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A indústria Dart do 
Brasil inaugurou o Centro 
de Coleta para materiais 
de embalagens pós-con-
sumo em poliestireno 
expandido (conhecido 
como isopor) de Pinda-
monhangaba.

O local recebe os pro-
dutos e faz a conversão em 

matéria prima para fabri-
cação de utensílios escola-
res, material de decoração 
e da construção civil.

O prefeito de Pindamo-
nhangaba participou da 
inauguração e ressaltou a 
importância da reciclagem 
e da conscientização am-
biental.

Papai Noel retorna a Moreira

Ribeirão dos 
Surdos ganha 
nova ponte

 
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba está construindo 
uma nova ponte no ‘Ribei-
rão dos Surdos’, em Moreira 
César. Após as obras, será 
realizada limpeza no cór-
rego para facilitar o escoa-
mento de água.

Projetos 
sociais 
receberão 
cerca de 
R$ 1 milhão 
da Novelis

A Novelis vai investir cer-
ca de R$ 1 milhão em inicia-
tivas de responsabilidade 
social em Pindamonhanga-
ba em 2015. As ações serão 
direcionadas aos pilares de 
segurança, educação e re-
ciclagem em vários proje-
tos como ‘A Sociedade do 
Amanhã’, ‘Heróis em Ação’, 
‘Parque Trabiju (2ª fase)’, 
‘Formação Continuada de 
Professores da Rede Pública 
(2ª fase)’ e ‘Fundo da Infân-
cia e Adolescência’.

Gatas do futebol: disputa será 
acirrada entre 22 meninas

CASA DA 
AMIZADE 
FINALIZA CURSO

CAMPANHA 
NATAL 
SOLIDÁRIO VAI 
ATÉ SEGUNDA

PROGRAMA 
FEDERAL BENEFICIA 
PROFESSORES

FESTIVAL DE VERÃO ABRE 
PISCINAS À POPULAÇÃO

Dart inaugura 
Centro de 
Coleta de 
Recipientes

O Papai Noel e os Duen-
des retornam à Praça do Ci-
sas, em Moreira César, nes-
te sábado (13), a partir das 

20 horas. Além das atrações 
no distrito, a praça Monse-
nhor Marcondes recebe o 
Bom Velhinho e Duendes 

diariamente, até o dia 23, 
das 19h30 às 22h30. No lo-
cal também são apresenta-
das as Cantatas de Natal.

A disputa do concurso que vai eleger a rainha e as duas princesas do futebol de 
Pindamonhangaba será muito concorrida neste sábado (13), às 19 horas, na Fer-
roviária. Vinte e duas garotas vão desfi lar beleza e simpatia em busca do título.

NADADOR 
ESTABELECE 
NOVO RECORDE 
CONTINENTAL

GADOS DEVEM 
SER VACINADOS 
CONTRA 
BRUCELOSE

Objetivo é aumentar a reciclagem de produtos e evitar danos ambientais

PÁGINA 3

ESPORTES 13

NATAL 8
Maria Fernanda Munhoz
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João Paulo Ouverney

Som da
tErra

“... TODA VEZ QUE VI você voltar,  eu pensei que fosse pra ficar e  mais 
uma vez falei que sim... Mas, já depois de tanta solidão do fundo do meu 
coração não volte nunca mais pra mim...” – Roberto Carlos

Destaque Da semana
João Paulo Ouverney

Divulgação

De acordo com o Denatran – Depar-
tamento Nacional de Trânsito – o 
número de CNH – Carteira Nacional 

de Habilitação, CRV – Certificado de Registro 
de Veículo e CRLV – Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo falsificados vêm 
aumentando consideravelmente nos últimos 
anos.

Há desde as cópias mais simples, até pro-
jetos sofisticados e de difícil constatação de 
fraudes.

Para conter a criminalidade, o Contran – 
Conselho Nacional de Trânsito aprovou mu-
danças na Carteira Nacional de Habilitação e 
nos documentos dos veículos (Certificado de 
Registro de Veículo e Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo). O objetivo é impe-
dir a falsificação e adulteração dos documen-
tos, além das fraudes no pagamento de licen-
ciamento e IPVA - Imposto de Propriedade de 
Veículo Automotor.

As alterações serão obrigatórias apenas 
para os documentos emitidos a partir de 1º de 
julho de 2015 e não trarão custos aos conduto-
res e proprietários de veículos. 

A nova versão dos documentos traz 28 dis-
positivos de segurança na carteira de motoris-
ta e 17 no CRV e CRLV.

O motorista que tem o modelo atual dos 
documentos não precisará expedir os novos a 
partir de julho de 2015.

A intenção parece ser boa, mas é provável 
que os novos documentos demorem um pouco 
mais que outros, devido ao período de aprova-
ção, análise e liberação.

Ainda assim, para conter a ‘onda’ de falsi-
ficação parece que os órgãos de fiscalização 
acertaram. De acordo com especialistas, o 
novo modelo terá características similares a 
de documentos internacionais, certificados 
por órgãos de renome.

Agora é esperar para ver na prática.

Contra falsificação

habilitação e documento dos 
veículos terão alterações

aRena 101 Pinda: 13/12 
(sábado) – Churrasco na brasa 
(na faixa) João Pedro & Fabiano, 
Jannio & Juan, e grupo nossa 
amizade. Sorteio de uma brasília 
no fim do baile. www.arena101.
com.br. Lista vip com Luzera – 
9171-8990 e 7811-9776.

aVenIDa DO POVO Tauba-
té: 12/12 (sexta 20h) – César 
menotti & Fabiano, e alan e alex, 
entrada franca. 20 anos do Sest/
Senat.

BaR DO santIsta Pinda: 
Som ao vivo  quarta e domingo, 
com ótimos artistas da cidade. 
Porções, bebidas, a simpatia do 
casal Zé Luiz e Lurdes. Som ao 
vivo com ótimos artistas toda 
quarta-feira e domingo.

CasaRÃO ROseIRa – ba-
lada sertaneja toda quinta-feira. 
elas free até 1h.

CentRO De COnVIVÊn-
CIa do idoso (CCi) Pinda – 13/12 
(sábado 12h) – Almoço de fim de 
ano. grátis para sócio em dia e R$ 
15 para não-sócios. 14/12 (do-
mingo 14h) – bingo para sócios 
e não-sócios. bailes sábado 19h 
idade a partir de 50 anos. Sócios 

grátis e não-sócios R$ 5,00
CeRVeJaRIa DO GORDO 

Lorena: 13/12 – ira!. Via dutra, 
divisa guará/Lorena.

CLuBe Da VILa São benedi-
to: baile no Recinto São Vito (mo-
reira César) em dezembro: 14/12 
(domingo)  – banda Realce. Tel 
(12) 3642-2087.

CLuBe DO LaZeR Taubaté: 
bailes com as melhores bandas 
todo domingo 21h:  14/12 – 
american Sound (SP). 21 – magia 
do Som (SP). 28/12 – baila Co-
migo (SP).  QUaRTa-FeiRa 21h:  
dias 17, 24 e 31 não haverá baile.
Tel. 3633-5389 e 3011-0400.

CLuBe DO VaqueIRO Ro-
seira:  baile todo sábado. estrada 
Pinda-Roseira.

CReIX tÊnIs CLuBe de 
Tremembé “Creix”:  11/12 (quin-
ta 20h) –  Festa de fim de ano da 
escola de dança do Prof. evaldo. 
animação de marcos henrique. 
baile com banda ao vivo todo sá-
bado. Tel (12) 3674-2413.

esPaÇO GueDInHO Tre-
membé: 13/12 (sábado) – La 
Fiesta dos amigos. Jeferson araú-
jo, arthur & henrique e beto gorja.

estÂnCIa natIVa Caça-
pava:  12/12 (sexta) – Tequila 
nelas. Robson nogueira. marcos 
& belutti. 13/11 (sábado) – bruno 
araúho & Tadeu Rafal, e Rico & 
Ruan.

FeRROVIÁRIa Pinda – Som 
ao vivo no deck da piscina SeX-
Ta-FeiRa:  associado em dia não 
paga e  pode retirar dois convites 
na secretaria. não sócios: h R$ 
10 e m vip até 23h30, e R$ 5 após 
esse horário.  Tel (12) 2126-4444. 
deZembRo: 12 – César e banda. 
19 – marcos henrique. 26 de de-
zembro, pós natal, não haverá. 
Volta 2 de janeiro com bruno e 
hyago.

FeRROVÍaRIa Pinda: 20/12 
(sábado) – baile de Confraterni-
zação. Star Band Show. Seleções 
variadas e o melhor dos anos 
60/70/80/90.

HÍPICa PaRaÍsO Taubaté: 
Toda quinta, bandas ao vivo com 
muita modão sertaneja. elas e 
eles traiado são vip a noite toda

KI PORÇÕes Pinda: 23/12 
(terça 20h) – Jingle ‘n’ dance. os 
clássicos das pistas. dj driano K 
e convidados. Special happy bar-

thday. Via expressa, próximo à 
Pane d’oro.

manGueIRÃO Pinda:  12/12 
(sexta 22h) – banda gold. 14/12 
(domingo 19h30) – também baile 
com a banda gold. informações 
telefone (12) 99708-2011.

mIX POtatO Pinda: Som ao 
vivo todo fim de semana com os 
melhores artistas. Rua dos andra-
das, 393, em frente ao banco itaú.

ÓBVIO CHOPeRIa Pinda:  
11/12 (quinta 20h) – Telão Rock 
n’roll. entrada free. 12/12 (sexta 
23h) –  The Ramones Tributo. 
hey ho Let’s go. 13/12 (sábado 
20h30) – hardcore metal. oniro, 
dfront Sa e devastação Sob Ter-
ror. 14/12 (domingo 19h30)- Ro-
ck’n Rugby. 

ÓPeRa mIX Pinda: 13/12 
(sábado) – We Love electro. gus-
tavo alex, marcus oliveira e edu 
Reis. 14/12 (domingo 20h) – gru-
po divã. 21/12 (domingo 20h) – 
Samprazer. 17/1/2015 (sábado) – 
mc gui. Rua Luíza marcondes de 
oliveira, 286.

PInDaBaR Pindamonhan-
gaba:  QUaRTa – Quartaneja.  
QUinTa – Toda quinta videokê. 

maDRuGaDa me-
tROPOLItana é o pro-
grama de grande audiên-
cia que o radialista altair 
Fialho apresenta de se-
gunda a sexta-feira pela 
Rádio metropolitana Fm de 
Taubaté  (103.1 mhz) no 
horário das 1 às 5 horas. 
além de muita música ro-
mântica, ele interage com 
os ouvintes que podem 
enviar recados, responder 
sobre o tema da noite e 
apresentar perfis para no-
vas amizades e namoros. 
Seu Watsap é 99147-0630. 
altair pode ser contatado 

elas vip até 23h. 12/12 (sexta) – 
Pagode ao vivo. SÁbado – 13/12 
(13h) – Pagode com feijoada.  
20h – Pagode. domingo – 14/12 
(20h) – Pagode ao vivo. SegUn-
da – Sertanejo. Cerveja itaipa-
va a R$ 1 a noite toda.  Tel (12) 
3645-5805, 99142-0181 e 99163-
9001.

RanCHO santa FÉ apa-
recida:  12/12 (sexta) – baile do 
Hawaii, Grupo Rhaas. Banda 8 
segundos. Rodrigo & Santa Fé. 
Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062.
ReCanTo CaiPiRa Pinda, no 
Sindicato Rural:  11/12 (quinta) 
– nova dimensão.  13/12 (sába-
do) – José Luiz (SJC). baile com 
as melhores bandas toda quinta 
e sábado. Tel. (12) 3648-4036 e 

9775-0389.
RestauRante COLmÉIa 

Pinda: Toda quarta-feira – Som 
ao vivo com Yolanda Vinagre, Zé 
bé Filho e Silvinho Vasques. al-
moço com música ao vivo todo 
domingo e bailes quartas-feiras. 
Telefone (12) 3652-2120.

sHOWs na PRaÇa  DO 
quaRteL Pinda- durante o mês 
de dezembro, serão apresentados 
diversos shows na Praça do Quar-
tel de Pinda (às 20h), confira: 11 
– darua e Tarantino’s. 12 – black 
n black. 13 – matheus Linder e 
banda FdP. 14 – marcela olivei-
ra. 18 – malévola. 19 – Samba do 
Fuma. 20 – banda Rota nacional. 
21 – Show de Garagem. MOREIRA 
CÉSaR –13/12 – banda Faroeste.

também na página o Facebook: https://
www.facebook.com/altair.fialho.3?fref=ts;

A quarta edição da campanha 
“Natal Solidário”, organizada 
pelo Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Pindamonhangaba-CUT, 
junto com as entidades sociais, 
arrecadou 1,4 tonelada de ali-
mentos. A distribuição ocorreu 
na última quarta-feira (10), na 
sede da instituição.

A arrecadação foi realizada 
no último dia 7, nos bairros Bela 
Vista, Vila Verde e Campo Ale-
gre, com voluntários do sindica-
to e das entidades participantes: 
Comunidade Nossa Senhora das 

Graças, Casa do Caminho - As-
sociação Espírita de Assistência 
Social e Lar de Velhos São Vicen-
te de Paulo. Tudo foi dividido em 
partes iguais entre elas.

O organizador da campanha, 
João Vicente Caetano – Serri-
nha, diretor de Política Social do 
Sindicato, agradeceu aos mo-
radores e também às empresas 
que fizeram doações. “Este ano 
fomos para a rua com apenas 
três entidades e mesmo assim 
fizemos uma bela campanha. 
Todas as entidades são de Pin-

da e com certeza os 460 quilos 
de mantimentos que cada uma 
levou vão ajudar muito neste 
final de ano. A todos que con-
tribuíram, meu muito obriga-
do”, disse.

Colaboraram com a campa-
nha Natal Solidário as empresas: 
Restaurante Art Sabor, Super-
mercado Lourenço, Araújo Mate-
riais Elétricos e Hidráulicos, Pos-
to Ipiranga – Comevap, Olímpica 
Casa dos Esportes, Laticínios e 
Frios da Roça, Novametal, Lata-
sa e Depósito Bom Jesus.

Sindicato arrecada 1,4 tonelada de alimentos

Festa de nS 
imaculada 
Conceição, 
no mandu

Com o tema “Maria Imaculada, 
serva de Deus, ajuda-nos a ter uma 
vida voltada para Deus e para o ir-
mão”, a Paróquia Nossa Senhora 
do Bom Sucesso realiza, até o pró-
ximo domingo (14), a festa de Nos-
sa Senhora Imaculada Conceição, 
no bairro do Mandu. 

Durante todos os dias, a partir 
das 19h30, padres e noveneiros 
convidados participam das cele-
brações e, logo após, acontecem o 
bingo e quermesse.

No domingo (14), Dia da Festa, 
haverá missa solene às 10h30, se-
guida da procissão. Ao meio-dia, um 
almoço será organizado por Vilma e 
Dedé, o cardápio será churrasco. A 
festa será encerrada com o leilão de 
prendas e animais. Os responsáveis 
pela  organização do evento convi-
dam a comunidade para participar 
desta grande celebração.  

Ópera mix promove 
noite sertaneja

A Ópera Mix Club promove, na 
sexta-feira (12), uma noite de mú-
sica sertaneja com a apresentação 
da dupla Alex Sandro e Marcelo. O 
show começa a partir das 23 horas.

No sábado, acontece o “We 
Love Electro”, com a presença de 
quatro Djs.  Gustavo Alek, Edu 

Reis, Markus Oliveira e Monseca 
vão incendiar a pista de dança a 
partir das 23 horas.

A Ópera Mix Club foi inaugu-
rada no início de dezembro e fica 
localizada na rua Luiza Marcon-
des de Oliveira, 244 (antiga Vinil 
Rock Bar).
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oportunidades
Pinda ganha 
destaque na 
geração de 
empregos

Dart inaugura Centro 
De Coleta De reCiPientes

Cintia Camargo
* * *

Líder mundial em laminados e 
em reciclagem de alumínio, a no-
velis investirá em 2015 cerca de 
r$ 1 milhão em iniciativas de res-
ponsabilidade social, a serem rea-
lizadas em Pindamonhangaba.

a informação foi dada durante 
uma reunião entre o prefeito de 
Pindamonhangaba, a diretora de 
Comunicação e relações gover-
namentais da empresa, Eunice 
Lima; a gerente de Comunicação 
Externa, raquel Botinha, e gisel-
le madureira, da comunicação da 
unidade no município.

as ações estão diretamente 
relacionadas com a política de 
responsabilidade socioambien-
tal da empresa e alinhadas ao 
programa global de investimen-
tos sociais denominado novelis 
Comunidade, que atua com base 
em três pilares (segurança, edu-
cação e reciclagem) e promove o 
bem-estar e o desenvolvimento 

das comunidades onde a empre-
sa está inserida.

Entre os projetos que rece-
berão investimentos estão: a 
Sociedade do amanhã, Heróis 
em ação, Parque trabiju (2ª 
fase), Formação Continuada de 
Professores da rede Pública (2ª 
fase) e Fundo da infância e ado-
lescência.

Segundo Eunice Lima, a 
novelis está empenhada em 
manter sua atuação junto à co-
munidade local, beneficiando e 
conscientizando a população de 
nossa cidade.

Para o prefeito, a parceria é 
muito importante, pois possi-
bilita o fortalecimento da ima-
gem da novelis na comunidade. 
“além disso, esses projetos sem-
pre trazem benefícios à popula-
ção em diversas áreas e reforça 
que a iniciativa privada sempre 
ganha quando atua em conjunto 
com a administração pública”, 
salientou.

Palestra vai abordar emprego 
e desenvolvimento social

marCoS ViníCio CuBa
* * *

o Caged - Cadastro geral de 
Empregados e Desempregados - 
apontou o município de Pinda-
monhangaba como gerador de 
empregos. De acordo com a es-
tatística divulgada em outubro, 
o saldo positivo foi de 59 novos 
postos de ocupação, destacan-
do-se o comércio.

os dados de setembro apon-
taram que no mês de agosto des-
te ano o município gerou mais 
de 300 empregos. o setor que 
se destacou foi o da indústria de 
transformação, seguido pelo co-
mércio.

a Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico da Prefeitu-
ra tem incentivado a instalação 
de novos empreendimentos no 
município e também a formali-
zação de microempreendedores 
individuais, o município possui 
mais de 3 mil novos negócios 
formalizados.

outra novidade que irá con-
tribuir com o desenvolvimento 
é o novo modelo de incubadora 
de empresas, atividade que conta 
com o apoio da Funvic-Soluções, 
acip, Polo apta, Sebrae, Fatec, 
Sincomércio, Etec, arroz Preto 
ruzene e da agência de inovação 
inova Paula Souza. 

Novelis investirá 
cerca de R$ 1 milhão 
em projetos sociais

Prefeito conversou com representantes da empresa

Cintia Camargo
* * *

a Dart Embalagens do 
Brasil, fabricante de embala-
gens térmicas para alimentos 
e bebidas, inaugurou o Cen-
tro de Coleta para materiais 
de embalagens pós consumo 
em poliestireno expandido, 
também conhecido como 
isopor.

a criação do Centro de 
Coleta tem como objetivo 
a preservação do meio am-
biente e  a sustentabilidade 
do planeta, coletando ma-
teriais de isopor, que em-
presas e pessoas descartam 
algumas vezes em lugares 
inapropriados. Este centro 
de coleta está localizado na 

entrada da planta em Pinda-
monhangaba.

Segundo informações do 
gerente da unidade da cidade, 
Pedro aquino, a Dart mantém 
uma parceria com a Proecolo-
gic - empresa que se dedica à 
reciclagem de isopor. a mes-
ma dispõe de máquinas extru-
soras que fundem os materiais 
e convertem em matéria prima 
para a fabricação de utensílios 
escolares, material de decora-
ção (porta retratos, molduras 
de quadros), além de material 
para construção civil entre ou-
tros. “Essa parceria demons-
tra a preocupação da Dart em 
relação à preservação do meio 
ambiente. Com a criação des-
te centro, queremos também 

com a coleta de produtos pós 
consumo promover ainda 
mais a reciclagem”, salientou 
aquino.

Para o prefeito de Pinda-
monhangaba, presente ao lan-
çamento do Centro de Coleta, 
é muito importante incentivar 
a conscientização das crian-
ças em relação à reciclagem. 
“a exemplo do alumínio que 
já tem a cultura de sua reci-
clagem difundida, pretende-
mos também criar um projeto 
para a reciclagem do isopor 
nas escolas municipais, cons-
cientizando crianças, jovens e 
adultos para essa prática, pre-
servando o meio ambiente e 
criando inclusive novas opor-
tunidades de renda”, disse.

Momento de inaguração do Centro de Coleta de materiais para reciclagem

Maurino Junior
* * *

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Sebrae pro-
movem a palestra “Associa-
tivismo e Cooperativismo”, 
que será ministrada pelos 
consultores Marcos Paulo 
Alves e Maristela Oliveira 
Alves no PAT, localizado 

na avenida Albuquerque 
Lins, 138, centro. A pales-
tra acontece no dia 17 de 
dezembro, das 14h30 às 16 
horas.

O público alvo serão os 
grupos que desejam desen-
volver ações empreendedo-
ras para formar e fortalecer 
as atividades em conjunto.

O objetivo é reconhe-
cer os valores, princípios e 
serviços indispensáveis ao 
sucesso de um empreendi-
mento coletivo, refletir so-
bre sua responsabilidade e 
decidir sobre a participação 
no processo de constituição 
e organização do empreen-
dimento coletivo.

Palestra será realizada na quarta-feira (17), das 14h30 às 16 horas

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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AssessoriA de ComuniCAção
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www.CAmArAPindA.sP.gov.br

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

e 3644-2281

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

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

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

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

Vereador 
ricardo 
Piorino

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

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
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Vereador MartiM cesar
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Vereador roderley Miotto

Professor Osvaldo 
agradece o recapeamento 
do bairro Marieta Azeredo
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O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) protocolou o Re-
querimento de Nº 216/2013, 
solicitando ao Executivo 
Municipal com cópia ao setor 
competente, a possibilidade 
de recapeamento do bairro 
Marieta Azeredo, devido ao 
grande número de buracos e 
o asfalto que também estava 
solto, o que ocasionava muito 
pó e os diversos desníveis 
que se encontravam nas ruas 
do bairro, localizado no Dis-
trito de Moreira César. Em 
resposta ao Requerimento, o 
vereador recebeu o ofício Nº 
165/13 do Gabinete, dizendo 
que o pedido estaria sendo 
enviado para o setor com-
petente para estudos sobre 
o recapeamento das ruas,  
logo após o recebimento da 
resposta o vereador esteve 
em reunião com o subprefeito 
de Moreira César, onde foi 
informado que primeiramen-

te iria ser realizado as obras 
de instalação das galerias 
de águas pluviais e que so-
mente depois da instalação 
das galerias seria retirado 
todo o asfalto antigo para ser 
feito todo o recapeamento do 
bairro. Na semana do dia 1º 
de dezembro, começaram as 
obras de recapeamento nas 
ruas do Marieta Azeredo, 
no Distrito de Moreira Cé-
sar, deixando os moradores 
contentes com a instalação 
do novo asfalto no bairro.

O vereador Professor 
Osvaldo ressalta a grande im-
portância que foi dispensada 
aos moradores deste bairro, 
já que diversos problemas 
enfrentados pelos moradores 
relacionados a má conserva-
ção do asfalto das ruas foi 
solucionada e acredita que 
o trabalho feito em conjunto 
sempre trará resultados po-
sitivos e beneficiará toda a 
população.

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba apresentou 
em novembro, em sessão ordi-
nária, a Indicação de Projeto de 
Lei nº 17/2014, que “Autoriza 
o Executivo a desenvolver o 
Programa WIFI Livre para a 
instalação de acesso gratuito 
à internet em praças ou loca-
lidades públicas do municí-
pio de Pindamonhangaba. O 
documento foi aprovado, por 
unanimidade, pelo plenário.

Justificando o projeto, Ri-
cardo Piorino enfatizou que o 
objetivo do programa é promo-
ver a inclusão digital em nossa 
cidade ampliando os canais de 
informação e de participação da 
comunidade na vida de Pinda-
monhangaba. “A era digital é 
uma realidade em nosso País e, 
é dever do Estado proporcionar 
aos menos favorecidos, que não 
tem acesso ás redes de internet, 
igualdade de condições para 
estudar, trabalhar, interagir e 
adquirir conhecimentos”, con-
cluiu Piorino. Ele acrescentou 
que o programa já é realidade 
em algumas cidades do Estado, 
beneficiando grande parte da 
população.

Saúde
O vereador 

Ricardo Piorino 
esteve reunido 
com o Prefeito 
Vito Ardito nesta 
quinta-feira, dia 
04 de dezembro, 
na Prefeitura e, 
na oportunida-
de, fez a devolu-
ção oficial de R$ 

Ricardo Piorino 
solicita internet gratuita 
para a população
“Projeto de IndIcação foI encamInhado 

ao executIvo munIcIPal”
3.000.000,00 (três milhões de 
reais) dos recursos economiza-
dos do duodécimo da Câmara de 
Pindamonhangaba. Na mesma 
ocasião, Piorino acertou que a 
maior parte do dinheiro devol-
vido terá destino certo: será 
utilizado para ações na área de 
Saúde como a realização de 
mutirão de cirurgias e exames 
oftalmológicos; outros exames 
urgentes da rede pública e para 
atendimento das necessidades 
do Pronto Socorro Infantil. 

Ricardo Piorino infor-
mou, ainda, que cerca de R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil 
reais), também economizados 
do Duodécimo da Câmara, 
serão devolvidos à Prefeitura 
até o final deste ano e deverão 
ser aplicados na Diretoria de 
Cultura de Pindamonhangaba 
para o desenvolvimento de 
atividades e ações na referida 
área no ano de 2015.

O vereador continua atu-
ando em prol da saúde no 
município e já tem confirmada 
mais uma verba decorrente de 
emenda apresentada pelo de-
putado estadual Major Olímpio 
(PDT) nas próximas semanas.

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao Prefeito 
Vito Ardito providências junto 
ao departamento competente,  
para que sejam feitos estudos 
visando a colocação de caçam-
bas em pontos que estão sendo 
utilizados como “bota-fora” 
e ainda que seja feito o corte 
do mato e a poda de árvores 
existente nas proximidades 
da rua Francisco de Ademar 
Fonseca, no Loteamento Re-
sidencial Vila Suíça.  Segundo 
o vereador, local encontra-se 
com muito mato e lixo, servin-
do de criadouro de animais pe-
çonhentos, e esconderijos para 
pessoas mal-intencionadas, 
colocando em risco a saúde 
e a segurança dos moradores 
da região.

Melhorias na sinalização 
da rua São João Bosco
O vereador Martim Cesar 

solicita ao Executivo provi-
dências para que sejam feitos 
estudos visando melhorias na 
sinalização horizontal e verti-

Martim Cesar pede colocação 
de caçambas para “bota-fora” 
no Loteamento Vila Suíça

cal, no trecho da rua São João 
Bosco, altura do número 454, 
até a rotatória do Guardião, 
na Rodovia Vereador Abel 
Fabrício Dias, que dá aces-
so à avenida Ademar César 
Ribeiro, em Moreira Cesar, a 
fim de melhorar a segurança 
dos ciclistas e veículos que 
trafegam pelo local.

Grade de proteção
para boca de lobo
O vereador Martim Cesar 

reitera à Administração Mu-
nicipal, providências junto 
ao departamento competente, 
para que sejam feitos estudos 
visando a colocação de grade 
de proteção na boca de lobo 
localizada na rua Rubião 
Júnior, na altura do nº 192, 
em frente ao ponto de ônibus 
das linhas Guaratinguetá e 
Taubaté.“Nas condições que 
a mesma se encontra, coloca 
em risco a segurança dos usu-
ários do transporte coletivo, 
no momento do embarque e 
desembarque”.

Fotos MostraM ruas do Marieta azeredo antes e dePois da construção de galerias 
de águas PluViais, beM coMo o recaPeaMento das ruas do bairro. Vereador ProFessor 
osValdo, no destaque, Foi o autor da solicitação atendida Pelo PreFeito

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR), des-
de o início do seu primeiro 
mandato, tem lutado por me-
lhorias na área da saúde de 
Pindamonhangaba e neste 
ano de 2014, está muito feliz 
com atual Administração, 
pois o prefeito Vito Ardito 
está se dedicando e empe-
nhando para tornar realidade 
todos os projetos de autoria 
do vereador: a construção 
do Pronto-Socorro Infantil 
e das UPAs – que devem 
desafogar o Pronto Socorro 
Central e dar um melhor 
atendimento a toda popu-
lação de Pindamonhangaba 
– e o SAMU, que irá com-

Por ocasião da 44ª Sessão 
Ordinária da Câmara de Vere-
adores de Pindamonhangaba, 
ocorrida dia 08 de dezembro, 
o vereador Roderley Miot-
to (PSDB), apresentou um 
Projeto de Lei que “Dispõe 
sobre vagas de Empregos em 
Empresas beneficiadas com 
incentivos para se instalarem 
no Município”.

De acordo com o verea-
dor, o município de Pinda-
monhangaba ao conceder 
incentivos para a instalação 
de empresas, acordará com a 
empresa beneficiada, que no 
mínimo 30% (trinta por cento) 
dos empregos gerados sejam 
concedidos aos trabalhado-
res residentes no município, 

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Roderley Miotto apresenta Projeto de 
Lei que incentiva vagas de empregos 
para moradores de Pindamonhangaba

levando em consideração a 
função social decorrente da 
criação de empregos e renda, e 
a importância para a economia 
do município.

A inserção no mercado 
de trabalho mostra-se cada 
vez mais um desafio para a 
sociedade e o Poder Público 
precisa dispor de mecanismos 
que facilitem a inserção dessas 
pessoas ao mercado. “Conto 
com o apoio dos vereadores 
para que este nosso projeto 
seja aprovado, pois temos a 
certeza de que estamos aju-
dando a população de nossa 
cidade, melhorando as condi-
ções de vida das famílias pin-
damonhangabenses”, destaca 
o vereador Roderley Miotto.

SAMU, PS Infantil e UPAs: projetos do 
Dr. Marcos Aurélio que estão sendo 
implementados pela atual Administração

plementar o atendimento 
através de urgência móvel.

Segundo o vereador, o 
SAMU é muito importante 
porque atende rapidamen-
te o paciente no local em 
que ele está, faz o socorro 
pré-hospitalar em casos de 
emergência e, desta forma, 
reduz o número de óbitos, 
o tempo de internação em 
hospi tais  e  as  sequelas 
decorrentes da fal ta  de 
pronto-atendimento.  “A 
implantação do serviço será 
mais uma conquista para a 
população e para a melhoria 
da saúde no município”, 
afirma o vereador Dr. Mar-
cos Aurélio.

ORDEM DO DIA

45ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se 
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, no próximo dia 15 de dezembro de 2014, 

segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 182/2014, do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a regularização de túmulos e terrenos abandonados no 
Cemitério Municipal, e dá outras providências”.

 Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2014. 

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

A Câmara de Pindamonhangaba 
encaminhou nesta quinta-feira, dia 
04 de dezembro, à Prefeitura do 
município o valor de R$ 3.000,000,00 
(três milhões de reais) provenientes 
dos recursos do Duodécimo que o 
Legislativo economizou durante o 
ano. A entrega dos valores foi feita 
pelo presidente da Câmara, vereador 
Ricardo Piorino (PDT) ao prefeito 
Vito Ardito Lerario em seu gabinete 
na Prefeitura.

Durante a entrega, Piorino acer-
tou com o prefeito que a maior parte 

Câmara de Pindamonhangaba 
devolve R$ 3.000.000,00 à Prefeitura

recursos são ProvenIentes do duodécImo do

legIslatIvo e foram economIzados ao longo de 2014 
do dinheiro devolvido terá destino 
certo: será utilizado para ações na 
área de Saúde como a realização de 
mutirão de cirurgias e exames oftal-
mológicos; outros exames urgentes 
da rede pública e para atendimento 
das necessidades do Pronto Socorro 
Infantil. “Fico extremamente feliz 
pela devolução desses recursos, 
pois mostra que a Câmara tem uma 
Administração organizada, enxuta e 
transparente”, concluiu o Presidente 
da Câmara de Pindamonhangaba , 
vereador Ricardo Piorino. 
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Câmara devolve R$ 3 
milhões à Prefeitura

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

a brucelose é uma 
doença infecciosa 
causada por diferentes 
gêneros de bactérias e 
que pode ser transmiti-
da dos animais para os 
homens. a prevenção 
da doença depende di-
retamente do controle 
e erradicação da bac-
téria nos animais, por 
meio de medidas de 
higiene e da vacinação, 
que é realizada gratui-
tamente pelo departa-
mento de agricultura 
da Prefeitura.

Para vacinar seu 
gado, o proprietário 
rural deve entrar em 
contato com o departa-
mento, que encaminha 
os profissionais até a 
propriedade, para a 
vacinação. Somente fê-
meas de 3 a 8 meses de 
idade podem receber a 
vacina, que é oferecida 
o ano inteiro.

além de prevenir a 
doença, o atestado de 
vacinação contra bruce-
lose é, agora, exigência 
do governo do estado 
para a autorização da 
compra da vacina contra 
aftosa. “a resolução en-
trou em vigor neste ano 
e os produtores preci-
sam se adaptar a essa 
nova norma”, informou 
o veterinário do depar-
tamento de agricultura 
da Prefeitura. “Se a 
defesa agropecuária do 
estado detectar animais 
infectados, é exigido o 
abate do animal”, com-
pletou.

em média, mil bezer-
ras são vacinadas por 
ano, pelo departamento 
de agricultura, em Pin-
damonhangaba e esse 
número deve aumentar 
para 2015. “o estado 
de Santa Catarina é 
o único do brasil que 

conseguiu acabar com a 
brucelose, mas é possí-
vel diminuir a incidência 
na cidade e até mesmo 
conseguir a certificação 
de propriedade livre. 
o departamento de 
agricultura está a dispo-
sição dos proprietários 
para orientação técnica 
necessária”, informou o 
diretor de agricultura da 
Prefeitura.

Prevenção 
em humanos

além da vacinação 
do gado, os munícipes 
devem estar alertas 
quanto à procedência do 
queijo e da carne que 
consomem. a brucelose 
tem um período de incu-
bação de cinco dias até 
vários meses e a bacté-
ria pode levar à morte.

na forma aguda, os 
sintomas da doença 
podem ser confundidos 
com os da gripe: febre, 
sudorese noturna, cala-
frios, fraqueza, cansa-
ço, inapetência, dor de 
cabeça, no abdômen e 
nas costas. na forma 
crônica, os sintomas 
retornam mais intensos, 
seguidos de falta de 
apetite, perda de peso, 
tremores, manifesta-
ções alérgicas, pressão 
baixa, labilidade emo-
cional e alterações da 
memória. nos quadros 
mais graves, a bruce-
lose pode afetar vários 
órgãos, entre eles o 
sistema nervoso central, 
o coração, os ossos, as 
articulações, o fígado e 
o aparelho digestivo.

não existe vacina 
contra brucelose huma-
na. o tratamento tem 
como base a associação 
de antibióticos e deve 
ser mantido por seis 
semanas. durante as 
crises, o paciente deve 
permanecer em repouso 
e bem hidratado.

a Câmara de Pindamo-
nhangaba encaminhou à 
Prefeitura, na semana pas-
sada, r$ 3 milhões pro-
venientes dos recursos do 
duodécimo que o Legisla-
tivo economizou durante 
o ano. a entrega foi feita 
simbolicamente pelo presi-
dente da Câmara, vereador 
ricardo Piorino, ao prefei-
to de Pindamonhangaba.

durante a entrega, 
Piorino acertou com o 
Chefe do executivo que a 

Recursos são provenientes 
do Duodécimo do Legislativo 
e foram economizados ao 
longo do ano

maior parte do dinheiro 
devolvido será utilizado 
na área de saúde, como a 
realização de mutirão de 
cirurgias e exames oftal-
mológicos; outros exames 
urgentes da rede pública 

e para atendimento das 
necessidades do Pronto-
Socorro infantil. “Fico 
extremamente feliz pela 
devolução desses recur-
sos, pois mostra que a Câ-
mara tem uma adminis-

tração organizada, enxuta 
e transparente”, disse ri-
cardo Piorino.

o prefeito agradeceu à 
Câmara pelo ato e ressaltou 
a aplicação do montante. 
“a saúde é a grande prio-
ridade para a população de 
Pindamonhangaba e va-
mos usar este recurso do 
duodécimo com bastante 
prudência para melhorar-
mos o atendimento e todos 
os serviços prestados aos 
moradores”, concluiu.

Proprietários 
rurais têm que 
vacinar gado 
contra brucelose

Os animais vacinados recebem marcação

RibeiRãO dOs suRdOs 
ganha nOva POnte

Maria Fernanda Munhoz
* * * 

O Ribeirão dos Surdos, em Mo-
reira César, está recebendo uma 
nova ponte, em substituição à an-
tiga. As melhorias são feitas pela 
Prefeitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de Obras 
e Departamento Técnico Adminis-
trativo, por empresa terceirizada 
e com verba própria, somando 

um investimento no valor de R$ 
137 mil.

A ponte é construída em aduela 
de concreto e o local está receben-
do muro de arrimo e a pista de 
passeio. Ao final da obra, será re-
alizada a limpeza no córrego para 
facilitar o escoamento de água.

Na última semana, o prefeito 
de Pindamonhangaba visitou a 
obra, acompanhado pelo subpre-

feito de Moreira César. “O Distrito 
de Moreira César está recebendo 
uma série de obras e serviços, 
que irão melhorar ainda mais a 
qualidade de vida da população. 
A ponte do Ribeirão dos Surdos 
tinha madeiramento antigo, que 
agora está sendo substituído, para 
dar mais segurança às pessoas 
que utilizam o local”, explicou o 
prefeito.

Prefeito e subprefeito acompanham o andamento das obras

divulgação

secretaria de saúde 
encerra atividades 
coletivas em 
Pindamonhangaba

este mês, a se-
cretaria de saúde de 
Pindamonhangaba 
encerrará as ativida-
des coletivas nas usFs 
- unidade saúde da 
Família - com grupos 
de hipertensos, diabé-
ticos, idosos e gestan-
tes.

nesta sexta-feira 
(12), às 9 horas, o en-

contro será no Cisas i, 
ii e iii. Já na quinta-
feira (18), às 14 horas, 
no Centro Comunitário 
do araretama e na 
próxima sexta-feira 
(19), também às 14 
horas, no bairro Mari-
cá, na própria unidade 
de saúde. a população 
está convidada a par-
ticipar.Os eventos são abertos à população dos bairros

divulgação

divulgação
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Programas sociais oferecem 
oPções em Presente de natal

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

neste ano, as pessoas 
que quiserem comprar 
presentes de natal de 
qualidade e ainda ajudar 
a quem precisa têm a op-
ção de visitar o estande do 
Projeto Cerâmica, na pra-
ça Monsenhor Marcon-
des, e o quiosque da Vi-
trine Social, no Shopping 
Pátio Pinda.

até o dia 23 de de-
zembro, de quinta-feira 
a domingo, das 18 às 23 
horas, o Projeto Cerâmica 
está expondo e comercia-
lizando os produtos feitos 
na oficina da comunida-
de, na praça Monsenhor 
Marcondes. São peças de-
corativas, da maior quali-
dade, confeccionadas com 
carinho pelos alunos do 
professor attila, na comu-
nidade do Cerâmica, loca-
lizada no Mandu. 

Já o Vitrine Social, no 
Shopping Pátio Pinda, 
oferece diversos traba-
lhos artesanais, produzi-
dos pelos integrantes dos 

projetos sociais “nosso 
Bairro”, “Bordadeiras do 
araretama”, “Mãos ami-
gas” realizado no ribeirão 
Grande, “Lãs e Linhas” 
feito no Castolira e tam-
bém do Projeto Cerâmica. 

o quiosque está comercia-
lizando, ainda, produtos 
confeccionados pelos gru-
pos das instituições SoS, 
CCi e Lar irmã Júlia.

o estande na praça 
Monsenhor Marcondes e 

o quiosque no Shopping 
são uma parceria da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba e do Fundo Social de 
Solidariedade, com ins-
tituições assistenciais do 
município.

o quiosque Vitrine social está no shopping de Pinda

ideal é comprar itens certificados pelo Instituto nacional de metrologia, normalização e Qualidade industrial

divulgação

natal

Com o intuito de au-
xiliar os lojistas a incre-
mentar as vendas na data 
classificada pelo comércio 
varejista nacional como 
a mais importante do ca-
lendário, o Sebrae lançou 
uma cartilha denominada 
“Venda Melhor natal”. 
disponível na internet, o 
empreendedor pode obtê
-la em http://sebr.ae/sp/
vm_natal2014.

“o natal é a data do ano 
mais promissora para os 
lojistas venderem e lucra-
rem mais. Por isso, as di-
cas passadas pelos consul-
tores do Sebrae-SP podem 
ajudar muito no preparo 
adequado para impulsio-
nar os negócios. a cartilha 
ensina desde a iluminação 
da fachada, decoração no 
interior até os cuidados 
para as vendas nas lojas 
virtuais”, afirma o supe-
rintendente do Sebrae-SP, 
Bruno Caetano.

o cuidado com o vi-
sual é o primeiro ponto 
tratado na cartilha. Seja 
loja de rua, em shopping 
ou e-commerce, todas 
precisam estar atrativas. 
o material desenvolvido 
pelos especialistas do Se-
brae-SP ensina o lojista a 
expor os produtos da me-
lhor forma e iluminar a 
vitrine para que chame a 

O fim do ano se aproxi-
ma e, com ele, chega todo 
um clima que é incorpo-
rado pelas pessoas de di-
versas formas, inclusive, 
expresso pelas decorações 
natalinas.

nessa época, muitas 
famílias, comércio e até 
mesmo as ruas da cidade 
são decoradas com enfei-
tes luminosos. entretan-
to,  nessa hora é preciso 
atenção, uma vez que cer-
tos detalhes podem passar 
despercebidos.

os cuidados devem 
começar na hora da com-
pra do material. o ideal é 
escolher itens de qualida-
de, que tenham o melhor 
isolamento elétrico possí-
vel. Por isso, recomenda-
se somente a compra de 
produtos aprovados pelo 
instituto nacional de Me-
trologia, normalização e 
Qualidade industrial (in-
metro), que são submeti-
dos a testes de qualidade 
e segurança.

instalação de enfeites natalinos 
luminosos requer cuidados

Cartilha pode 
ajudar a aumentar 
vendas no período

1 – Ilumine a fachada de sua loja: a iluminação é 
fundamental. Use lâmpadas e pisca-piscas. À noite, 
deixe as luzes das vitrines ligadas. Se a loja for a úni-
ca com iluminação, receberá atenção extra de quem 
passa.

2 – Vitrine vendedora: não importa se a loja é gran-
de ou pequena. A vitrine precisa chamar a atenção de 
quem passa. No Natal, use cores fortes e formas.  

3 – Decore o interior da loja: o primeiro passo será 
fazer a divisão do ambiente. Pense em como organi-
zar o espaço para expor artigos sem atrapalhar a mo-
vimentação dos clientes.

4 – Equipe bem preparada: garanta que a equipe 
esteja bem estruturada e preparada. Assegure que o 
atendimento ao consumidor seja realmente bom.

5 – Divulgue sua loja: de nada adianta fazer promo-
ção, decoração, investimento, motivação e treinamen-
to de colaboradores se o lojista não divulgar sua loja.

6 – Planejamento: independentemente se a loja for 
na rua, no shopping ou na internet, planejar é funda-
mental. Faça uma lista de estoque, de produtos mais 
vendidos e datas de entregas.

7 – Atendimento ao cliente, bom atendimento, sig-
nifica: gentileza, prontidão, paciência, interesse e co-
nhecimento do produto.

8 – Liquide as sobras de Natal: as sobras de mer-
cadorias do Natal precisam entrar em liquidação: pre-
ços menores e promoções.

atenção dos clientes.
o segundo ponto é o 

bom atendimento. a equi-
pe precisa estar treinada e 
preparada para o aumen-
to da demanda. Conhecer 
bem os produtos vendidos 
é fundamental.  Cadastre 
todos os novos comprado-
res para manter contato 
posterior. a cartilha ensi-
na boas práticas para sa-
tisfazer o cliente, como o 
atendimento personaliza-
do e nome identificando o 
vendedor e conhecimento 
de produto ou serviço da-
quilo que se está oferecen-
do. “Cliente bem atendido 
compra mais e volta ao 
estabelecimento”, lembra 
Caetano.

a organização de es-
toque e o cronograma de 
recebimentos de produ-
tos também ajudam no 
aumento do faturamento. 
o que comprar para o pe-
ríodo e como vender por 
faixa etária e sexo – além 
de muitas outras dicas va-
liosas – estão incluídas na 
cartilha.

o material mostra, ain-
da, de forma detalhada, 
como estruturar sua loja 
virtual para o período do 
natal, além de dar dicas 
para a realização de pro-
moções e divulgação da 
loja.

dicas para vender mais no período

capa da cartilha do sebrae

divulgação

• Evite as famosas 
“gambiarras”, como a 
instalação de muitos 
enfeites em uma mes-
ma tomada.

• Para não ocorrer 
sobrecarga de energia, 
busque a orientação de 
um eletricista, que vai 
calcular o que pode ou 
não ser ligado. Se ne-
cessário, o profissional 
vai adequar o circuito 
da residência por meio 
de uma pequena ade-
quação na instalação 
elétrica.

• Muitas árvores de 
natal são feitas de ara-

confira mais alguns cuidados imPortantes:

me, e os enfeites têm de es-
tar bem isolados para impe-
dir energização acidental.

• Antes de substituir 
lâmpadas queimadas dos 
enfeites, desligue os equi-
pamentos da tomada;

• Desligar os enfeites 
luminosos antes de dor-
mir ou sair de casa pode 
contribuir para a redução 
do valor da conta de ener-
gia e evitar acidentes.

• Evite deixar a instala-
ção em área sujeita a chuva 
ou alagamento e dê prefe-
rência aos enfeites imper-
meáveis, eles são mais se-
guros e duram mais.

• Os enfeites em áre-
as externas devem ser 
bem fixados, para que 
o vento não os projete 
contra a fiação da rede 
elétrica, provocando 
acidentes graves.

• No caso de instala-
ção de conjuntos lumi-
nosos para fachada de 
prédio, praças, aveni-
das, com potência mais 
elevada, contrate o ser-
viço de um engenheiro, 
técnico ou eletricista 
para dimensionar a fia-
ção e a proteção do cir-
cuito de acordo com a 
carga a ser ligada.

Maria Fernanda Munhoz
***

o aMa – abrigo Muni-
cipal de animais – realiza 
neste sábado (13), em con-
junto com a associação 

Centopéia de Proteção aos 
animais, a Feira de ado-
ção de animais “especial 
de natal”, no Shopping 
Pátio Pinda.

a feira será realizada a 

partir das 15 horas. Cães 
e gatos do abrigo estarão 
a espera de uma família. 
Para adotar, é necessário 
apresentar rG e compro-
vante de endereço. 

Feira de adoção de animais ‘especial de natal’

divulgação
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MARIA FERNANDA MUNHOZ
*** 

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba realizou, 
no dia 3 de dezembro, 
reunião informativa so-
bre a Capela do Santana. 
O evento foi intermedia-
do pelo Departamento 
de Patrimônio Histórico 
e contou com a presença 
da secretária de Assuntos 
Jurídicos e do Secretário 
de Planejamento, além 
do diretor do DTA, repre-
sentando a Secretaria de 
Obras, advogado da Mitra 
Diocesana, representan-
tes da comunidade, vere-
adores, imprensa e popu-
lação.

A reunião foi aconteceu 
para esclarecer a popula-
ção a respeito da situação 
atual da Capela do Santa-
na. A igreja é de proprie-
dade da Mitra Diocesana e 
pode ser demolida.

A capela tem importân-
cia na memória histórica e 

Prefeitura realiza reunião 
informativa sobre Capela do Santana

afetiva do bairro e há al-
guns anos a comunidade 
pede a sua reforma. Con-
tudo, devido à igreja per-
tencer a Mitra Diocesana, 
a Prefeitura não pode in-
terferir.

A capela é tombada 
pelo município desde 6 de 
junho de 2007. Contudo, 

de acordo com explicação 
técnica da Prefeitura, o 
processo de tombamento 
municipal seria inconsti-
tucional, pois não atende 
a vários itens que o pró-
prio documento de tom-
bamento se comprometeu 
a seguir. “Para que uma 
propriedade seja tom-

bada são necessários os 
cumprimentos de alguns 
itens exigidos pelo Con-
dephaat, que não foram 
feitos”, explicou a direto-
ra de Patrimônio Históri-
co. “O processo atual não 
pode ser corrigido, mas 
pode ser reiniciado. Se 
após todas as avaliações 

técnicas que precisam ser 
feitas, for comprovado 
que a capela é um patri-
mônio histórico, pode ser 
realizado o tombamento. 
Inclusive, com o prédio 
tombado fi ca muito mais 
fácil conseguir verba para 
a restauração”.

De acordo com a secre-

tária de Assuntos Jurídi-
cos, a Procuradora Geral 
do Estado se manifestou 
pela inconstitucionalida-
de do processo atual de 
tombamento municipal e 
o julgamento será no pri-
meiro semestre de 2015. 
“A Prefeitura tem o inte-
resse de ajudar, de fazer 
o que for melhor, mas é 
uma somatória de esfor-
ços. Ninguém faz nada 
sozinho”, disse.

Uma nova reunião so-
bre o assunto deverá ser 
marcada ainda no início 
de 2015.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

 O Centro de Memória 
Barão Homem de Melo, 
no Palacete 10 de Julho, 
recebe, a partir de se-
gunda-feira (15), a expo-
sição “Projeto Fazenda 
São Sebastião do Ribei-
rão Grande: Preserva-
ção de seu Patrimônio 
Cultural e Natural”. A 
cerimônia de abertura 
será realizada às 18h30. 
Na ocasião, a equipe de 
arqueologia da fazenda 
fará uma apresentação 
do acervo.  

A exposição ficará 
no Palacete 10 de Julho 
durante o primeiro se-
mestre de 2015 e conta-

rá com atividades inte-
gradas entre o Arquivo 
Histórico, o Centro de 
Memória e a fazenda São 
Sebastião – considerada 
o único sítio arqueológico 
de Pindamonhangaba.

Entre os anos de 2008 
e 2013, a Fazenda São 
Sebastião desenvolveu 
atividades de educação 
patrimonial e educação 
ambiental com alunos das 
escolas públicas, faculda-
des, professores e comu-
nidade em geral, abran-
gendo mais de 3.500 
pessoas em atividades 
como: palestras, ofi cina 
de arqueologia, ofi cina de 
taipa de mão e trilha his-
tórica, entre outras. 

 PALACETE 10 DE ULHO 
RECEBE EXPOSIÇÃO SOBRE 
SÍTIO ARQUEOLÓGICO 
DO MUNICÍPIO

Encerramento da 1ª Ofi cina de Leitura e Criação 
Literária “ Projeto sob árvores”, realizado na terça-
feira (9), na Biblioteca Vereador Rômulo Campos 
D´Arace. O curso foi feito, gratuitamente, nos dias 13, 
20, 27 de novembro e 4 de dezembro, com a autora 
Evalda de Andrade Silva Costa (Shri Damodara), com 
organização da Coordenadoria de Bibliotecas da 
Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura.

1ª Ofi cina de Leitura e 
Criação Literária

 Divulgação Biblioteca

MARIA FERNANDA MUNHOZ
*** 

Na última semana, o 
grupo da melhor idade do 
CCI - Centro de Convivên-
cia de Idosos de Pinda-
monhangaba participou 
do projeto “Conheça Pin-
damonhangaba”, realiza-
do pelo Departamento de 
Turismo da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

A visita teve início com 
o City Tour Histórico Cul-
tural pelos locais turísti-
cos do centro da cidade, 
seguindo para visita ao 
novo produto turístico 
formatado da cidade, o 

Empresários de Mogi das Cruzes 
conhecem turismo de Pinda

Orquidário Feiticeira. No 
local, o grupo visitou duas 
estufas climatizadas de 
produção de orquídeas e 
um berçário, onde foi pos-

sível acompanhar desde 
os primeiros estágios das 
mudas de orquídeas.

O almoço do grupo foi 
no Restaurante do Pai-

zão, outro novo local que 
está integrando o roteiro 
de turismo de Pindamo-
nhangaba.

Os grupos interessados 
em participar do projeto 
“Conheça Pindamonhan-
gaba” devem entrar em 
contato com o Depar-
tamento de Turismo da 
Prefeitura, pelo telefone 
3643-1761, para agenda 
de 2015.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
*** 

O projeto de intercâm-
bio entre as cidades, reali-
zado pelo Codivap Turis-
mo, trouxe os empresários 
de Mogi das Cruzes para 
conhecer o turismo rural 
de Pindamonhangaba, no 
dia 1º de dezembro. Ante-
riormente, os empresários 
de Pinda já haviam visitado 
Mogi, proporcionando uma 
troca de experiências que 
visa enriquecer o turismo 
das duas cidades.

Os empresários de Mogi 
foram recebidos pela equi-
pe do Departamento de 
Turismo da Prefeitura de 
Pinda, no Palacete Tira-
dentes, e participaram do 
projeto “Conheça Pinda-
monhangaba”, com um city 
tour pelos prédios históri-
cos do centro e parada no 
Museu Histórico e Pedagó-
gico Dom Pedro I e Dona 

Grupo da melhor idade participa do 
projeto “Conheça Pindamonhangaba”

Leopoldina.  Os visitantes 
fi caram encantados com a 
arquitetura do prédio e as 
exposições apresentadas.

Em seguida, os em-
preendedores conheceram 
o Orquidário Feiticeira, 
almoçaram no Restauran-
te do Paizão, encerrando a 
programação da manhã.

À tarde, os participantes 
visitaram o Projeto Cerâ-
mica, onde tiveram a opor-
tunidade de literalmente 
colocar a mão na massa, 
moldando peças no torno 
existente no local. O dia 
foi fi nalizado com uma vi-
sita ao Sítio Algodão Doce, 
atrativo turístico forma-
tado que é referência  em 
caprinocultura no Estado 
de São Paulo, onde des-
frutaram de coffee break 
com produtos típicos do 
sítio, após palestra profe-
rida pelo proprietário so-
bre a origem do empreen-

 Divulgação Turismo

 Divulgação Turismo

dimento e sua história de 
sucesso. Lá, os visitantes 
também puderam conhe-
cer a criação de cabras e a 
microusina de fabricação 
de queijos e derivados.

Os participantes elogia-
ram a iniciativa do Codivap 
Turismo e do Departamen-

to de Turismo da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
destacando a importância 
deste intercâmbio para o 
segmento de turismo rural 
dos dois municípios, em 
que os empresários pude-
ram trocar experiências 
sobre as suas atividades.

Visita ao Sítio Algodão Doce, referência em 
caprinocultura, encerrou o roteiro

Grupo conheceu o 
Orquidário Feiticeira, 
novo local turístico da 
cidade

Maria Fernanda Munhoz

A reunião foi 
realizada no 
Auditório da 
Prefeitura e 
esclareceu sobre a 
situação atual 
da capela
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Papai Noel 
retorna a Moreira 
César no sábado

Campanha de arrecadação 
de brinquedos termina segunda

SEXTA-FEIRA (12)

• 19h30 às 22h30 – papai noel e 
duendes recebem as crianças na casi-
nha da praça monsenhor marcondes.
• 20 às 22 horas – banda da alegria 
na praça monsenhor marcondes.
• 20 horas – Cantata de natal: Coral 
da igreja antioquia no coreto da praça 
monsenhor marcondes
• 20 horas – projeto natal na pra-
ça – banda back n black na praça do 
Quartel.
 
SábAdo (13)

• 19h30 às 22h30 – papai noel e 
duendes recebem as crianças na casi-
nha da praça monsenhor marcondes.
• 20 às 22 horas – banda da alegria 
na praça monsenhor marcondes.
• 20 horas – papai noel e duendes e 
banda Faroeste na praça do Cisas.
• 19 horas – projeto natal na praça 
– grupo paradoxo  e banda Fdp no 
Largo do Quartel.
 
domIngo (14)

• 19h30 às 22h30 – papai noel e 
duendes recebem as crianças na casi-
nha da praça monsenhor marcondes.
• 20 às 22 horas – banda da alegria 
na praça monsenhor marcondes.
• 20 horas – Cantata de natal: dj 
Lucas danese no coreto da praça mon-
senhor marcondes.
• 20 horas – projeto natal na praça – 
marcela oliveira no Largo do Quartel.
 
SEgundA-FEIRA (15)

• 19h30 às 22h30 – papai noel e 
duendes recebem as crianças na casi-
nha da praça monsenhor marcondes.
  
TERçA-FEIRA (16)

• 19h30 às 22h30 – papai noel e 
duendes recebem as crianças na casi-
nha da praça monsenhor marcondes.
  
QuARTA-FEIRA (17)

• 19h30 às 22h30 – papai noel e 
duendes recebem as crianças na casi-
nha da praça monsenhor marcondes.
• 20 às 22 horas – banda da alegria 
na praça monsenhor marcondes.
  
QuInTA-FEIRA (18)

• 19h30 às 22h30 – papai noel e 
duendes recebem as crianças na casi-

nha da praça monsenhor marcondes.
• 20 às 22 horas – banda da alegria 
na praça monsenhor marcondes.
• 20 horas – Cantata de natal: ee isis 
Castro mello César no coreto da praça 
monsenhor marcondes.
• 20 horas – projeto natal na praça  
com a banda malévola no Largo do 
Quartel.
 
SEXTA-FEIRA (19)

• 19h30 às 22h30 – papai noel e 
duendes recebem as crianças na casi-
nha da praça monsenhor marcondes.
• 20 às 22 horas – banda da alegria 
na praça monsenhor marcondes.
• 20 horas – Cantata de natal: i igreja 
batista de moreira César no coreto da 
praça monsenhor marcondes.
• 20 horas – projeto natal na praça com 
Samba do Fumaça no  Largo do Quartel.
  
SábAdo (20)

• 19h30 às 22h30 – papai noel e 
duendes recebem as crianças na casi-
nha da praça monsenhor marcondes.
• 20 às 22 horas – banda da alegria 
na praça monsenhor marcondes.
• 20 horas – Cantata de natal: pre-
sépio Vivo - petra no coreto da praça 
monsenhor marcondes.
• 20 horas – projeto natal na praça 
com banda rota nacional no Largo do 
Quartel.
  
domIngo (21)

• 19h30 às 22h30 – papai noel e 
duendes recebem as crianças na casi-
nha da praça monsenhor marcondes.
• 20 horas – Cantata de natal: Cor-
poração musical euterpe no coreto da 
praça monsenhor marcondes.
• 15 horas – Show de garagem na 
praça do Quartel.
  
SEgundA-FEIRA (22)

• 19h30 às 22h30 – papai noel e 
duendes recebem as crianças na casi-
nha da praça monsenhor marcondes.
• 20 às 22 horas – banda da alegria 
na praça monsenhor marcondes.
• 20 horas – Cantata de natal: Coral 
Ágape no coreto da praça monsenhor 
marcondes.
  
TERçA-FEIRA (23)

• 19h30 às 22h30 – papai noel e 
duendes recebem as crianças na casi-
nha da praça monsenhor marcondes.

PrograMação de Natal

Atrações natalinas seguem nas praças do centro da cidade

Maria Fernanda Munhoz
 * * *

a programação de natal de 
Pindamonhangaba continua 

Papai noel recebe as crianças em sua casinha na praça 
monsenhor marcondes

Ainda dá tempo de participar e ajudar as crianças 
carentes a terem um Natal mais feliz

Maria Fernanda Munhoz
* * *

a campanha “natal Solidá-
rio”, realizada pelo Fundo Social 
de Solidariedade de Pindamo-

com diversas atrações culturais 
por toda a cidade. neste sábado 
(13), Papai noel e os duendes 
retornam à praça do Cisas, em 

Moreira César, ao som da Banda 
Faroeste, a partir das 20 horas.

além das atrações no distri-
to, a praça Monsenhor Marcon-
des recebe o Bom Velhinho e 
duendes diariamente, até o dia 
23, das 19h30 às 22h30. a pra-
ça apresenta, também, as Can-
tatas de natal, que estão sendo 
realizadas no coreto em frente 
ao tradicional ‘presépio na cas-
cata’, a partir das 20 horas. a 
praça recebe, ainda, a Banda da 
alegria.

no Largo do Quartel, a ju-
ventude tem espaço garantido 
com o projeto natal na Praça, 
apresentando bandas de Pin-
damonhangaba de quinta a do-
mingo, às 20 horas.

Todos os eventos são realiza-
dos pela Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e têm entrada gratuita.

 

neste sábado, moreira César também terá a visita de 
Papai noel na praça do Cisas

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Saiba oNde eStão 
aS CaixaS de 
arreCadação da 
CaMPaNha:

Sede da Prefeitura - Fundo 
Social de Solidariedade – 
Acip - Shopping Pátio Pinda 
– drogalar - Veste 12 - Cozzi 
magazine - bala de goma - 
Jocko’s - Portal Calçados - miss 
Kiss – Erk magazine - Sapataria 
Escolástico – Contra- Ponto 
- Lojas macari - Joia Calçados - 
nova Hagacê - dóris magazine - 
Lídia modas (Lojas 1 e 2) - Foto 
Liberdade - Clau’s Vision - Loja 
Japonesa - o Lojão magazine 
- neto Jeans - gold Finger - 
Supermercado Excelsior - Pinda 
Pneus – Centro Esportivo “Zito” 
– Centro Esportivo “João do 
Pulo” -  Secretaria de Saúde - 
CCI Vila Rica

eNtidadeS que 
Serão beNefiCiadaS 
CoM a CaMPaNha 
de Natal:

Associação São gabriel - Proje-
to Jataí – Salesianos - Casa São 
Francisco - Lar São Judas Tadeu 
- Projeto Crescer - Lar Irmã Ju-
lia - Casa Transitória Fabiano de 
Cristo - Casa do Caminho

nhangaba para a arrecadação de 
brinquedos, termina na segun-
da-feira (15), mas ainda dá tem-
po de participar.

Basta doar um brinquedo 
novo ou em bom estado em um 
dos postos de coleta, que pos-
suem a caixa do Fundo Social 
com a logo da campanha. as 
caixas podem ser encontradas 
em 31 locais da cidade, entre 
comércio e repartições públicas 
(veja listagem nesta página).

Também é possível fazer 
campanhas internas em esco-
las, comércio e na comunidade, 
para arrecadar ainda mais brin-
quedos a serem entregues nas 
caixas. diversos grupos da ci-
dade estão se mobilizando para 

a campanha, como é o caso da 
escola estadual João Martins 
de almeida, que arrecadou in-
ternamente 200 brinquedos, 
e o Colégio anglo, que arreca-
dou 180 brinquedos. “Quere-
mos agradecer aos colégios que 
estão colaborando, principal-
mente as escolas infantis. Pro-
mover a solidariedade é sempre 
importante para o crescimen-
to de uma criança”, afirmou o 
responsável pela campanha do 
Fundo Social.

Ao final da campanha, os 
brinquedos serão distribuídos 
para nove instituições assisten-
ciais do município, devidamen-
te cadastradas, que fa rão a doa-
ção para as crianças.

divulgação FSS

os brinquedos também podem ser entregues na sede do 
Fundo Social, no centro da cidade
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Na última terça-feira (9), um le-
vantamento publicado pelo Inge – 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística revelou que, em 2013, fo-
ram realizados 88 casamentos entre 
pessoas do mesmo sexo na Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte. 

Foram 47 uniões entre homens e 41 
entre mulheres. A sub-região de São 
José dos Campos foi a que apresentou 
o maior índice de registros – um total 
de quarenta. O Litoral Norte vem em se-
gundo lugar, com 19.

Pindamonhangaba registrou três ca-
samentos homoafetivos em 2013 e um 

em 2014. Desses, três foram entre ca-
sais femininos e apenas um entre par-
ceiros do sexo masculino.

Os casamentos entre pessoas do 
mesmo sexo começaram em maio de 
2013 e, por isso, este foi o primeiro ano 
que o IBGE os contabilizou. Em todo 
o país foram registrados 3.701 casos, a 
maioria – 1926 - entre mulheres.

Os precursores

Em 2013, a Tribuna do Norte trouxe 
a história das duas primeiras uniões: a 
primeira da cidade, entre Kaity (Evan-
dro) e Bruno; e a primeira entre mulhe-
res, o casal Maria Jakeline e Angélica.

A união entre Kaity e Bruno aconte-

ceu em 31 de agosto de 2013, no Cartó-
rio de Registro Civil do Município, com 
direito à noiva de vestido vermelho e 
uma pequena celebração pós-cartório, 
na residência de Keity.

O cuidador de idosos Evandro Paulo 
Rezende (que prefere ser chamado de 
Keity) e o ajudante geral Bruno Hono-
rato dos Santos foram declarados casa-
dos, recebendo a primeira certidão civil 
de casamento dada a um casal homos-
sexual emitida na cidade.

A família de Kaity e a de Bruno sem-
pre apoiaram o relacionamento do ca-
sal. Após um ano de ofi cialização da 
união, eles decidiram promover um 
almoço para comemorar as “Bodas de 
Papel”.

O Programa Deca – 
Delícias da Casa da Ami-
zade, encerrou mais um 
módulo de cursos gratui-
tos, oferecidos pela Casa 
da Amizade de Pindamo-
nhangaba com o apoio da 
Gerdau, Café Pindense e 
Pizzaria Querência.

Em 2014, foram ad-
ministrados três módu-
los de cursos. No primei-
ro módulo, duas turmas 
aprenderam receitas de 
vários tipos de salgados. 
No segundo, duas turmas 
tiveram aulas de receitas de 
produtos natalinos. Para 
encerrar, o terceiro módulo 
ensinou receitas de pratos 
doces e salgados para abri-
lhantarem as ceias de Natal 
e Ano Novo. Os cursos fo-
ram administrados pelas 
professoras voluntárias 
Ana Rosa Valise, formada 
em Gastronomia; e Adria-
na Gasparin, com forma-
ção em Técnico de Nutri-
ção e Dietética.

O terceiro módulo, 
encerrado nesta semana, 
foi complementado com 
a preparação do Almoço 
de Confraternização e de 
Encerramento para apro-

ximadamente 50 pesso-
as, na Casa da Amizade. 
O evento contou com a 
orientação das professo-
ras e da coordenadora do 
curso, a voluntária Maria 
Celeste de Oliveira.

Além do almoço, foram 
entregues os Certifi cados 
de Conclusão e o Caderno 
de Receitas com os conte-
údos ensinados durante as 
aulas. 

O Deca  entregou 109 
certifi cados para os alu-
nos que concluíram os 
módulos neste ano, e tem 
como objetivo ensinar no-
vas opções da área de culi-
nária para que as pessoas 
possam aumentar suas 
fontes de renda. 

As voluntárias da Casa 
da Amizade já planejam no-
vos módulos para 2015.  As 
inscrições serão realizadas 
de 23 a 27 de fevereiro e as 
aulas começam em março. 
Serão fechadas turmas com 
12 alunos. O primeiro mó-
dulo do ano terá como foco 
produtos para a Páscoa. 

Informações e inscri-
ções podem ser feitas na 
sede da Casa da Amizade ou 
pelo telefone 3642-3342. 

UM ANO DEPOIS

O primeiro comentário de ambos 
quando questionados como estão se 
resume em “estamos felizes e nos 
dando bem. Combinamos”, enfati-
zam.

A vida deles já mudou bastante 
após o casamento, e os dois vêm cole-
cionando muitos avanços. Eles con-
tinuam com vários planos, dentre 
eles realizar um casamento religioso 
em uma igreja de outro município, 
sobre a qual estão obtendo informa-
ções de cerimônias homoafetivas; 
aumentar a família – cuidando do 
fi lho de Bruno e adotar mais um, e 
comprar uma casa, pois ainda mo-
ram no mesmo terreno que a mãe da 
noiva. Além disso, Kaity dividiu com 
nossa equipe de reportagem que já 
deu entrada na justiça para mudar, 
ofi cialmente, de nome – o que deve 
demorar ainda mais uns dois anos. 
Kaity já está se informando e pes-
quisando, pois em breve, vai fazer a 
cirurgia de mudança efetiva de sexo. 

ENTRE MULHERES

No dia 8 de novembro de 2013, o 
casal de Moreira César, Maria Jake-
line de Oliveira Barbosa e Angélica 
Milena da Silva, também ofi cializa-
ram a união. A cerimônia, que ce-
lebrou um relacionamento inicia-
do em 1998 – entre idas e vindas 
- aconteceu em uma chácara.

Região passa de 80 casamentos entre 
pessoas do mesmo sexo; Pinda tem 4

Casa da Amizade encerra mais um 
módulo de cursos para comunidade

Divulgação

Ana Camila Campos Divulgação

O casal Kaity e Bruno Maria Jakeline e Angélica Milena

Participantes do curso e voluntárias após a entrega dos certifi cados

Os cursos da Casa da Amizade estão entre os melhores da região

Balanço foi feito pelo IBGE e é referente ao ano de 2013
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 298/2014 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 298/2014 de “Aquisição de materiais de expediente 
para atender s SEC e seus Departamentos”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 13/11/2014: 

ATA nº 209/2014 Empresa: COMERCIAL CENTER VALLE LTDA 

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 PC 
1.010.001.004089 ALMOFADA PARA 
CARIMBO, DE FELTRO, GRANDE, (12 X 8) 
CM, PRETA 
ALMOFADA PARA CARIMBO, DE FELTRO, 
GRANDE, (12 X 8) CM, PRETA 

JAPAN 1,55 50 

08 UNID. 
1.043.001.015292 APAGADOR PARA QUADRO 
NEGRO  
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO DE 
FELTRO, MEDINDO 180 MM DE 
COMPRIMENTO X 60 MM DE ALTURA X 20 
MM DE LARGURA, FORMATO ANATÔMICO 
FACILITANDO O SEU MANUSEIO. 

SOUZA 2,15 1.000 

16 CX 
1.010.002.004306 GIZ ESCOLAR BRANCO  
GIZ ESCOLAR CILÍNDRICO NA COR 
BRANCO, MEDIDAS APROXIMADAS 82 MM X 
11 MM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), 
ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO 
CONTENDO 50 UNIDADES. O PRODUTO 
DEVERÁ SER ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, 
NÃO SUJAR AS MÃOS, SER DE ALTA 
QUALIDADE, NÃO ESPALHAR PÓ, NÃO 
QUEBRAR FACILMENTE E SER PRODUZIDO 
COM GESSO ORTOPÉDICO, COM UMA FINA 
CAMADA PLASTIFICANTE, GARANTINDO 
UM GIZ TOTALMENTE ANTIALÉRGICO. 
INGREDIENTES: GIPSITA DESIDRATADA, 
ÁGUA E PLASTIFICANTE. CONTER NA 
EMBALAGEM AS SEGUINTES 
INFORMAÇÕES: MARCA INGREDIENTES, 
CÓDIGO DE BARRAS, TELEFONE DO 
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, 
VALIDADE, CONSERVAÇÃO E DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE 

ZIG GIZ 1,58 1.000 

20 RL 
1.043.001.015275 PAPEL ADESIVO 
TRANSPARENTE 450 MM X 25 M. DEVERÁ 
SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
ADESIVO ACRÍLICO 20 G. 
PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE 450 MM X 
25 M. DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: ADESIVO ACRÍLICO 20 G. 
LINER BASE: COUCHÊ 85 G/M² X FRONTAL 
FOSCO: 70 G/M² X GRAMATURA TOTAL 175 
G/M². ACONDICIONADA EM CAIXA DE 
PAPELÃO COM 06 ROLOS. 

PLAVITEC 26,61 600 

ATA nº 210/2014 Empresa: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA. LTDA. EPP 

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

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

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

04 UNID. 1.010.002.004416 APONTADOR PARA LAPIS 
JUMBO; PLASTICO RESISTENTE; COM 
DEPOSITO
DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM RESINA 
TERMOPLÁSTICA COM LÂMINAS EM AÇO 
CARBONO AFIADA.MEDINDO 
APROXIMADAMENTE: 1.6C M LARG.X 4.4 CM 
ALT. X 2.5 CM PROF. 

FABER 1,89 20.000 

15 UNID. 1.043.001.015311 PRANCHETA PORTÁTIL 
TAMANHO OFÍCIO NA COR FUMÊ 
PRANCHETA PORTÁTIL TAMANHO OFÍCIO 
NA COR FUMÊ, CONFECCIONADA EM 
POLIESTIRENO, MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 340 MM DE 
COMPRIMENTO X 240 MM DE LARGURA X 3 
MM DE ESPESSURA, COM ESCALA 
GRADUADA DE 15 CM E PRESILHA EM 
POLIESTIRENO NA COR FUMÊ MEDINDO 100 
MM, COM MICROSSERRILHAS PARA 
FACILITAR A FIXAÇÃO DO PAPEL. 
ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM 
FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, 
CONTENDO ETIQUETA COM CÓDIGO DE 
BARRA, MARCA E COR. 

WALEU 7,40 200 

ATA nº 211/2014 Empresa: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. EPP 

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

11 UNID. 
1.010.001.015305 PINCEL ATÔMICO COM 
PONTA CHANFRADA, COR AZUL 
PINCEL ATÔMICO – COM O CORPO EM 
RESINA TERMOPLÁSTICA COM A PONTA 
INDEFORMÁVEL, CHANFRADA E EM 
FELTRO COM ESPESSURA DE ESCRITA EM 
2.0MM / 4.5 MM /8.0 MM. PARA USO EM 
PAPEL, CARTOLINA, PAPELÃO. TINTA 
PERMANENTE NA COR AZUL A BASE DE 
CORANTES, ÁLCOOL, RESINAS, SOLVENTES, 
ADITIVOS E ÁGUA. PRODUTO 
RECARREGÁVEL, CORPO EM MATERIAL 
PLÁSTICO COM A TAMPA NA COR DA 
TINTA. 

RADEX 1,33 1.000 

12 UNID. 
1.010.001.015306 PINCEL ATÔMICO COM 
PONTA CHANFRADA, COR VERMELHA 
PINCEL ATÔMICO – COM O CORPO EM 
RESINA TERMOPLÁSTICA COM A PONTA 
INDEFORMÁVEL, CHANFRADA E EM 
FELTRO COM ESPESSURA DE ESCRITA EM 
2.0 MM/4.5 MM/8.0 MM. PARA USO EM 
PAPEL, CARTOLINA, PAPELÃO. TINTA 
PERMANENTE NA COR VERMELHA A BASE 
DE CORANTES, ÁLCOOL, RESINAS, 
SOLVENTES, ADITIVOS E ÁGUA. PRODUTO 
RECARREGÁVEL, CORPO EM MATERIAL 
PLÁSTICO COM A TAMPA NA COR DA 
TINTA. 

RADEX 1,33 1.000 
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13 UNID. 
1.010.001.015307 PINCEL ATÔMICO PONTA 
CHANFRADA, COR PRETA 
PINCEL ATÔMICO – COM O CORPO EM 
RESINA TERMOPLÁSTICA COM A PONTA 
INDEFORMÁVEL, CHANFRADA E EM 
FELTRO COM ESPESSURA DE ESCRITA EM 
2.0MM/4.5MM/8.0MM. PARA USO EM PAPEL, 
CARTOLINA, PAPELÃO. TINTA 
PERMANENTE NA COR PRETO A BASE DE 
CORANTES, ÁLCOOL, RESINAS, SOLVENTES, 
ADITIVOS E ÁGUA. PRODUTO 
RECARREGÁVEL, CORPO EM MATERIAL 
PLÁSTICO COM A TAMPA NA COR DA 
TINTA. 

RADEX 1,33 1.000 

14 UNID. 
1.010.001.015308 PINCEL ATÔMICO PONTA 
CHANFRADA, COR VERDE 
PINCEL ATÔMICO – COM O CORPO EM 
RESINA TERMOPLÁSTICA COM A PONTA 
INDEFORMÁVEL, CHANFRADA E EM 
FELTRO COM ESPESSURA DE ESCRITA EM 
2.0MM/4.5MM/8.0MM. PARA USO EM PAPEL, 
CARTOLINA, PAPELÃO. TINTA 
PERMANENTE NA COR VERDE A BASE DE 
CORANTES, ÁLCOOL, RESINAS, SOLVENTES, 
ADITIVOS E ÁGUA. PRODUTO 
RECARREGÁVEL, CORPO EM MATERIAL 
PLÁSTICO COM A TAMPA NA COR DA 
TINTA. 

RADEX 1,33 1.000 

ATA nº 212/2014 Empresa: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. EPP 

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 PC 
1.010.001.004174 ALMOFADA PARA 
CARIMBO, DE PC FELTRO, GRANDE, (12 X 
8) CM, VERMELHA 
ALMOFADA PARA CARIMBO, DE FELTRO, 
GRANDE, (12X8) CM, VERMELHA 

RADEX 1,57 50 

10 UNID. 
1.010.001.015304 PERFURADOR METÁLICO 
COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 
FOLHAS 
PERFURADOR METÁLICO COM 
CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 FOLHAS, 
COMPOSTO POR LIXEIRA COM ABERTURA 
INTELIGENTE, DE MODO QUE NÃO SEJA 
NECESSÁRIO RETIRAR A BANDEJA INTEIRA 
PARA A REMOÇÃO DE RESÍDUOS, APOIO 
ANATÔMICO EMBORRACHADO E ESCALA 
REMOVÍVEL. DEVERÁ CONSTAR NO 
PRODUTO SIMBOLOGIA DE MATERIAL 
RECICLÁVEL EM ALTO RELEVO. O 
PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO 
INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO E 
REEMBALADO EM CAIXA UNITÁRIA COM 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 
FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR, MARCA 
DADOS DO PRODUTO, CÓDIGO DE BARRAS, 
SIMBOLOGIA DE MATERIAL RECICLÁVEL. 

MAKE 6,68 1.000 

18 PC 
1.043.001.015270 PAPEL CANSON 140 G/M2 - 
TAMANHO A4 (210 X 297 MM). 
PAPEL CANSON 140 G/M2 – TAMANHO A4 
(210 X 297 MM) PACOTE COM 20 FOLHAS. 
DEVERA CONTAR NA EMBALAGEM 
MEDIDA, GRAMATURA E NOME DO 
FABRICANTE

ZOLAR 1,73 20.000 
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13 UNID. 
1.010.001.015307 PINCEL ATÔMICO PONTA 
CHANFRADA, COR PRETA 
PINCEL ATÔMICO – COM O CORPO EM 
RESINA TERMOPLÁSTICA COM A PONTA 
INDEFORMÁVEL, CHANFRADA E EM 
FELTRO COM ESPESSURA DE ESCRITA EM 
2.0MM/4.5MM/8.0MM. PARA USO EM PAPEL, 
CARTOLINA, PAPELÃO. TINTA 
PERMANENTE NA COR PRETO A BASE DE 
CORANTES, ÁLCOOL, RESINAS, SOLVENTES, 
ADITIVOS E ÁGUA. PRODUTO 
RECARREGÁVEL, CORPO EM MATERIAL 
PLÁSTICO COM A TAMPA NA COR DA 
TINTA. 

RADEX 1,33 1.000 

14 UNID. 
1.010.001.015308 PINCEL ATÔMICO PONTA 
CHANFRADA, COR VERDE 
PINCEL ATÔMICO – COM O CORPO EM 
RESINA TERMOPLÁSTICA COM A PONTA 
INDEFORMÁVEL, CHANFRADA E EM 
FELTRO COM ESPESSURA DE ESCRITA EM 
2.0MM/4.5MM/8.0MM. PARA USO EM PAPEL, 
CARTOLINA, PAPELÃO. TINTA 
PERMANENTE NA COR VERDE A BASE DE 
CORANTES, ÁLCOOL, RESINAS, SOLVENTES, 
ADITIVOS E ÁGUA. PRODUTO 
RECARREGÁVEL, CORPO EM MATERIAL 
PLÁSTICO COM A TAMPA NA COR DA 
TINTA. 

RADEX 1,33 1.000 

ATA nº 212/2014 Empresa: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. EPP 

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 PC 
1.010.001.004174 ALMOFADA PARA 
CARIMBO, DE PC FELTRO, GRANDE, (12 X 
8) CM, VERMELHA 
ALMOFADA PARA CARIMBO, DE FELTRO, 
GRANDE, (12X8) CM, VERMELHA 

RADEX 1,57 50 

10 UNID. 
1.010.001.015304 PERFURADOR METÁLICO 
COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 
FOLHAS 
PERFURADOR METÁLICO COM 
CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 FOLHAS, 
COMPOSTO POR LIXEIRA COM ABERTURA 
INTELIGENTE, DE MODO QUE NÃO SEJA 
NECESSÁRIO RETIRAR A BANDEJA INTEIRA 
PARA A REMOÇÃO DE RESÍDUOS, APOIO 
ANATÔMICO EMBORRACHADO E ESCALA 
REMOVÍVEL. DEVERÁ CONSTAR NO 
PRODUTO SIMBOLOGIA DE MATERIAL 
RECICLÁVEL EM ALTO RELEVO. O 
PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO 
INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO E 
REEMBALADO EM CAIXA UNITÁRIA COM 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 
FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR, MARCA 
DADOS DO PRODUTO, CÓDIGO DE BARRAS, 
SIMBOLOGIA DE MATERIAL RECICLÁVEL. 

MAKE 6,68 1.000 

18 PC 
1.043.001.015270 PAPEL CANSON 140 G/M2 - 
TAMANHO A4 (210 X 297 MM). 
PAPEL CANSON 140 G/M2 – TAMANHO A4 
(210 X 297 MM) PACOTE COM 20 FOLHAS. 
DEVERA CONTAR NA EMBALAGEM 
MEDIDA, GRAMATURA E NOME DO 
FABRICANTE

ZOLAR 1,73 20.000 
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21 UNID. 
1.043.001.015290 PLACA DE BORRACHA 
ATOALHADA NAS CORES SORTIDAS, 
MEDINDO APROX. 500 MM X 400 MM 
PLACA DE BORRACHA ATOALHADA NAS 
CORES SORTIDAS, LAVÁVEL, ATÓXICA, 
EMBORRACHADA, NÃO PERECÍVEL, COM 
TEXTURA HOMOGÊNEA, MEDINDO 500 MM 
X 400 MM X 2 MM. O PRODUTO DEVERÁ VIR 
EMBALADO EM SACO PLÁSTICO 
TRANSPARENTE CONTENDO 10 UNIDADES. 
DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 
FABRICANTE MARCA CÓDIGO DE BARRAS, 
REFERÊNCIA, COR. 

MILIU 1,32 10.000 

22 UNID. 
1.043.001.015251 TESOURA ESCOLAR – 
PONTA ARREDONDADA: CABO COLORIDO 
TESOURA ESCOLAR – PONTA 
ARREDONDADA: CABO COLORIDO 100 % 
POLIPROPILENO E LAMINA DE CORTE 
PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, 
ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA 1,2 MM E 
MEDIDA MÍNIMA DE 130 MM. A TESOURA 
DEVERÁ POSSUIR CORTE LIMPO E 
EFICIENTE DEVENDO VIR AFIADA DE 
FABRICA. AS LAMINAS DEVEM SER 
FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSO 
METÁLICO OU OUTRO SISTEMA DE 
FIXAÇÃO QUE ASSEGURE O PERFEITO 
AJUSTE ENTRE AS LAMINAS, SEM FOLGAS E 
SEM PREJUÍZO DE SUA FUNÇÃO. O 
PRODUTO DEVERA VIR ACONDICIONADO 
EM BLISTER CONTENDO MARCA E 
PROCEDÊNCIA ALÉM DE TODAS AS 
INFORMAÇÕES EXIGIDAS. 

TRAMONTIN
A

4,55 50.000 

ATA nº 213/2014 Empresa: PARCO PAPELARIA LTDA 

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

09 UNID. 1.010.001.015297 CANETA PARA QUADRO 
BRANCO, RECARREGÁVEL POR SISTEMA 
DE REFIL, PONTA MEDIA
CANETA PARA QUADRO BRANCO 
RECARREGÁVEL POR SISTEMA DE REFIL 
PONTA MÉDIA REDONDA, CORPO MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 130 MM DE 
COMPRIMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS, 
MARCA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
IMPRESSO, TAMPA DE ALTO ENCAIXE COM 
RANHURAS, TINTA Á BASE DE ÁLCOOL, 
NÃO TÓXICA. COMPOSIÇÃO: RESINAS 
TERMOPLÁSTICAS, TINTA Á BASE DE 
SOLVENTE E, PONTA DE POLIÉSTER. 
PRODUTO EM CX DE PAPELÃO CONTENDO 
12 UNIDADES. CORES: AZUL, VERMELHO, 
PRETO E VERDE, CONSTAR NO PRODUTO 
CÓDIGO DE BARRAS, VALIDADE, ORIGEM, 
MARCA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 
FABRICANTE.

PILOT 4,40 1.020 

ATA nº 214/2014 Empresa: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI 

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

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

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

03 PC 
1.010.001.004232 PAPEL SULFITE 
COLORIDO - A4 210X297 - 75G - PACOTE 
COM 500 FOLHAS 
PAPEL SULFITE - GRAMATURA 75G/M2, 
FORMATO A4 (210X297MM) PACOTE COM 
500 FOLHAS. EMBALAGEM REVESTIDA DE 
BOPP. CORES: AZUL/ AMARELO/ VERDE/ 
ROSA.

REPORT 10,98 1.600 

ATA nº 215/2014 Empresa: RIVALDO VALERIO NETO EPP 

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

05 UNID. 
1.043.001.015265 FITA CREPE, MEDINDO 18 
MM DE LARGURA X 50 M DE 
COMPRIMENTO 
FITA CREPE, MEDINDO 18 MM DE LARGURA 
X 50 M DE COMPRIMENTO, INDICADA PARA 
MASCARAMENTO DE PINTURAS, 
IDENTIFICAÇÃO DE UTENSÍLIOS 
ESCOLARES ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES. 
EM SEU CORPO CONSTAR DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, 
VALIDADE, MARCA. COMPOSIÇÃO: PAPEL 
CREPADO, TRATADO COM RESINAS, 
ADESIVO E BORRACHA E TUBETE DE 
PAPEL. DEVERÁ SER   ACONDICIONADA EM 
PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 6 ROLOS, 
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 
FABRICANTE E CÓDIGO DE BARRAS. 

F.FLAX 1,63 30.000 

17 CX 
1.010.002.004398 GIZ ESCOLAR COLORIDO  
GIZ ESCOLAR CILÍNDRICO COLORIDO, 
MEDIDAS APROXIMADAS, 82 MM X 11 MM 
(COMPRIMENTO X DIÂMETRO), 
ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO 
CONTENDO 50 UNIDADES. O PRODUTO 
DEVERÁ SER NÃO TÓXICO, ANTIALÉRGICO, 
NÃO SUJAR AS MÃOS, SER DE ALTA 
QUALIDADE, NÃO ESPALHAR PÓ, NÃO 
QUEBRAR FÁCIL E SER PRODUZIDO COM 
GESSO ORTOPÉDICO, COM UMA FINA 
CAMADA PLASTIFICANTE, GARANTINDO 
UM GIZ TOTALMENTE ANTIALÉRGICO. 
INGREDIENTES: GIPSITA DESIDRATADA, 
ÁGUA E PLASTIFICANTE. CONTER NA 
EMBALAGEM AS SEGUINTES 
INFORMAÇÕES: MARCA INGREDIENTES, 
CÓDIGO DE BARRAS, TELEFONE DO 
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, 
VALIDADE, CONSERVAÇÃO E DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE 

ZIG GIZ 2,34 1.000 

19 FL 
1.043.001.015273 PAPEL CELOFANE FEITO 
DE POLIPROPILENO BIORIENTADO 
(BOOP)
PAPEL CELOFANE FEITO DE 
POLIPROPILENO BIORIENTADO (BOOP), 
COM GRAMATURA DE 18 G/M², FORNECIDO 
EM FOLHA DE 20 MICON, NO TAMANHO 
(85X100) CM, NA COR AMARELO, AZUL, 
VERMELHO, VERDE E ROSA INCLUIR: - 
ROLO COM 50 FOLHAS 

CROMUS 0,58 30.000 

* Publicar 01 Vez 
Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2014.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO

PROCESSO Nº0008509-26.2012.8.26.0445

O(A) Doutor(a) HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por este Juízo se processa uma ação de USUCAPIÃO, requerida por INDALECIO 
LOPES GARCIA FILHO e SILVANA HESPANHOL LOPES GARCIA, tendo por objeto um imóvel 
sito à Rua Soldado Roberto Marcondes, nº412, Campo Alegre, em Pindamonhangaba/SP, que 
se confronta com Eduardo Correa; Izaltino Escócio; Guilherme José Gama Pestana e Luiz Alves 
Pacheco, com área de 510,98m², composto de construção de um prédio n°412 com 235,30m². 
Descrições minuciosas encontram-se nos autos, à disposição de qualquer interessado. Os autores 
adquiriram 390m² do imóvel em 1989, destacada de área maior da matrícula nº17062, através 
de Proposta para Compra de Imóvel firmada com Aurélia de Hoyo Pestanaf, viuva-meeira de 
Godofredo Pestana. E adquiriram 123,64m² do imóvel, correspondente ao terreno de fundos, 
área destacada da área maior da matrícula nº17055 em 1994, através de Escritura Pública de 
Compra e Venda firmada com Mario Amadei e s/mr Celeste Wanda da Gama Pestana Amadei. A 
Escritura Pública não pode ser levada a registro uma vez que foi efetivada venda de parte ideal 
que não corresponde a qualquer das áreas desmembradas da matrícula. Alegam os autores serem 
possuidores do imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta, há mais de 23 anos no caso da 
1ª área e há 18 anos no caso da 2ª área. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 dias, 
contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 
autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.

LICENÇA DA CETESB
MARIA JUCELI M. FURTADO CERÂMICA - ME torna público que recebeu 
da CETESB a Renovação da Licença de Operação Nº  3004661 , válida 
até 21/11/2018, para Artesanato em cerâmica, louça, porcelana ou barro 
cozido; fabricação d , sito à LADEIRA BARÃO DE PINDAMONHANGABA, 
52, BOSQUE DA PRINCESA, PINDAMONHANGABA - SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.734, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014.
Declara de Utilidade Pública o SPORT CLUB PINDENSE.
(Projeto de Lei nº 162/2014, de autoria do Vereador Ricardo Piorino)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. Fica declarado de Utilidade Pública o SPORT CLUB PINDENSE.
Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de novembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 28 de novembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

LICENÇA DA CETESB

RS COMÉRCIO E MANUT. DE MÁQ. IND. LTDA. ME. torna público que 
solicitou junto a Cesteb Taubaté e renovação da licença de operação, cito 
à Rua Ponciano Pereira, 511 Campinas, Pindamonhangaba/SP.

COMUNICADO
O Sitio Ogapora sito a estrada Municipal do Pinhão do Borba em Pindamonhangaba, 
declara que o Sr. ADRIANO HENRIQUE DA SILVA, portador da carteira de trabalho 
nº 0078836 série 00419 - SP está ausente de seu emprego desde o período da tarde 
do dia 06 de novembro de 2014 configurando assim o abandono de emprego de 
acordo com as leis trabalhistas vigente no país.

 FUNÇÃO 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
AUXILIAR DE LIMPEZA 
AUXILIAR DE SECRETÁRIA(vaga para pessoas com deficiência) 
ENCARREGADO DE FERRAMENTARIA 
ESFIREIRO 
MARCENEIRO DE MÓVEIS 
PIZZAIOLO 
PROFESSOR DE ESPANHOL 
PROJETISTA DE MÓVEIS 
RECEPCIONISTA ATENDENTE(vaga para pessoas com deficiência) 
TÉCNICO EM GESSO HOSPITALAR 
VENDEDOR EXTERNO(material de construção) 
VENDEDOR INTERNO 
VIGILANTE 

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRA CESAR
DATA: 05/12/2014

Acesse o site:maisemprego.mte.gov.brou  comparecer ao PAT: para cadastro
Av. Albuquerque lins, Nº 138 – São Benedito – Pindamonhangaba-SP ou na
Av. José Augusto Mesquita, Nº 170 – Subprefeitura- Moreira césar.
O horário de segunda à sexta das 8:00 as 16:00 horas, munido de PIS ativo, carteira 
de Trabalho, RG E CPF.
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Instituto IA3 e Embraer firmam 
convênio para próximo ano

Alunos da ‘Federal de Lavras’ 
visitam centro de pesquisa

O Instituto IA3 tem um 
novo parceiro para superar 
os desafios e metas de 2015. 
A instituição assinou um 
convênio com o Instituto 
Embraer

A parceria surgiu da 
participação e inscrição do 
Instituto IA3 no PPS -  Pro-
grama Parceria Social 2014 
do Instituto Embraer, que 
visa apoiar entidades sociais 
da região de São José dos 
Campos, Botucatu e Gavião 
Peixoto, localidades onde a 
empresa possui unidades e 
operações. Das dezenas de 
entidades inscritas, o Insti-
tuto IA3 foi uma das seis se-
lecionadas para a região de 
São José dos Campos.

O recurso recebido será 
investido na aquisição de 
equipamentos para am-

pliação do Projeto Aprendiz 
na Empresa, que tem por 
objetivo promover o desen-
volvimento, a qualificação 
e inserção no mercado de 
trabalho de jovens e ado-
lescentes das comunidades 
vulneráveis do município de 
Pindamonhangaba.

“Atualmente temos 57 
jovens trabalhando nas 
empresas. Nosso objetivo 
é ampliar este número em 
2015 e dar mais um pas-
so ao encontro de nossa 
meta, que é ter 150 jovens 
do município qualificados 
e trabalhando nas empre-
sas da região. Estar entre 
as escolhidas nos impul-
siona e mostra que esta-
mos no caminho certo”, 
diz o presidente do IA3, 
Charles Almeida.

O projeto Apren-
diz teve início em 
2008 e tem crescido 
ano a ano. “Muito 
mais do que quali-
ficar o jovem para o 
mercado de trabalho, 
buscamos promover 
seu desenvolvimento 
integral, garantindo 
que ele possa firmar 
seu lugar na socieda-
de”, comenta a coor-
denadora do projeto, 
Rosemeri Seixas.

Rafael Takei, um 
dos facilitadores en-
volvidos e principal 
responsável pela bus-
ca de oportunidades 
e inserção dos jovens 
no mercado, está sa-
tisfeito com o pro-
gresso do programa. 
“O nosso diferencial é 
prover um adequado 
preparo antes de o jo-
vem ter a experiência 
prática na empresa”, 
diz.

Além dos profis-
sionais remunerados, 
diversos voluntários, 
educadores e exe-
cutivos se dedicam 
para que os jovens 
se desenvolvam. No 
evento, eles foram re-
presentados pelo Pro-
fessor de Empreende-
dorismo da Funvic, 
André Aquino, e pela 
facilitadora, Ana Pau-
la Ultramari.

A ação contou com 
a presença de diver-
sas autoridades pú-
blicas da região de 
São José dos Campos, 
entre elas a diretora 
de Assistência Social 
de Pindamonhanga-
ba e a secretária dos 
Conselhos Executivos 
do município.

Na última semana, o 
produtor rural de Pin-
damonhangaba José 
Francisco Ruzene (Chi-
cão Ruzene) recebeu 
um grupo de alunos da 
Ufla – Universidade 
Federal de Lavras, que 
conheceram o processo 
de melhoramento de-
senvolvido pelo Cipar - 
Centro de Intercâmbio 
e Pesquisa de Arroz Ru-
zene. O grupo faz parte 
do PET - Programa de 
Educação Tutorial, li-
gado a FDE – Funda-
ção de Desenvolvimen-
to da Educação. 

No Cipar, a visita foi 
monitorada pela enge-
nheira agrônoma Maria 
Oséas Ruzene, e tam-
bém contou com o apoio 
do engenheiro agrôno-

Evolução

Professores formados 
no programa federal 
de alfabetização
MARIA FERNANDA MUNhOz

***
A Prefeitura de Pin-

damonhangaba rea-
lizou, na quinta-feira 
(11), o seminário de en-
cerramento do PNAIC 
– Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Ida-
de Certa, na Câmara 
Municipal, com apre-
sentação dos trabalhos 
realizados e entrega de 
certificados aos 302 
professores participan-
tes.

O PNAIC é uma 
parceria da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria 
de Educação e Cultura, 
com o Governo Fede-

ral, por meio do Minis-
tério da Educação. Esse 
é o segundo ano que 
a cidade participa do 
Pacto, que tem como 
objetivo alfabetizar os 
alunos até 8 anos. A 
meta é que 100% dos 
alunos tenham domí-
nio de leitura, escrita 
e resolução de proble-
mas.

Neste ano, o foco 
principal foi a mate-
mática (em 2013, foi 
a língua portuguesa), 
por meio da realização 
de oito encontros com 
os professores do 1º ao 
3º ano, divididos em 
duas práticas para for-
mação. 

mo da Cati - Coorde-
nadoria de Assistência 
Técnica Integral, Glênio 
Wilson de Campos. 

Durante a visita, os 
estudantes conferiram 
as lavouras de pesqui-
sas de novos cultivares.  
Chicão Ruzene expli-
cou que a ideia de criar 
um centro de pesqui-
sas, surgiu a partir da 
necessidade de ofere-
cer novos produtos ao 
consumidor. “O Bra-
sil acaba consumindo 
muitos produtos im-
portados, sendo que te-
mos condições de pro-
duzir novas sementes 
por aqui”. Maria Oséas 
deu as boas-vindas ao 
grupo e afirmou ser 
um momento bastante 
importante a recepção 

de um grupo da Uni-
versidade. “Sou for-
mada há 30 anos e só 
agora comecei a traba-
lhar com pesquisa, es-
tou fazendo o caminho 
contrário e descobrin-
do que o processo não é 
tão difícil como parecia, 
mas, exige paciência e a 
coragem para arriscar”, 
comentou. Ela afirmou 
que a troca de informa-
ções no setor de pesqui-
sa é extremamente im-
portante. 

Para a professora e 
Dra. em genética e me-
lhoramento de planta 
Flávia Barbosa Silva 
Botelho, responsável 
pelo grupo, a oportu-
nidade de levar os es-
tudantes para o campo 
é importante. “Essas 

visitas garantem a vi-
sualização de tudo que 
estudamos em sala de 
aula, agrega valor ao 
estudo desenvolvido”. 
Ela explica que não co-
nhecia o trabalho de 
Chicão Ruzene, mas fi-
cou sabendo por meio 
de contatos da Uni-
versidade. “É simples-
mente brilhante saber 
que existe uma em-
presa tão completa na 
área do arroz. Que uma 
empresa familiar tem 
desenvolvimento e tec-
nologia para pesquisa, 
tendo ainda grande su-
cesso comercial”. 

Para Victor hugo 
Silva Santos, Pinda-
monhangabense e alu-
no da Ufla, a visita foi 
muito gratificante, es-

pecialmente, porque foi 
ele quem apresentou o 
trabalho sobre “arro-
zes especiais”, gerando 
o interesse nos outros 
alunos de conhecerem 
o Centro de Intercâm-
bio. “Na teoria é muito 
difícil entender toda a 
disciplina, mas, com 
essas visitas técnicas 
podemos ter contato 
na prática, com tudo 
que estudamos”. 

A visita terminou 
no laboratório, onde 
a professora mostrou 
aos alunos e aos direto-
res da empresa, o pro-
cedimento que faz no 
cruzamento de novas 
sementes. 

Mais informações 
sobre o Cipar (12) 
3648-2298.

Representantes da Embraer e direção do Instituto IA3

Estudantes conheceram as plantações de arrozes no Centro de Intercâmbio
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 313/2014 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 313/2014 de “Aquisição de cartuchos e toners para 
consumo dos Departamentos, Setores e Secretarias da Prefeitura de Pindamonhangaba 
pelo período de 12 meses”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com 
validade de 12 meses, assinadas em 19/11/2014: 

ATA nº 216/2014 Empresa: LEANDRO MOUTINHO CAÇAPAVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA LTDA. EPP 

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 PC 1.021.001.008319 CARTUCHO DE TINTA 97 
TRICOLOR PN: 9363 WL. 
CARTUCHO DE TINTA 97 TRICOLOR PN:9363 
WL 

HP ORIGINAL 129,00 21 

02 PC 1.021.001.008341 CARTUCHO 51649A - 
TRICOLOR - 22,8 ML 
CARTUCHO 51649A - TRICOLOR - 22,8 ML 

HP ORIGINAL 143,00 02 

03 PC 1.021.001.013922 TONER PARA HP305A CE 
410A PRETO 
TONER PARA HP CE 410A PRETO PARA 
LASER JET PRO 400 COLOR 475DN. 

HP ORIGINAL 400,00 36 

04 PC 1.021.001.013923 TONER PARA HP305A CE 
411A AZUL 
TONER PARA HP CE 411A AZUL PARA LASER 
JET PRO 400 COLOR 475DN. 

HP ORIGINAL 570,00 24 

ATA nº 217/2014 Empresa: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

05 PC 1.021.001.013924 TONER PARA HP305A CE 
412A AMARELO 
TONER PARA HP CE 412ª AMARELO PARA 
LASER JET PRO 400 COLOR 475DN. 

HP 567,00 26 

06 PC 1.021.001.013925 TONER PARA HP305A CE 
413A MAGENTA 
TONER PARA HP CE 413ª MAGENTA PARA 
LASER JET PRO 400 COLOR 475DN. 

HP 567,00 24 

07 UNID. 1.021.001.013944 TONER 64015HA PARA 
IMPRESSORA LEXMARK T640/642/644 
TONER 64015HA PARA IMPRESSORA 
LEXMARK T640/642/644, 21000 PÁGINAS. 

LEXMARK 1.890,00 14 

08 UNID. 1.021.001.014161 TONER MLT-D 205 E, PARA 
IMPRESSORA SANSUNG SCX 5637. 
TONER ORIGINAL, COM CAPACIDADE PAR 
10.000 CÓPIAS. 

HP 388,11 12 

09 UNID. 1.021.001.014163 TONER 131X CYAN 
(CF211X) PARA HP LASERJET 
TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 
PRO 200 COLOR 276NW. CAPACIDADE 2.400 
PÁGS. 

HP 369,27 38 

10 UNID. 1.021.001.014164 TONER 131X BLACK 
(CF210X) PARA HP LASERJET 
TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 
PRO 200 COLOR 276NW. CAPACIDADE 2.400 
PÁGS. 

HP 343,03 43 

11 UNID. 1.021.001.014165 TONER 131X YELLOW 
(CF212X) PARA HP LASERJET 
TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 
PRO 200 COLOR 276NW. CAPACIDADE 2.400 
PÁGS 

HP 369,93 36 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

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

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

12 UNID. 1.021.001.014166 TONER 131X MAGENTA 
(CF213X) PARA HP LASERJET 
TONER PARA IMPRESSO                             RA 
HP LASERJET PRO 200 COLOR 276NW. 
CAPACIDADE 2.400 PÁGS. 

HP 382,23 36 

14 UNID. 1.021.001.015685 TONER CE255X PARA HP 
LASERJET 500MFP 

HP 950,00 24 

15 PC 1.021.001.016528 TONER 60 BX 
TONER LEXMARK 60BX PARA 
IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS 
LEXMARK MX510, MX511, MX610 E MX611. 
RENDE 20.000 PÁGINAS. 

LEXMARK 1.309,59 24 

* Publicar 01 Vez Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  5.733, DE 28 DE NOVEMBRO DE 
2014.
Inclui o Dia Municipal da Pessoa com 
Síndrome de Down na cidade de 
Pindamonhangaba e dá outras providências. 
(Substitutivo ao Projeto de Lei nº 47/2014, de 
autoria do Vereador Roderley Miotto)
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°. Fica instituído o Dia Municipal de 
Conscientização da Pessoa com Síndrome 
de Down, a ser realizado anualmente, no dia 
21 de março, passando o mesmo a integrar 
o Calendário Oficial de datas e eventos do 
Município de Pindamonhangaba.
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 28 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 28 de novembro de 
2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  5.736, DE 28 DE NOVEMBRO DE 
2014.
Institui e inclui no calendário oficial 
do Município o DIA MUNICIPAL DE 
CONSCIENTIZAÇÃO A FIBROMIALGIA, a 
ser realizado anualmente no dia 12 de maio.
(Projeto de Lei nº 179/2014, de autoria 
do Vereador Carlos Eduardo de Moura – 
Magrão)
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°. Fica instituído o DIA MUNICIPAL DE 
CONSCIENTIZAÇÃO A FIBROMIALGIA, a 
ser celebrado no dia 12 de maio, Dia Mundial 
de Conscientização a Fibromialgia.
Parágrafo único: A programação do DIA 
MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO A 
FIBROMIALGIA deve proporcionar maiores 
informações quanto aos sintomas e possíveis 
tratamentos da doença.
Art. 2º. O DIA MUNICIPAL DE 
CONSCIENTIZAÇÃO A FIBROMIALGIA 
deverá constar no Calendário Oficial do 
Município.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 28 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 28 de novembro de 
2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.735, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014.
Declara de Utilidade Pública a LIGA 
PINDAMONHANGABENSE MUNICIPAL 
DE FUTEBOL SETE/SOCIETY.
(Projeto de Lei nº 164/2014, de autoria do 
Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito 
Municipal de Pindamonhangaba, faz 
saber que a Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba aprova e ele promulga 
a seguinte Lei:
Art. l°. Fica declarada de Utilidade Pública 
a LIGA PINDAMONHANGABENSE 
MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE/
SOCIETY.
Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de novembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos em 28 de novembro de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

Pindamonhangaba 12 de dezembRo de 2014Tribuna do Norte12

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

RESOLUÇÃO N.º 32 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2014.
Divulga a aprovação de projetos sociais para 2015, autoriza a captação de recursos via 

Fumcad e dá outras providências.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das atribuições 
estabelecidas na Lei Municipal nº. 2.626/91,
Considerando o disposto no inciso V do art. 260-I da Lei 8.069/90,
Considerando as Resoluções Conanda nº. 105/2005, 106/2005 e 116/2006 que dispõem 
sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente,
Considerando a 18ª reunião ordinária, ocorrida em 21/10/2014;
Resolve:
Art. 1º - Divulgar à sociedade que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 
aprovou os Projetos Sociais para execução em 2015 com recursos do FUMCAD - Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme o anexo I;
Art. 2º - Autorizar a captação de recursos através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – FUMCAD, para financiamento dos referidos Projetos.
Art. 3º - Informar que das doações ao FUMCAD, dirigidas ou não dirigidas, serão retidos 15%, 
sendo que 5% serão repassadas às Instituições de acolhimento de crianças e adolescentes, 
conforme determinação legal (ECA) e 10% serão reservados para fortalecimento do CMDCA e/ou 
financiamento de projetos não contemplados por captação direta.
Art. 4º - Ratificar que serão cancelados os projetos analisados pela comissão e que apresentaram 
pendências, se não resolvidas até o momento da deliberação de recursos.
Art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 4 de novembro de 2014.

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA

Criado pela Lei Municipal nº. 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 Art. 88 Inc II
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro – CEP 12.400-220
Tel./Fax: (12)3643-2223
E-mail:  cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

RESOLUÇÃO N.º 32 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2014. 

ANEXO I – RELAÇÃO DOS PROJETOS 

Entidade Projeto

APAE 

"Ao meu alcance"- Horta Suspensa  

Informática na Escola 

Salão de limpeza para carros 

Associação Pindamonhangabense de Amor 
Exigente - Apamex Amor Exigentinho 

Associação Pró Coalizões Comunitárias 
Antidrogas do Brasil Pinda bairro 2015 

Associação para Auxílio da Criança e do 
Adolescente - Projeto crescer 

Projeto Banda Lyra crescer 

Projeto comunidade em Ação 

Casa Transitória Fabiano de Cristo 
Espaço da Criança Anália Franco 

Sustentando a Esperança/2015 

IA3

Aprendiz na empresa  

Atores sociais 

Cubo ambiental 

Primeiros passos 

Lar Irmã Júlia Biblioteca Irmã Julia 

Liceu Coração de Jesus - Salesianos Fazendo arte 

Associação dos Cooperadores Salesianos - 
Projeto Jataí 

Sinfonia

Projeto Focando Vidas 

Projeto na Ponta dos Pés 

RESOLUÇÃO N.º 32 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 366/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 366/14, referente à “Aquisição de 
cobertura tipo concha, e instalação em cima de um palco de alvenaria, no Parque da Cidade”, com 
encerramento dia 30/12/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h 
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 361/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. 
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 361/14, referente à “Contratação 
de empresa para locação de estruturas, com ou sem mão obra, responsabilidade técnica em 
montagem, desmontagem e operação em estruturas metálicas, para coberturas, pisos, e afins 
para atendimento apoiar as festividades do calendário oficial do município de Pindamonhangaba 
e eventos realizados pela Prefeitura por um período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 
30/12/14 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, 11 de dezembro de 2014. 
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ESPORTES
Ferroviária é campeã no sub 18

Márcio, Gleison, Nilo, Bruno, Thiago, Gabriel, Paulo Augusto, João Vitor, Guilherme, Gabriel, 
João Vitor Santos e Matheus Oliveira. Técnico Nilo Araújo e massagista Ico Soares (o técnico 
ofi cial Torão fi cou fora da fi nal)

A Ferroviária conquistou 
o título da categoria sub 18 
de futsal do Salonão, orga-
nizado pela Liga, na quar-
ta-feira (10), no ginásio de 
esportes do Tabaú, após ba-
ter o Santa Luzia por 3 x 0 
- com gols de Márcio, Bruno 
e Thiago. Em terceiro lugar 
fi cou o Castolira.

Participaram da pre-
miação José Benedito Co-
elho “Pintado” (presiden-
te da Liga de Futsal) e o 
secretário de Esportes da 
Prefeitura.

Pintado destacou a dis-
ciplina como fator funda-
mental em todas as compe-
tições realizadas pela Liga. 
“Não toleramos irregulari-

dades e atos anti-futebol, 
que são punidos conforme 
determina o regulamento”.

 

Sub 12 fi cou com o 
Primeiros Passos A
Pela categoria sub 12, 

o campeão foi o Primei-
ros Passos A, que venceu a 
Ferroviária.

DESTAQUES

Artilheiro – Éverton do 
Unidos do Castolira , 12 
gols marcados.
Melhor Defesa – 
Ferroviária com três gols 
sofridos.
Troféu Disciplina – 
Jovens de Atitude.

Malha decide título no domingo

SUB 9

Domingo (14)

Terra dos Ipês x PS Gerezim, 
às 8 horas, no Macedão
Ferroviária x Etna, 
às 8h15, no Boa Vista
 
SÊNIOR 35 
(SEMIFINAIS)

Domingo (14)

Terra dos Ipês x Ferroviária, 
no às 8h45, no Macedão
Jd. Rezende x Pindense, 
às 8h45, no Morumbi

COPA GUGA 
(SEMIFINAIS - JOGO DE IDA)

Domingo (14)

União R8 x Mantipê, 
às 9h45, no Azerero
Santa Cruz x Vila São José, 
às 9h45, no Zito

COPA GIBA SÊNIOR 50

DOMINGO (14)

Maricá x Borracharia Chafariz, 
às 8h30, Quirinão
Campo Alegre x Sta Teresinha, 
às 10 horas, Quirinão
Flamenguinho x São Cristovão, 
às 8h30, no Vera Assoni
Flamengo x Santos, 
às 10 horas, no Vera Assoni
Afi zp x Independente, 
às 9h40, no Afi zp

RESULTADOS 
DO FUTEBOL

O atleta de Pindamonhangaba, Ma-
theus Silva, conquistou o novo recorde 
das américas na modalidade 200m peito 
SB9 durante a competição CanAmSwim-
mingChampionships, em Edmonton, no 
Canadá. O torneio terminou no domingo 
(7), e o grupo, formado por nove atle-
tas, voltou ao Brasil com 18 medalhas 
de ouro e três de prata em provas do 
programa dos Jogos Paraolímpicos do 
Rio-2016. 

Silva cravou 2min52s34 e agora é 
o detentor do recorde americano na 
prova; já nos 50m costas S6, Talisson 
Glock superou as marcas já existentes 

com o tempo de 34s40. Os dois melhores 
tempos das Américas foram superados 
em provas que não fazem parte do pro-
grama paraolímpico.

A delegação brasileira foi repre-
sentada por Daniel Dias, Andre Brasil, 
Carlos Farrenberg, Talisson Glock, 
Matheus Silva, Vanilton Nascimento, 
Caio Oliveira, Camille Rodrigues e 
Susana Schnarndorf, todos integrantes 
da Seleção Brasileira principal da mo-
dalidade e, cada um deles conquistou, 
pelo menos, duas medalhas.  Ao todo, 
foram mais de 130 atletas disputando a 
competição.

Dia do 
Brincar 
na Praça 
da Bíblia

As crianças do 
bairro Santa Luzia e 
região poderão se 
divertir no “Dia do 
Brincar”, nesta sexta-
feira (12), das 18 às 
22 horas, na Praça 
da Bíblia. O evento é 
uma realização da Se-
cretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer da 
Prefeitura e oferece 
jogos de mesa, ma-
quiagem facial, perna 
de pau, entre outros 
brinquedos.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
 * * *

O fi nal de semana será 
de muita animação com o 
2º Festival de Verão, rea-
lizado pela Secretaria de 
Juventude, Esportes e La-
zer da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, nas qua-
tro piscinas municipais, 
das 14 às 18 horas. 

No sábado (13), será na 
piscina do Centro Esporti-
vo João Carlos de Oliveira 
“João do Pulo” e no Ginásio 
Rita Eni Cândido “Ritoca”, 

no Araretama; no domingo 
(14), é a vez do Centro Es-
portivo José Ely Miranda 
“Zito” e Ginásio de Espor-
tes do Cidade Nova.

Os organizadores do 
evento solicitam aos parti-
cipantes que utilizem trajes 
de banho: biquínis, maiôs 
ou sungas, e que passem 
protetor solar 30 minutos 
antes de ir ao festival.

A ação retorna nos dias 
20 e 21, em Moreira, no 
Cidade Nova, no ‘João do 
Pulo’ e no Araretama.

Projeto Olímpico Atletismo 
Cidadania encerra 
atividades do ano

A equipe de Malha da 
Ferroviária/Sejelp vai de-
cidir o título paulista no 
domingo (14) em Mogi 
das Cruzes, contra a Co-

munidade Mariana de 
Taubaté.

Como terminaram em-
patados em número de 
pontos ganhos, a decisão 

será em dois jogos em lo-
cal neutro. Se cada equipe 
vencer um jogo, haverá a 
terceira e decisiva partida 
logo em seguida

Decisão será em dois jogos disputados em local neutro

MARIA FERNANDA MUNHOZ
* * *

O Projeto Olímpico 
Atletismo Cidadania en-
cerra suas atividades de 
2014 com evento neste 
sábado (13), às 10 horas, 
no Centro Esportivo José 
Ely Miranda “Zito”. Na ce-
rimônia de encerramento, 
haverá a apresentação de 
uma peça teatral.

Realizado pelo Clube 
de Atletismo de Serrana, 
com patrocínio da Ger-
dau, o projeto tem o apoio 

da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer.

As atividades foram 
oferecidas gratuitamente 
a 120 crianças e adoles-
centes entre 7 e 15 anos, 
matriculados na rede de 
ensino, e organizadas nos 
contraturnos no “ Zito”. 
Além de oportunizar a in-
clusão social por meio do 
esporte, o projeto faz o 
acompanhamento escolar 
dos participantes. 

“Festival de Verão” é 
atração gratuita nas 
piscinas municipais

Evento acontece nas quatro piscinas municipais

PINDENSE CONQUISTA RECORDE 
DAS AMÉRICAS NOS 200m PEITO 
EM COMPETIÇÃO NO CANADÁ

Matheus Silva cravou 2min52s34 e é o detentor do recorde americano

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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MUSAS DO FUTEBOL

A Liga de Futebol vai eleger a rainha e as 
princesas de Pindamonhangaba neste sá-
bado (13), a partir das 19 horas, na sede da 
Associação Atlética Ferroviária. Dentre as 22 
participantes, muitas já possuem experiência 
como modelos em passarelas, programas de 
televisão, miss e outras atividades.

A vencedora vai levar R$ 1.000, e uma 
passagem com tudo pago para Beto Carreiro 
World, em Santa Catarina; as duas princesas 
vão receber R$ 500, cada.

O evento é aberto à população e haverá 
música ao vivo.

Pinda escolhe rainha e princesas dos boleiros

Nome: Amanda Costa
Time: Independente

Nome: Andrea Pedrozo 
Time: A Mil por Hora

Nome: Andréia Goldoni
Time: Terra dos Ipês

Nome: Carla Cristina (Miss Pinda)
Time: Jardim Cristina

Nome: Darling Leme
Time: Fluminense

Nome: Laura Bueno
Time: São Paulo

Nome: Paola Stefani
Time: Real Esperança

Nome: Paulinha Amaral
Time: Unidos do Jardim Rezende

Nome: Simone Alvarenga
Time: Flamengo

Nome: Ynara Lopes
Time: Maricá

Nome: Laura Gonzallez
Time: Castolira

Nome: Maria Eduarda
Time: Ferroviária

Nome: Paloma Oliveira
Time: Sapopemba

Nome: Emilyn Tuani
Time: Afi zp

Nome: Larissa
Time: Bela Vista

Nome: Barbara Evellyn
Time: Cidade Jardim

Nome: Bianca Moreira
Time: Vila São José

Nome: Carla Cristina Lima
Time: Araretama

Nome: Ana Paula Sandrete
Time: Santos

As fotos das candidatas do Corinthians (Rafaela), 
Santa Luzia (Aynara) e Pindense (Natália Lima) não 
foram fornecidas pela Liga de Futebol.




