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Amigos de L. Gustavo x ‘Quadrado’ da Vila

O mundo encantado de Virgínia, 
a colecionadora de papais noéis

Natal Solidário 
entrega 5,5 mil 
brinquedos 
para crianças

Alunos de idiomas recebem certifi cados

AÇÃO DA CASA 
TRANSITÓRIA 
BENEFICIA 
MAIS DE 5 MIL 
PESSOAS 
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A Campanha Natal Soli-
dário organizada pelo Fundo 
Social da Prefeitura de Pinda-
monhangaba está entregando 
5.543 brinquedos para insti-
tuições do município, que re-
passam às crianças. A intenção 

é levar presentes e proporcio-
nar um Natal mais feliz a mi-
lhares de pessoas. 

Iniciada em outubro, a 
Campanha conta com o apoio 
de diversas empresas da cida-
de, além de voluntários.

Nesta edição de Natal, a Tribuna traz 
um pouco da história de Virgínia Maria 
Fleury Pinto Alvarenga e sua paixão 
por Papai Noel. Colecionadora de pa-
pais noéis há mais de trinta anos, Vir-

gínia abriu as portas de sua casa – um 
verdadeiro mundo encantado de Natal. 
Com mais de 500 ‘Bons Velhinhos’, seu 
lar é um pedaço do Polo Norte na re-
gião central de Pinda. O último, que ela 

ganhou de presente de Natal, é em ta-
manho real, toca música e dança, mas 
para ela qualquer Papai Noel é especial 
e tem uma história particular, pois ela 
se lembra de todos.

Os 73 alunos que aprenderam nos cursos de inglês e espanhol da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com 
o Serviço Social da Indústria – participaram da formatura na quinta-feira (18).

Apaixonada por Papai 
Noel, Virgínia espera 

aumentar sua coleção 

O time do Vila São Benedito, que conquistou a Copa Guga 
de Futebol na sexta-feira (19), com vitória de 2 a 0 sobre o 
Mantipê, enfrenta os amigos do volante Luiz Gustavo (Wolfs-
burg e Seleção Brasileira) hoje às 18 horas, no ‘João do Pulo’. 
Luiz Gustavo, Elias (Corinthians) e Galeano (ex-verdão) terão 

que fi car atentos para anular as jogadas de ataque do Vila, 
que conta com o ‘Quadrado Mágico’ formado por Jequinha, 
Dias, André e Alan. O ingresso para a partida benefi cente será 
a doação de um quilo de alimento não perecível, que será en-
caminhado para o Fundo Social de Solidariedade.

JOGO BENEFICENTE HOJE

2º CADERNO
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Na noite de quinta-feira (18), no Museu Dom Pedro I e Dona Leopoldina, membros da 
APL-Academia Pindamonhangabense de Letras, membros da ala jovem da entidade (em fase 
de criação), amigos  e convidados comemoraram os 52 anos de existência da  APL, criada pela 
Lei Municipal nº 664 em 18 de dezembro de 1962.

A programação da sessão festiva constou de apresentação musical com a dupla jovem Wes-
ley e Clara; apresentação do quinto livro de poesia de Júlia Carvalho Faria, Poesia ao Vento; 
Retrospectiva APL – 2014, um trabalho elaborado pelo acadêmico Ricardo Estevão de Almei-
da com base na cobertura fotográfica de eventos da Academia pelo Portal R3; apresentação 
da APL/Ala Jovem representada pela Giovana Marcondes, também estiveram presentes os 
membros Cristina Ribas e Danilo Passos; palestra ‘Os 52 anos da APL’, pelo acadêmico presi-
dente de honra da entidade, Dr. Francisco Piorino Filho; palestra ‘Breves comentários sobre a 

história da imprensa local’’, pela acadêmica Elisa-
bete Guimarães; ‘Momento da Trova’, com o aca-
dêmico trovador João Paulo Ouverney fazendo 
uma retrospectiva da participação dos trovadores 
locais nos certames da trova de 2014 realizados 
no Brasil, um total de 55 premiações obtidas.  

Para encerrar, bolo e ‘Parabéns a você’ no 
galpão do palacete, com direito a champanhe, 
abraços e muita animação.

A mesa diretora dos trabalhos foi assim 
composta: presidente APL Alberto Marcondes 
Santiago; ‘presidente de honra APL’ Dr. Fran-
cisco Piorino Filho; presidente da Academia de 
Letras de Caçapava, Brasilino Neto; acadêmica 
Elisabete Guimarães; representante da Ala Jo-
vem APL, Giovana Marcondes.

APL comemora 52 anos em sessão festiva
Com ‘Parabéns a você’, bolo e champanhe, 
acadêmicos e convidados comemoraram mais 
um aniversário da APL

Acadêmicos presentes à sessão festiva

A autora 
Júlia Faria 
Carvalho 
e os 
ilustradores-
mirins de 
seu quinto 
livro de 
poesias

Wesley e Clara animaram 
o aniversário da Academia 
de Letras 

Portal R3

Portal R3

Portal R3

Portal R3

Ópera Mix tem balada 
de véspera de Natal

Especial de Natal 
no Arena 101

A SSP - Secretaria de Segurança Pú-
blica divulgou dados alarmantes em 
relação à criminalidade no Estado 

de São Paulo. As informações são predomi-
nantemente ligadas ao número de roubos, 
que cresceu 11,99%, em relação ao registrado 
no mesmo mês de 2013.

Os homicídios também tiveram aumento, 
de 2,27%. No acumulado do ano, há uma que-
da de 3%, comparando as 3.921 mortes regis-
tradas nos 11 primeiros meses de 2014 com as 
4.093 do mesmo período de 2013.

O persistente período de alta dos roubos 
aponta que a quantidade desse crime mudou 
de patamar no Estado. De fato, desde junho, 
os índices de aumento se mantêm entre 11% e 
16% - o maior crescimento foi registrado em 
fevereiro, com 37,2%. Os objetos mais rouba-
dos ainda são os telefones celulares e docu-
mentos.

E cidadão, gostaríamos de editoriar sobre 
o Natal, porém este golpe à Segurança Pú-
blica nos chama a atenção e o caro leitor vai 
concordar conosco. Sabe por quê? Advinha 
o Presentão de Natal que a Justiça preparou 
para você e sua família? Reflita... pense um 
pouquinho... humm!... isso mesmo, milhares 
de pessoas estão nas ruas por causa do Indul-
to de Natal, embora alguns não tenham volta-
do nem das festas de 2013.

Esta situação, defendida por alguns e com-
batida por muitos, acaba prejudicando mi-
lhões de pessoas. É notório e comprovado 
com base em números que o indulto só gera 
mais furto, roubo, estupro, tráfico, assassina-
to, e medo à população.

Sendo assim, aproveite o Natal e o fim de 
ano, mas mantenha a atenção nas ruas, o por-
tão bem fechado e, se for viajar, redobre os 
cuidados com sua casa e também no local de 
destino.

Boas festas!!! 

Vai ficar pior

Por causa do indulto, número de 
crimes vai aumentar ainda mais

A Paróquia Nossa Senhora da As-
sunção realiza nesta sexta-feira (26), 
às 19 horas, a missa comemorativa 
ao centenário de nascimento do sau-
doso padre José Maria Guimarães 
Alves. Pároco e músico, ele ficou na 
igreja por quase 40 anos.

A iniciativa é do maestro João 
Batista de Andrade, o Joãozinho, 
que foi aluno do padre José Maria. 
“Há dois anos estamos preparando 
essa homenagem para o querido 
padre José Maria, que trabalhou 
muito para formar as comunida-
des que hoje congregam a Paró-
quia, sempre atendendo com pres-
teza, humildade e dedicação todos 
os paroquianos”, disse.

A animação da missa ficará a 
cargo do Coral São Francisco, que 
apresentará os cânticos, todos de 
autoria do padre, incluindo o Hino 
de Nossa Senhora da Assunção. 

A celebração será presidida pelo 
padre Celso, com a presença de pa-
dres, religiosos, familiares, amigos 
e convidados.

Missa comemora ‘centenário’ 
do padre José Maria

A casa de shows Are-
na 101 promove hoje 
(23), a partir das 23 
horas, o ‘Especial de 
Natal’. A dupla Fernan-
do e Fabiano e o grupo 
Nossamizade animarão 
os presentes. As mulhe-
res entram de graça até 

a uma hora da manhã 
(sábado). O Arena está 
situado na Estrada Mu-
nicipal Antonio Marçon, 
4.900, Dutra km 101.

Para mais informa-
ções acesse o site www.
arena101.com.br ou o te-
lefone (12) 3424-7673.

A Ópera Mix Club pro-
move, nesta quarta-feira 
(24), a balada ‘Pelas bar-
bas de Noel’,  uma noite 
de música sertaneja com 
a apresentação da banda 

Espora. O show começa a 
partir da 1 hora (quinta).

A casa fica localizada 
na rua Luiza Marcondes 
de Oliveira, 244 (antiga 
Vinil Rock Bar).
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Mais de 70 alunos se formam 
em curso gratuito de idiomas

Guarda Municipal faz 
entrega de credenciais

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba e o Fundo 
Social de Solidariedade, 
em parceria com o Sesi – 
Serviço Social da Indús-
tria – realizou, na quinta-
feira (18), a formatura de 
73 alunos que frequenta-
ram os cursos gratuitos 
de inglês e de espanhol. A 
cerimônia foi no auditório 
da Prefeitura, com a pre-
sença de diversas autori-
dades, como o prefeito de 
Pindamonhangaba.

As aulas foram minis-
tradas nas oito unidades 
dos telecentros (dois no 
Araretama, Castolira, 
Campinas, Jardim Regi-
na, Feital, Cícero Prado 
e Biblioteca do Conheci-
mento Sesi) e também na 
sala do Acessa São Paulo, 
no bairro Ribeirão Gran-
de. Os cursos ofereceram 
informações básicas e fo-
ram lecionadas pela cole-
ção Educação Digital do 
Sesi, com duração de 30 
horas, duas vezes por se-
mana. 

Segundo informações 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, após a forma-
lização de uma parceria 
com o Sesi, as inscrições 
para novos cursos serão 
abertas em 2015, com di-
versas novidades também 
voltadas aos profissionais 
ligados ao turismo. 

Para a instrutora de 
espanhol, Luciana Aze-

redo, mais do que apren-
der um segundo idioma, 
os alunos mudaram de 
comportamento e de pos-
tura. “Os alunos se colo-
caram de forma diferente 
diante dos outros alunos, 
com muito mais interesse. 
Além disso, muitos não ti-
nham ainda contato com 
o computador e tiveram, 
também, a oportunidade 
de aprender outras cultu-
ras”, disse.

A aluna Andréa Mar-
condes Silva, de 45 anos, é 
prova do sucesso do curso. 
“Comecei acanhada e de-
pois de conhecer os outros 
alunos e também o curso, 
percebi o quanto seria im-
portante eu me relacionar 
com eles e adquirir novos 
conhecimentos”, desta-
cou.

De acordo com o pre-
feito de Pindamonhanga-
ba, todo o aperfeiçoamen-
to cultural é necessário. “É 
preciso que todos sempre 
busquemos nos aperfei-
çoar, pois a vida é muito 
competitiva e manter-se 
atualizado é o que vai fazer 
a diferença. O mundo, atu-
almente, com a Internet, 
se tornou muito pequeno, 
por isso novas experiên-
cias são importantes para 
o diferencial do profissio-
nal no mercado de traba-
lho, e esse curso vem ao 
encontro dessas novas ne-
cessidades”, afirmou.

A Guarda Municipal 
de Pindamonhangaba 
fez, na quarta-feira (17), 
a entrega de credenciais 
aos 127 guardas, em reu-
nião na sede da organi-
zação. Este foi o primeiro 
passo para regularização 

da Guarda Municipal,  
nos moldes da Lei Fede-
ral nº 13.022/2014. 

Dentro dos projetos 
do comandante da Guar-
da ainda estão a am-
pliação do quadro, com 
maior número de via-

turas e a capacitação e 
treinamento destes pro-
fissionais.  

A Guarda Municipal 
de Pindamonhangaba 
é uma das mais antigas 
do Estado de São Paulo -  
foiconstituída em 1969.

Guardas Municipais 
recebem credenciais 
na sede da corporação

A aluna Andréa 
Marcondes Silva 

achou o curso 
muito importante

Prefeito 
parabenizou 
a todos os 
formandos

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Maurino Júnior
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Trânsito de Pinda recebe diversas adequações
Preocupado com o au-

mento significativo de aci-
dentes de trânsito no país, 
especialmente atropela-
mentos, o Departamento 
de Trânsito da Prefeitura 
de Pindamonhangaba tem 
adotado medidas impor-
tantes para que o tráfego 
na cidade seja mais seguro, 
principalmente consideran-
do-se que crianças e idosos 
são vítimas em potencial.

Entre as adequações, 
está sendo implantada, 
nas vias locais de maior 
movimento, a velocidade 
reduzida para 40km/h. 
Essa medida proporcio-
nará mais segurança para 
pedestres e ciclistas. “É 
sabido que em um atro-
pelamento quando o ve-
ículo está a 65km/h, o 
risco de óbito é de 70%, 
já a 50km/h a vítima terá 
uma chance de 80% para 
sobreviver”, informou o 
diretor de Trânsito.

Outras modificações 
foram: revitalização da 
sinalização de faixas de 
pedestres e placas de 
advertência nos locais 
de maior movimento; 
implantação de faixas 
elevadas em frente às 
escolas de educação in-
fantil, o que contribui 
com melhor visualiza-
ção das crianças e redu-
ção da velocidade dos 
automóveis; ampliação 
das áreas de estaciona-
mento a 45 graus; cria-
ção de ilhas de segu-
rança para travessia de 
pedestres em avenidas 
de mão dupla; amplia-
ção de calçadas para 
diminuir a distância de 
travessia e trazer os pe-
destres para o ângulo de 
visão dos motoristas; e 
a implantação de novas 
ciclovias e ciclofaixas, 
além da revitalização 
das existentes.  O centro da cidade recebeu novas ciclovias e ciclofaixas

Maria Fernanda Munhoz

O Departamento de As-
sistência Social, por meio 
do Sebrae, realizou na 
quarta-feira (17), no PAT, 
uma palestra sobre Coo-
perativismo aos grupos de 

artesanato do município.
Integrantes do Projeto 

Taboa, Lãs e Linhas, Bor-
dadeiras do Araretama, 
Mãos Amigas e Escola 
de Cerâmica receberam 

orientações sobre as pos-
sibilidades, benefícios, 
desafios e providências 
que formalizam o proces-
so de constituição do em-
preendimento coletivo.

Na última semana, três 
equipes da Estratégia da 
Saúde da Família da Secre-
taria de Saúde e Assistência 
Social do bairro Araretama 

realizaram uma confrater-
nização com os grupos dos 
hipertensos, gestantes e 
diabéticos que são atendi-
dos pelos profissionais.

Todos os funcionários se 
organizaram para homena-
gear os pacientes e desejar 
um ótimo Natal e um novo 
ano repleto de alegrias.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Obras e 
DSM – Departamento de 
Serviços Municipais – re-
aliza a manutenção de di-
versos bairros, ininterrup-
tamente. Entre os dias 11 
e 17 de dezembro, foram 
feitas limpeza, capina, ro-
çada, retirada de entulho 
e “Pega-tudo” por toda a 
cidade.

Limpeza, capina e ro-
çada aconteceram nos 
seguintes bairros: Vila 
Suíça, Maricá, Carango-
la, Beira Rio, Vila Rica, 
Bosque, Araretama, Nova 
Esperança, centro, além 
do Anel Viário, rotató-

ria Mazzaropi (Socorro), 
sede da Prefeitura, Sindi-
cato Rural, Praça do Imi-
grante Japonês e Fórum 
trabalhista (Alto Cardo-
so) e Praça do Cruzeiro 
(centro).

A equipe do setor rural 
esteve nas obras da alça de 
acesso ao viaduto do bair-
ro das Campinas e traba-
lhando na manutenção de 
estradas municipais no 
Piracuama.

Já a equipe de retira-
da de entulho recolheu 
62 pneus inservíveis que 
estavam jogados clandes-
tinamente no Shangri-lá, 
além da remoção de en-
tulho e limpeza no San-

ta Cecília, Lar São Judas 
Tadeu, pontos de descar-
te no anel viário, Jardim 
Cristina, Vila Rica e Ara-
retama. Também foi re-
alizada a limpeza de ter-
renos nos bairros Jardim 
Santa Cecília, Vila Suíça, 
atendendo a processos de 
munícipes.

PEGA-TUDO

O serviço do Pega-tudo 
foi realizado até o dia 16 
de dezembro, nos bairros: 
Santa Cecilia, Chácaras 
Reunidas e Maricá. O pro-
jeto retornará em janeiro 
de 2015, com nova progra-
mação.

PalesTra orienTa associações confraternização

Prefeitura realiza manutenção nos bairros

 Roçada, capina e limpeza na praça Santo Antonio, bairro do Bosque

Maria Fernanda Munhoz

O momento de confraternização é um modo de unir a comunidade

Integrantes de projetos sociais de Pinda também participaram 

Divulgação

Divulgação
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Organização do Carnaval 2015 se 
reúne com representantes dos blocos

A primeira reunião com os 
blocos carnavalescos foi realiza-
da na sexta-feira (19), no auditó-
rio da Prefeitura. A organização 
do evento está sendo organizada 
por uma comissão formada por 
representantes de diversas áre-
as da administração municipal, 
sendo que a parte dos blocos 
carnavalescos ficou com o De-
partamento de Turismo.

A intenção dessa reunião 
foi proporcionar aos blocos a 
oportunidade de começarem 
a se organizar para o Carnaval 
2015, bem como iniciar a venda 
dos abadás e camisetas. O des-
file de blocos será no dia 17 de 
fevereiro, na avenida Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso, que será 
transformada, mais uma vez, 
em ‘Avenida do Samba’.

A programação de carnaval 
terá início no dia 4 de feverei-
ro, com os ensaios do Festival 
de Marchinhas, sob responsa-
bilidade do Departamento de 

Cultura, e feito no Largo do 
Quartel e seguirá até o dia 8 de 
fevereiro.

Já estão confirmadas, tam-
bém, as presenças dos blocos 
Juca Teles e Barbosa, além da 
realização do pré-carnaval e 
programação em Moreira César, 
nos moldes do Carnaval 2014. 
A Avenida do Samba e o Largo 
do Quartel terão, novamente, 
diversas atrações para os foliões 
de Pinda e região.

Representantes de seis blo-
cos participaram dessa reunião. 
Os blocos terão até o dia 15 de 
janeiro para confirmar sua par-
ticipação no Carnaval 2015.

“Folião de Pinda, se prepa-
re, porque teremos muitas fes-
tividades carnavalescas, uma 
programação muito agradável 
para a população de Pindamo-
nhangaba e para as pessoas que 
vierem visitar nossa cidade”, 
adiantou a diretora de Turismo 
da Prefeitura. Grupos de hipertensos e diabéticos 

participam de projeto turístico
Os grupos de hipertensos e 

diabéticos da Estratégia de Saú-
de da Família participaram, em 
dezembro, do projeto “Conheça 
Pindamonhangaba”. A parce-
ria entre a Secretaria de Saúde, 
de Esportes e o Departamento 
de Turismo proporcionou uma 
aproximação com os pacientes, 
visando a criação e manutenção 
de vínculo, necessárias às equi-
pes de saúde para a implemen-
tação de ações junto à comuni-
dade.

No total, 130 pessoas foram 
atendidas, dos ESF Cisas I (10 
de dezembro), Triângulo (11 de 
dezembro), Castolira (12 de de-
zembro), Araretama III (16 de 
dezembro) e Campinas (16 de 
dezembro).

No roteiro, um city tour his-
tórico cultural passando pelos 
locais turísticos do centro da 
cidade, com descida no Museu 
Histórico e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina, encer-
rando com um piquenique na 
Fazenda Nova Gokula.

“Sentimos a alegria e o en-
cantamento dos participantes 
com tanto carinho e profissio-
nalismo de todos os envolvidos 
para que este sonho se tornasse 
realidade”, avaliou a organiza-
dora da Secretaria de Saúde.

Alunos de Aparecida 
conhecem Pinda

Reunião foi realizada no auditório da Prefeitura

Portal R3

Grupo da ESF Triângulo 
durante visita na Fazenda 
Nova Gokula

Grupo da ESF do Castolira conhece Museu Histórico

Divulgação Secretaria de Saúde

Finalizando o projeto “In-
tercidades”, realizado neste 
ano entre as escolas Lauro 
Vicente, do loteamento Cícero 
Prado, e Aureliano Paixão, de 
Aparecida, os alunos do 5º ano 
da cidade vizinha conheceram 
Pindamonhangaba, no início de 
dezembro.

O projeto foi um intercâm-
bio de conhecimentos entre os 
alunos das duas cidades, rea-
lizado via skype, inclusive com 
a participação dos prefeitos e 
da secretária de Educação de 
Pinda. Os alunos do município 
já participaram do “Conheça 
Pindamonhangaba” e agora 
foi a vez dos estudantes de 
Aparecida.

“Saímos do virtual. As crian-
ças estavam ansiosas, espe-
rando pra conhecer os amigos 
e a professora que só viam 
através do skype”, disse a pro-
fessora de Pindamonhangaba. 
“Eles vieram conhecer nossa 
escola, e foi aqui que fomos 
apresentados. Juntos, Pinda 
e Aparecida, saímos a campo 
para conhecer e reconhecer a 
cidade de Pindamonhangaba”, 
contou.

De acordo com a professora, 
o objetivo do projeto Intercidades 
foi alcançado: os alunos de Pinda, 
durante a explicação dos guias 
– que estavam caracterizados 
de Príncipe e Princesa do Nor-
te, como Pinda é conhecida  –, 
foram respondendo às pergun-
tas e acrescentando detalhes 
às informações transmitidas. 
“Ouvir os guias elogiando a tur-
ma foi o máximo. Posso dizer 
que obtivemos sucesso com o 
projeto”, completou a professo-
ra de Pinda.  

Ela informou que em 2015, o 
Intercidades será iniciado logo 
nos primeiros meses do ano. 
“A intenção é que, junto com 
o Departamento de Turismo e 
parcerias, possamos apresentar 
Pindamonhangaba aos nossos 
e a quem mais quiser se juntar 
a nós, no intuito de fazer com 
que os alunos conheçam tudo 
que puderem sobre sua cidade 
e aprendam a amar, valorizar 
e cuidar.  Só assim estaremos 
ajudando a formar cidadãos 
conscientes de sua responsabi-
lidade e participação na cons-
trução da nossa sociedade”, 
concluiu a professora.

Os monitores do Departamento de Turismo receberam os 
estudantes caracterizados de Príncipe e Princesa do Norte, 
nome pelo qual Pinda é carinhosamente conhecida

Divulgação Turismo

Poeta da cidade é 
premiado no Rio de Janeiro 

Arquivo Pessoal 

Divulgação Secretaria de Saúde

O poeta pindamonhangabense William 
Castilho recebeu, em novembro, premiação 
no 34º Jogos Florais de Resende-RJ, com o 
poema “Vale do Paraíba”. O artista explicou 
que ficou entre os primeiros colocados pois, 
neste festival, a organização coloca como 
finalistas os primeiros, sem destacar 1º, 2º 
ou 3º colocados, para evitar clima de compe-
tição entre os participantes. Parabéns pela 
premiação!
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Mais de 5 mil brinquedos são 
arrecadados em Campanha

A cidade participou e 5.543 
brinquedos foram arrecadados 
na Campanha Natal Solidário, 
realizada pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba e Fundo Social 
de Solidariedade do município. 
Agora, o Natal de crianças ca-
rentes de diversos bairros da ci-
dade ficará muito mais feliz.

Os organizadores da campa-
nha agradecem aos pontos de 
coleta, que aderiram e multipli-
caram a iniciativa, e às pessoas 
que participaram com doações 
individuais e as que mobiliza-
ram grupos nas comunidades, 
empresas, escolas, repartições 
públicas e instituições.

A ação teve início em 22 de 
outubro e terminou no dia 15 de 
dezembro. Na quarta-feira (17), 
a presidente do Fundo Social de 
Solidariedade de Pindamonhan-
gaba assinou o recibo da Campa-
nha do Natal Solidário.

“Gostaríamos de parabeni-
zar a todos os envolvidos nesta 
ação. O prefeito, pela iniciati-
va, a equipe do Fundo Social 
de Solidariedade, Acip e todos 
empresários que colaboraram, 
aos funcionários da Prefeitura, 
às entidades sociais, aos colabo-
radores que doaram os brinque-
dos, ao Shopping Pátio Pinda, 
Escola Estadual João Martins 
de Almeida, Colégio Anglo, às 
faculdades Funvic e Fasc e a 
todos que fizeram a sua parte”, 

População participa e programação natalina é sucesso
A chegada do Natal encer-

ra a programação natalina de 
Pindamonhangaba, que contou 
com shows e apresentações cul-
turais, além da presença do Pa-
pai Noel, da Mamãe Noel e dos 
Duendes, na casinha da praça 
Monsenhor Marcondes, com 
passagem pela praça do Cisas, 
em Moreira César.

Mais uma vez, o público par-
ticipou e prestigiou as mani-
festações culturais preparadas 
pela Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Educação e Cultura 
e Departamento de Cultura. As 
Cantatas de Natal, realizadas 
no coreto em frente ao tradicio-
nal presépio, atraíram grande 
público todos os dias, mostran-
do que a população gosta e aco-

lhe eventos culturais de todos 
os estilos.

Passaram pelas cantatas, 
na praça Monsenhor Marcon-
des, as seguintes atrações: Co-
ral Ágape, Corporação Musical 
Euterpe, Presépio Vivo Petra, I 
Igreja Batista de Moreira César, 
EE Isis Castro Melo César, Dj 
Lucas Danese, Coral da Igreja 
Antioquia e Coral Madrigal in 
Cantum. O Palacete 10 de Julho 
também recebeu as cantatas, 
com apresentações da EE Balão 
Mágico, Coral Madrigal in Can-
tum, Aprendizes da Corporação 
Musical Euterpe e Coral e Ca-
merata Jovem do Projeto Jataí, 
que também se apresentou na 
paróquia São Vicente de Paulo, 
em Moreira César.Apresentação do Presépio Vivo Petra atraiu grande público

Portal R3

 

agradeceu o responsável pela 
campanha.

 Agradecimento aos 
pontos de arrecadação
Pontos de arrecadação de 

brinquedos: sede da Prefeitura, 
Fundo Social de Solidariedade, 
Acip, Shopping Pátio Pinda, 
Drogalar, Veste 12, Cozzi Ma-
gazine, Bala de Goma, Jocko’s, 
Portal Calçados, Miss Kiss, Erk 
Magazine, Sapataria Escolásti-
co, Contra-Ponto, Lojas Maca-
ri, 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 Ex-
celsior, Pinda Pneus, centros es-

portivos “Zito” e “João do Pulo”, 
Secretaria de Saúde e CCI Vila 
Rica.

Também receberam doações 
os eventos: Festival Nacional 
de Teatro de Pindamonhanga-
ba, realizado pela Secretaria de 
Educação e Cultura e Departa-
mento de Cultura, e o Circuito 
Corrida de Rua organizado pela 
Secretaria de Juventude, Espor-
te e Lazer.

 Entidades beneficiadas
Associação São Gabriel, Pro-

jeto Jataí, Salesianos, Casa São 
Francisco, Lar São Judas Tadeu, 
Projeto Crescer, Lar Irmã Ju-
lia, Casa Transitória Fabiano de 
Cristo, Casa do Caminho, entre 
outras.

Loja Japonesa foi ponto de coleta

Equipe Sincomerciário de Pinda colaborou com a campanha

Instituição Lumen - Mentes de Luz também fez sua doação 

Marília e Nilda arrecadaram brinquedos em seu bairro

Umas das parcerias que abriu as portas da campanha no 
comércio foi com a Acip. A equipe aderiu à ideia e também 
fez a sua doaçãoTT Kids também participou

Maria Fernanda Munhoz Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz Maria Fernanda Munhoz Maria Fernanda Munhoz
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ANA CAMILA CAMPOS
* * *

Ao chegar à residência de 
Virgínia Maria Fleury Pinto Al-
varenga e olhar a fachada, as 
pessoas não podem imaginar o 
mundo mágico que existe em 
seu interior. Aparentemente, é 
uma casa como todas as outras.  
É impossível ter noção da di-
mensão do mundo mágico que 
se revela ao atravessar a porta.

Virgínia coleciona papais 
noéis há mais de trinta anos. 
Além da coleção, ela enfeita a 
residência anualmente – em seu 
interior é possível se sentir pra-
ticamente no Polo Norte.

Esse é um processo que co-
meça em outubro e, como são 
muitos itens, só se encerra em 
fevereiro, porque além de re-
tirar os enfeites, Virgínia já re-
move todos os laços para faci-
litar o processo de composição 
de novas cores no próximo ano. 
Ela também encaixota todos os 
enfeites e faz a contagem, pois 
a cada ano a coleção aumenta. 
Atualmente, ela acredita que o 
número de papais noéis sejam 
em torno de 500. No fundo de 
sua casa, existe um quarto espe-
cialmente destinado para guar-
dá-los.

A fi lha Fabiana, mais co-
nhecida como Fafá, afi rma que 
a mãe é muito ciumenta com 
seus objetos e que não deixa 
ninguém ajudar a montar nem 

A história de uma colecionadora 
apaixonada por Papai Noel

UM PEDACINHO DO POLO NORTE EM PINDA

A colecionadora tem mais de 500 papais noéis

desmontar. Uma vez ela viajou e 
fi cou fora por três meses. Quan-
do retornou, em março, é que 
retirou os enfeites.

O início
Virgínia conta que sempre 

gostou do Bom Velhinho, mas 
que essa paixão fi cou maior de-
pois que teve suas duas fi lhas. 
Particularmente, ela considera 
a noite de Natal um dia “triste”, 
mas adora decorar. Além das 
aquisições, ela confecciona vá-
rios enfeites, pois tem muita ha-
bilidade com artes manuais. “Se 
eu lhe contar que eu estou aqui 

mas já pensando na decoração 
e na cor do próximo ano você 
acredita?”, brinca.

Doce lembrança
Quando o pai das meninas 

era vivo e elas eram crianças, 
ele se vestia de Papai Noel e 
fazia barulho no meio da ma-
drugada para elas o fl agrarem 
colocando os presentes na ár-
vore. Era algo muito especial. 
Ele também fazia questão de 
comprar pinheiro natural para 
montagem de árvore. São me-
mórias que elas guardam com 
muito carinho.

Toda a família, e até mesmo 
amigos, fazem questão de 
contribuir com a coleção de 
Virgínia, pois defi nitivamente, 
o que ela mais gosta de ganhar 
é papai-noel de todos os tipos 
e tamanhos – essa é uma dica 
que nunca deixa ninguém em 
dúvida na hora de presenteá
-la, afi nal, vai agradar na cer-
ta. Quando as pessoas viajam 
para o exterior, ela logo pede: 
se encontrar um diferente, 
traga para mim. 

Para perceber essa paixão, 
nem palavras são necessárias: 
o brilho nos olhos da profes-
sora e psicóloga aposentada é 
evidente. Fafá conta que trouxe 
para a mãe vários presentes de 
uma viagem ao México. “Trouxe 
também um Papai Noel, mas ele 
é muito ‘feinho’ (foi desenvolvido 
a partir de uma maraca, objeto 
tradicional da localidade). Mas 
foi de longe o presente que ela 
mais gostou. Nem deu bola para 
os outros”, diverte-se.

“VÍCIO” CONTAGIOSO

Virgínia e a fi lha com o Papai Noel do México

Um dos episódios mais 
emocionantes foi 
quando as duas fi lhas 

e o genro Dalmo decidiram 
presentear Virgínia com um 
Papai Noel em tamanho real, 
desses que fi cam nas portas das 
lojas, há cerca de três semanas. 
Ela sempre falava em adquirir 
um desses. A fi lha mais velha 
(Tati) saiu com a mãe e Fa-
biana e o esposo fi caram em 
casa aprontando tudo. Quando 
Virgínia chegou, abriu a porta 
e viu a surpresa, não conteve 
a emoção. “Ela olhava pra ele, 
passava a mão. Parecia não 
acreditar”, disse Fabiana.

Todas as vezes que ela en-
contra um Papai Noel diferen-
te, compra. “Precisamos mo-
nitorar, porque se deixar, ela 
gasta todo o pagamento com 
isso. Sempre procuramos sair 
junto e, também, controlar ex-
tratos bancários”, conta Fafá. 
A última aquisição de 2014 foi 
um Papai Noel que entra e sai 
da chaminé. Virgínia fez a fi lha 
ir até a Aparecida para encon-
trar o modelo.

A paixão é tão grande que 
ela sofre, pois uma vez, havia 
deixado um deles na parte ex-
terna da casa. Alguém esqueceu 
o portão aberto, e então, leva-
ram o Bom Velhinho. Virgí-
nia chorava e, como haviam 
adquirido o modelo em São José 
dos Campos, ela não sossegou 
enquanto não voltaram ao local 
e compraram um idêntico.

Susto
A fi lha revela que quando 

ela faz confraternização entre 
as amigas ou até mesmo na 
noite de Natal e resolve ligar 
todos os enfeites eletrônicos, 
vira uma loucura. O gosto de 
Virgínia é evidente e ela faz 
questão, sim, de mostrar cada 
tipo de Papai Noel que tem. O 
problema é quando os papais 
noéis que tem sensores fi cam 
acidentalmente ligados. Por 
morar próximo a uma gran-
de avenida, até o barulho das 
motos que passam acionam 
os eletrônicos. “Já acordamos 
assustados várias vezes no 
meio da noite com Papai Noel 
cantando ou fazendo barulho”, 
relembra Fabiana.

A casa dela já virou atração. Crianças da rua, netos 
e sobrinhos das amigas adoram ir à residência da “Tia 
Virgínia” para admirar a decoração.  E ela já se prepa-
ra para tal, pois em cima de sua mesa de jantar existe 

EPISÓDIOS

Papai Noel em tamanho real
Os papais noéis estão em toda a parte na casa de Virgínia

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

2º CADERNO2º CADERNO

ATRAÇÃO PARA TODAS AS IDADES

um cantinho especial com doces e guloseimas para os 
pequenos. E é claro: os potinhos tem motivo de Papai Noel. 
O detalhe vai para as louças: todos pratos, copos e guardanapos: tudo é de Papai Noel. Fafá 
conta que a segunda paixão da mãe é Coca-Cola. Então, até garrafas promocionais de Natal 
da bebida Virgínia coleciona. Os papéis dos presentes que estão embaixo da árvore também 
são especialmente escolhidos: com o tema do Bom Velhinho.
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O que abre e fecha no feriado

  EDP BANDEIRANTE  
Nos dias 24 e 31 de dezembro - funcionamento das 8h30 às 12 horas. 
Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro - não funciona.
Nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro - funcionamento normal.
Mais informações pelo telefone 0800-7210123.

  CORREIOS 
 Nos dias 23, 26, 30 de dezembro e 2 de janeiro - funcionamento normal.
 Nos dias 24 e 31 de dezembro - funcionamento até meio-dia.
 Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro - não funciona.

  BANCOS 
Dia 24 de dezembro - funciona das 9 às 11 horas.
Dia 30 de dezembro - funcionamento normal.
Dias 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro - não haverá expediente.

REPARTIÇÕES PÚBLICAS FECHAM

A Sabesp (Companhia 
de Saneamento Básico 
do Estado de São Pau-
lo) montou um esquema 
especial para garantir o 
funcionamento pleno dos 
sistemas de saneamento e 
o bom atendimento à po-
pulação que vai passar o 

feriado prolongado de Na-
tal e Ano Novo no litoral 
norte.

Turistas e moradores 
contarão com 300 fun-
cionários em regime de 
plantão 24 horas; 16 ca-
minhões-pipa fi carão à 
disposição da população 

nas quatro cidades e po-
los avançados de atendi-
mento serão implantados 
em pontos estratégicos. 
Esses polos reúnem equi-
pamentos e técnicos pre-
parados para atender 
emergência e se deslocar 
com agilidade.

RECURSOS DISPONÍVEIS

 COLETORA PIONEIRA   
Funcionamento normal, exceto dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

Sabesp terá esquema 
especial para o fi m do ano

ESTRADAS

Operação de Verão 
nas rodovias
A Ecopistas, conces-

sionária que administra 
o corredor Ayrton Sen-
na/ Carvalho Pinto, es-
pera que entre 13 e 13,5 
milhões de veículos pas-
sem pelas quatro pra-
ças de pedágio, nos dois 
sentidos da via, entre 
os dias 19 de dezembro 
2014 e 23 de fevereiro 
de 2015, período no qual 
estará em vigor a Opera-
ção Verão 2015.

Dentre os usuários 
que saem da capital, a 
expectativa para o perío-
do é de que entre 3 e 3,5 
milhões de veículos pas-
sem pela  praça de pedá-
gio de Itaquaquecetuba 
em direção às cidades do 

Alto Tietê, Vale do Para-
íba, litoral Norte e Rio 
de Janeiro. 

De 19 a 25 de dezem-
bro, quando estará em 
vigor a contagem para o 
Natal, a estimativa é de 
que entre 1,2 e 1,4 milhão 
de veículos passem pelas 
quatro praças de pedá-
gio, nos dois sentidos. A 
previsão é de que o mo-
vimento se intensifi que 
no sentido interior das 8 
às 11 horas de 20 de de-
zembro (sábado). Já no 
sentido São Paulo, o mo-
vimento deve ser maior 
das 17 às 19 horas de 21 
de dezembro (domingo) 
e entre 18 e 20 horas do 
dia 25 (quinta-feira).

No período referente 
à contagem do Ano-No-
vo, entre os dias 26 de 
dezembro de 2014 e 1º 
de janeiro de 2015, tam-
bém é esperada a passa-
gem de 1,2 a 1,4 milhão 
de veículos nos dois sen-
tidos das quatro praças 
de pedágio do corredor. 
No sentido interior, a 
movimentação deve ser 
maior das 10  às 18 ho-
ras de 26 de dezembro 
(sexta-feira) e entre 7  e 
11 horas do dia 27 (sá-
bado). Em direção a São 
Paulo, a previsão é de 
que o tráfego seja mais 
intenso das 15 às 20 ho-
ras de 1º de janeiro de 
2015 (quinta-feira).

Também nos períodos de maior movimento no sentido litoral e interior, a Ecopistas 
poderá implantar a Operação Faixa Reversível, na qual os condutores que se dirigem 
à cidade de Campos do Jordão e ao sul de Minas Gerais terão uma faixa exclusiva para 
trafegar, entre o km 128 e o km 130 da rodovia Carvalho Pinto. A faixa da esquerda 
da pista que opera em direção a São Paulo terá seu sentido invertido e servirá como 
mais uma opção aos motoristas. A velocidade máxima permitida nesta faixa será de 
80 km/h.

Durante a Operação Verão, a Ecopistas disponibilizará cerca de 450 profi ssionais 
e 52 viaturas, entre elas: quatro ambulâncias de resgate, uma UTI móvel, seis rotas de 
inspeção de tráfego, cinco guinchos leves e dois guinchos pesados. Além desses, a con-
cessionária contará com duas motos para agilizar o atendimento ao usuário na pista 
e outros sete guinchos tipo plataforma e um veículo de supervisão para os períodos de 
maior movimentação nas estradas.

Para evitar que se formem fi las nos horários de pico, as praças de pedágio funcio-
narão com capacidade máxima e será implantada a Operação Papa-fi la. Nessa ope-
ração, 55 funcionários devidamente identifi cados, estarão à disposição dos motoristas 
para realizar a cobrança antecipada às cabines, nas faixas de rolamento.

OPERAÇÃO FAIXA REVERSÍVEL

EVITE O DESPERDÍCIO E ECONOMIZE ÁGUA:

A Sabesp tem feito todos os esforços para garantir o abastecimento para mora-
dores e turistas, mas é fundamental que os usuários também façam a sua parte, 
praticando o consumo consciente. Medidas simples no dia a dia contribuem para 
economia de água e preservação dos recursos hídricos. 
- Escove os dentes com a torneira fechada; 
- Tome banhos curtos, de 3 minutos; 
- Utilize apenas a vassoura. Não use mangueiras para limpar quintais e calçadas; 
- Não lave carros; 
- Procure utilizar a máquina de lavar roupas em toda a sua capacidade; 
- Verifi que as instalações hidráulicas internas do imóvel, evitando vazamentos.

A Prefeitura de Pindamonhangaba informa que o atendimento das reparti-
ções públicas municipais seguirá normal até o dia 23 de dezembro, das 8 às 17 
horas, com exceção da Subprefeitura, que funcionará até meio-dia do dia 23. 
Não haverá expediente nos dias 24, 25 e 26 de dezembro, retornando normal-
mente em todos os prédios, nos dias 29 e 30 de dezembro.

Para o feriado de fi nal de ano, as repartições param no dia 31 de dezembro, 
retornando ao expediente normal no dia 5 de janeiro de 2015.

SAÚDE
Nos dias 24, 25 e 26 haverá atendimento normalmente no Pronto-Socorro 

e no PA de Moreira César. As outras unidades estarão fechadas, retornando o 
expediente no dia 29 de dezembro.

Para o fi nal de ano, as farmácias e UBSs voltam dia 29 normalmente e 
fecham dia 31, retornando com atendimento no dia 5 de janeiro.

O Pronto-Socorro e o Pronto Atendimento de Moreira Cesar funcionarão 
normalmente durante o fi nal de ano, 24 horas.

TRÂNSITO
O Departamento de Trânsito da Prefeitura fará fi scalização e ‘Operação 

Natal’ no dia 24 pela manhã e volta dia 26 de dezembro. Durante o feriado, a 
Polícia Militar é que fi cará responsável pela operação em Pinda por 24 horas.   

Para o feriado de fi nal de ano, o Departamento de Trânsito para no dia 31 
de dezembro e retoma suas ações no dia 3 de janeiro. Durante os dias 1°, 2 e 
3 de janeiro a PM é quem fará a operação na cidade.

Divulgação

OSWALDO CRUZ (TAUBATÉ/UBATUBA)
Até o fechamento desta edição, o órgão responsável pela rodovia Oswaldo 

Cruz não forneceu informações sobre operações especiais no feriado.
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Não saia da dieta e garanta 
uma ceia saudável nas festas
Não saia da dieta e garanta 
uma ceia saudável nas festas
Não saia da dieta e garanta 

Festas e fi m de ano são 
momentos em que a maio-
ria das famílias resolvem 
viajar para aproveitar. 
Entretanto, para que esse 
passeio seja tranquilo e 
não traga “surpresas” de-
sagradáveis na volta, algu-
mas dicas podem ser mui-
to úteis.

O site do Procon traz 
alguns itens que vão aju-
dar você, leitor, nesse as-
pecto:

- Um dos erros mais 
comuns é deixar luzes 
acesas durante o tempo 
todo. Isso mostra para 
qualquer pessoa mal in-
tencionada que não há 

ninguém em casa. A so-
lução é a instalação de ti-
mers, que acendem e apa-
gam as luzes, televisores 
e rádios em horários pré-
determinados, dando as-
sim a impressão que há 
pessoas na casa.

- Os demais aparelhos 
que não forem utilizados 
podem ser desligados da 
tomada. Assim evita-se o 
risco de acidentes e econo-
miza-se energia elétrica.

- Desligue o fogão, 
aquecedores e o sistema 
de gás.

- Se possível, tranque 
portas internas que difi -
cultem a circulação den-
tro da residência.

- Se você recebe perio-

dicamente correspondên-
cias, jornais e revistas, 
suspenda a entrega junto 
às editoras ou peça para 
algum vizinho ou paren-
te recolhê-las para você. 
Jornais e revistas em 
frente de casa são indício 
claro de que os morado-
res estão ausentes.

- Em portas ou janelas 
corrediças coloque obstá-
culos que impeçam a sua 
movimentação.

- Tenha alguém de to-
tal confi ança para abrir 
portas, portões e circu-
lar pela casa em horários 
diferentes durante o dia 
para minimizar o aspecto 
de imóvel vazio durante o 
período de viagem.

- Essa mesma pessoa 
pode cuidar também do 
jardim para evitar o as-
pecto de abandono caso a 
viagem seja muito longa.

- Alarmes e sensores de 
presença ajudam a evitar 
transtornos.

Além das dicas de se-
gurança patrimonial, mo-
toristas de plantão devem 
fi car atentos com os auto-
móveis que serão utiliza-
dos na viagem.

O site do Salão do Car-
ro divulgou um “checklist” 
completo para quem vai 
pegar a estrada com veí-
culo particular nesse fi m 
de ano.

As festas de fi m de ano são um 
perigo para a alimentação 
saudável. Geralmente, é nesta 

época do ano em que as pessoas come-
tem exageros à mesa. 

Baseada nos costumes de alimentação 
dos europeus e dos norte-americanos, a 
ceia de natal que se tornou tradicional 
para as famílias brasileiras oferece ris-
cos à saúde por dois motivos principais: 
primeiro, porque os alimentos são muito 
calóricos. Depois, porque, nesta época, as 
pessoas costumam ingerir grandes quan-
tidades de comida – os médicos dizem 
que, dependendo do banquete, é possível 
ganhar mais de 2kg na véspera do Natal 
– além dos desconfortos, como a má-di-
gestão e os refl exos no dia seguinte.

Para quem está procurando um car-
dápio saudável para a ceia, é possível fa-
zer uma linda ceia de natal, com elemen-
tos tradicionais da data, mantendo um 
cardápio saudável, que não comprometa 
nem a saúde e nem a dieta.

A primeira dica é contar com as no-
zes, castanhas, avelãs e amêndoas, que 
são aperitivos naturais e estão sempre 
presentes nas mesas de natal. Eles têm 
propriedades que regulam os níveis de co-
lesterol, além de selênio e antioxidantes.  
Porém, evite exagerar, já que esses ali-
mentos são bem calóricos. As frutas secas 

também são aperitivos muito saudáveis: 
ricas em vitaminas, antioxidantes e outras 
propriedades responsáveis por melhorar o 
humor e diminuir a ansiedade.

Outra sugestão é escolher apenas um 
tipo de carboidrato para compor o seu 
prato: geralmente, as opções mais sau-
dáveis são as coloridas. Por isso, que tal 
fazer um arroz especial, utilizando as 
castanhas e as frutas secas? Você tam-
bém pode preparar uma farofa com le-
gumes, fácil e rápida de fazer.

O peru é a carne mais saudável para a 
sua ceia. Por ser mais magro, ele é mais 
indicado do que o chester, o tender ou o 
pernil, mas todas estas opções têm alto 
teor de nutrientes, como o ferro e as vi-
taminas do complexo B. Para reduzir 
o colesterol da carne, evite consumir a 
pele da peça.  E, por  último, sirva o peru 
com frutas leves, pois elas costumam 
ajudar a aliviar a digestão.

Se você tem o hábito de beber nas fes-
tas de fi m de ano, evite os destilados – 
aposte nos vinhos e espumantes, que são 
menos calóricos.  A orientação dos espe-
cialistas é alternar um copo de água com 
um copo de bebida. Se você não ingerir 
bebidas alcoólicas, fi ca mais fácil criar e 
experimentar novas bebidas, como su-
cos e drinques sem álcool preparados 
com as frutas da época.

DICAS PARA O MOTORISTA:
- Se beber não dirija, se dirigir não beba.
- Respeite a legislação de trânsito. Não faça uso de 
celular na direção, sempre que precisar de utilizar 
o telefone, pare o veículo em local seguro e o faça.

PLANEJOU O ROTEIRO? 
Depois de ter feito a inspeção preventiva e efetuar 
os reparos necessários para uma viagem segura, é 
hora de planejar seu roteiro com sua família. Distância 
que irá percorrer, verifi car postos de combustíveis 
no trajeto, hotéis para pernoite (descanso), e até 
mesmo restaurantes e ou lanchonetes para refeições 
e lanches. Verifi que, cheque informações das rodovias 
as quais você irá trafegar e condições, pontos de apoio 
junto aos órgãos competentes, como PRF – Polícia 
Rodoviária Federal e DNIT – Departamento Nacional de 
infraestrutura e Transporte.

OFICINA MECÂNICA - 

PRINCIPAIS ITENS DO CHECKUP:

* Extintor de Incêndio – Verifi que a validade e se está com 
carga total

* Pneus – Verifi que o estado de uso e conservação. Para 
viagens longas, em alguns casos, o recomendável é efetuar as 
trocas dos que estejam com desgastes acentuados;

* Alinhamento e balanceamento – Verifi car e realizar este 
serviço, não sai caro, pois o KIT consiste em manter o veículo 
alinhado e rodas balanceadas, o recomendável é realizar a 
cada 5.000 km. 

* Freios, Lonas e Fluído de freio – É sempre bom fi car 
atento a este item e deixar de verifi car, poderá comprome-
ter a segurança do veículo. Verifi car desgastes de discos e 
pastilhas de freio, possíveis vazamentos em cilindros de rodas 
traseiras, desgastes de lonas,e, também, o fl uido de freio. 
Recomenda-se a efetuar a troca do fl uido a cada 10.000 km, 
isso varia de montadora para montadora. 

* Alinhamento e suspensão
* Sistema elétrico – Faróis dianteiros, faróis traseiros e 

luzes de seta (pisca pisca), em todo o veículo.
* Palhetas do parabrisa dianteiro e traseiro – Se estiverem 

com ruído ou trepidação é sinal que já chegou ao fi nal da sua 
vida útil, o ideal neste caso é efetuar a troca imediatamente.

DOCUMENTAÇÃO 
Verifi que toda a documentação do veículo, se o IPVA 
foi pago e se está com o CRLV – Certifi cado Registro e 
Licenciamento de Veículos – do ano em curso;

Verifi que sua CNH – Carteira Nacional de Habilitação. Che-
que a validade e histórico de pontos.

Seguro
Caso o veículo possua seguro veicular, verifi que com a se-

guradora a cobertura para viagens longas, como por exemplo 
a distância que irá percorrer (entre cidades), estado(s) que se 
deseja visitar, etc. A depender do plano, a seguradora pode 
não cobrir seu veículo para viagens a outros estados.

Caso não possua seguro veicular, é bom sempre verifi car a 
necessidade de se contratar um que caiba no seu bolso, e não 
te deixar na “mão” nos momentos mais difíceis, tais como pneu 
furado em rodovias à noite, pane seca, pane mecânica, etc.

Para quem 
vai viajar:

abril.com.br
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Natal é o nascimento do Cristo.
O Ano Novo é o renascimento 

da Esperança. 
Que neste Natal a luz do Cristo 

ilumine seu caminho e que no Ano 
Novo a esperança seja renovada.

Feliz Natal
&

Feliz Ano Novo!

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

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

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

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

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

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

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

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

Vereador
Felipe
César - FC

Natal, Luz e 
Esperança

Vereador Cal

Professor Eric diz que 
Túnel das Campinas 
receberá novas melhorias

O vereador Professor Eric 
(PR), através do requerimento nº 
1.872/2014, solicitou ao Prefeito 
que o Departamento de Obras e 
Serviços realizasse uma refor-
ma no túnel que liga os bairros 
das Campinas e Vitória Park. A 
reforma foi realizada e, nesta 
quarta-feira, dia 17, começou o 
asfaltamento na avenida Fran-
cisco de Carvalho e no trecho 
de terra na saída para o bairro 
Vitória Park.

Preocupado com o conforto 
e a segurança dos moradores 
dos bairros que utilizam o túnel, 
o vereador Professor Eric vem 
batalhando para trazer cada vez 
mais melhorias àquela região. É 
importante ressaltar que o túnel já 
tem mais de 30 anos e que desde 
sua criação nunca recebeu manu-
tenção. Com isso, várias pessoas 
já se acidentaram e tiveram carros 
quebrados devido aos buracos. 
“Agradeço a Deus, ao Prefeito e 
a Secretaria de Obras e Serviços 
que atenderam o meu pedido, be-
neficiando toda a população dos 
bairros das Campinas, Goiabal, 
Shangri-lá, Vitória Park, entre 
outros”, enfatizou o vereador 
Professor Eric.

Calçada
O vereador Professor Eric co-

memora o fim das obras de cons-
trução da calçada ao longo do 
campo de futebol localizado na 
rua Benedito Galvão de Castro, 
no Marieta Azeredo. Hoje com 
a obra finalizada, os moradores 
poderão se locomover ao redor do 
campo com mais conforto e segu-
rança e, desta forma, o vereador 
professor Eric já pode comemorar 
a mais esta conquista. “Agradeço 
ao Prefeito e ao Subprefeito por 
atender a mais este pedido e, 
assim, melhorar nossa qualidade 
de vida”, comemorou o vereador 
Professor Eric.

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Professor eriC está 
aComPanhando as obras de asfaltamento na 
aVenida franCisCo de CarValho e no treCho 
do Vitória Park, Com mais melhorias à 
PoPulação destes bairros

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

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

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) faz um balanço 
das atividades desenvolvidas 
durante o ano de 2014 e diz que o 
resultado foi altamente positivo. 
“Durante todo o ano procuramos 
trabalhar representando, com 
carinho e muito competência os 
munícipes que nos escolheram. 
Não tivemos dificuldade com o 
prefeito, pois ele sempre esteve 
com as portas abertas para o Le-
gislativo. As nossas iniciativas 
eram por interesse da comuni-
dade e quem ganhou com isso, 
realmente, foi a população”. 

Janio Lerario diz
que balanço do trabalho 
em 2014 é positivo

Vereador reafirma que LegisLatiVo

e executiVo atuaram em conjunto

em benefício da popuLação

Janio Lerario disse, ainda, 
que acredita que “a nova Mesa 
Diretora da Câmara, eleita para 
o próximo o biênio 2015-2016 
deverá traçar boas metas de 
trabalho, pois são parlamentares 
que estão comprometidos com 
uma boa administração em prol 
da cidade”. Janio reafirmou que 
“com respeito, diálogo e compa-
nheirismo é possível desenvol-
ver um bom trabalho. Agradeço a 
todos que nos auxiliaram nestes 
dois anos e desejo um Feliz Natal 
e muitas realizações positivas 
para o ano de 2015”.

Vereador Janio ardito lerario
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Magrão faz balanço 
positivo de sua atuação 
parlamentar

Vereador aVaLia como “produtiVos” os 
doze meses da LegisLatura de 2014

O vereador Carlos Eduardo de 
Moura – Magrão (PPS) fez uma análise 
do segundo ano de sua atuação legis-
lativa. Ele disse considerar “positivo” 
o seu trabalho na Câmara. Durante 
todo o ano, Magrão priorizou ajudar 
a coletividade e sempre buscou trazer 
melhorias para a cidade. Dentre as mais 
de 1.282 proposições de sua autoria, 
Magrão destacou a inauguração do 
Poupatempo em Pindamonhangaba, 
que desde o início do seu mandato, 
empenhou-se para que a unidade fosse 
instalada na cidade. Outra luta do ve-
reador Magrão - a tão sonhada “Praça 
do Pasin” - já está em fase de licitação, 
conforme anunciado pelo Executivo.

A ponte do Pasin - Mantiqueira, 
após muita cobrança do vereador, foi 
entregue à população em novembro. 
Magrão articulou junto ao Executivo 
e garantiu a retomada da obra da UBS 
do Residencial Terra dos Ipês, que 
encontrava-se paralisada e hoje está 
prestes a ser inaugurada. 

O vereador Magrão participou 
ativamente na elaboração do Plano 
Operativo e novo Contrato da Santa 
Casa para administrar o Pronto 
Socorro Municipal. Tem realizado a 
fiscalização em Postos de Saúde, bus-

cando identificar os problemas e cobrar 
soluções. Magrão também trabalhou 
em prol do funcionalismo público, 
cobrando do Executivo o pagamento 
do adicional de periculosidade aos 
agentes da Guarda Municipal; pleitou 
a renovação do contrato de agentes 
de vetores para o combate à dengue; 
requereu curso de qualificação e uni-
formes para os profissionais da área 
elétrica e requereu EPI’s a todos os 
servidores municipais. 

Sempre preocupado com o mu-
nícipe, o vereador sugeriu à Supe-
rintendência do INSS melhorias no 
atendimento ao cidadão, assim como, 
cobrou o Superintendente Nacional de 
Gestão Operacional da Caixa Econô-
mica Federal, o conserto do elevador 
da agência de Pindamonhangaba para 
garantir a acessibilidade das pessoas, 
principalmente daquelas com mobili-
dade reduzida e idosos. 

Magrão é o autor da Lei nº 5.736, 
de 28/11/2014, que institui a Semana 
Municipal de Conscientização a Fibro-
mialgia, a ser celebrada na semana do 
dia 12 de maio, a qual deverá propor-
cionar maiores informações quanto 
aos sintomas e possíveis tratamentos 
da doença. “Vamos encerrar esse 
ano com 1.282 proposições, sendo 
1.049 requerimentos, 147 indicações, 
6 Indicações de Projeto de Lei, 41 
Moções, 14 Projetos de Lei Ordinária 
e 23 emendas”,  enfatizou o vereador.  
“Avalio que fiz o meu papel. Dei minha 
contribuição e trabalhei muito. Fico 
feliz de poder estar com a população e 
espero nos próximos anos, poder fazer 
muito mais. Quero aproveitar e desejar 
a todos um Feliz Natal e um Próspero 
Ano Novo repleto de felicidades”, 
conclui o vereador Magrão.

Vereador magrão
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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:
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 Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

A Família é o Centro 
da Vida, do Amor e 

da Felicidade.
À Todas as 

Famílias, desejo um 
Natal abençoado 

e um Ano Novo de 
muita Prosperidade.

Vereador roderley Miotto

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

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

Vereador Professor osValdo (à dire ita) e o 
Vereador Magrão, na UBs da Vila são Benedito

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

rando que uma 
das funções 
primordiais 
do vereador é 
fiscalizar, no 
último dia 31 
de outubro, 
sexta-feira,  
os vereadores 
Professor Os-
valdo (PMDB) 
e Carlos Eduar-
do de Moura – Magrão (PPS), 
iniciaram o trabalho de fisca-
lização nas UBS - Unidades 
Básicas de Saúde - da Vila São 
Benedito e do bairro das Cam-
pinas. Eles estão realizando 
esse trabalho após os mesmos 
terem recebido diversas recla-
mações dos moradores.

Após visita “in loco”, eles 
protocolaram, em conjunto, os 
requerimentos nº 2.271/2014 
e 2.272/2014 endereçados à 
Secretaria da Saúde e ao Exe-
cutivo, elencando em relatório 
(com fotos) as irregularidades 
e problemas encontrados nas 
UBSs. Professor Osvaldo e 
Magrão solicitam que seja 
informado o prazo para sanar 
os problemas apresentados. 

Na UBS da Vila São Bene-
dito, os vereadores constataram 
a falta de médicos, a demora 
para marcação de exames 
com médicos especialistas no 
sistema,  falta de transcrição de 
receitas de medicamento con-
trolado, falta de medicamentos, 
como furosemida e enalapril 20 

Vereadores Professor 
Osvaldo e Magrão fiscalizam 
Postos de Saúde do município

mg. A coleta de sangue, que era 
realizada 3 (três) vezes por se-
mana foi reduzida para 1 (uma) 
vez. Também não se faz mais 
exame de curva glicêmica e as 
fiações da rede elétrica e rede 
de informática estão expostas.

No Campinas, os vere-
adores detectaram diversos 
problemas como: infiltrações 
no prédio, telhado comprome-
tido, banheiro para deficiente 
inutilizado, falta de sala de 
espera, banheiro com descar-
ga quebrada, sala de exames 
sem ventilação e mobiliário 
enferrujado e danificado. 
Diante de tantas reclamações, 
os vereadores Professor Os-
valdo e Magrão  irão fiscalizar 
outras UBSs para levar ao 
conhecimento do Executivo 
e da Secretaria de Saúde, os 
problemas existentes e, dentro 
de suas prerrogativas legais, 
cobrar que as irregularidades 
encontradas sejam sanadas no 
sentido que a população tenha 
um atendimento de digno e 
humanizado.

“Após diversAs reclAmAções de munícipes
por fAltA de médico, medicAmentos e estruturAs 

dAs uBss em estAdo de precAriedAde,
vereAdores iniciAm trABAlho de fiscAlizAção”

Martim Cesar agradece 
prefeito por atender seus 
Requerimentos e Indicações

O vereador Martim Cesar (DEM) ao findar mais um ano, 
agradece ao Prefeito Vito Ardito, pelo pronto atendimento 
aos seus Requerimentos e Indicações e aos munícipes, 
o vereador 
pede  que  
continuem 
reivindican-
do, contri-
buindo para 
que juntos 
p o s s a m o s  
realizar um 
bom traba-
lho em 2015.

Ricardo Piorino 
demonstra fidelidade ao 
Transporte Complementar

“projeto AprovAdo AssegurA
percentuAl mínimo dA cAtegoriA”

Atendendo solicitação do Presidente da Câmara de Pindamo-
nhangaba, vereador Ricardo Piorino (PDT), o Executivo Munici-
pal encaminhou ao Poder Legislativo o Projeto de Lei Ordinária 
nº 188/2014 que “Dispõe sobre a reserva para o Transporte 
Complementar no sistema de transporte coletivo do município 
de Pindamonhangaba”, visando assegurar um percentual mínimo 
de 35% (trinta e cinco por cento) do total da frota de transporte 
coletivo existente no município ao transporte complementar.

A Emenda Aditiva nº 24/2014, ao referido Projeto de Lei, 
apresentada pelo vereador Ricardo Piorino, garante ainda a 
participação de 2 (dois) operadores por veículo da frota relativa 
ao Transporte Complementar.

Em sessão ordinária, tanto o Projeto de Lei, quanto a Emenda 
Aditiva, foram aprovados por unanimidade na Casa Legislativa.

Assim, na atualidade, o Projeto garante que cerca de 30 pro-
fissionais (2 por veículo) terão assegurados o direito de atuarem 
no sistema de transporte complementar em Pindamonhangaba. 
“Foi mais uma vitória desses profissionais e de toda a população, 
já que essa medida vai garantir um maior e melhor atendimento 
no tocante ao transporte público local”, finalizou o vereador 
Ricardo Piorino.

“Feliz Natal e próspero Ano Novo!”
O vereador Ricardo Piorino deseja a toda a população de 

Pindamonhangaba um Natal repleto de bençãos e um Ano Novo 
de muita paz e esperança, certos de que continuaremos lutando 
por uma cidade cada vez melhor. Boas Festas a todos!

Vereador ricardo Piorino

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

Vereador dr. Marcos aUrél io

A
s

s
e

s
s

o
r

iA
 d

e
 C

o
m

u
n

iC
A

ç
ã

o
/C

V
P

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-

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.

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

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

Comunicamos que não haverá expediente 
entre os dias 22 de dezembro a 02 de 
janeiro, devido ao recesso parlamentar.

A partir de 05 de janeiro expediente normal.

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

Que o sentido do Natal esteja 
sempre presente em nosso dia 
a dia e que a esperança seja um 

objetivo concretizado.
No próximo ano, que 

seus sonhos lhe sirvam de 
inspiração para realizar e 

sentir que a vida é um presente 
iluminado que Deus nos deu.

Que todos os dias do Ano 
Novo sejam iluminados para 

você e sua família.
Feliz Natal e Próspero Ano 

Novo!
Vereadores e fUncionários da 

câMara de PindaMonhangaBa
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria da Associação Paulista De Cirurgiões-Dentistas de Pindamonhangaba SP,  inscrita no 
CNPJ sob o n° 50455567/0001-20 nos termos do que dispõe o seu Estatuto Social, convoca os 
Senhores Associados para a Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará na sede social da 
Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas – APCD Central, à Rua Voluntários da Pátria, n° 547 
– Bairro Santana – Cidade São Paulo, no dia 21 de janeiro de 2015, às 18:00 horas, em primeira 
convocação com 10% (dez por cento) dos associados remidos e efetivos aptos e, em segunda 
convocação meia hora mais tarde, com um numero mínimo de 100 associados remidos e efetivos 
aptos, com a seguinte Ordem do Dia:
Aprovação da proposta de prorrogação, por mais 6 (seis) meses, do período de mandato das atuais 
Diretorias, passando de 3 (três) anos para 3 (três) anos e 6 (seis) meses, com escrutínio para 2ª 
quinzena de maio de 2017.  
A prorrogação do mandato é mecanismo que se faz necessário tendo em vista que os mandatos das 
atuais diretorias tiveram início em 23 de novembro de 2013, mandato de três anos, com término em 
22 de novembro de 2016. Entretanto, para sincronizar as eleições gerais da APCD com a previsão 
estatutária é que está sendo proposto para a Assembleia Geral Extraordinária a prorrogação do mandato 
das atuais diretorias até maio de 2017, quando então acontecerão as eleições gerais da APCD.
E para ciência de todos os associados, publique-se o presente Edital de Convocação em Jornal 
de grande circulação e através de publicação da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, nos 
termos do Artigo 10 do Regimento Interno de Assembleias Gerais.
Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2014.

Gontran de Paiva Nasser Jr. - Presidente
Hercule Martinez Peregrino – Secretário Geral
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Cerca de 20 alunos do 
Colégio Mestre participa-
ram da 23ª Tarde do Li-
vro Mestre na Biblioteca 
Vereador Rômulo Cam-
pos D’Arace na última 
semana. Os alunos ouvi-

ram histórias e fizeram 
uma homenagem à escri-
tora taubateana Teresa 
Cristina Bendini, autora 
do livro infantil ‘Palavra 
Mágica’ – muito usado 
em salas de aula.

Durante a atividade, a 
escritora e a professora 
do Colégio Mestre, Vanya 
Campos D’Arace, desen-
volveram ações interati-
vas com as crianças, con-
taram histórias e fizeram 

brincadeiras educativas.
De volta à escola, os 

estudantes fizeram a relei-
tura da ‘Palavra Mágica’, 
relembrando passagens 
contadas na biblioteca e 
produziram um livro inti-

tulado ‘A Magia das Pala-
vras’, onde desenvolveram 
técnicas de desenho, leitu-
ra e escrita.

Para Vanya D’Arace, o 
projeto estimula o apren-
dizado e o gosto pela lei-

tura. “Situações como 
esta são fundamentais 
para o desenvolvimento 
educacional e humano 
destas crianças. Continu-
aremos realizando proje-
tos deste segmento”.

Estudantes criam livro sobre magia das palavras

Escritora Teresa Cristina Bendini, Vanya D’Arace e alunos Estudantes fazem projeto de interatividade no Bosque da Princesa

cidade

O Corpo de Bombei-
ros realizou, na noite da 
última quinta-feira (18), 
o parto de uma jovem de 
19 anos na casa dela, no 
bairro Castolira. A jovem 
estava sozinha na resi-
dência quando passou 
mal e entrou em trabalho 
de parto.

Os bombeiros foram 
acionados por volta das 

20 horas e, no local, ter-
minaram de fazer o pro-
cedimento, a conduzindo 
em seguida ao pronto-so-
corro. Mãe e filho passam 
bem, segundo o Corpo de 
Bombeiros.

De acordo com a Cor-
poração, a mulher só des-
cobriu a gravidez nos úl-
timos dois meses, quando 
começou a fazer o acom-

panhamento médico. 
Este é o segundo parto 

realizado por integrantes 
do Corpo de Bombeiros 
na cidade em cerca de 
uma semana. Na última 
quinta-feira (11), uma jo-
vem de 15 anos também 
deu à luz em sua própria 
casa, no bairro Campini-
nha. A família ignorava a 
gravidez da jovem. 

Bombeiros fazem parto no Castolira

Na sexta-feira (19), por volta das 19 
horas, uma mulher foi detida após ate-
ar fogo na casa onde morava. Segundo 
informações da polícia, ela incendiou o 
imóvel durante uma discussão com o na-
morado.

O caso aconteceu no bairro São Be-
nedito. Um vizinho percebeu que a casa 

estava em chamas e acionou o Corpo de 
Bombeiros, que conteve o fogo.

 A mulher foi detida pelo crime de 
incêndio em propriedade alheia, já que 
a casa era alugada, e encaminhada ao 
1º DP. A moça, que  sofreu queimadu-
ras leves, passa bem mas continua de-
tida.

Mulher coloca fogo em casa

Uma criança de ape-
nas quatro anos foi ví-
tima de estupro na noi-
te do último domingo 
(21).

Segundo informa-
ções da polícia, o fato 
aconteceu no lotea-
mento Nova Esperan-

Menina de quatro 
anos é estuprada

Dois homens, um de 62 
e outro de 30 anos, foram 
atropelados por um carro em 
um ponto de ônibus no bairro 
Araretama, no último domingo 
(21).

O motorista  do automóvel per-
deu a direção na avenida Nicanor 

Ramos Nogueira e o veiculo subiu 
na calçada, atingido os pedestres. 
As vítimas foram conduzidas ao 
Pronto-Socorro de Pinda e libera-
dos em seguida.

O motorista não possui CNH – 
Carteira Nacional de Habilitação 
– e vai responder pelo ato.

Homens são atropelados 
em ponto de ônibus 

ça. A menina queixou-se 
de dores na região íntima 
para a mãe e contou que 
um homem havia passa-
do a mão em seu corpo. 
Diante do ocorrido ela foi 
levada ao Pronto-Socorro 
de Tremembé, onde foi 
feito um exame clínico. 

Após ver os resultados, 
a responsável foi orien-
tada a prestar queixa 
em uma delegacia. No 
plantão policial, o de-
legado determinou o 
registro do BO ao sus-
peito, de 56 anos, que é 
avô da criança.

Bombeiros com criança recém nascida

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

COMUNICADO ADIAMENTO

PREGÃO Nº. 395/2014
A Prefeitura comunica que o Pregão n° 395/2014, 
que cuida da “Aquisição de equipamentos de 
processadora digital e raio-x analógico do pronto 
socorro municipal infantil”, fica adiado SINE-DIE.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2014. 

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

Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2014.
O Conselho Gestor apresenta o cronograma de Reuniões Ordinárias para o ano de 2015:

CALENDARIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS 2015

FEV ABR JUN AGO OUT DEZ 
25  08 03 05 07 02 

 Proposta de um evento no mês de julho/2015 com enfoque em Habitação de 
Interesse Social na Cidade de Pindamonhangaba. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

Edital de Notificação

Controle 217/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica ao Sr. BENEDITO DONIZETE DE 
OLIVEIRA, responsável pelo imóvel situado 
a RUA PADRE HELVECIO DE AZEVEDO 
TOFULI, bairro VILAZ PRADO, inscrito no 
município sob a sigla SE230.401.011.000, 
Quadra G-02 Lote 25, para que efetue a 
limpeza do referido imóvel no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 
de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro - Diretora do 
Departamento de Administração

DivulgaçãoDivulgação

Divulgação

polícia

ABUSO INFANTIL
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Grêmio Tipês fica com título do Sub 9 
O time do Grêmio 

Tipês venceu o Etna 
por 2 a 0 na final do 
Campeonato de Fute-
bol Sub 9. O jogo foi 
realizado na manhã 
do último domingo 
(20), no estádio Ra-
mirão.

O primeiro do Tipês 
saiu aos 5 minutos, 
com João Guilherme, 
camisa 11 do time. 
Leonardo Nunes am-
pliou aos 11 minutos 
e fechou o placar em 
2 a 0. 

Entre os destaques 
do Campeonato, o 
Tipês ainda emplacou 
dois troféus. O de 

15º Festival 
Beneficente 
ajuda 50 famílias

Tipês encerra atividades com saldo positivo

ANA CAMILA CAMPOS
* * *

Com o slogan “Festi-
val Beneficente: igualda-
de para o Natal Feliz”, foi 
realizado, no último do-
mingo (21), o 15º Festival 
Beneficente no Campo 
de Futebol do Estrela, no 
bairro do Bosque.

O primeiro jogo teve 
início às 8h30. Além dos 
jogadores, compareceram 
familiares, boleiros da ci-
dade e as vencedoras do 
concurso “Musa do Fu-
tebol Pindamonhangaba 
2014”.

Colaboração
Cinquenta famílias se-

rão beneficiadas com o 
material arrecadado – ces-
tas básicas, mantimentos 
e fraldas geriátricas. Este 
ano, oito instituições tam-
bém receberão donativos 
obtidos na arrecadação: 
Apae - Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcio-
nais, Lar Irmã Terezinha, 

Carioquinha entre mulheres fundamentais para o evento
Igreja Nossa Senhora de 
Fátima, Lar de Velhos São 
Vicente de Paulo, Igreja 
Maricá, Educandário Casa 
Pia Cônego Tobias, Casa 
do Caminho e Lar Nova 
Esperança.

Reconhecimento
O responsável pelo 

evento, boleiro Nilson Sa-
les, mais conhecido como 

Carioquinha, realiza o 
evento há 15 anos e agra-
deceu a todos os presentes 
e parceiros que colabo-
raram com a ação. “Para 
mim é uma satisfação re-
alizar esse evento. Enfren-
tamos muitos desafios, 
mas conseguimos realizar 
mais uma edição do festi-
val”, destacou. 

Representantes de instituições beneficiadas Boleiros veteranos ao lado de Carioquinha

O grupo do Sabadão 
do Tipês encerrou as 
atividades de 2014 no 
último sábado (20), 
com o jogo tradicio-
nal. Após a partida, os 
amigos se divertiram 
em uma confraterniza-
ção e apresentaram as 
estatísticas de 2014.

No ano, a equipe 
disputou 47 jogos, 
com 29 vitórias, 10 
empates e apenas 

oito derrotas. O ata-
que marcou 120 gols 
e a defesa tomou 54, 
gerando saldo positivo 
de 66 gols.

Os três maiores 
artilheiros do Tipês em 
2014 foram Ruginho 
(33 gols), Bolhão (20) 
e André Isaura e Japa 
empatados (12).

Atualmente o elen-
co conta com Felipe, 
Duzão, Ligeirinho, 

Wagner, Ra fael Fefô, 
Tucano, Geovano, 
Eduardo Gimenez, 
Boi, Monteiro Gre-
gory, Julinho, Luan, 
Japa, Juninho Bill, 
Bolhão, Pinguim Ju-
nior, Bruno, Fernando 
Chupa-Cabra, André 
Isaura, Daniel Rosa, 
Ruginho, Camundon-
go, Patinho e Beto 
Gonçalves, o Betão, 
de treinador.

Em 47 jogos, equipe obteve 29 vitórias, 10 
empates e sofreu apenas oito derrotas

Um dos times do Grêmio Tipês

Acostumada à vitória, equipe vence mais uma competição

artilheiro foi para João 
Guilherme, com 19 gols e 
o de goleiro menos vaza-
do ficou com Guilherme 
Reis, que sofreu apenas 

dois gols ao longo da 
competição.

O Etna, além do vi-
ce-campeonato, levou 
o troféu de disciplina.

Equipe de Ditinho ficou no 2º lugar

Adriano Cocco

Adriano Cocco

Adriano Cocco

Luis Cláudio/Portal R3

Luis Cláudio/Portal R3

Luis Cláudio/Portal R3



PINDAMONHANGABA 23 DE DEZEMBRO DE 2014TERÇA-FEIRA

Tribuna do Norte
futebol

Odirley Pereira

Campeão da Copa Guga, Vila 
enfrenta time de L. Gustavo

A equipe do Vila São José 
conquistou mais um título da 
Copa Distrito de Futebol, que 
também é chamada de Copa 
Guga, em homenagem ao joga-
dor da Seleção Brasileira, Luiz 
Gustavo, que era morador da-
quela região.

A final entre o Vila São José 
e Mantipê aconteceu na noi-
te da última sexta-feira (19), 
no campo do Centro Esportivo 
José Ely Miranda, o Zito, em 
Moreira César.

Após 2 a 0, o time do técni-
co Robinho, Jequinha, Dias e 
companhia, apenas adminis-
trou o restante do tempo e es-
perou o árbitro Adilson Paixão 
apitar o final do jogo para co-
memorar o bicampeonato con-
secutivo.

O campeão da Copa enfrenta 
nesta terça-feira (23), a partir 
das 18 horas, os ‘Amigos do Luiz 
Gustavo’ (volante  do Wolfsburg 
e da Seleção Brasileira, nasci-
do e criado em Pinda). O even-

to acontece no ‘João do Pulo’ 
e para assistir basta levar um 
quilo de alimento não perecível, 
exceto sal. Na ocasião serão sor-
teados brindes. 

Destaques da Copa Guga
Entre os jogadores, Felipe 

(goleiro e capitão do Mantipê) 
ficou com o troféu de goleiro 
menos vazado.

O artilheiro da Copa Distri-
to, foi o jogador Kaon, do Santa 
Cruz, com 7 gols e o de discipli-
na foi para o União R8 FC.

Unidos do Jardim Rezende leva o 35
Destaques 

do campeonato
Dois dos destaques do cam-

peonato foram das equipes fina-
listas. O goleiro Dante, do Uni-
dos, recebeu o troféu de menos 
vazado durante a competição e 
o atacante Maurício Bispo, do 
Grêmio Tipês, com 10 gols, foi 
o artilheiro. O troféu de equipe 
mais disciplinada foi para o Jar-
dim Cristina.

O Unidos do Jardim Rezende 
bateu o Grêmio Tipês por 3 a 1 e 
conquistou o Sênior 35 anos no 
domingo (21), no Vista Verde, 
pelo campeonato da Liga Pin-
damonhangabense de Futebol, 
com apoio da Secretaria de Es-
portes.

Os gols foram marcados por 
Castilho, Luciano Henrique e 
Davi; André Isaura descontou 
para o Tipês.

TIMES:

UNIDOS DO JARDIM 
REZENDE: 

Dante, Adriano Pózinho 
(Vermelho), Davi, Edinho e 
Toninho, Douglas (Nei), Lu 
Maluco (Fransérgio), Castilho 
(André Caxeiro) e Anderson 
Tico (Veio), Luciano Henrique 
(Flavinho) e Adriano (Joed-
son). Técnico: Zezão.

GRÊMIO TIPÊS:

Fernando, Muchacho, 
Tucano, Cachorrão e Lázaro 
(Hamiltinho), Cavalo, Bolhão 
(André Isaura), Marcão (Nê) 
e Gu, André Sapo e Ruginho.

ÁRBITRO: 

Paulo Nogueira

À direita, equipe 
do Jd. Rezende 

comemora 
título; abaixo, 
Grêmio Tipês 

também vibra 
com o 2º lugar

Após perderem a 1ª Divisão, jogadores do Vila valorizaram ainda mais a Copa Guga

Musa da equipe, capitão e irmão de L. Gustavo

Andreia Goldoni, goleiro Felipe e Jardel Dias

Luis Cláudio/Portal R3

Luis Cláudio/Portal R3

Luis Cláudio/Portal R3

Luis Cláudio/Portal R3

Luis Cláudio/Portal R3
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Mais 5 mil pessoas são atendidas na 
‘Festa de Natal’ da Casa Transitória

Na última semana, a 
Alesp – Assembleia 
Legislativa do Estado 

de São Paulo promoveu uma 
sessão extraordinária em que 
aprovou, por unanimidade, o 
projeto de lei complementar 
que cria a AgemVale  - Agência 
Metropolitana do Vale do Para-
íba e Litoral Norte.

De autoria do governador 
Geraldo Alckmin, o texto esta-
belece que o órgão  será vincu-
lado à Subsecretaria de Desen-
volvimento Metropolitano. Sua 
sede será na cidade de São José 

dos Campos e terá a finalida-
de de integrar a organização, o 
planejamento e a execução das 
funções de interesse comum da 
região. A partir de agora, a As-
sembleia encaminhará o proje-
to para apreciação do Governa-
dor,  que terá quinze dias úteis 
para sancionar a lei. A implan-
tação efetiva da Agência será 
feita em até seis meses.

Estudos
Estudos técnicos realizados 

pela Emplasa - Empresa Pau-
lista de Planejamento, apon-
tam que os municípios pos-

suem intensas relações entre 
si e estão fortemente vincula-
dos, tanto do ponto de vista do 
ambiente natural, quanto do 
ambiente construído, apresen-
tando grande relacionamento 
econômico e social, o que exi-
ge planejamento integrado e 
ação coordenada dos órgãos 
públicos.

 Para o subsecretário da 
pasta, Edmur Mesquita, com 
a criação da Agência a região 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte terá um importante ins-
trumento. “A região ganha um 

instrumento essencial para 
planejar o futuro, em uma vi-
são estratégica de médio e lon-
go prazo”.

Funcionamento
Segundo deputados re-

presentantes da região que 
apoiam a iniciativa, a ideia é 
de que haja uma gestão com-
partilhada entre o governo 
estadual e os municípios para 
a resolução de problemas que 
ultrapassam as condições das 
prefeituras, utilizando de me-
canismos legais para que as 
melhorias aconteçam.

O órgão vai contribuir como 
facilitador da deliberação e 
efetivação de decisões impor-
tantes, funcionando como um 
executivo da RMVale.

RMVale
A RMVale - Região Metro-

politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte foi criada por 
meio da lei complementar 
1.166, sancionada em 9 de ja-
neiro de 2012, é formada por 
39 municípios agrupados em 
cinco sub-regiões e possuí 
cerca de 2,3 milhões de habi-
tantes.

ANA CAMILA CAMPOS
* * *

Cerca de 5 mil pessoas com-
pareceram à Casa Transitória 
Fabiano de Cristo na manhã do 
último domingo (21), para par-
ticipar do 38º evento de Natal 
realizado pela instituição. Vo-
luntários, colaboradores e fa-
mílias assistidas prestigiaram 
várias atrações musicais e apre-
sentação de teatro infantil sobre 
a Magia do Natal, além de des-
frutarem de várias guloseimas 
distribuídas: cachorros quentes 
e lanches – confeccionados com 
os pães produzidos na padaria 
da própria Casa Transitória, 
suco e sorvete.

Solidariedade
No total, foram distribuídas 

1.300 cestas de Natal (que tam-
bém continham itens básicos de 
alimentação, como arroz e feijão)  
- 1.021 para famílias cadastradas, 
já assistidas pela casa e 279 para 
famílias não cadastradas. Algu-
mas pessoas que não puderam 
comparecer ao evento, também 
foram beneficiadas e retiraram 
suas cestas até segunda-feira (22).

Kits com presentes que foram entregues às crianças

Agência Metropolitana vai atender Pinda

Papai Noel
O Bom Velhinho também es-

teve presente na comemoração 
e fez a alegria dos pequenos. 
Foram distribuídos aproxima-
damente 5 mil brinquedos para 
crianças de até 12 anos.

Toda a ação é fruto das doa-
ções de voluntários, fundações 
e empresas que contribuem 
durante todo o ano e de campa-
nhas, que também são organiza-
das ao longo dos 365 dias.

Agradecimento
A presidência da Casa Tran-

sitória Fabiano de Cristo/Centro 
Espírita Melo Moraes, em nome 
de todos os membros, voluntá-
rios e participantes, agradece 
à população de Pinda e região 
pela ajuda constante das pes-
soas que contribuíram durante 
todo o ano. Em especial, o pre-
sidente Carlos Mesquita desta-
cou a parceria no evento, o qual 
tiveram apoio de órgãos como 

Fundação Salvador Arena (SP), 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, Tenaris Confab, Empresa 
Zodiac, Comércio e população. 

A instituição entra em férias a 
partir desta terça-feira (23) e 
retoma suas atividades no dia 5 
de janeiro.

Foi criado um ambiente de animação para a festa

Voluntários, colaboradores e famílias assistidas participaram

Papai Noel esteve presente na Casa Transitória

Adriano Cocco

Divulgação

Adriano Cocco

Adriano Cocco
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Estado de São Paulo 

LEI Nº 5.742, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014. 

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 
Pindamonhangaba  para o exercício de 2015. 

VITO ARDITO LERÁRIO, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sancionou e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º O orçamento Geral do Município de Pindamonhangaba, 
para o Exercício Financeiro de 2015, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 456.900.000,00 
(quatrocentos e cinquenta e seis milhões e novecentos mil reais), discriminados pelos anexos desta 
Lei.

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos 
tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor e das 
especificações constantes no anexo nº. 02 da Lei 4.320/64, com o seguinte desdobramento: 

RECEITAS CORRENTES 474.412.000,00
Receita Tributária 82.747.000,00  
Receita de Contribuições 6.170.000,00  
Receita Patrimonial 10.193.000,00  
Transferências Correntes 342.288.000,00  
Outras Receitas Correntes 33.014.000,00  

RECEITAS CORRENTES – Intra-Orçamentária  5.025.000,00
Receita de Contribuições 5.025.000,00  

RECEITAS DE CAPITAL 23.723.000,00
Operações de Crédito 5.600.000,00  
Alienação de Bens 400.000,00  
Transferências de Capital 17.623.000,00  
Outras Receitas de Capital 100.000,00  

RECEITAS DE DEDUÇÃO 46.260.000,00
Conta Retificadora 46.260.000,00  

TOTAL DA RECEITA 456.900.000,00

Art. 3º  A despesa será realizada segundo a discriminação dos 
quadros Programas do Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento: 

01 – POR FUNÇÃO DO GOVERNO 
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01 – Legislativa 10.980.000,00
04 – Administração 103.911.000,00
08 - Assistência Social 20.152.000,00
09 – Previdência Social 5.195.000,00
10 – Saúde 132.083.000,00
12 – Educação 108.866.000,00
13 – Cultura 2.931.000,00
15 – Urbanismo 38.387.000,00
16 – Habitação 2.007.000,00
17 – Saneamento 7.450.000,00
18 – Gestão Ambiental 1.215.000,00
20 – Agricultura 354.000,00
22 – Indústria 2.812.000,00
23 – Comércio e Serviços 1.570.000,00
24 – Comunicações 1.581.000,00
26 – Transporte 4.023.000,00
27 – Desporto e Lazer 5.383.000,00
28 – Encargos Especiais 3.700.000,00
99 – Reserva de contingência 3.500.000,00
TOTAL GERAL 456.900.000,00

02 – POR SUBFUNÇÕES 

031 – Ação Legislativa 10.980.000,00
121 – Planejamento e Orçamento 5.721.000,00
122 – Administração Geral 85.207.000,00
123 – Administração Financeira 4.659.000,00
125 – Normatização e Fiscalização 37.000,00
126 – Tecnologia da Informação 1.607.000,00
127 – Ordenamento Territorial 219.000,00
128 – Formação de Recursos Humanos 8.011.000,00
129 – Administração de Receitas 927.000,00
131 – Comunicação Social 3.244.000,00
241 – Assistência ao Idoso 640.000,00
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente 1.045.000,00
244 – Assistência Comunitária 18.467.000,00
272 – Previdência do Regime Estatutário 5.195.000,00
301 – Atenção Básica 38.135.000,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 82.425.000,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico 1.419.000,00
305 – Vigilância Epidemiológica 4.111.000,00
306 – Alimentação e Nutrição 6.577.000,00
331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador 272.000,00
361 – Ensino Fundamental 72.133.000,00
365 – Educação Infantil 30.156.000,00
391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 137.000,00
392 – Difusão Cultural 4.375.000,00
451 – Infra – Estrutura Urbana 10.064.000,00
452 – Serviços Urbanos 29.123.000,00
481 – Habitação Rural 300.000,00
482 – Habitação Urbana 1.707.000,00
512 – Saneamento Básico Urbano 8.250.000,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental 1.215.000,00
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606 – Extensão Rural 354.000,00
661 – Promoção Industrial 2.812.000,00
695 – Turismo 1.570.000,00
782 – Transporte Rodoviário 4.023.000,00
812 – Desporto Comunitário 4.936.000,00
813 – Lazer 447.000,00
843 – Serviço da Dívida Interna 3.700.000,00
999 – Reserva de Contingência 3.500.000,00
TOTAL 456.900.000,00

03 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS 

Despesas Correntes 386.923.000,00
Despesas de Capital 66.477.000,00
Reserva de Contingência 3.500.000,00
TOTAL DA DESPESA 456.900.000,00

04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

01 – Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 439.144.000,00
01.02 – Administração do Gabinete 3.008.000,00
01.03 – Sub Prefeitura de Moreira César 6.515.000,00
01.04 – Secretaria de Assuntos Jurídicos 3.370.000,00
01.05 – Secretaria de Desenv. Econômico 3.702.000,00
01.06 – Secretaria de Planejamento 9.320.000,00
01.07 – Secretaria de Governo e Integração 10.719.000,00
01.08 – Secretaria de Obras e Serviços 74.250.000,00
01.09 – Secretaria de Finanças 17.047.000,00
01.10 – Secretaria de Administração 29.234.000,00
01.11 – Secretaria de Saúde e Assist. Social 132.083.000,00
01.12 – Secretaria de Educação e Cultura 112.798.000,00
01.13 – Secretaria de Juventude, Esp. e Lazer 13.103.000,00
01.14 – Fundo Municipal de Assistência Social 19.857.000,00
01.15 – Secretaria de Habitação 3.084.000,00
01.16 – Secretaria de Relações Institucionais 1.054.000,00
02 – Câmara Municipal 10.980.000,00
02.01 – Câmara Municipal 10.980.000,00
03 – Fundação Dr. João Romeiro 1.581.000,00
03.17 – Fundações Municipais 1.581.000,00
04 – Fundo de Previdência Municipal 5.195.000,00
04.10 – Secretaria de Administração 5.195.000,00
TOTAL DA DESPESA 456.900.000,00

Art. 4º- O Poder Executivo é autorizado, nos termos da 
Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a: 

 I – Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos 
termos da legislação em vigor; 

Art. 4º- O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias a:

I – Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 6% (seis por cento) do orçamento;

IV – Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados 
previstos.

Art. 5º  Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2015, revogando-se as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
                  Secretário de Finanças 
 
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 19 de dezembro de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

  PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
     Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº. 167/2014
Contrato nº: 309/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Fabiano Nadoti Molina ME.
Objeto: Aquisição de camisetas.
Valor: R$ 8.160,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 14/11/14.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena e Francisco Norberto Silva Rocha 
de Moraes.
Assina pela contratada: Fabiano Nadoti Molina.
Gestão do contrato: Secretaria de Educação e Cultura e Secretaria de Governo e Integração.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 308/2014
Contrato nº: 315/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Mapfre Seguros Gerais S/A.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de cobertura securitária 
para os veículos oficiais pertencentes à frota municipal, pelo período de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 1.425,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/11/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: José Roberto Martins.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 316/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Royal & Sunalliance Seguros Brasil S/A.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de cobertura securitária 
para os veículos oficiais pertencentes à frota municipal, pelo período de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 270,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/11/14.
Assina pela contratante: Domingos Geraldo Botan.
Assina pela contratada: Roberto Chateaubriand.
Gestão do contrato: Secretaria de Finanças.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 312/2014
Contrato nº: 329/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: A.M. Comércio Atacadista e Varejista de Produtos Agropecuários Ltda. ME.
Objeto: Aquisição de rações para caninos filhote para o AMA – Abrigo Municipal de 
Pindamonhangaba-SP.
Valor: R$ 44.640,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 21/11/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Alexsander Ramos da Silva.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 316/2014
Contrato nº: 344/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: K. S. Martins ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manutenções 
preventivas e corretivas de elétricas e mecânicas, com reposição, sem exclusividade, de peças e/
ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para roçadeiras do tipo lateral, motosserras de 
diversas marcas e motores diversos, pertencentes a esta municipalidade, por um período de 12 
meses.
Valor: R$ 58.000,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 28/11/14.
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos Santos.
Assina pela contratada: Karen Santos Martins.

Gestão do contrato: Subprefeitura de Moreira César.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 320/2014
Contrato nº: 314/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Fonevale Telecomunicações Ltda.
Objeto: Aquisição de aparelho PABX para aplicação CISAS em Moreira César, equipamentos para 
ampliação da central telefônica do Viveiro Municipal, aparelhos telefônicos serão utilizados na 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, equipamentos para adequação setor administrativo do 
Departamento de assistência social e central telefônica da estação juventude.
Valor: R$ 11.055,50.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/11/14.
Assina pela contratante: Benedito Rubens Fernandes de Almeida, Francisco Norberto Silva Rocha 
de Moraes e Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Laurindo Pereira Benevides.
Gestão do contrato: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Governo e Integração 
e Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 321/2014
Contrato nº: 330/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: A. P. de Oliveira Comércio de Móveis para Escritório ME.
Objeto: Aquisição de máquina de gelo, bebedouro e armário alto.
Valor: R$ 8.625,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 21/11/14.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes e Sandra Maria Carneiro 
Tutihashi.
Assina pela contratada: Ariovaldo Pinto de Oliveira.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo e Integração e Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 331/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: C. T. Araújo Móveis - ME.
Objeto: Aquisição de bebedouro.
Valor: R$ 1.062,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 21/11/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: José Ricardo Silva Araújo.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 332/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena EPP.
Objeto: Aquisição de furadeira e micro-ondas.
Valor: R$ 851.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 21/11/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz C. de Melo Souza.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 327/2014
Contrato nº: 345/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: OK Distribuidora de Veículos e Peças Ltda.
Objeto: Aquisição de veículo, tipo van de passageiro, zero km.
Valor: R$ 119.000,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 01/12/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Wilson José de Oliveira.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2014.
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JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP.
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416/3642-3316 - Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

É feita a presente INTIMAÇÃO por edital de DENISE COSTARELLI DA SILVA, em virtude da 
mesma não ter sido encontrada nos endereços indicados, nas vezes em que foi procurada, 
encontrando-se em local incerto e não sabido, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária, 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, devendo Vossa Senhoria com-parecer a essa Serventia, 
no endereço supra, das 09:00 às 16:00 horas, para efetuar o pa-gamento da importância em mora, 
além das despesas de intimação e postagens, publicação do presente edital e emolumentos da 
qual é devedora, em decorrência de atraso no pagamento das prestações relativas ao Contrato 
de Financiamento Habitacional nº 103305023417-1, firmado em 14/07/2009, registrado sob nº 
11, na Matrícula nº 19.722, neste registro imobiliário, tendo por objeto o imóvel situado na RUA 
JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO nº 205, JAIR F ALVARENGA, PINDAMONHANGABA-SP. O prazo 
para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias, a contar da terceira e última publicação deste 
edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da 
credo-ra/requerente.
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2014.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR -  Oficial Registrador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação

Controle 217/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. BENEDITO DONIZETE DE OLIVEIRA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA PADRE HELVECIO DE AZEVEDO TOFULI, bairro VILAZ 
PRADO, inscrito no município sob a sigla SE230.401.011.000, Quadra G-02 Lote 25, para que 
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 
de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro - Diretora do Departamento de Administração

LATASA RECICLAGEM S.A torna público que recebeu da CETESB a Renovação da 
Licença de Operação N° 3004690, válida até 17/12/2016, para Alumínio em lingotes e 
outras formas primárias; produção de, à AV JULIO DE PAULA CLARO, 821, FEITAL, 
PINDAMONHANGABA/ SP. 

LICENÇA DA CETESB

RS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. - ME torna 
público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 3004712, 
válida até 18/12/2018, para Máquinas e aparelhos para indústria cerâmica; fabricação 
de à RUA PONCIANO PEREIRA, 511, CAMPINAS, PINDAMONHANGABA.

LICENÇA DA CETESB

INSTITUTO SERRA DA MANTIQUEIRA DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
Certificado de Personalidade Jurídica nº 1.194, Livro “A” nº 5 – Pindamonhangaba – SP.

CNPJ 07.566.420/0001-89

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
O Instituto Serra da Mantiqueira de Pesquisa e Planejamento convoca todos os Associados 
Fundadores para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia dezesseis de janeiro 
de 2015, no horário das 15h00 às 17h00, na sede provisória do Instituto, na Rua Pacífico Souza 
Ribeiro, 118 – Laerte Assunção, no Distrito Industrial de Moreira César, Pindamonhangaba-SP. 
ORDEM DO DIA: a) Alteração do Novo Estatuto; b) Renúncia de Membros fundadores; c) Inclusão 
de novos associados; d) Remanejamento de Membros na Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.
Atenciosamente,

M. Sc. Deltônio Aires Pereira - Presidente
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

É feita a presente INTIMAÇÃO por edital de FRANCISCO BARBOSA DE SAN-TANA, em virtude 
do mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, nas vezes em que foi procurado, 
encontrando-se em local incerto e não sabido, e atendendo ao re-querimento da credora fiduciária, 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, devendo Vossa Se-nhoria comparecer a essa Serventia, 
no endereço supra, das 09:00 às 16:00 horas, para efetuar o pagamento da importância em mora, 
além das despesas de intimação e posta-gens, publicação do presente edital e emolumentos da 
qual é devedor, em decorrência de atraso no pagamento das prestações relativas ao Contrato 
de Financiamento Habitacional nº 103305023417-1, firmado em 14/07/2009, registrado sob nº 
11, na Matrícula nº 19.722, neste registro imobiliário, tendo por objeto o imóvel situado na RUA 
JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO nº 205, JAIR F ALVARENGA, PINDAMONHANGABA-SP. O prazo 
para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias, a contar da terceira e última publicação deste 
edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da 
credo-ra/requerente.
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2014.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR - - Oficial Registrador -
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PREGÃO Nº. 232/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 232/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada para 
efetuar serviços de manutenção corretiva em guindaste articulado Munck, modelo 640-18 e Remoção de 
guindaste articulado Munck 640-18 do chassis placa CDZ-4321 e montagem em outro chassi Chevrolet 
D-12000, Transferência de conjunto de bomba hidráulica e cardam com revisão,  Revisão e teste de carga,  
Corte, dobra e solda para prolongamento do chassis em 800 mm e Corte, dobra e solda para fabricação 
de suporte do berço do guindaste pertencentes à Secretaria de Obras e Serviços desta municipalidade”, a 
Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com 
base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 15 de dezembro de 2014.
PREGÃO Nº. 367/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 367/14, que cuida de “Aquisição de caminhão coleta seletiva com 
carroceria de gaiola para atender o departamento de meio ambiente”, a Autoridade Superior, face à 
manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais 
nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 15 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 356/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 356/14, que cuida de “Aquisição de inseticidas, larvicidas e raticidas”, a 
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em 
favor das empresas (itens/lotes): Rogama Indústria e Comércio Ltda. (01, 02 e 04); Sol Comércio Distribuição 
e Representação Ltda. (03 e 05). Item impróspero: 06.
Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 290/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 290/14, que cuida de “Contratação de empresa para prestação de 
serviços de cópias, impressões e encadernações para a Secretaria de Planejamento”, a Autoridade Superior 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa 
(itens/preços R$): Pap Cop Papelaria e Copiadora Ltda. (01 – 6,73; 02 – 8,83; 03 – 5,33; 04 – 7,50; 05 – 3,83; 
06 – 5,33; 07 – 2,83; 08 – 3,83; 09 – 0,25; 10 – 1,77; 11 – 3,33).
Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2014.

WESTFALIA BRASIL COMPONENTES METÁLICOS LTDA. torna público que 
recebeu da CETESB a Licença de Operação N° 3004697, válida até 17/12/2017, para 
Tubos de aço flexíveis, inclusive conexões; produção de à AVENIDA PROFESSOR 
MANOEL CÉSAR RIBEIRO, 2457, IPIRANGA, PINDAMONHANGABA.

LICENÇA DA CETESB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO

PREGÃO Nº 002/2010
Aditamento nº 002/2014 do Contrato nº 072/2010
Contratada: Alves Lopes Transportes Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte adaptado 
de paciente com necessidades especiais.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 03 (três) meses, até 28/02/2015.
Data de assinatura: 21/11/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz Eduardo da Silva Monteiro.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº 324/2011
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 025/2012
Contratada: Banco Santander (Brasil) S.A.
Objeto: Contratação de instituição financeira para prestação dos serviços de centralização 
da arrecadação, confecção de carnês de IPTU, ISS e Alvarás, com distribuição dos carnês 
e alvarás por intermédio de serviço de postagem simples e entrega sob responsabilidade 
direta do licitante vencedor, bem como o recebimento das guias de dívida ativa (emitida 
pela Prefeitura Municipal e entregue diretamente ao próprio contribuinte), e ainda o 
recebimento dos boletos de ISSQN emitidos no sistema de arrecadação, pelo contribuinte, 
via web.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 31/12/2015.
Data de assinatura: 21/10/14.
Assina pela contratante: Domingos Geraldo Botan.
Assina pela contratada: Tulio Gualda Agnesini e Patrick Theodoro Nogueira.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº 248/2012
Aditamento nº 002/2014 do Contrato nº 024/2013
Contratada: R. L. Soares de Arruda Lavanderias ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada em processamento de roupa hospitalar, 
constituindo-se de lavagem (incluindo umectação, quando necessário), centrifugação, secagem, 
dobragem, embalagem e reparo de rouparia, pelo período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 03/08/2015.
Data de assinatura: 01/08/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Rodolfo Lois Soares de Arruda.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº 119/2013
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 209/2013
Contratada: José Mário Cândido Pereira Restaurante ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições, pelo período de 
12(doze) meses para o Corpo de Bombeiros de Pindamonhangaba.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 02 (dois) meses, até 26/02/2015.
Data de assinatura: 15/12/14.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa.
Assina pela contratada: José Mário Cândido Pereira.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº 130/2013
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 189/2013
Contratada: Carlos Roberto Machado ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de limpeza de caixa d’água e troca de 
refil de filtros para os prédios da Secretaria de Educação, conforme Termo de Referência.
Adita-se valor: item 3.1 em mais de 11,79% para acréscimo ao valor do contrato, correspondente a R$ 8.679,80.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 03 (três) meses, até 04/02/2015.
Data de assinatura: 04/11/14.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Carlos Roberto Machado.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº 250/2013
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 226/2013
Contratada: Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamento totalmente automatizado 
para realização de centrifugação, seleção, aliquotagem, distribuição, re-sistribuição, destampamento 
de Tubos, re-tampagem e soroteca de amostras, com o fornecimento de todos os insumos 
necessários, ao laboratório Municipal de Pindamonhangaba, pelo período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 03 (três) meses, até 26/03/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato, com base no índice IPC-FIPE de 5,57% passando 
de R$ 21.000,00 para R$ 22.169,70.
Data de assinatura: 08/12/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Maurício Martins Canas.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2014.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

DECRETO Nº. 5.046, DE 06 DE MAIO DE 2014.

Homologa o PLANO MUNICIPAL DE SÁUDE 
DE PINDAMONHANGABA. 

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica HOMOLOGADO o 
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
PINDAMONHANGABA, para o quadriênio 
2014-2017, deliberado e aprovado por 
unanimidade pelo Conselho Municipal de 
Saúde de Pindamonhangaba – COMUS. 

Parágrafo único. O Plano Municipal de Saúde 
de que trata o “caput” passa a integrar este 
decreto. 

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 06 de maio de  2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal 

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrado e Publicado na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 06 de maio de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

O anexo deste Decreto está disponível no site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo 

DECRETO Nº 5.146, DE 15 DE DEZEMBRO 
DE 2014.

Homologa o PLANO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
PINDAMONHANGABA 2014-2017

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica HOMOLOGADO o PLANO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
PINDAMONHANGABA, para o quadriênio 
2014-2017, deliberado e aprovado por 
unanimidade pelo Conselho Municipal 
de Assistência Social – CMAS, conforme 
Resolução CMAS nº 32/2014. 

Parágrafo único. O Plano Municipal de 
Assistência Social de que trata o “caput” passa 
a integrar este decreto. 

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 15 de dezembro de  2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal 

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrado e Publicado na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 15 de dezembro de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

O anexo deste Decreto está disponível no site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

PORTARIA GERAL Nº 4.354, DE 22 DE 
DEZEMBRO DE 2014.

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento no §4º do art.102, da 
Lei Orgânica Municipal de Pindamonhangaba, 
e de acordo com o Processo Externo nº 34578, 
de 04 de dezembro de 2014,

RESOLVE:
   

Art. 1º Fica autorizado o uso do “Centro 
Esportivo João Carlos de Oliveira – João do 
Pulo“, no dia 23 de dezembro de 2014, para 
a realização do Futebol Beneficente “Luiz 
Gustavo – Guga”, 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
 

Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 22 de 

dezembro de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

LEI Nº 5.743, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.
Prorroga o prazo para repasse das subvenções de recursos provenientes de verbas estaduais, referentes ao exercício de 2014, para as entidades que 
especifica.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga 
a seguinte Lei:
Art.1º Fica o Executivo Municipal autorizado a prorrogar o prazo para repasse das subvenções de recursos provenientes de verbas estaduais, previstas 
nas  Leis nº 5.607, de 05 de fevereiro de 2014, até 28 de fevereiro de 2015, para as entidades a seguir elencadas.

ENTIDADE PROJETO
Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente – Projeto Crescer Comunidade em Ação
Associação de Caridade Santa Rita de Cassia O Bem Estar da Família
Lar São Judas Tadeu Atendimento Social Criança e Adolescente
Serviço de Obras Sociais – SOS Fortalecendo Famílias “Família Cidadã”
Instituto de Acolhimento  e Apoio ao Adolescente – IA3 Aprendiz na Empresa

Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretário de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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