famílias 
foram beneficiadas, mas o 
local tem diversos lotes, que 
agora ficarão mais valori-
zados.

O serviço abrangeu a úl-
tima rua do local que ainda 
não tinha esse benefício.

Alunos de cursos profissionalizantes realizam melhorias em prédios

MarCos ViníCio CuBa
* * *

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba entregou uma via-
tura Auto Tanque ao Corpo 
de Bombeiros. A solenidade 
ocorreu no pátio da Prefeitu-
ra, na tarde de quarta-feira 
(26), com a presença do 
comandante de Bombei-
ros do Interior, coronel da 
Polícia Militar Cácio Armani; 
comandante do Corpo de 
Bombeiros do município, 
tenente PM Metuzael Ferrei-
ra da Silva, prefeito e outras 
autoridades.

A parceria entre o Gover-
no Municipal e o Governo 
do Estado de São Paulo é 
produtiva. O órgão estadual 
fez a aquisição do chassi e 
o município ficou responsá-
vel por equipar o veículo. 
A compra foi realizada com 
parte do duodécimo do exer-
cício de 2012 que a Câmara 
de Vereadores entregou à 
Prefeitura em janeiro de 
2013. Logo após a devolu-
ção, houve a destinação e 
teve início o processo de 
licitação.

A viatura tem capacidade 
para 5 mil litros de água e 
será usada para “apoio de 

MarCos ViníCio CuBa
* * *

o  Parque da Cidade 
José antônio de oliveira 
está recebendo algumas 
melhorias realizadas pe-
los alunos dos cursos de 
pedreiro e encanador. es-
tes cursos são oferecidos 
pela parceria entre o de-
partamento de assistên-
cia social, Fundo social de 
solidariedade do estado 
de são Paulo, Polo regio-
nal de Construção Civil e 
Fundo social de Pindamo-
nhangaba.

a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
do departamento de as-

sistência social, tem feito 
várias parcerias para ofe-
recer atividades de qualifi-
cação profissional à popu-
lação. os interessados em 
conhecer as ações podem 
procurar a unidade do  
Cras - Centro  de referên-
cia em assistência social 
mais próxima de casa.

Pindamonhangaba tam-
bém conta com o “Time do 
emprego”, programa es-
tadual coordenado pela 
sert - secretaria do em-
prego e relações do Tra-
balho desenvolvido por 
meio de parceria com a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, e com o pro-
grama Lições de Casa, no 
Posto de atendimento ao 
Trabalhador, com cursos 
de garçom e camareira, 
entre outros.

Os interessados 
podem procurar o Cras 
mais próximo

ranta Pimentel

Prefeito acompanhou o início das obras no Azeredo

divulgação

Prefeitura entrega viatura ao Corpo de Bombeiros

água” em ocorrências de 
incêndios. Além deste veículo, 
os Bombeiros contam com a 
viatura de combate a incên-
dio, viatura resgate, duas via-
turas orgânicas (que fazem o 
serviço de apoio em ocorrên-
cias), e diversos equipamen-
tos de serviço operacional.

“Agradeço ao prefeito de 
Pindamonhangaba, compa-
nheiro de longa data, por 
esta parceria com o Corpo de 
Bombeiros, também o apoio 
da Câmara de Vereadores 
para que fosse feita a mon-
tagem da viatura. Este  Auto 
Tanque nos dará um grande 

apoio em casos de ocor-
rências em supermercados, 
indústrias ou residências, 
por exemplo, e, infelizmente, 
temos registrado um aumento 
em casos de incêndios nes-
te ano”, comenta o coronel 
Armani.

“A gente agradece de 

coração o trabalho de vocês 
e ao Governo do Estado, 
que cedeu a plataforma para 
montarmos esta viatura. 
Quem ganha com isto é 
a população, que contará 
com o Corpo de Bombeiros 
mais equipado”, finaliza o 
prefeito.

Viatura Auto Tanque entregue quarta-feira (26) ao Corpo de Bombeiros de Pindamonhangaba no pátio da Prefeitura
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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

Vereador ricardo Piorino (centro) ParticiPou de 
reunião que definiu os detalhes da inauguração da 
o.a.B. em moreira césar

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

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

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

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

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

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

Dando conti-
nuidade à sua luta 
incansável, na últi-
ma sexta-feira, dia 
21 de novembro, 
o presidente da 
Câmara de Pin-
damonhangaba , 
vereador Ricardo 
Piorino (PDT) es-
teve reunido com o 
Subprefeito de Mo-
reira César, Mano-
el Pereira Santos 
- “Mané”, o Secretário de Rela-
ções Institucionais, João Carlos 
Ribeiro Salgado, o Presidente 
da Fundação João Romeiro, Dr. 
Antonio Aziz Boulos e com o 
Presidente da 52ª Subsecção da 
O.A.B. de Pindamonhangaba, 
Dr. Marcel Afonso Barbosa Mo-
reira para acertarem os últimos 
detalhes, visando a inauguração 
da O.A.B. em Moreira César. 

O ato inaugural está con-
firmado para o dia 09 de de-
zembro, às 10 horas, no antigo 
prédio, onde estava instalado o 
2º Distrito Policial. Segundo o 
vereador, a população de todo 
o Distrito de Moreira César 
contará com o atendimento da 
O.A.B. – por meio do Convênio 
com a Defensoria Pública -, bem 
como a provável instalação do 
CEJUSC - Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cida-
dania - que tem como missão 
maior a busca da conciliação 
das causas e demandas. “Fico 
contente por participar de mais 
essa conquista para Moreira 
César, pois trata-se de um 
serviço de utilidade pública, 
que trará inúmeros benefícios 
para a população. Sabemos das 
dificuldades que os moradores 
tem para se deslocar até o centro 
de Pindamonhangaba. Isso vai 

O Vereador Roderley Miot-
to (PSDB) desde que iniciou 
seu mandato em 2013, encami-
nhou diversos Requerimentos 
ao Executivo solicitando me-
lhorias no bairro do Andrade, 
entre elas galerias de águas 
pluviais, construção de bocas 
de lobo e o recapeamento total 
das vias que estavam muito 
danificadas.

Em maio deste ano, as 
obras se iniciaram, mas o 
Vereador verificou que neste 
mês de novembro as máquinas 
que se encontravam no bairro 
para efetuar o recapeamento 
das ruas foram retiradas, e os 
moradores estão cobrando as 
melhorias prometidas.

“O prometido para o bairro 
foi o recapeamento total das 
vias, e este serviço não foi 
efetuado. Existem várias ruas 

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao Prefeito 
Vito Ardito, providências 
junto ao departamento com-
petente, para que seja feito 
o recapeamento no piso as-
fáltico da avenida Dionísio 
Anochi, no bairro Cícero 
Prado, nas proximidades do 
ponto de ônibus urbano. De 
acordo com o vereador, a 
referida via encontra-se com 
buracos acumulando água da 
chuva, colocando em risco 
a segurança de pedestres e 
veículos que transitam pelo 
local.

Permanência de
Médica no CPIC
O Vereador Martim Cesar 

solicitou ao Prefeito Vito 
Ardito, providências junto ao 
departamento competente, 

Ricardo Piorino acerta últimos 
detalhes com Executivo para 
inauguração da O.A.B. no Distrito

“Moreira César vai ser ConteMplada 
CoM uMa unidade da oaB”

gerar ganho de tempo, econo-
mia, comodidade, segurança e 
tranquilidade a todos os mora-
dores do Distrito. Sem contar 
que vamos eliminar as filas e 
desafogar a sede da O.A.B. do 
centro da cidade”, observou o 
vereador.

Ao final da reunião, Ricardo 
Piorino agradeceu ao Prefeito 
Vito Ardito, ao Subprefeito 
Mané e ao Presidente da O.A.B. 
de Pindamonhangaba, Dr. Mar-
cel, pelo empenho e dedicação 
para a idealização de mais uma 
conquista.

Cobertura/Feirantes/
Inauguração
Após muito empenho do 

vereador na luta pela finalização 
das obras de cobertura da Feira 
Livre, Ricardo Piorino informa 
que, em breve, marcará reunião 
com o Executivo para acertar 
os detalhes da inauguração do 
local, o mais rápido possível.

Segundo Piorino, “os fei-
rantes e frequentadores do local 
estavam expostos a uma série 
de problemas, sem a devida 
e necessária proteção, o que 
ocasionava diversos prejuízos, 
inclusive o perecimento dos 
alimentos, sem falar do mau as-
pecto que o local apresentava”, 
finalizou Ricardo.

Martim Cesar pede 
melhorias para o 
bairro Cícero Prado

para que seja informado a 
possibilidade da permanên-
cia da Dra. Laura Barquett, 
médica homeopata do PSF, 
que está atendendo no CPIC 
- Pindamonhangaba desde 
2008.  De acordo com o Vere-
ador, a Prefeitura não dispõe 
de profissional capacitado 
à altura de suas atribui-
ções, deixando uma grande 
quantidade de pacientes 
sem atendimento, incluindo 
casos graves psicológicos e 
alérgicos. “Os funcionários, 
munícipes e usuários deste 
conceituado Posto Médico, 
clamam pela permanência 
da Dra. Laura Barquet, com 
uma extensa clientela e uma 
lista de espera para atendi-
mento de três anos”, comenta 
o vereador Martim Cesar.

o Vereador martim cesar Pede 
melhorias na aVenida dionís io 
anochi ,  no cícero Prado

Roderley Miotto cobra 
informações sobre 
obras no Andrade

com terra e sem o asfalto e as 
máquinas foram deslocadas 
para outro bairro. Estamos 
em tempo de seca, onde não 
está ocorrendo chuva e esta 
situação esta prejudicando 
os moradores, principalmente 
crianças e idosos que residem 
no bairro. Espero que o Pre-
feito e o Secretário de Obras, 
revejam a situação e voltem 
ao bairro para terminar o re-
capeamento”, diz o Vereador.

Comprometimento
em obras 
O Vereador Roderley 

Miotto cobra mais com-
prometimento, por parte da 
Administração Municipal, 
principalmente no tocante às 
obras iniciadas, que sejam ter-
minadas, com inicio meio fim. 
“Existem várias obras pela 
cidade e podemos verificar que 

elas começam, e 
não são termina-
das; em seguida já 
se iniciam outras, 
é o caso das me-
lhorias nas proxi-
midades do sho-
pping e o bairro do 
Andrade. Espero 
que o Secretário 
de Obras esteja 
mais atento e faça 
as coisas aconte-
cerem da maneira 
correta”, desabafa 
o Vereador Roder-
ley Miotto.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio (PR) apresentou, na 
sessão ordinária da Câmara, 
neste dia 24 de novembro, uma 
solicitação ao Prefeito para 
que sejam realizados estudos e 
adotadas as providências para 
a construção de um Centro 
Comunitário e uma Academia 
da Melhor Idade (AMI) no 
bairro Vila Suíça. 

A reivindicação atende ao 
pedido dos moradores da re-
gião, que relatam  não existir 
um centro comunitário ou um 
espaço público para que sejam 
realizadas reuniões e eventos 
de cunho público, particular 
ou religioso. De acordo com o 
vereador Dr. Marcos Aurélio, 
“esta solicitação se faz neces-
sária, visando o bem-estar da 
população, principalmente 
dos moradores deste bairro e 
das proximidades, que serão 
os grandes beneficiados com 
esta iniciativa”.

Dr. Marcos Aurélio 
solicita Centro Comunitário 
e AMI para Vila Suíça 

Cobertura da quadra
no Jardim Imperial
O vereador Dr. Marcos 

Aurélio também solicitou à 
Prefeitura, estudos e provi-
dências para a construção de 
uma cobertura na quadra de 
esportes do Jardim Imperial. 
Com a obra, os moradores 
do referido bairro terão mais 
comodidade para realizar as 
atividades físicas tais como 
futebol, voleibol, basquete-
bol e a quadra também poderá 
ser utilizada por crianças e 
adultos como local de en-
tretenimento. “A cobertura 
da quadra de esportes do 
Jardim Imperial proporcio-
nará uma proteção contra as 
intempéries da natureza, e 
isso trará maior comodidade 
aos moradores daquela região 
no momento da prática de 
esportes, lazer e entreteni-
mento”, enfatizou o vereador 
Dr. Marcos Aurélio.

ORDEM DO DIA

43ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,

no próximo dia 01 de dezembro de 2014, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 155/2014, do Poder Executivo, que “Estima a Receita e fixa a 
Despesa do Município de Pindamonhangaba para o exercício de 2015”.

Emenda n° 01/2014 – Emenda Modificativa n° 01 ao Projeto de Lei n° 155/2014, de autoria do Vereador Prof. Eric de Oliveira

Recursos Alocados
Departamento de Esportes
Cobertura da quadra Poliesportiva do bairro Triângulo 
R$ 370.000,00

Recursos Anulados
Departamento de Esportes
Prédios Esportivos e áreas de Lazer
R$ 370.000,00

Emenda n° 02/2014 – Emenda Modificativa n° 02 ao Projeto de Lei n° 155/2014, de autoria do Vereador Prof. Eric de Oliveira

Recursos Alocados
Departamento de Esportes
Construção da quadra Poliesportiva do bairro Laerte Assumpção
R$ 500.000,00

Recursos Anulados
Departamento de Esportes
Prédios Esportivos e áreas de Lazer
R$ 500.000,00

Emenda n° 03/2014 – Emenda Modificativa n° 02 ao Projeto de Lei n° 155/2014, de autoria do Vereador Prof. Eric de Oliveira

Emenda n° 04/2014 – Emenda Modificativa n° 02 ao Projeto de Lei n° 155/2014, de autoria do Vereador Prof. Eric de Oliveira

Recursos Alocados
Departamento de Obras e Serviços de Moreira César
Construção de galerias de águas pluviais no bairro Laerte Assumpção
R$ 800.000,00

Recursos Anulados
Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
Galerias de águas pluviais
R$ 800.000,00

Recursos Alocados
Departamento de Obras e Serviços de Moreira César
Aquisição de caminhão-pipa para o Distrito de Moreira César
R$ 300.000,00

Recursos Anulados
Gabinete do Secretário
Desapropriação
R$ 300.000,00

Emenda n° 05/2014 – Emenda Modificativa n° 02 ao Projeto de Lei n° 155/2014, de autoria do Vereador Prof. Eric de Oliveira
Recursos Alocados
Departamento de Obras e Serviços de Moreira César
Aquisição de caminhão Munck para o Distrito de Moreira César
R$ 300.000,00

Recursos Anulados
Gabinete do Secretário
Desapropriação
R$ 300.000,00

Emenda n° 06/2014 – Emenda Modificativa n° 06 ao Projeto de Lei n° 155/2014, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão e Vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão

Emenda n° 07/2014 – Emenda Modificativa n° 06 ao Projeto de Lei n° 155/2014, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão e Vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão

Emenda n° 09/2014 – Emenda Modificativa n° 06 ao Projeto de Lei n° 155/2014, de autoria do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão e Vereador Carlos 
Eduardo de Moura – Magrão 

Emenda n° 08/2014 – Emenda Modificativa n° 06 ao Projeto de Lei n° 155/2014, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão e Vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão

Recursos Alocados
Secretaria de Obras e Serviços
Departamento de Obras e Serviços de Moreira César
Equipamentos em Geral
R$ 500.000,00

Recursos Anulados
Secretaria de Governo e Integração
Departamento de Comunicação
Manutenção de Comunicação
R$ 500.000,00

Recursos Alocados
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Fundo Municipal de Saúde/Assist Atenção Básica (PAB)
Equipamentos em Geral
R$ 500.000,00

Recursos Anulados
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer
Gabinete do Secretário
Oper e Manut. E. Física, Desporto e Lazer
R$ 500.000,00

Recursos Alocados
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Fundo Municipal de Saúde/Assist Atenção Básica (PAB)
Postos Saúde – Ambulatório/PSF/Reformas
R$ 1.000.000,00

Recursos Anulados
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer
Gabinete do Secretário
Oper e Manut. E. Física, Desporto e Lazer
R$ 1.000.000,00

Recursos Alocados
Secretaria de Educação e Cultura
Departamento Pedagógico/Ensino Pré Escolar
Operação/Manutenção-Ensino Pré-Escolar
R$ 500.000,00

Recursos Anulados
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer
Gabinete do Secretário
Oper e Manut. E. Física, Desporto e Lazer
R$ 500.000,00

 Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2014.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos
Senhores Vereadores no livro próprio.

Obs.: Art. 256 do Regimento Interno: As sessões nas quais se discutem as Leis Orçamentárias 
terão a Ordem do Dia preferencialmente reservada a essas matérias e o Expediente ficará reduzido 
a trinta minutos, contados do final da votação da Ata.

Vereadores Professor 
Osvaldo e Magrão fiscalizam 
Postos de Saúde do município

“após diversas reClaMações de MuníCipes por 
falta de MédiCo, MediCaMentos e estruturas das 

uBss eM estado de preCariedade, vereadores 
iniCiaM traBalho de fisCalização”

Vereador 
Professor 

osValdo (no 
centro) e 
Vereador 
magrão, 

na uBs do 
crisP im

Considerando que uma das 
funções primordiais do vereador é 
fiscalizar, no último dia 31 de outu-
bro, os vereadores Professor Osvaldo 
(PMDB) e Carlos Eduardo de Moura 
– Magrão (PPS), deram continuidade 
no trabalho de fiscalização nas UBS 
- Unidades Básicas de Saúde – do 
bairro do Crispim e do bairro do 
Araretama. Eles estão realizando 
esse trabalho após os mesmos terem 
recebido diversas reclamações dos 
moradores.

Após visita “in loco”, eles pro-
tocolaram, em conjunto, os requeri-
mentos nº 2429/2014 e 2430/2014 
endereçados ao Sr. Prefeito Municipal 
com cópia à Secretaria da Saúde, 
elencando em relatório (com fotos) 
as irregularidades e problemas encon-
trados nas UBSs. Professor Osvaldo e 
Magrão solicitam que seja informado 
o prazo para sanar os problemas 
apresentados. 

Na UBS do Araretama, os verea-
dores constataram falta de água para 
consumo dos funcionários, maca para 
atendimento ginecológico quebrada, 
banheiro interditado, sala de espera 
sem condições para receber os usu-
ários, medicamentos entregues em 
quantidade muito inferior aos solici-
tados, sem espaço suficiente na rampa 

de acesso para cadeirantes, mobiliário 
em péssimo estado de conservação.

Na UBS do Crispim, os verea-
dores detectaram diversos problemas 
como: falta de atendente na recepção o 
que obriga as enfermeiras a ajudarem 
no atendimento, bebedouro quebrado, 
mobiliário todo enferrujado, consul-
tórios separados por divisórias não 
respeitando assim a privacidade no 
atendimento, diversas infiltrações, 
entulho como areia, pedra, madeiras 
e telhas aguardando para ser retirada 
desde o ano passado, duas das quatro 
portas da entrada estão quebradas, 
muita dificuldade de trabalho com 
marcação de consultas centralizadas, 
não conseguindo assim dar retorno ao 
paciente da data da consulta. Diante 
de tantas reclamações, os vereadores 
Professor Osvaldo e Magrão pediram 
também para sejam encaminhadas a 
listagem com o real número de atendi-
mento realizado por dia nas referidas 
UBSs e que continuarão à fiscaliza-
ção para levar ao conhecimento do 
Executivo e da Secretaria de Saúde, 
os problemas existentes e, dentro de 
suas prerrogativas legais, cobrar que 
as irregularidades encontradas sejam 
sanadas no sentido que a população 
tenha um atendimento de digno e 
humanizado.
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Pais com filhos meno-
res de cinco anos de idade 
devem procurar a unidade 
de saúde mais próxima de 
casa para vacinar as crian-
ças. Termina nesta sex-
ta-feira (28) a Campanha 
Nacional de Vacinação 
contra sarampo e parali-
sia infantil. A dose só será 
aplicada mediante a apre-
sentação da Caderneta de 
Vacinação.

A campanha teve início 
no dia 8 deste mês e foram 
realizadas em dois dias ‘Ds’, 
8 e dia 22 de novembro. O 
Ministério da Saúde fez a 
divisão das datas para que 
o maior número de crianças 
pudessem ser imunizadas. 

Em Pindamonhangaba, a 
equipe atingiu mais de 70% 
do público-alvo - dado refe-
rente até o dia 25.

Contra a paralisia in-
fantil devem ser imuniza-
das 2.459 crianças; contra 
o sarampo, 2.234 crianças.

A vacina contra parali-
sia infantil é destinada às 
crianças a partir de seis 
meses e menores de cin-
co anos de idade. A vacina 
para combater o sarampo 
é para crianças que têm 
entre um ano e menores 
de cinco anos.

Para evitar a forma-
ção de filas, a Secretaria 
de Saúde solicita aos pais 
que procurem unidades 
de saúde mais próximas o 
quanto antes.

Enfermeiras das uni-
dades de saúde municipais 
participaram de treinamen-
to sobre teste rápido para a 
campanha “Fique Saben-
do 2014”, dias 27 e 28, no 
Hotel Vitória, desenvolvida 
pela Secretaria de Saúde 
juntamente com o Ambula-
tório de Infectologia.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba tem in-
centivado a participação 
de profissionais de saúde 
em treinamentos e capa-
citações. A prática tem 
como objetivo contribuir 

na melhoria contínua do 
atendimento à popula-
ção.

No início de dezembro 
a campanha “Fique Saben-
do” vai orientar a popula-
ção a fazer exames sobre 
DST, HIV, Sífilis, Hepatites 
e outras doenças.

Além das enfermeiras 
das unidades de saúde, 
as que atuam na Santa 
Casa também participa-
ram do aprendizado. Esta 
atividade contribui com o 
diagnóstico precoce das 
doenças.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

 Terminam neste sá-
bado (29) as atividades 
da campanha “Novembro 
Azul”, dedicada aos ho-
mens de Pindamonhanga-
ba. A Secretaria de Saúde 
e Assistência Social, em 
parceria com diversos 
apoiadores, organizou 
uma programação extensa 
para que o público mascu-
lino possa cuidar da pró-
pria saúde.

Uma das doenças que 
tem se verificado nos 
homens é o câncer de 
mama. Eles devem ficar 
atentos e procurar os ser-
viços de saúde. Durante 
este mês, além do exame 

do câncer de próstata, 
eles receberam orienta-
ções com profissionais 
da Secretaria de Saúde e  
alunos da Funvic-Fapi.

Neste sábado, haverá 
atendimento nos seguin-
tes locais: Cisas - Moreira 
César, unidade de saúde 
do Cidade Nova, Arare-
tama (Nova Esperança), 
e no Centro de Especia-
lidades Médicas. O aten-
dimento será das 8 às 13 
horas, com consultas mé-
dicas, odontológicas, de 
enfermagem, solicitação 
de exames, procedimentos 
de enfermagem, atualiza-
ção de vacinas, palestras 
sobre câncer de próstata e 
coleta de sangue. 

Pais devem levar filhos para vacinar

Os pais devem levar as cadernetas de vacinação

Campanha “Fique Sabendo” 
terá novidade este ano

Começa no dia 1º de 
dezembro a campanha 
“Fique Sabendo”. Esta 
ação tem como objetivo 
conscientizar a população 
sobre as doenças sexual-
mente transmissíveis e 
também oferecer exames 
para diagnóstico. Pela pri-
meira vez no município 
também, será realizado 
o teste rápido para HIV e 
Sífilis.

Este teste será através 
do fluído oral, é rápido e 
serve para triagem. Ele é 
disponibilizado pelo De-
partamento de DST, Aids 
e Hepatites Virais do Mi-
nistério da Saúde. Ele de-
tecta anticorpos contra 
o HIV no fluído oral  e o 
exame fornece o resultado 
que pode ser analisado a 
olho nu, em até 30 minu-
tos, e pode ser executado 
em qualquer local.

De acordo com as in-
formações do Departa-
mento Nacional de DST/
Aids e Hepatites Virais do 
Ministério da Saúde, pes-
quisas realizadas indicam 
que existem hoje no Bra-
sil cerca de 630 mil pes-
soas vivendo com o HIV, 
o vírus da AIDS, e que, 
dentre estas, cerca de 255 
mil nunca teriam feito um 
teste de diagnóstico e, por 
isso, não sabem que con-
vivem com a doença.

Saiba o que é o teste e 
quem deve fazer

Os testes rápidos serão 
feitos com o fluído oral e 
em caso positivo haverá a 
coleta de uma gota de san-
gue da ponta do dedo. O 
sangue é colocado em dois 
dispositivos de testagem e 
para chegar ao resultado, 
o profissional que realiza o 
teste segue um fluxo deter-
minado cientificamente. 
Se os dois dispositivos tive-
rem os mesmos resultados, 
o diagnóstico já é fechado. 
Porém, se houver discor-
dância entre os resultados, 
é feito outro teste com um 
terceiro para confirmação. 
Assim, o resultado tem a 
mesma confiabilidade dos 
exames convencionais e 

não há necessidade de re-
petição em laboratório.

Esse método permite 
que, em apenas meia hora, 
o paciente faça o teste, co-
nheça o resultado e receba 
o serviço de aconselha-
mento necessário. O teste 
não deve ser feito de forma 
indiscriminada e a todo o 
momento, é aconselhável 
para quem tenha passado 
por uma situação de risco, 
por exemplo, ter feito sexo 
sem preservativo.

Ter um diagnóstico po-
sitivo do HIV precocemen-
te permite que o paciente 
comece o seu tratamento 
no momento certo e tenha 
uma melhor qualidade de 
vida. Além disso, mães so-
ropositivas podem aumen-

tar suas chances de terem 
filhos sem o HIV, se forem 
orientadas corretamente e 
seguirem o tratamento re-
comendado durante o pré-
natal, parto e pós-parto.
A transmissão do HIV

O vírus pode ser trans-
mitido por relações sexu-
ais sem o uso do preserva-
tivo, seja sexo anal, vaginal 
ou oral, compartilhamen-
to de agulhas ou seringas 
contaminadas, transfusão 
de sangue e de mãe para o 
filho durante a gestação, o 
parto e a amamentação.

O HIV não é transmiti-
do pelo beijo, toque, abra-
ço, aperto de mão, com-
partilhamento de toalhas, 
talheres, pratos, suor ou 
lágrimas. 

Veja onde e quando fazer o teste

Nos dias 1º, 3, 4 e 5 haverá exames convencionais no Setor de Infectologia no Centro 
de Especialidades Médicas. O horário de atendimento é das 7 às 17 horas.

Dia Horário Local Atividades
1º/12 Das 8 às 19h Cisas - Moreira César Testes rápidos

1º/12 Das 7 às 17h Setor de Infectologia - Centro de Especialidades Médicas Coleta de testes convencionais

2/12 Das 7 às 19h Setor de Infectologia - Centro de Especialidades Médicas Somente testes rápidos

3/12 Das 8 às 19h PSF Nova Esperança Araretama Testes rápidos

4/12 Das 8 às 17h UBS Cidade Nova Testes rápidos

5/12 Das 8 às 17h Pátio da Prefeitura Testes rápidos

6/12 Das 8 às 14h Praça do Cruzeiro Testes rápidos

Profissionais participam 
de treinamento sobre 
teste rápido

Campanha de saúde do 
homem termina sábado

Os funcionários da Prefeitura puderam fazer os exames

Exames convencionais de sangue também podem ser feitos

Marcos Vinício Cuba

Divulgação

Marcos Vinício Cuba
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Projeto Nosso Bairro 
leva muitas atrações 
para o Feital

Programação do PiNda em CeNa
 
MÚSICA  aPrendiZeS da CorPoraÇÃo mUSiCaL eUTerPe
DANÇA  CaPoeira dendÊ marUÔ
MÚSICA  naThan mC
DANÇA  eSCoLa de danÇa goreTTe von gaL – aCademia PerFormanCe
DANÇA DE RUA ProJeTo Saindo daS rUaS
TEATRO/CIRCO FoKa e biLiSCo
ARTES PLÁSTICAS odiLa SiLva

Alunos dos telecentros 
recebem certificados

O projeto Telecentro rea-
lizou a formatura de alunos 
de vários cursos na noite de 
quarta-feira (26). A soleni-
dade ocorreu no auditório 
da Prefeitura e contou com 
a presença do prefeito; da 
presidente do Fundo Social de 
Solidariedade do município; 
do responsável pela empresa 
Entec - que ministra as ativi-
dades; dos secretários muni-
cipais: de Governo, Relações 
Institucionais e Planejamen-
to, e convidados.

O projeto Telecentro Pinda-
monhangaba é desenvolvido 
pelo Fundo Social de Solidarie-
dade e oferece cursos de quali-
ficação profissional gratuitos à 
população. O objetivo é promo-
ver a inclusão digital, dando 
oportunidades às pessoas de 
todas as idades.

O município conta com nove 
unidades e estão instaladas 
nos bairros Feital, Castolira, 
Araretama, Cícero Prado, Jar-

dim Regina, Campinas, Praça 
Emílio Ribas – São Benedito, 
e no centro comunitário do 
Ribeirão Grande.

A população tem a oportu-
nidade de fazer os cursos de 
informática básica; rotinas 
administrativas; marketing 
pessoal; edição de imagens; 
edição de vídeo e hardware. 
Cada curso tem duração de 
três meses e, a cada período, 
atendem uma média de mil 
alunos. 

O projeto de Pindamonhan-
gaba concorre a um prêmio 
como “Telecentro referência” do 
país, são várias categorias e o 
do município está concorrendo 
à “Inovação e Sustentabilidade 
Social”.

Para desenvolver as ações 
em Pinda os telecentros con-
tam com vários parceiros: 
Sesi, Funvic-Fapi, Polícia Mili-
tar (por meio do Parceiros do 
Amanhã) e Associação Terapia 
e Lazer de Moreira César.

Escola do Delta realiza 
Feira de Ciências

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

o projeto nosso Bairro ini-
ciou suas atividades no domin-
go (23), no bairro do Feital. 
neste sábado (29), a atração 
principal será o projeto Pinda 
em Cena, das 16 às 19 horas, 
com música, dança, circo e ar-
tes plásticas.

a cerimônia de abertura con-
tou com diversos serviços gra-
tuitos para a população: corte 
de cabelo, unhas decoradas, 
serviços de saúde, cadastro para 
casas populares, quick massa-
gem, adoção de filhotes de cães 
e gatos do abrigo Municipal, 
projeto Planeta Verde e inscri-
ções para as vagas remanescen-
tes das 25 oficinas culturais e de 
lazer.

além dos serviços, ainda 
teve: apresentação da banda de 
pop rock rota nacional e o show 
circense com os palhaços Foka e 
Bilisko.

Agenda variada de atrações do Projeto Nosso Bairro contou também com shows musicais

Para o presidente da asso-
ciação de Moradores do Feital 
e Vista alegre, eli José de oli-
veira, o projeto nosso Bairro é 
muito importante para a comu-
nidade. “o projeto é bom por-
que abrange pessoas de todas as 
idades da comunidade e as ofi-
cinas têm a acrescentar. Temos 
5 mil moradores nessa região, 
pessoas que não têm condições 
de sair do bairro para fazerem 
cursos e se capacitarem, então 
essa é uma grande oportunida-
de”, disse.

o subprefeito de Moreira 
César representou o prefeito de 
Pindamonhangaba na ocasião 

e fez a abertura oficial das ati-
vidades. “estamos muito feli-
zes em receber o projeto mais 
uma vez no distrito de Moreira 
César. espero que a população 
possa aproveitar e usufruir de 
todas as atividades oferecidas”, 
afirmou.

a tenda do Projeto nosso 
Bairro permanecerá no Feital 
até o dia 17 de dezembro, quan-
do encerra suas atividades de 
2014, para retornar em 2015. o 
nosso Bairro é uma realização 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Governo e departamento de Tu-
rismo.

Serviços gratuitos, como o de manicure, foram oferecidos ao público

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

a escola municipal Professo-
ra ruth azevedo romeiro, no 
delta, realizou na sexta-feira 
(21), a iV Feira de Ciências. o 
evento faz parte do calendário 
da escola e vem para coroar um 
novo modo de aprender, com 
entusiasmo e difusão de conte-
údos, não só aos alunos, mas, 
para toda comunidade escolar.

o tema abordado este ano foi 
“Qualidade de Vida: Viver mais 
e melhor”. Cada turma, desde a 
educação infantil ao 5º ano do 
ensino fundamental, pôde apre-
sentar aos pais as pesquisas e 
experiências exploradas em sala 
de aula. de acordo com a gestora 
da unidade, “o tema foi escolhi-
do pela equipe docente e justifi-

ca-se pelo fato de entendermos 
que, diante da problemática en-
volvendo alto índice de sedenta-
rismo, de doenças causadas pela 
falta de alimentação balancea-
da, de descuido consigo mesmo 
e estresse, a escola não pode fe-
char os olhos. devemos também 
nos preocupar com a qualidade 
de vida dos nossos estudantes”, 
disse.

Participaram, ainda, do even-
to, profissionais do posto de 
saúde (PSF), que fizeram o teste 
de glicemia com os pais e fami-
liares presentes. Foi promovida 
uma palestra sobre práticas ali-
mentares que contribuem para 
nossa saúde e também de como 
é possível aproveitar plantas 
não convencionais na alimenta-
ção diária.

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Alunos lotaram o auditório municipal

Prefeito destaca oportunidade de emprego

divulgação

divulgação
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cotidiano
Segunda parcela do 13º injeta 
mais de R$ 4 mi na economia

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

a escola municipal “arthur de 
andrade”, do Cidade nova, desen-
volveu durante o ano projetos de 
cunho social com a participação de 
toda a equipe da Unidade, em par-
ceria com pais e demais membros 
da comunidade local.

o projeto “Todos contra a den-
gue” visou conscientizar a comuni-
dade escolar sobre a importância 
de sua ação no combate à doença, 
adquirindo hábitos que colaborem 
com a prevenção e a erradicação 
de focos do mosquito transmissor. 
Foram confeccionados cartazes, 
feitas palestras, teatro e passeata 
contra a dengue.

“É durante a formação do ser 
humano que a pessoa se conscien-
tiza de seu papel na sociedade. as-
sim, pretendemos engajar toda a 
comunidade escolar e a do entorno 
em campanhas de disseminação 
do conhecimento para o combate 

ao mosquito, que é a prevenção da 
doença”, disse uma das gestoras 
da unidade.

outra ação desenvolvida pela 
escola foi a de brincadeiras com o 
tema “brincando em todo o canto”, 
que envolveu as famílias com sua 
temática, resgatando a memória 
infantil dos pais, aproximando-os 
mais de seus filhos.

Diversidade
“diversidade cultural brasileira” 

foi mais um trabalho de sucesso, 
finalizado no último dia 14. O pro-
jeto culminou com exposição dos 
trabalhos feitos pelos alunos. hou-
ve também degustação de bebidas 
e pratos típicos das regiões como o 
suco de uva e chimarrão da região 
sul; tapioca (comida típica das tri-
bos indígenas); a cocada da região 
nordeste e a goiabada com queijo 
da região sudeste.

“nosso objetivo maior com 
esse projeto foi de promover a 
formação integral de nossos alu-

nos, ampliando os conhecimentos 
sobre a vida social e cultural dos 
diferentes grupos, haja vista a 
diversidade cultural que caracteri-
za o bairro onde nossa escola está 
inserida”, disse outra gestora da 
unidade.

Encontro de mães
no dia 19, a escola promoveu 

o último encontro de mães de 
alunos com necessidades educa-
cionais especiais. “acolher para 
envolver” foi o tema do projeto, 
desenvolvido para proporcionar 
às mães desses alunos momentos 
de vivência e troca de experiên-
cias sobre como é a dinâmica do 
trabalho feito com as crianças 
na escola e como escola e fa-
mília podem se tornar parceiras 
contribuindo para melhorar o 
desenvolvimento e a qualidade 
de vida delas. Foram ao todo três 
encontros, com mensagens de 
motivação, palestras e dinâmicas 
de grupo.

Prefeitura realiza manutenção em diversos bairros da cidade

a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba fará o pagamento da 
segunda parcela do 13º salário 
no dia 5 de dezembro. Com esta 
iniciativa serão injetados r$ 4 
milhões na economia. Serão pa-
gos a mais de 3.800 servidores, 

entre celetistas e estatuários, 
e 93 aposentados e pensionis-
tas. Se somar a segunda parce-
la à folha mensal de novembro, 
o poder aquisitivo de todos os 
trabalhadores ultrapassa a casa 
dos r$ 10 milhões.

especialistas em economia in-
dicam que a utilização do 13º sa-
lário deve ser bem planejada. as 
pessoas que tiverem dívidas po-
dem procurar os credores para ne-
gociá-las e não fazer o pagamento 
imediatamente, pois, com o final 

do ano, muitas empresas aceitam 
negociar e dão descontos atrati-
vos. a dica é não usar o 13º para 
dar entrada em algum bem, por-
que isso pode gerar nova dívida.

Quem tenta negociar as dívi-
das e não consegue pode procu-

rar o Procon. o órgão está loca-
lizado na avenida albuquerque 
Lins, 138, bairro São Benedito, 
e também na Subprefeitura, em 
Moreira César. o atendimento 
é realizado de segunda a sexta-
feira.

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

a Prefeitura de Pinda-
monhangaba realiza, inin-
terruptamente, serviços 
de manutenção pelos bair-
ros da cidade. as ações 
são feitas pela Secretaria 
de obras, por meio do 
dSM – departamento de 
Serviços Municipais.

de 20 a 26 de novem-
bro, foi realizada a limpe-
za de mato na rua elvira 
de Moura Bastos, Jardim 
Bela Vista, e limpeza de 
ruas nos bairros ouro Ver-
de e Jardim imperial. as 
equipes de roçada, capi-
na e limpeza estiveram 
na praça Santa Terezinha 
(Jardim rosely), praça da 
Árvore (Crispim), Quadra 
da apae, PSF e escola mu-
nicipal Bom Sucesso, Pra-
ça dom Pedro ii – bairro 
Santana, escola e aMi do 
Mandú, área verdes nos 
bairros Bosque e Cerâmi-
ca, ruas do Santa Cecília, 
estrada da Campininha, 
canteiro central na estra-
da Carlos Lopes Guedes 
Filho/ nova esperança, 
escola ivahy Badaró no 
Cdhu/araretama, esco-
la elias Bargis / arareta-
ma, e terrenos atendendo 
aos processos 24788/14 e 
3820/14.

a equipe do serviço de 
varrição esteve na praça 
São Miguel arcanjo e pra-
ça José ezequiel da Silva, 
no araretama, além de 
ruas e áreas verde no nova 
esperança e no Cdhu.

os funcionários do Se-
tor Rural fizeram a ma-
nutenção da estrada mu-
nicipal do Goiabal e no 

aeroclube (Parque da Ju-
ventude).

Foi efetivada, ainda, a 
retirada de entulho nos 
seguintes locais: Santa 
Luzia, Vila Prado, resi-
dencial aurora e Maria 
Áurea, ruas João Batis-
ta almeida, Jairo Mar-
condes oliveira, Cecília 
Monteiro de Mello, Ge-
raldo de almeida, olavo 
Jorge, João do amaral, 
Joana G. Pereira, Mira-
beu antonio Pini, José 
alves Pereira Sobrinho 
(no araretama); ruas 
homero de oliveira, 8 
de Maio, Pedro angelo 
Foroni (no Cidade Jar-
dim), além de remoção 
de entulho no Castolira, 
na Vila São Paulo e no 
Parque da Cidade.

Pega-tudo
entre os dias 24 e 27 

de novembro, o Pega-tudo 
esteve nos bairros Bosque, 
Beira rio e Boa Vista, com 
serviço de capina, varri-
ção, limpeza geral e retira-
da de 54 viagens de cami-
nhão entulho.

de 1º a 4 de dezembro, 
o Pega-tudo estará no Ci-
dade nova. durante este 
período, os moradores 
devem retirar o entulho 
de seus quintais e depo-
sitar nas calçadas, para 
que a Prefeitura possa fa-
zer o recolhimento.

o Pega-tudo é um 
grande aliado da Prefei-
tura contra a dengue por-
que, acabando com o en-
tulho dos quintais, acaba 
também com os focos do 
mosquito transmissor da 
doença.

Projetos de responsabilidade 
social e cidadania movimentam 
escola do Cidade Nova

Foram distribuídos panfletos com orientação sobre o combate à dengue

divulgação SeC

Na próxima semana, o Pega-tudo 
chegará ao bairro Cidade Nova

divulgação SeC
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Maria Fernanda Munhoz
***

de 20 a 23 de novem-
bro, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba realizou 
a Semana Municipal da 
Consciência negra. Com o 
tema “Matrizes africanas 
no Vale do Paraíba”, os 
eventos foram organiza-
dos no Museu histórico e 
Pedagógico dom Pedro i e 
dona Leopoldina.

a abertura foi na quin-
ta-feira (20), com o início 
da exposição “as Matrizes 
africanas do Vale do Pa-
raíba”, a instalação Labi-

rinto dos orixás e a mesa 
redonda com debatedores 
e mediadores. o objeti-
vo da mesa foi articular 
políticas públicas dentro 
do tema, inserir a Cons-
ciência negra como tema 
transversal nas escolas e a 
participação da mão negra 
na construção do Vale do 
Paraíba.

de sexta a domingo, a 
programação teve conti-
nuidade, com a exibição 
comentada do documen-
tário “Vista a Minha Pele” 
(Joel zito araújo &dan-
dara. Brasil, 2004, 15 mi-

nutos). O filme apresen-
tou uma divertida paródia 
da realidade brasileira, 
discutindo racismo e pre-
conceito em sala de aula. 
na história invertida, os 
negros são a classe domi-
nante e os brancos foram 
escravizados. Professores 
e gestores da rede Muni-
cipal participaram da ati-
vidade.

Para a gestora de es-
cola, Luciana Penina, os 
educadores são multipli-
cadores naturais. “acho o 
tema muito pouco traba-
lhado dentro das escolas. 

Museu inova na comemoração 
da Consciência Negra

É muito interessante essa 
abertura que o museu 
deu. Para o ano que vem, 
vou me programar para 
trazer os alunos para es-
sas exposições e projetos 
específicos do museu”, 
disse. “adorei participar, 
gostei da mescla de públi-
co, isso acrescenta coisas 
diferentes para a gente 
poder debater. a discus-
são é importante para ver 
se conseguimos quebrar 

essa barreira do precon-
ceito, parar com esses es-
tereótipos não só de raças, 
mas também de diferen-
ças culturais e religiosas”, 
declarou.

no domingo (23), o en-
cerramento contou com 
apresentações culturais, 
com a presença do grupo 
de capoeira “dendê Ma-
ruô”, do mestre Gemada.  

Todas as atividades 
foram gratuitas.  a rea-

lização do evento foi da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de educação e 
Cultura e espaço Juven-
tude, com apoio da acade-
mia Pindamonhangaben-
se de Letras, do Conselho 
Municipal de Cultura e do 
Conselho Municipal de 
Participação e desenvol-
vimento da Comunidade 
negra de Pindamonhan-
gaba.

 Maria Fernanda Munhoz

 Maria Fernanda Munhoz

a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por 
meio da Secretaria de 
educação e Cultura, re-
aliza neste sábado (29), 
a “Mostra das Melhores 
Práticas 2014 - o dna 
das escolas”, das 8 ho-
ras ao meio-dia, no Lar-
go do Quartel.

a mostra apresenta-
rá os melhores projetos 
desenvolvidos nas uni-
dades escolares munici-
pais durante o ano, den-
tro de temas ligados à 
responsabilidade social 
e cidadania. o objetivo 
é mostrar à comunidade 
um pouco do que é pro-

duzido dentro das esco-
las e possibilitar a troca 
de experiências entre os 
professores e gestores 
da própria rede munici-
pal de ensino.

além dos estandes 
das escolas e creches, ha-
verá oito apresentações 
culturais, envolvendo 
167 crianças em ações 
como coral de libras, 
dança, dança circular e 
teatro. São mais de 800 
professores envolvidos.

as crianças, seus fa-
miliares e moradores 
dos bairros da cidade 
estão convidados a pres-
tigiar o evento.

Pinda realiza mostra das 
melhores Práticas no 
Largo do Quartel

o 37º Feste – Festival 
nacional de Teatro – re-
alizou, neste ano, o in-
gresso solidário. Mesmo 
com todos os espetáculos 
gratuitos, as pessoas que 
quisessem poderiam doar 
um brinquedo novo para 
a campanha natal Solidá-
rio, do Fundo Social de So-
lidariedade do município. 

nos 14 dias de eventos, fo-
ram arrecadados mil brin-
quedos, que farão mais 
feliz o natal das crianças 
carentes do município. a 
equipe do Fundo Social de 
Solidariedade retirou dia-
riamente os brinquedos 
do Teatro Galpão, devido 
a grande adesão do públi-
co à campanha.

na quarta-feira (26), a 
equipe do departamento 
de Cultura da Prefeitura 
se reuniu com os artesãos 
da cidade, cadastrados, 
para tratar de assunto re-
lacionado às festividades 
natalinas deste ano. Par-
ticiparam também, repre-
sentantes da Secretaria 
de administração, do de-
partamento de assistência 
Social e da Polícia Militar. 
a reunião foi realizada no 
auditório da Prefeitura. os 
artesãos estarão durante 
todo o mês de dezembro 
na praça Monsenhor Mar-
condes, com opções em 
presentes de natal para 
todos os gostos.

equipe de atores de Pindamonhangaba, responsável pela divulgação do Feste 
– Festival nacional de Teatro – pelas ruas da cidade: alligton aurélio, Guilherme 
oliveira, ramyres olickel, Márcia oliveira e Laila Gama.

reunião com artesãos

mil brinquedos

na próxima quar-
ta-feira (3), às 18h30, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza uma 
reunião informativa so-
bre a Capela do Santana. 
na ocasião, os envolvi-
dos (representantes de 
secretarias municipais, 
Mitra diocesana, entre 
outros) estarão presen-

tes esclarecendo todas 
as dúvidas da população 
sobre a situação atual da 
Capela e as providências 
cabíveis.

a reunião será no au-
ditório da Prefeitura, com 
coordenação do departa-
mento de Patrimônio his-
tórico municipal. a popu-
lação está convidada. 

Prefeitura promove 
reunião informativa sobre 
a Capela do Santana

divulgação do Feste
 Kiko nogueiraMaria Fernanda Munhoz

divulgação

Visitantes conheceram mais sobre a história dos orixás

Exposição sobre escravos foi realizada na antiga senzala do Palacete

Porta-mala cheio de brinquedos

ana Camila Campos

Reunião foi realizada no auditório da Prefeitura
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Célia Lima

Como uma maneira de 
expressar a fé, Jeferson 
Carlos de Oliveira, o Je-
finho, e Júnior Muassab 
estão organizando uma 
cavalgada que deve reu-
nir de 300 a 400 pessoas 
entre cavaleiros e amazo-
nas de Pinda e região na 
manhã de domingo (30). 

O evento recebeu o nome 
de I Kairós Sertanejo. O 
nome Kairós vem da mi-
tologia grega, mas para os 
católicos, significa “tempo 
de Deus” ou “tempo de 
graça”.

Eles irão se reunir na 
rotatória próxima ao Sí-
tio Quatro Milhas às 9 

horas, e seguir por um 
percurso de 14 km, com 
tempo médio de duas 
horas, até chegar à Igre-
ja Nossa Senhora das 
Graças, no bairro Pinhão 
do Borba. Durante o tra-
jeto, haverá um carro de 
som tocando músicas 
religiosas sertanejas en-

quanto acompanha a ca-
valgada.

A iniciativa faz parte da 
programação da festa da 
Comunidade. O domin-
go será de muita música, 
oração e reflexão –  com a 
presença de alguns mem-
bros da Canção Nova, que 
estão apoiando o evento, 

inclusive, o missionário 
Paulo Eleotério (Pauli-
nho), personalidade da 
música sertaneja de raiz 
com inspiração religiosa. 
Além disso, os presentes 
poderão participar de lei-
lão e bingo. 

O almoço custará R$ 8 
e o cardápio contará com 

arroz, feijão, bife a rolê e 
salada de alface. Bebidas 
como refrigerante, suco 
e água serão vendidas à 
parte.

Interessados em par-
ticipar, podem entrar em 
contato com Jeferson Oli-
veira pelo telefone 99220-
4264.

Domingo terá cavalgada no Kairós Sertanejo
Célia Lima

Lojas de todos os seg-
mentos incluindo rou-
pas, calçados, brinque-
dos, eletrônicos e outras 

muitas prometem fazer 
grandes promoções nes-
ta sexta-feira (28), dia da 
Black Friday. A liquida-

ção é inspirada em ação 
semelhante realizada to-
dos os anos nos Estados 
Unidos, logo após o Dia 

black Friday tem comparador de preço e consulta a CnPJ 
de Ação de Graças. Para 
ajudar o consumidor, 
serviços independentes 
oferecem comparador de 
preço e consulta a CNPJ 
das empresas.

Comparação 
de preços

Sites especializados 
em comparação de pre-
ços e empresas ligadas 
à organização do evento 
também vão acompanhar 
as promoções de perto.

O Shopping UOL 
(www.shopping.uol.com.
br/blackfriday), ferra-
menta de comparação de 
preços do UOL, vai mos-
trar o histórico de preços 
dos produtos mais pro-
curados na Black Friday 

em várias lojas.
O internauta poderá 

consulta os valores co-
brados em vários mo-
mentos nos últimos 30 
dias e verificar se os pre-
ços realmente caíram.
Consumidor poderá 
consultar CNPJ das 

empresas
A Câmara Brasileira 

de Comércio Eletrôni-
co (Camara-e.net), em 
parceria com o portal 
Busca Descontos (que 
reúne uma parte das lo-
jas participantes), vai 
dar um selo para lojas 
que se comprometeram 
a oferecer boas promo-
ções ao consumidor.

A lista completa de 

lojas que recebem o selo 
estará disponível na in-
ternet (http://camara
-e.net/blackfriday).

A Serasa Experian vai 
permitir que o consu-
midor consulte, pela 
internet, o CNPJ de 
uma empresa antes de 
fechar negócio, assim 
como se há ocorrência 
de protestos, ações ju-
diciais e falências.

A consulta poderá 
ser feita gratuitamen-
te no site www.vo-
ceconsultaempresas .
com.br entre sexta-
feira (28) e domingo 
(30). Depois, a pes-
quisa voltará a ser co-
brada.

Divulgação

Cocepelco 
emprega 
165 pessoas 
diretas

Três meses após assu-
mir o parque fabril da an-
tiga Nobrecel, a Cocepelco 
– Cooperativa de Trabalho 
em Celulose e Papel Coru-
putuba – já está produzin-
do papel tissue (guardana-
po, toalha e higiênico) e A4 
para empresas de várias ci-
dades – o que garante pro-
duto de qualidade em todo 
o país e ajuda a impulsio-
nar a economia de Pinda-

monhangaba e da região.
Um dos fatores que 

contribuem para o avan-
ço econômico é a geração 
de emprego. Hoje são 165 
trabalhadores diretos e 
mais de 400 indiretos, 
bem como prestadores de 
serviços – do plantio do 
eucalipto, até setores de 
beneficiamento de papel, 
logística e venda. 

Um desses trabalhado-

res diretos é o segurança 
Benedito Barbosa, que tra-
balha há 19 anos na fábri-
ca de papel. “Estou muito 
feliz porque a cooperati-
va nos trouxe esperança. 
Desde que a Nobrecel faliu 
em agosto do ano passado 
eu só estava fazendo ‘bico’ 
de vigilante”.

Com a retomada do tra-
balho na indústria, ‘Seo 
Barbosa’, como é chama-

do, acertou as contas e já 
faz planos para o futuro. 
“Eu e minha família - mi-
nha esposa e minhas duas 
filhas, uma de 16 e outra 
de oito anos, passaremos 
um ótimo Natal e um exce-
lente Ano Novo, de muita 
luz, paz, e prosperidade. A 
produção está se normali-
zando e isso é muito bom 
para todos os cooperados, 
porque garante emprego 

e renda para nossas famí-
lias. Estamos recebendo 
dinheiro e ainda vai me-
lhorar no futuro”.

De acordo com ele, as 
últimas semanas têm sido 
de grande otimismo. “Na 
minha função eu tenho que 
vigiar e controlar a entra e 
saída de veículos. Eu fico 
no setor da balança e vejo 
vários caminhões entran-
do e saindo da fábrica, uns 

trazendo madeira e celulo-
se e outros levando nosso 
papel. Estamos muito sa-
tisfeitos com o resultado do 
nosso trabalho”.

De acordo com o Con-
selho Gestor da Cooperati-
va, isso é só o começo. Em 
breve a fábrica atingirá a 
produção máxima e vai 
precisar de 250 trabalha-
dores diretos, além de 900 
indiretos.

Produção em larga 
escala já devolve 
emprego para 165 
chefes de família

Qualquer pessoa pode participar do I Kairós Sertanejo de Pindamonhangaba
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Retificação a publicação do dia 21/11/2014

Extrato de Convênio n.º 89/2014 – Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de 
Saúde e Assistência Social / Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba
Objeto: convênio serviço médico-hospitalares e ambulatoriais e de internação de média e alta 
complexidade visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes
Valor: R$ 21.317.724,48
Prazo: 12 meses
Data de Assinatura: 05/11/2014

Extrato de Convênio n.º 88/2014 – Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 
Saúde e Assistência Social / Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba
Objeto: convênio de serviços de Urgência/emergência no Pronto Socorro e no Pronto Atendimento 
infantil.
Valor: R$ 20.235.885,48
Prazo: 12 meses
Data de Assinatura: 05/11/2014

pRefeituRa MuNicipal de piNdaMoNHaNGaba
Secretaria de obras e Serviços

depaRtaMeNto MuNicipal de tRÂNSito

Ata da 45.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 18.11.2014.

Às dezessete horas do dia dezoito de novembro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua 
sede, realizar a Quadragésima Quinta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, 
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 44.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
13.11.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime 1-0273/14 Maria Luiza Silva Salles 
Almeida e INDEFERIDO, por votação unânime 1-0264/14 Rodrigo Ver Valem Cruz, 1-0267/14 
Rodrigo Ver Valem Cruz, 1-0270/14 Simone Monachesi Rocha Marcondes. II – RELATOR: Sra. 
Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0233/14 Simone Monachesi 
Rocha Marcondes e 1-0236/14 Luiz Antonio do Amaral III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de 
Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0295/14 Fernanda Traldi. IV–EXPEDIENTE: 
Ofício 056/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI 
para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2014. 

pRefeituRa MuNicipal de piNdaMoNHaNGaba
Secretaria de obras e Serviços

depaRtaMeNto MuNicipal de tRÂNSito

Ata da 45.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 21.11.2014.

Às dezessete horas do dia vinte e um de novembro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Quadragésima Quinta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro 
titular e Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 45.ª Sessão Ordinária, realizada em 18.11.2014. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Tarcísio José 
Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0290/14 Gisely Jacinto Silva. II– 
RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0289/14 
Gisely Jacinto Silva. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2014. 

prefeitura Municipal de pindamonhangaba
departamento de proteção aos Riscos e agravos à Saúde

Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – centro 
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auto de iNfRação e auto de iMpoSição de peNalidade de adVeRtÊNcia
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência  Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 157
Processo nº: 002083/14
Atividade: Consultório Médico
Razão Social: Alexandre Fernandes Maciel
Endereço: Rua Cel José Francisco
Município: Pindamonhangaba.
Responsável Legal: : Alexandre Fernandes Maciel
CPF: 137038258-80
Auto de Infração  nº: 1739 de 08/10/14
Defesa: INDEFERIDA
Auto de Imposição de Penalidade de Advertência: 1666 de 26/11/14

prefeitura Municipal de pindamonhangaba
departamento de proteção aos Riscos e agravos à Saúde

Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – centro 

 pindamonhangaba – SP

auto de iNfRação e auto de iMpoSição de peNalidade de iNteRdição
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência  Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 156
Processo nº: 2216/14
Atividade: FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
Razão Social: Farmácia Homeopatica Vitae Pinda Ltda ME
CNPJ: 557004621000103
Endereço: Avenida Cel Fernando Prestes, 165
Município: Pindamonhangaba.
Responsável Legal: Vanessa Oliveira Colombo Marson
CPF: 34122360803
Auto de Infração  nº: 2038 de 10/11/14
Defesa: INDEFERIDA
Auto de Imposição de Penalidade de Interdição: 3576 de 10/11/14
Termo de Interdito: TR 2301 de 10/11/14

coMuNicado
MaRMoReS e GRaNitoS piNda ltda Me convida o Sr. Claudio Roberto Correa, 
portador ctps 43.206 série 00229/SP, a comparecer em nosso escritório, a fim de 
retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 21/10/2014, dentro do prazo de 24 
horas, a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido automaticamente o 
contrato de trabalho, nos termos do artigo 482 de CLT.

liceNça da ceteSb

NoVaMetal do bRaSil ltda. torna público que recebeu da CETESB a Renovação 
da Licença de Operação N° 3004666, válida até 26/11/2016, para Trefilaria (produção 
de arames) à AVENIDA ALEXANDRINA DAS CHAGAS MOREIRA, 695, DISTR IND 
DUTRA, PINDAMONHANGABA/SP.

pRefeituRa MuNicipal de piNdaMoNHaNGaba - ceMitÉRio 
MuNicipaL, torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia N 
3001494 e requereu a Licença de Instalação para Cemitério horizontal. 
AV MANOEL TEIXEIRA DE SOUZA, S/N, LAERTE ASSUNÇÃO, 
PINDAMONHANGABA.

pRefeituRa MuNicipal de piNdaMoNHaNGaba
SecRetaRia de educação e cultuRa

Rede MuNicipal de eNSiNo
Relação de iNScRiçÕeS defeRidaS paRa o pRoceSSo de ReMoção – 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS PARA O PROCESSO DE REMOÇÃO – 2015 
 

LISTA ORGANIZADA POR ORDEM ALFABÉTICA 
1.   ADÍLIA MARIA PRADO FONSECA 
2.   ADILSON SANTOS ROCHA 
3.   ADRIANA BASTOS RODOLFO LEMES 
4.   ADRIANA DE GODOI SILVA 
5.   ADRIANE DE SOUZA PINTO MARTINS 
6.   ALINE FERREIRA DO NASCIMENTO 
7.   ANA CATARINA MARCON 
8.   ANA CLÁUDIA MARTINS DE SOUZA MACEDO 
9.   ANA LÚCIA DAS DORES E MORAES 
10.   ANA LUIZA SEBASTIÃOLIMA ANDRADE 
11.   ANA MARIA CAETANO DO SANTO 
12.   ANDRÉA CRISTINA DE SOUZA BISSOLI 
13.   ANDREZZA BETHÂNIA DOS SANTOS DE CARVALHO 
14.   BENEDITA APARECIDA DO PRADO 
15.   BENEDITA LENIR DE OLIVEIRA LIMA ZANIN 
16.   BRUNA CRISTINA CARNEIRO DE BARROS 
17.   CARLA GISELI DE MELO 
18.   CARLOS JOSÉ LAURINDO LEMES 
19.   CARMEN LUCIA AGOSTINHO 
20.   CATARINA CAMARGO DOS SANTOS 
21.   CECÍLIA MÁRCIA PAIVA DE OLIVEIRA 
22.   CÉLIA REGINA ASCENÇO 
23.   CLAUDETE MARIA BARBOSA RONCONI 
24.   CLAUDIA MARA DE MACEDO MACRES 
25.   CRISTIANA APARECIDA DA SILVA 
26.   DAISE CRISTINA DE CASSIA RIBEIRO 
27.   DANIELA CRISTINA BRAULINO RASERA 
28.   DANIELA PRADO MARQUES PEREIRA TEODORO 
29.   DANIELLE CRISTINE DE MORAES MACHADO 
30.   DANUSA DOS SANTOS 
31.   DIANI CRISTINA DA SILVA CARVALHO 
32.   DULCINÉIA DE ABREU GOMES 
33.   ELAINE CRISTINA MONTEIRO PEREIRA NASCIMENTO 
34.   ELAINE DE ABREU PROLUNGATTI 
35.   ELI SANDRA DA SILVA LOPES 
36.   ELISA APARECIDA DA SILVA CONSTANTINO 
37.   ELISA MARIA DE MELO DUQUE 
38.   ELISABETE ARAÚJO PEREIRA RIBEIRO 
39.   ELISABETE MARTINS MUNIZ BARREIRA 
40.   ELISABETY APARECIDA GONÇALVES LÚCIO 
41.   ELIZABETH ALCKIMIN RAMOS NOGUEIRA 
42.   ELIZABETH MOTA SANTOS MELLO 
43.   EMILENE CRISTINA DOS SANTOS MOREIRA 
44.   ERIKA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS 
45.   EVELIZE MARCON VELOSO 
46.   FABIANA ROSA CARVALHO BENTO 
47.   FABRICIA PAULA SIMÕES VICENTE 
48.   FERNANDA MARIA GODOY ATAÍDE GONÇALVES 
49.   FERNANDA MARINI PEREIRA 
50.   FLÁVIA REGINA CAMPOS ASSIS 
51.   GIULIANA MARIA RIBEIRO DE PAULA LICA 
52.   GLÁUCIA GARCIA PEREIRA 
53.   HELENICE MARIA ARANTES CORRÊA 
54.   HELOÍSA MOREIRA 
55.   IARA BRAGA SOBELMAN VIEIRA 
56.   IDULCINA APARECIDA DE SOUZA LIMA 
57.   IONE DE ALMEIDA BARBOSA 
58.   ISABEL CRISTINA DE ARAÚJO MELLO 
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59.   IVONE DE JESUS MARQUES CINACHI 
60.   JANETE DE FÁTIMA COSTA HIRAKAWA 
61.   JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS 
62.   JARBAS OLIVEIRA NÓBREGA  
63.   JOARA APARECIDA RIBEIRO SCHRAN GIL 
64.   JÚLIA DE CARVALHO VIEIRA GUIMARÃES 
65.   JÚLIA HELENA MONTEIRO DE OLIVIERA 
66.   JULIANA CRISTINA DOS SANTOS LEITE 
67.   KARINA DA FONSECA CARDOSO BORGES 
68.   KARLA RENATA DE SENNE MOREIRA 
69.   KÁTIA ELIZA FERREIRA PEDRO DE ANDRADE 
70.   KÁTIA VITÓRIA DOS SANTOS SILVA 
71.   LAODICÉIA DA COSTA TIMÓTEO BONNO 
72.   LÉLIA QUIRINO DOS SANTOS KOYAMA 
73.   LIDIANE MARIA DE SOUZA  GALVÃO 
74.   LÍLIAN APARECIDA DE PAULA SANTOS 
75.   LÍLIAN DE CÁSSIA DA SILVA PIMENTA 
76.   LILIANE APARECIDA DE CAMPOS 
77.   LOANA COSTA SCUSSEL 
78.   LÚCIA MARIA MADURO DA SILVA MAGALHÃES 
79.   LUCIANA AMADEI DE SOUZA FONSECA 
80.   LUCIANA AUXILIADORA FONSECA PINTO 
81.   LUCIANA BONDIOLI DE OLIVEIRA MELO 
82.   LUCIANA DE LIMA SANTOS OLIVEIRA 
83.   LUCIANA DE OLIVEIRA FERREIRA 
84.   LUCIANA MARIA DOS SANTOS CORRÊA 
85.   LUCIANE DA SILVA RIBAS BRANCO 
86.   LUCIMARA DE OLIVEIRA BARCELLOS  PEREIRA 
87.   LUZIA APARECIDA SALLES PINA 
88.   MÁRCIA DUQUE DOS SANTOS 
89.   MARCIA HELENA DE ASSIS FARIA 
90.   MARIA DE FÁTIMA SILVA VIANA 
91.   MARIA HELENA DE MELO RESENDE 
92.   MARIA HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA 
93.   MARIA HELENA ROSA PEREIRA 
94.   MARIA LAURA MIRANDA DE CARVALHO 
95.   MARILENA DE PAULA LEMES MEDEIROS SILVA 
96.   MARISSOL DE CAMPOS 
97.   MARLI FLORENTINO VITORINO 
98.   MARTA DO NASCIMENTO BICHO FREITAS 
99.   MARYAM FERNANDES NUNES 
100.   MERCEDES PEREIRA DA SILVA 
101.   MICHELE STAUT FERRAZ 
102.   MIRIAN PUPPIO MUASSAB 
103.   NEIDE APARECIDA MARCONDES 
104.   NEUSA MARIA LEONEL RIBEIRO 
105.   NOELY DECKELINE DE FRANÇA MOTTA 
106.   PAULA REGINA DA COSTA 
107.   PRISCILA APARECIDA DE PAULA SANTOS 
108.   PRUDÊNCIA MARIA SOUZA MELO 
109.   REGINA APARECIDA  FLORENTINO DE CARVALHO 
110.   ROSALINA DE FÁTIMA DOS SANTOS PICOLO 
111.   ROSÂNGELA GONÇALVES E SILVA  
112.   ROSANGELA LEITE GREGÓRIO 
113.   ROSILENE NUNES 
114.   SANDRA REGINA DOS SANTOS DE PAULA 
115.   SILVANA ALVES FERREIRA 
116.   SÍLVIA APARECIDA QUIRINO DE JESUS 
117.   SIMONE DELMONTE CARVALHO 
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118.   SUELI APARECIDA ARANTES E SILVA 
119.   TÂNIA MARA BENTO RODOLFO 
120.   TATIANA REGINA JOANA FERREIRA DOS SANTOS 
121.   TATIANE CRISTINA DOS SANTOS 
122.   VALÉRIA MARIA SALES DE ANDRADE 
123.   VANESSA CARLA LANDIM CORNÉLIO 
124.   VANESSA ELISABETE LOURENÇO 
125.   VERIDIANE APARECIDA ARLOCHI RODRIGUES CORRÊA

126.   ZEFERINA MARIA DOS SANTOS CUNHA 
127.   ZULEIKA APARECIDA BARBOSA PRADO 

 

VAGAS POTENCIAIS PARA REMOÇÃO ‐ 2015 

eScola/cRecHe NÚMeRo de VaGaS 
poteNciaiS 

ABDIAS JUNIOR 03
ALEXANDRE MACHADO 03 

ANDRÉ F. MONTORO 03
ANIBAL FERREIRA 01 

ARTHUR DE ANDRADE 05
AYRTON SENNA 05 

CAIC 04
DULCE PEDROSA 02 

DURVALINO DOS SANTOS 03
ELIAS BARGIS 01 

FÉLIX ADIB 02
FREI REYNALDO 01 
GILDA PIORINI 01

JAIRO MONTEIRO 01 
JOÃO CESÁRIO 09

JOAQUIM PEREIRA 04 
JOSÉ GONÇALVES 05
JOSE ILDEFONSO 02 

JOSEFINA CEMBRANELLI 01
JULIETA REALE 07 
LAURO VICENTE 05

MADALENA CALTABIANO 02 
MANOEL CÉSAR 04

MARIA AP. ARANTES 05 
MARIA AP. CABRAL 01

MARIA AP. CAMARGO 03 
MARIA AP. GOMES 01
MARIA DAS DORES 03 

MARIA HELENA 01
MARIO BONOTTI 03 

MARLI LEMES 02
MOACYR DE ALMEIDA 03 

ODETE CORREA 05
OLIMPIA FRANCO 01 
PADRE ZEZINHO 06
PAULO FREIRE 01 

RAQUEL DE AGUIAR 01
REGINA CELIA 01 

RUTH AZEVEDO 06
SERAFIM FERREIRA 03 

VITO ARDITO 01
YOLANDA IMMEDIATO 01 
YVONE APPARECIDA 02

 

pRefeituRa MuNicipal de piNdaMoNHaNGaba
edital ReSuMido

pReGão Nº 350/2014
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. 350/14, referente à “Contratação de 
empresa especializada para execução de serviço de adequação, instalação de rede estruturada e 
central telefônica, com fornecimento de materiais e mão de obra e aquisição de central PABX com 
terminal digital, e Swicth 24 portas para o prédio do pronto atendimento infantil”, com encerramento 
dia 15/12/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através 
do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2014. 

pReGão Nº 353/2014
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. 353/14, referente à “Aquisição de 
livros para compor os acervos das Bibliotecas Públicas Municipais do Araretama, Vereador Rômulo 
Campos D’Arace Bosque da Princesa, Castolira, Maria Bertha César em Moreira César, Indústria do 
Conhecimento SESI e Maria do Carmo dos Santos Gomes Vila São Benedito”, com encerramento 
dia 11/12/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através 
do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2014. 

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

======================================================================== 
ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

======================================================================== 

Às 16 horas do dia 26 de novembro do ano de 2014, na Sala de reunião do Departamento de Finanças, da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Sidervan Luiz Alves - Superintendente do FPMP, Antonio 
Carlos Bertoni Alvares – Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Rômula Maria Soares, Roberto 
Pereira de Souza, Francisco Piorino Filho, Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta, todos membros do Conselho de 
Administração, para a apreciação, discussão e deliberação dos atos de competência deste colegiado adiante referidos. 
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte ordem do dia, conforme 
publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião: 
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC n° 01/2004, art. 10); 
b) Aprovação da avaliação atuarial do Fundo de Previdência (LC n° 01/2004, art. 11); 
c) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17); 
e) Outros assuntos diversos. 
Ato contínuo, o Senhor Superintendente deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de Setembro de 2014, 
com o respectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal. 
Em seguida, o Senhor Superintendente passou ao item segundo da pauta, apresentando aos presentes a Avaliação 
Atuarial do Fundo de Previdência, já alterada, por motivos de informações incorretas no banco de dados. 
Prosseguindo os trabalhos, o Senhor Superintendente passou ao item terceiro da pauta, qual seja, o conhecimento de 
todos os atos de benefícios previdenciários concedidos no presente exercício, a saber: 
- Pensão: 
Foi apreciado e aprovado o processo de concessão de pensão para Sra. Édila Souza de Abreu em 11/11/2014. 
Por fim, o Senhor Superintendente passou ao último item da pauta, abrindo para assuntos diversos, onde foi 
informado que a avaliação atuarial deve ser lançada anualmente no site do Ministério da Previdência Social, no 
Demonstrativo de Resultados de Avaliação Atuarial – DRAA, e atualmente não há lançamento de vários exercícios, 
portanto deverá ser solicitado à Empresa de Assessoria Atuarial para realizar a avaliação atuarial dos exercícios que 
não foram informados. 
Foi também colocado em discussão e aprovado pelos presentes, que deverá ser avaliado pelo Conselho de 
Administração os casos dos inativos que não fizeram o recadastramento dentro do prazo determinado.  
Ficou acordado entre os presentes uma data específica para as reuniões deste Conselho, para a última quarta-feira de 
cada mês às 16:00hs.   
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA encerrou a reunião e foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme pelos 
presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e convidados.

Sidervan Luiz Alves  
Superintendente do FPMP 

                          

Rômula Maria Soares                                                                           Antonio Carlos Bertoni Alvares 
Conselheira                                                                                                              Diretor Depto. RH Prefeitura 

Francisco Piorino Filho                                                                                    Roberto Pereira de Souza 
Conselheiro                                                                                                              Conselheiro

Regina Ap da Silva Araujo Ricotta                                                                               
Conselheira                                                                                                                                                

pRefeituRa MuNicipal de piNdaMoNHaNGaba
pRoceSSo SeletiVo Nº 03/2011

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 experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

aGeNte coMuNitÁRio de SaÚde
ÁRea 5
dia  05/12/2014 às 14 horas
9º ViViaNe tebeRGa da coSta
RUA SUIÇA, 1279 – SANTANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-610

edSoN Macedo de GouVÊa - SecRetÁRio de adMiNiStRação

pRefeituRa MuNicipal de piNdaMoNHaNGaba
coNcuRSo pÚblico Nº 02/2012

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade e de curso específico, conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
dia  05/12/2014 às 14:30 horas
auXiliaR de eNfeRMaGeM
21º RoSiMeiRe apaRecida da SilVa MeNdeS
RUA DAS AÇUCENAS, 21 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-490

edSoN Macedo de GouVÊa - SecRetÁRio de adMiNiStRação

pRefeituRa de piNdaMoNHaNGaba
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.330,  DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,  
R E S O L V E:
  1- Alterar a Portaria Geral nº 4.230, de 29 de abril de 2014 –CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – CAE – e NOMEAR a Sra. Maria Cristina Bolson Lopes para compor o Conselho em 
substituição ao membro titular representante da Sociedade Civil,  Sr. José Eugênio Carbogin.
2- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2014.

Vito ardito lerário - prefeito Municipal
Maria aparecida pedroso Rocha pena - Secretária de educação e cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18 de novembro de 2014.
Synthea telles de castro Schmidt - Secretária de assuntos Jurídicos

edital de coNVocação de aSSeMbleia GeRal eXtRaoRdiNÁRia
 A Associação dos amigos dos Bairros das Campinas, Shangrilá e Solo Rico de Pindamonhangaba 
- SP, conforme disposto no artigo 16ª do Estatuto Social, CONVOCA seus associados para a 
assembleia Geral Extraordinária a ocorrer no dia 14 de dezembro de 2014, as 10h00 no Campo 
de futebol do Bela vista na Rua Estrada Municipal do Goiabal, Bairro das Campinas, para eleição 
de seus membros diretores,para o biênio 2015/2016, observado o parágrafo único, do artigo6º, do 
Estatuto. As inscrições das chapas deverão ser entregues no endereço Rua Luiz César Ferreira nº 
Bairro das Campinas até as 20h00 do dia 10 de dezembro de 2014 conforme disposto na alínea 
“b”, artigo 26, do estatuto.
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2014.
Comissão - José Maria Rodrigues, João Donizete dos Santos, Maria Davina dos Santos,Maria 
aparecida Trindade, Luciana aparecida dos Santos Rodrigues.

pRefeituRa de piNdaMoNHaNGaba
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.729, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014
Autoriza o Poder Executivo a contratar Operação de Crédito junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
– CAIXA, na qualidade de Agente Financeiro, a oferecer garantias e dá outras providências 
correlatas.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art.  1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar Operação de Crédito, junto a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA, na qualidade de Agente Financeiro, até o valor de R$5.000.000,00 
(cinco milhões de reais), no âmbito do programa Pró-Transporte/Pavimentação e Qualificação de 
Vias Urbanas – PAC2 – 3ª Etapa, nos termos da Portaria MCidades nº 053, de 01/02/2013, e suas 
alterações, no art. 9º da Resolução CMN nº 2.827, de 30/03/2001, e alterações posteriores, do 
Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre a operação objeto da Lei, observada e legislação 
vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Parágrafo único. Os recursos resultantes da Operação de Crédito autorizado neste artigo serão 
obrigatoriamente aplicados na execução de projeto integrante do Programa PRÓ-TRANSPORTE, 
do MCIDADES, destinados à pavimentação e drenagem de vias urbanas do bairro São Benedito.
Art. 2º  Para garantia do principal, encargos e acessórios do financiamento pelo Município de 
Pindamonhangaba/SP, para execução de obras, serviços e equipamentos, observada a finalidade 
indicada no art. 1º e seu parágrafo único, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular em 
garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pro solvendo, as receitas e quotas do Fundo 
de Participação dos municípios a que se refere o art. 159, inc. I da Constituição Federal.
§1º O disposto no caput deste artigo obedece aos ditames contidos no inc. I do art. 159 da 
Constituição Federal, e, na hipótese da extinção dos impostos ali mencionados, os fundos ou 
impostos que venham a substituí-los, bem como, na sua insuficiência, parte dos depósitos serão 
conferidos à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL os poderes bastantes para que as garantias possam 
ser exequíveis no caso de inadimplemento.
§2º Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no caput deste 
artigo, fica o BANCO DO BRASIL autorizado a transferir os recursos cedidos ou vinculados à conta 
e ordem da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e esta, à conta do FGTS, nos montantes necessários 
à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, em caso de cessão, ou ao 
pagamento dos débitos vencidos e não pagos, em caso de vinculação. 
§ 3º Os poderes previstos neste artigo e nos parágrafos 1º e 2º só poderão ser exercidos pela 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na hipótese do Município de Pindamonhangaba não ter 
efetuado, no vencimento, o pagamento das obrigações assumidas nos contratos de empréstimos, 
financiamentos ou operações de crédito celebrados com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser 
consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, §1º, art. 
32 da Lei Complementar 101/2000.
Art. 4º O Poder Executivo consignará nos orçamentos anuais e plurianuais do MUNICIPIO DE 
PINDAMONHANGABA, durante os prazos que vierem a ser estabelecidos para empréstimos, 
financiamentos ou operações de crédito por ele contraídos, dotações suficientes à amortização do 
principal, encargos e acessórios resultantes, inclusive os recursos necessários ao atendimento da 
contrapartida do Município de Pindamonhangaba no Projeto financiado pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, conforme autorizado por esta Lei.
Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer 
face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.
Art. 6º O Poder Executivo baixará os atos próprios para a regulamentação da presente Lei.
Art. 7º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  26 de novembro de 2014.

Vito ardito lerário - prefeito Municipal
domingos Geraldo botan - Secretário de finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de novembro de 2014.
Synthea telles de castro Schmidt - Secretária de assuntos Jurídicos

pRefeituRa de piNdaMoNHaNGaba
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  5.730, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014.
Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção à entidade Lar Irmã Terezinha.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção à entidade social, sem fins 
lucrativos, elencada abaixo:

Entidade Valor Ficha Verba 
Lar Irmã Terezinha  R$35.075,68 533 FMI 

 Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a subvenção à 
entidade.
Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos 
documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de Contas 
e Lei Federal 8.666/93.
Art.3º. Fica ainda, o Chefe do Executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou rerratificação, 
que se fizerem necessários para o atendimento e desenvolvimento dos projetos.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da  dotação orçamentária 14.31.08.2
41.0019.2002.3.3.50.43.00.03, suplementada se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2014.

Vito ardito lerário - prefeito Municipal
Sandra Maria carneiro tutihashi - Secretária de Saúde e assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de novembro de 2014.
Synthea telles de castro Schmidt - Secretária de assuntos Jurídicos

pRefeituRa de piNdaMoNHaNGaba
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  5.731, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014.
Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção à entidade Casa Transitória Fabiano de 
Cristo de Pindamonhangaba.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção à entidade social, sem fins 

Entidade                   Projeto Valor Ficha Verba 
Casa Transitória Fabiano de Cristo de 
Pindamonhangaba 

Sustentando a Esperança 
2014 R$14.000,00 525 FUMCAD 

 
Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a subvenção à 
entidade.
Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos 
documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de Contas 
e Lei Federal 8.666/93.
Art.3º. Fica ainda, o Chefe do Executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou rerratificação, 
que se fizerem necessários para o atendimento e desenvolvimento dos projetos.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da  dotação orçamentária 14.21.08.2
43.0019.2002.3.3.50.43.00.03, suplementada se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2014.

Vito ardito lerário - prefeito Municipal
Sandra Maria carneiro tutihashi - Secretária de Saúde e assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de novembro de 2014.
Synthea telles de castro Schmidt - Secretária de assuntos Jurídicos



Pindamonhangaba 28 de novembro de 2014

variedades
11Tribuna do Norte

Divulgação

Encontro de jovens ‘Wifi – Cultural’
Estudantes da Rede Es-

tadual de Ensino realizam 
neste sábado (29), das 14 
às 18 horas, na Faculdade 
Anhanguera,  o Encontro 
de Jovens “WiFi - Cultu-
ral”. Promovido pela Dire-
toria Regional de Ensino 
– Região de Pindamo-
nhangaba, o evento tem 
à frente a professora 
gestora Rute Lidiani Pi-
res e reunirá estudantes 
integrantes do projeto 
de sua autoria ‘Jovens 
Protagonistas’, com alu-
nos das escolas estadu-
ais. Além de palestra, 

workshop de hip hop e 
apresentações musicais, 
os estudantes passarão 
a tarde de sábado desen-
volvendo oficinas com 
os temas: Gravidez na 
Adolescência, Raças e 
Etnias, Bebidas Alcoóli-
cas, Negociando a Cami-
sinha,  Sexualidade, Re-
lação de Gênero, Relação 
entre Pais e Filhos, Chega 
de Bullying, Diversidade 
Sexual, Oportunidades 
Acadêmicas.  

A  Anhanguera fica na 
avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso,3.344.

Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a comparecerem, 
na data e local abaixo, para a realização da 11ª reunião ordinária, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
• Leitura e Aprovação da Ata
• Confraternização de Final de ano
• Informes
Dia: 03/12/2014 (quarta-feira)
Horário: 15h (tolerância de 10min)
Duração: Aproximadamente 2 horas
Local: Auditório da Prefeitura Municipal
Observação: 
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno, deverão justi-
ficar a ausência através do email – cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br

Simone Braça
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Convocação para a  11ª Reunião Ordinária do CMDM – 2014

COnSelhO MuniCiPal DOS DiReitOS Da MulheR

ViolênCia doméstiCa

Um casal trocou ameaças e agressões na noite da 
última quarta-feira (26) em Pinda. 

O fato ocorreu no bairro Vale das Acácias em Mo-
reira Cesar. Devido aos ferimentos causados pelo 
companheiro e agressor, a mulher foi conduzida ao 
Pronto-Socorro e permaneceu sob observação médi-
ca.   O caso será encaminhado à DDM - Delegacia de 
Defesa da Mulher.

rEsidênCia assaltada

Uma casa no bairro Alto Cardoso foi alvo de cri-
minosos na tarde da última quarta-feira (26).

Segundo informações da Polícia, a porta de aces-
so da residência foi arrombada e levaram roupas e 
pequenos aparelhos eletrônicos. O morador não 
estava em casa no momento do assalto, que segue 
sendo investigado.

VEíCulo Furtado

Uma mulher de 29 anos foi vítima de furto du-
rante a madrugada da última quinta-feira (27). 
Segundo informações, ela havia estacionado seu 
veículo da marca Hyundai em frente de casa, no 
Vale das Acácias e ficou ausente de 4 a 5 horas. 
Ao sair não encontrou o automóvel. A Polícia foi 
acionada e está investigando o caso.

Furto Em FábriCa 

Um homem de 48 anos foi surpreendido por 
seguranças na portaria de uma empresa do ramo 
siderúrgico no bairro Água Preta, na última quarta-
feira (26). O funcionário tinha cinco quilos de fio de 
cobre na mochila. 

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o sus-
peito ao Plantão Policial. O delegado elaborou o 
flagrante de furto e o autor foi recolhido à cadeia 
pública de Cruzeiro.

Polícia

bandidos Voltam a 
assaltar na ‘Caio GomEs’

Os bandidos que, para assaltar, fingiam ter pro-
blemas com o carro na rodovia Dr. Caio Gomes 
Figueiredo (Pinda/Piracuama) e na estrada Jesus 
Antônio de Miranda (Pinda/Ribeirão Grande), 
voltaram a cometer crimes esta semana.

O morador do Mandú, JT, dirigia pela Dr. Caio 
Gomes Figueiredo e foi fechado por um Fiesta 
branco. Ao descer do automóvel,  foi assaltado e 
levou uma coronhada na nuca.

Segundo a vítima, os bandidos levaram R$ 300 
e foram  no  sentido Campos do Jordão.

Na última semana, houve outros casos de assal-
to na rodovia.

Ferroviária promove balada retrô

Proprietários de veícu-
los com placas final zero e 
de caminhões com placas 
finais 9 e zerodevem reali-
zar o licenciamento obri-
gatório do exercício 2014 
durante o mês de dezem-
bro. O serviço pode ser 
feito de forma eletrônica, 
com entrega do CRVL - 
Certificado de Registro 
e Licenciamento de Ve-
ículo pelos Correios, ou 
diretamente nos postos 
do Detran/SP e do Pou-
patempo. 

De acordo com o CTB 
- Código de Trânsito Bra-
sileiro  válido em todo o 
país,  os veículos devem 
ser licenciados anual-
mente e o porte do CRVL 
é obrigatório. No Estado 
de São Paulo, o licencia-
mento é feito entre abril 
e dezembro, de acordo 
com o final da placa. Já o 

Licenciamento de carros com placas 
final 0 e caminhões finais 9 e 0 

calendário para veículo de 
carga (caminhão) se inicia 
em setembro e vai até de-
zembro. 

O condutor não deve 
deixar o licenciamento 
para a última hora, pois, 
a partir de 1º de janeiro 

Divulgação

de 2015, os veículos com 
final de placa zero e cami-
nhões com placas finais 9 
e zero estarão em situação 
irregular, caso transitem 
sem o documento de licen-
ciamento 2014. 

Também é importante 

reforçar que esta é a últi-
ma semana para licenciar 
veículos com placas final 
9 ou caminhões com pla-
cas finais 6, 7 e 8. A partir 
de 1º de dezembro esta-
rão em situação irregular 
se o condutor não estiver 
portando o documento.

Conduzir veículo com 
o licenciamento em atraso 
é infração gravíssima (ar-
tigo 230 do CTB): multa 
de R$ 191,54, inserção de 
sete pontos no prontuá-
rio do condutor, além de 
apreensão e remoção do 
veículo. 

Já a falta do documen-
to, mesmo que o licen-
ciamento esteja em dia, é 
infração leve (artigo 232 
do CTB): multa de R$ 
53,20, três pontos na car-
teira e retenção do veículo 
até que o documento seja 
apresentado. 

Premiação Para melhor 
Traje Brega

Não é obrigado ir a caráter, mas 
haverá premiação para quem esti-
ver com o melhor traje brega.

Venda de ingresso e mesa
Neste segundo lote o valor do 
associado permanece R$ 5 e não 
associado paga R$ 20. No terceiro 
lote associado paga R$ 10 e não 
associado R$ 30. Os ingressos são 
vendidos na academia e tesouraria 
do clube, Netto Jeans e Cozzi Maga-
zine. Informações 2126-4444.

Bruno e hyago Tocam 
na sexTa-feira

Nesta sexta-feira (28), a dupla 
Bruno e Hyago tocará grandes 
sucessos do forró e do sertanejo 
na Ferroviária a partir das 22 
horas.
Associado em dia não paga. Não 
associado homem somente com 
aquisição de ingresso na hora por 
R$ 10. Mulher até as 23 horas não 
paga, após esse horário R$ 5.

Programação dezemBro
Para o mês de dezembro as 
atrações para o espaço dançante 
estão definidas: dia 5 – André e 
Andressa; dia 12 – César e Ban-
da; e dia 19 – Marcos Henrique. 
Dia 26 de dezembro, pós Natal, 
não haverá atração musical. 
A programação retorna dia 2 de 
janeiro com Bruno e Hyago.

O segundo lote de in-
gressos para a Balada Re-
trô na Ferrô já está à ven-
da. A segunda edição da 
festa será realizada neste 
sábado (29), a partir das 
22 horas, com a “Festa 
Brega” e os grandes su-
cessos das décadas 70, 
80 e 90, som ao vivo, DJs 
Adriano K e Serginho na 
pista com os melhores 
sucessos do dance, rock 
nacional e internacional.

No palco, ao vivo, a 
grande atração será a 
banda The Cafonas, co-
nhecida nas casas no-
turnas com o melhor do 
som “trash”. Com estilo 
irreverente, a banda é 
especialista nos grandes 
sucessos que embalam a 
lembrança da galera, com 
repertório dos anos 1980 
e 1990, considerado hoje 
brega, como Sidney Ma-
gal, Serginho Mallandro, 
Rosana, Balão Mágico, 
Ovelha, Mamonas Assas-
sinas, Gretchem, Xuxa, 
Reginaldo Rossi, Beto 
Barbosa etc.

Serviços podem ser feitos nos postos 
do Detran e do Poupatempo

Alunos vão 
participar 
de diversas 
oficinas

Banda The Cafonas vai animar o baile
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Tribuna do Norte
ESPORTES

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Quem tem mais 50 
anos de idade pode par-
ticipar do 2º Festival da 
Melhor Idade neste sá-
bado (29). A Secretaria 
de Juventude, Esportes e 
Lazer convida este público 
para se divertir e exerci-
tar. Este evento começou 
em 21 de novembro e será 
encerrado no dia 5 de de-
zembro, com um grande 
baile na Associação Atléti-
ca Ferroviária.

O festival tem como 
objetivo promover a inte-
gração entre as pessoas e 
incentivar o público acima 

de 50 anos para conhecer 
as atividades oferecidas 
pela Secretaria, desta for-
ma, os participantes terão 
melhor qualidade de vida, 
porque exercícios físicos 
trazem vários benefícios.

Pela manhã, às 8 ho-
ras, começa  a competi-
ção de xadrez no salão 
de ginástica no “João do 
Pulo”; na sequência, na-
tação e dominó. No perí-
odo da tarde, às 14 horas, 
bola ao cesto; às 15 horas, 
chute ao gol, no ginásio do 
“João do Pulo”. A popula-
ção está convidada a pres-
tigiar a ação e torcer pelos 
familiares e amigos. 

Festival da Melhor Idade oferece 
atividades neste sábado

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Começam na terça-fei-
ra (2) as inscrições para 
a última etapa do Circui-
to Corrida de Rua. Serão 
oferecidas 500 vagas e o 
prazo final será 5 de de-
zembro,   podendo se  es-
gotarem antes. Interessa-
dos deverão se dirigir ao 
Centro de Treinamentos 
Luiz Caloi das 15 às 20 ho-
ras, com o RG.

A última etapa será dia 
7 e as largadas acontece-
rão na praça do Cisas, em 
Moreira César, a partir 
das 18 horas. A entrega 
dos números será das 17 
às 17h45 no local da prova. 
Na ocasião também serão 
premiados os ganhadores 
de todas as categorias.

Inscrições para corrida começam dia 2

A 4ª Etapa aconteceu 
sob chuva na manhã de 
domingo (23). As largadas 
foram na praça Padre João 
de Faria Fialho, Largo do 
Quartel, e contou com a 

participação de mais de 
450 atletas da cidade e re-
gião. O evento foi solidário 
à campanha de natal e em 
comemoração ao “Novem-
bro Azul”.

A prova é organizada pela 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer e podem 
participar atletas de todas 
as idades, desde a categoria 
pré-mirim à veteraníssima.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

O ginásio do Alto Ta-
baú será palco da deci-
são da modalidade futsal. 
Castolira e Crispim dis-
putam o título nesta sex-
ta-feira (28), a partir das 
21 horas. O terceiro lugar 
será entre Parque das Na-
ções e bairros das Campi-
nas. A competição é pro-
movida pela Secretaria 
de Juventude, Esportes e 
Lazer. A população está 
convidada para torcer pe-
las equipes.

O futsal feminino tam-
bém entrará em quadra 
para disputar o título. Os 
times classificados são: 
Cidade Jardim e Arareta-
ma. Esta partida também 
será no ginásio do Alto 
Tabaú, às 19 horas. O re-
sultado de todas as moda-
lidades será publicado na 
próxima edição.

Para garantir a vaga na 

Crispim e Castolira decidem 
título do Interbairros

final, o time do Castolira 
marcou 3 a 2 contra o Par-
que das Nações, e o Crispim 
fez o mesmo placar contra 
o bairro das Campinas.

Paulo Roberto Dias 

de Oliveira, técnico do 
Castolira, comenta que 
há dez anos participa 
do Interbairros, esta é a 
primeira vez que chega 
à final e a expectativa é 

ser campeão. “Eu gosto 
de disputar o Interbair-
ros, é uma competição 
bem organizada, é legal, 
a gente daqui do bairro 
gosta.”

Sub 9

Sábado (29)
Ferroviária X Jd. Regina, às 8h15, no Boa Vista
Santos x Gerezim, às 9h15, no Boa Vista

Domingo (30)
Etna x União Ipê, às 8h15, no Zito
São Paulo x Sejelp Zito, às 8 horas, no Ramirão

Sênior 35

Domingo (30), às 8h45
Pindense x Cidade Nova, no Bosque
Jd. Cristina x Independente, no Vila Verde
Ferroviária x Afizp, no Boa Vista
Tipês x Jd. Rezende, no Macedão

Final da Copa Rural

Domingo (30), às 9h30
Bonsucesso x Piracuama, no Bonsucesso

Futebol
Programação

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL          
(ATUALIZADA EM 27/11/2014)

SÊNIOR 35
C EQUIPE J P G GP GC SG E D V

1º UNIDOS DO JARDIM REZENDE F C 6 15 15 4 11 0 1 5
2º G E TERRA DOS IPÊS 7 14 20 6 14 2 1 4
3º G E BELA VISTA 7 14 21 12 9 2 1 4

4º A A FERROVIÁRIA 6 11 13 6 7 2 1 3
5º C A PINDENSE 6 9 6 10 -4 0 3 3

6º E C JARDIM CRISTINA 6 7 11 11 0 1 3 2

7º INDEPENDENTE FC 6 6 11 21 -10 0 4 2

8º A A CIDADE NOVA 6 4 7 13 -6 1 4 1

9º G E AFIZP 6 0 8 29 -21 0 6 0

COPA GUGA CHAVE A

C EQUIPE J P G GP GC SG E D V

1º 100 NOME F C 5 12 11 7 4 0 1 4

2º A A SAPOPEMBA 4 9 15 5 10 0 1 3

3º CICERO PRADO F C 5 8 6 3 3 2 0 2

4º MANTIPÊ F C 4 5 5 4 1 2 1 1

5º E C VILA SÃO JOSÉ 5 4 4 11 -7 1 3 1

6º JARDIM REGINA F C 5 1 3 14 -11 1 4 0

COPA GUGA CHAVE B

C EQUIPE J P G GP GC SG E D V
1º TAIPAS F C 6 12 19 12 7 0 2 4

2º IPÊ II E C 6 12 13 6 7 3 0 3
3º SANTA CRUZ F C 6 12 16 10 6 3 0 3
4º UNIÃO R 8 F E 6 9 6 7 -1 3 1 2
5º UNIDOS AZUIS F C 6 5 13 22 -9 2 3 1
6º E C GALÁTICOS 6 4 10 14 -4 1 4 1
7º E C MOREIRA CÉSAR 6 4 6 12 -6 1 4 1

Serão oferecidas 500 vagas para a última etapa

Base do Castolira é a mesma que venceu o Salonão

Participantes do festival durante cerimônia no “João do Pulo”

Marcos Vinício Cuba

Vale News
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