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Asfalto
beneficia
vários pontos
da cidade
A Prefeitura de Pindamonhangaba está asfaltando vários pontos da cidade.
Nos últimos dias, os trabalhos se concentram na
estrada Anhanguera, bair-

Marcos Vinício Cuba

ro das Campinas e acesso
ao Instituto Agronômico.
O objetivo do município
é atender as solicitações
da população e facilitar o
acesso dos moradores.
PÁGINA 3

COPA REGIONAL COMEÇA
COM GOLEADAS

Obra de
pavimentação
no acesso
ao Instituto
Agronômico

ESPORTES 8

Após White Party, Paineiras Pinda oferece 160
bolsas
integrais
a
prepara Baile do Hawaii
universitários
Após o grande sucesso da White Party,
com a cantora Luana Camarah e com a DJ
Cris Proença, no sábado (10), o Paineiras
Country Club está focado no Baile do Hawa-

ii, que será realizado dia 31 de janeiro. A direção do clube espera fazer uma festa ainda
mais animada este ano e para isso aposta na
banda Babado Novo.
PÁGINA 2
Flash Comunicação

Os interessados em concorrer a bolsas universitárias oferecidas pela Prefeitura de Pindamonhangaba
podem se inscrever nos
dias 24 e 25 de janeiro no
Colégio Comercial Dr. João
Romeiro (rua Dino Bueno,

119, centro, das 9 às 17 horas). O edital com toda a
documentação exigida será
publicado nesta sexta-feira
(16) neste jornal e no site
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.
PÁGINA 3
Divulgação

População pode participar
de Festival de Verão
Ambulantes podem trabalhar no carnaval
Os ambulantes de Pindamonhangaba
que desejarem trabalhar no carnaval podem se inscrever. É necessário comparecer ao setor de Protocolo da Prefeitura ou
Subprefeitura para fazer o cadastro e receber as orientações, como o tamanho ideal

das barracas e produtos que podem ser comercializados. As inscrições para atuar no
Festival de Marchinhas, entre os dias 4 e 8
de fevereiro, podem ser feitas até o dia 23;
para a Avenida do Samba e para as matinês, o prazo de inscrição termina dia 30.
PÁGINA 5

Para unir cada vez mais as
famílias e proporcionar lazer
e diversão, a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da
Prefeitura está aproveitando
o calor e realizando o Festival de Verão, iniciativa que
abre as piscinas dos centros
esportivos para a população.
Nos CE’s João do Pulo e Araretama, o programa acontece
até dia 16 de janeiro, sempre a

partir das 14 horas. No Cidade
Nova e no CE Zito, o projeto
será realizado de 19 a 23 de janeiro, no mesmo horário.

ESPORTES 8
TERÇA-FEIRA
36º

22º
PANCADAS DE CHUVA À TARDE,
PREDOMÍNIO DE SOL PELA MANHÃ

UV 14

Fonte: CPTEC/INPE
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Festa do Branco repete sucesso

Flash Comunicação

Cheiro de 2014

Ano mal começa é cenário
econômico se repete

D

ois mil e quinze mal começou e
tudo indica que no cenário econômico deve ser bem parecido com o
que foi em 2014. Por mais que a população
tenha que ser otimista e confiante, nenhuma ação governamental parece ter surtido
efeito, pelo menos por enquanto.
A nova equipe econômica bem que está
tentando acertar os pontos e colocar o Brasil no eixo do desenvolvimento econômico,
mas os resultados disso só poderão ser analisados de forma plena daqui a alguns meses. Por hora, o País fica apenas no cenário
das especulações e projeções dos economistas, sejam eles governamentais, de agências
reguladoras, instituições financeiras ou do
mercado econômico.
Com base no Boletim Focus, divulgado
pelo Banco Central nesta segunda-feira (12),
analistas das principais instituições financeiras brasileiras cortaram suas previsões para
o crescimento da economia neste ano, e subiram as da inflação – para desespero do Governo Federal e angústia da população.
Como base de comparação, na semana
passada, a projeção para a alta do PIB – Produto Interno Bruto – era de 0,5% em 2015,
nesta semana ela foi cortada para 0,4%.
Para a inflação, a projeção passou de
6,56% na semana passada para 6,6% agora.
As duas estimativas estão acima do teto da
meta do Governo, que deseja colocar a inflação em, no máximo, 4,5%, com tolerância
de dois pontos para mais ou para menos – o
que a deixaria entre 2,5% e 6,5% (este último muito mais fácil de acontecer ou de ser
superado).
Para o povo resta esperar, pois não há o
que fazer. É cruzar os braços e viver a vida
como sempre.

No último sábado (10), o Paineiras Country Club realizou o
primeiro grande evento do ano:
a Festa do Branco. Com muita
animação, o público compareceu em peso para prestigiar a
apresentação da cantora Luana
Camarah e Banda, que já fizeram grande sucesso na edição de
2014. A DJ Cris Proença também
se apresentou durante a festa e
animou todos na pista de dança.
O estudante Lucas Nunes elogiou a organização do evento.
“No ano passado já estive aqui e
gostei bastante. Este ano o clube
melhorou alguns aspectos e está
tudo perfeito”.
A publicitária Viviane Almeida
também aprovou a White Party.
“Participo das festas do Paineiras há anos e deste vez aproveitei
ainda mais pela disposição das
mesas, dos ambientes, e adorei
as atrações. Tenho certeza que

outras pessoas também estão
sentido o mesmo que eu”.
A direção do clube informou
que a Festa do Branco está se tornando tradicional e que agora vai
focar as ações no Baile do Hawaii,

As notas do Enem Exame Nacional do Ensino Médio – 2014 serão
disponibilizadas
hoje,
terça-feira (13), segundo
o Ministério da Educação.
Para ter acesso a nota,
o candidato deverá acessar o site http://sistemasespeciais.inep.gov.br/
resultadosenem/ e entrar

R EGISTRO CULTURAL

com seu login e senha
que foram fornecidos no
momento da inscrição
para o exame.
Bolsa de estudos
Com a pontuação
em mãos, os candidatos
pindenses poderão concorrer às 205.514 vagas
em 5.631 cursos de 128
instituições públicas de
educação superior na pri-

Portal R3

Este ano, comemora Jubileu
de Prata, 25 anos de realização, o
Concurso Nac./Internac. de Trovas de Pindamonhangaba, certame destinado a trovadores de
todo o território nacional e países
de Língua Portuguesa, independentemente de sexo, idade, nacionalidade, grau de instrução ou
condição social.
A participação é dividida nos
níveis: Regional – para trovadores domiciliados em Pindamonhangaba, demais cidades do

XXV Concurso Nacional e Internacional de Trovas de Pindamonhangaba.
Biblioteca Pública Municipal “Ver.
Rômulo Campos D’Arace”.
Ladeira Barão de Pindamonhangaba, s/n – Bosque da Princesa
CEP: 12401-320 – Pindamonhangaba.

Fundação Dr. João Romeiro

meira edição de 2015 do
Sisu - Sistema de Seleção
Unificada. As inscrições
serão abertas no dia 19
no site sisu.mec.gov.br e
se encerram às 23h59 do
dia 22.
O Sisu seleciona alunos para vagas em instituições públicas de Ensino Superior a partir da
nota do Enem do Ensino

Médio. Para participar
desta edição, o candidato
tem de ter feito a edição
2014 do exame e não ter
zerado na redação. O estudante poderá se inscrever em até duas opções
de vaga.
O resultado da primeira chamada regular será
divulgado no dia 26 de
janeiro.

Juventrova – 2015

Concurso de Trovas de Pindamonhangaba – 2015

Presidente da UBT-Pinda José
Valdez na apresentação do
evento do ano passado

que acontece dia 31, com a banda
Babado Novo.
Os ingressos começam a ser
vendidos nesta sexta-feira (16).
Informações pelos telefones
3642-8599 ou 3522-5356.

Notas do Enem 2014 saem hoje

Altair Fernandes

Vale do Paraíba, Litoral Norte e região da Serra da Mantiqueira (no
Estado de São Paulo), tema: Covardia; Nacional – para as demais
cidades do Brasil e Exterior, tema:
Ousadia. Nesse tema, haverá duas
categorias: Veteranos e Novos Trovadores.
Cada uma das trovas concorrentes (inéditas e de autoria do
remetente) devem ser digitadas
na face externa de envelope
branco. No interior desse envelope deve seguir papel com identificação do autor: nome completo, endereço e assinatura. Feito
isso, deve ser fechado e colocado
dentro de outro (maior) para a
remessa (sem a identificação do
remetente) para:

Flash Comunicação

Flash Comunicação

O trovador deverá identificar
no envelope o nível (Regional ou
Nacional) ao qual participa. Serão
consideradas as trovas recebidas
até o dia 30 de abril de 2015.
A comissão julgadora será formada por trovadores de reconhecida competência para tal, ficando
estabelecido que as trovas com o
tema Covardia serão julgadas por
trovadores residentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais
etc., e as trovas com o tema Ousadia serão julgadas por trovadores
residentes no Vale, Região Serrana
e Litoral Norte.
Como prêmios serão concedidos troféus e diplomas para os
cinco primeiros colocados, cinco
Menções Honrosas e cinco Menções Especiais, para participantes
de ambos os temas. O local e a
data da solenidade de premiação
ainda serão confirmados.
Mais informações e esclarecimentos de dúvidas com o presidente da UBT-Pindamonhangaba,
José Valdez, fone (12) 3642-3724
(até 21 horas).

Em sua 21ª edição, o Juventrova – concurso de trovas estudantil destinado a estudantes
do Curso Fundamental (5ª série
ou equivalente) ao Curso Médio
(normal ou supletivo) das redes pública e particular. O tema
será Caderno. Cada estudante poderá concorrer com até
3 (três) trovas de sua autoria,
selecionadas por seus professores. Os trabalhos devem ser
digitados em uma folha na qual
deve conter os seguintes dados
(obrigatórios): nome completo
do aluno autor da trova, série em
que estuda, nome completo do

professor e da escola. Os trabalhos enviados sem a observância
aos dados mencionados não poderão concorrer.
As trovas devem ser enviadas impreterivelmente até o dia
22 de maio para o jornal Tribuna do Norte: Praça Barão do Rio
Branco, 25 – centro - CEP 12400280 – A/C de Altair Fernandes.
Os autores das melhores
trovas serão premiados em
evento comemorativo ao aniversário da emancipação político e
administrativa de Pindamonhangaba (aniversário da cidade) no
início do mês de julho.

O Juventrova é uma realização da UBT – União Brasileira de Trovadores – Seção de
Pindamonhangaba, Secretaria
Municipal de Educação e Cultura (Departamento de Cultura),
com apoio do jornal Tribuna do
Norte.
Trova é uma composição
poética de sentido completo,
composta de quatro versos
(linhas) de sete sílabas (poéticas), rimando o 1º com o 3º e
o 2º com o 4º. A trova expressa um pensamento (lírico, filosófico ou humorístico) ou uma
descrição.
Portal R3

Festa da premiação do Juventrova-2014, na Cootepi – Cooperativa Teatral de Pindamonhangaba
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cidade
Obras de asfalto beneficiam
moradores de vários pontos

Marcos Vinicio Cuba

Trecho do Instituto
Agronômico está
recebendo 1.100 metros de
pavimentação asfáltica
A Prefeitura de Pindamonhangaba está atendendo a solicitação de
moradores e realizando a
pavimentação asfáltica em
diversos locais. A estrada
Anhanguera está recebendo
os serviços desde a última

semana. A pavimentação
da estrada que dá acesso
ao Instituto Agronômico foi
iniciada nessa segunda-feira (12). Outro bairro beneficiado foi o Campinas, com a
alça de acesso.
As obras de pavimen-

tação estão sendo realizadas por empresa terceirizada, vencedora do
processo licitatório. O
Departamento Técnico
Administrativo da Secretaria de Obras é responsável pelo acompa-

nhamento dos trabalhos.
O secretário de Obras
da Prefeitura de Pindamonhangaba
comenta
que a pavimentação na
estrada que dá acesso ao
Instituto
Agronômico,
por exemplo, é um tra-

Equipes da Prefeitura realizam
limpeza em diversos bairros
O início de 2015 está
sendo marcado por diversas ações da Prefeitura de Pindamonhangaba. A equipe do DSM
- Departamento de Serviços Municipais, vinculado à Secretaria de
Obras realizou a limpeza
e manutenção em diversos bairros entre os dias
5 e 9. Foi feita a limpeza
e roçada na Bica da Galega, Bosque da Princesa,
no anel viário e na rotatória da Vila Suíça.
No bairro Jardim Rosely foi feita a limpeza na
praça Santa Terezinha.
Outras praças também
foram beneficiadas: praça Oscar Tochiro Kano,
no Alto Cardoso; Monsenhor Marcondes; Lar-

Marcos Vinicio Cuba

Trabalho ao lado da Bica da Galega

go do Quartel; Emílio
Ribas; praça da AMI do
Jardim Morumbi; praça
transversal do Jardim
Morumbi e praça do Parque São Domingos.
No Vila Prado houve
roçada, capina e limpeza

nas ruas, teve roçada entre o canteiro da avenida
Alcides Ramos Nogueira
e a rodovia Amador Bueno da Veiga; no Araretama, o campo de futebol
recebeu os serviços de
roçada, capina e limpeza

e também teve varrição
em ruas e áreas verdes
do Nova Esperança e
Araretama.
De acordo com o diretor do DSM, as escolas da
Remefi - Rede Municipal
de Ensino Fundamental
e Infantil também terão
as equipes de limpeza
durante o mês de janeiro. A escola Odete Madureira, no Morumbi, já
recebeu limpeza, capina
e roçada.
Além das ações destacadas acima, o centro
comunitário da Água
Preta contou com os serviços de limpeza, capina
e roçada. Na área rural,
foi realizada abertura de
estrada no bairro Piracuama.

balho muito importante,
porque o município está
em constante desenvolvimento e trata-se de mais
um ponto de entrada e saída asfaltado para o munícipe e também para quem
precisa fazer entregas ou

negócios na cidade.
Ao todo, são 1.100 metros de extensão asfáltica
nessa estrada que é ligada à estrada do Pinhão do
Borba e do Una, interligando vários bairros da
zona rural.

Prefeitura
de Pinda
renova bolsas
universitárias
Estudantes
contemplados com bolsas universitárias, oferecidas pela
Prefeitura de Pindamonhangaba, tiveram entre
os dias 5 e 9 de janeiro
para entregar a documentação para renovação do
benefício. A equipe do Departamento de Assistência Social fará a análise e
aqueles que atenderem as
exigências da Lei terão a
concessão da bolsa.
De acordo com as informações do Departamento
de Assistência Social, mais
de 50% dos estudantes entregaram a documentação
exigida para renovação.
Em 2014 foram atendidos
145 alunos, deste número,
48 não procuraram o Departamento, isto porque

alguns concluíram o curso
e outros não atenderam as
exigências para renovação.
Para 2015 serão ofertadas 160 bolsas integrais.
Interessados em concorrer devem fazer as inscrições entre os dias 24 e 25
de janeiro, no Colégio Comercial Dr. João Romeiro,
119, centro, das 9 às 17 horas.
O edital com toda a documentação exigida será
publicado nesta sextafeira (16) neste periódico
e no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. A documentação é de caráter
eliminatório e não serão
aceitos documentos posteriormente às datas de
inscrição.

Serviço do Pega-tudo realiza limpeza nos bairros
A população de Pindamonhangaba pode utilizar os serviços de limpeza
do Pega-tudo para retirar
materiais inservíveis dos
quintais e residências.
Este trabalho tem cooperado com os moradores e
contribui com a eliminação de possíveis criadouros da dengue.
Entre os dias 12 e 15 de
janeiro os profissionais
da Prefeitura estarão nos
bairros Morumbi, Água
Preta, Parque das Palmeiras e Vila São Paulo. Os
moradores destes locais

podem colocar os materiais em frente às casas
para que a equipe da Prefeitura faça a retirada. A
orientação é não colocar
os objetos atrás de árvores, postes e afastá-los dos
muros, desta forma o munícipe irá contribuir com
o trabalho de coleta.
Os moradores dos bairros Jardim Eloyna, Triângulo, Delta, Beta, Vitória
Park e Campininha puderam utilizar os serviços do
Pega-tudo entre os dias 5
e 8 de janeiro. A equipe
realizou aproximadamen-

te 50 viagens de retirada
de entulhos.
Quem fizer a colocação
de entulhos em frente às
residências fora do prazo
divulgado pela Prefeitura está sujeito à multa.
Os moradores de outros
bairros podem consultar
a agenda do Pega Tudo no
sitewww.pindamonhangaba.sp.gov.br ou ligar
para o telefone 3644-5600
e pedir para falar com os
profissionais do DSM.
Retirada de
entulhos
O DSM - Departamen-

to de Serviços Municipais
também realizou a retirada de entulhos em diversos locais, como: área
verde do Maria Áurea,
estrada do Borba, próximo ao pesqueiro na Vila
Prado, atrás do campo de
futebol Estrela, área verde do Jardim Princesa, do
lado da divisa com o bairro Yassuda, avenida Benedito Pires César e Mário Nogueira da Silva - no
Nova Esperança, ao lado
das caçambas disponíveis
no Castolira e ao longo da
ferrovia.

Estrada Municipal
Alcides Soares
de Oliveira, no
bairro Beta

Marcos Vinicio Cuba
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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

Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

O vereador Martim Cesar
(DEM) enviou solicitação ao
Poder Executivo para providências junto ao departamento
competente, no sentido de que
sejam feitas melhorias na calha
da rua Maria Vera de Oliveira
Faria, no Loteamento Jardim
Roseli, mais precisamente na
altura dos nº 34 e nº 38, pois
ocorreu um rebaixamento do
piso asfáltico, o qual vem dificultando o escoamento da água
pluvial, que está empoçando
no local.
Segurança no
Alto do Tabaú
O vereador Martim Cesar
solicita ao Prefeito Vito Ardito
providências junto ao departamento competente, no sentido
de que sejam notificados os
proprietários dos imóveis loca-

cada município ou região
específica, e que essas espécies oferecem abrigo e
alimentação à fauna local,
protegendo o ecossistema
como um todo.
“A apreciação de elementos físicos e ambientais, o estudo das espécies
adequadas, inclusive as
frutíferas, juntamente com
a arborização correta do
município, visando a melhoria da qualidade de vida
e o equilíbrio ambiental,
bem como a integração e o
envolvimento da população
é primordial para que nossa
cidade melhore cada vez
mais”, finalizou o vereador
Professor Osvaldo.
Assessoria

de

de

lizados na rua Dr. Eloy Chaves,
nº 184 e nº 186, no bairro Alto
do Tabaú. De acordo com o vereador, os mesmos se encontram
abandonados e estão servindo
de depósitos de lixo e abrigos
para moradores de rua, colocando em risco a segurança dos
vizinhos dos referidos imóveis.
Avenida Antônio
Pinheiro Júnior
O vereador Martim Cesar
pediu à Administração providências junto ao departamento
competente, para que sejam
feitas melhorias na sinalização
horizontal em toda extensão da
avenida Dr. Antônio Pinheiro
Júnior. “A falta da sinalização
adequada está colocando em
risco a segurança de veículos
e pedestres que trafegam pelo
local”, destaca o vereador.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

“Vereador estará reunido com as lideranças
para colher as reivindicações da comunidade”
Assessoria

C o m u n i ca ç ã o /C VP

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

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Professor Osvaldo solicita Ricardo Piorino retoma
ao Executivo Plano Municipal maratona de visita aos
bairros da cidade
de Arborização Urbana
O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) protocolou junto
ao Executivo Municipal,
com cópia ao Departamento
de Meio Ambiente do Município, o Requerimento nº
2168/2014, solicitando com
urgência a implementação
de um Plano Municipal de
Arborização Urbana, devido
aos problemas enfrentados
pela população com a falta
de árvores em nosso município, tais como ruas, praças,
parques, jardins, canteiros
centrais de ruas e avenidas.
Considerando que a arborização desempenha diversas funções importantes
nas cidades, quanto aos aspectos ecológicos e o ponto
de vista estético ,
pois a vegetação
guarnece e moldura os locais
contribuindo com
sombras, amenizam a temperatura, aumentam a
umidade relativa
do ar, melhoram
a qualidade do
ar e amenizam
a poluição sonora, o uso de
espécies nativas
salvaguarda a
identidade biológica da região,
preservando ou
cultivando as espécies vegetais
que ocorrem em

de

Vereador Martim Cesar

C o m u n i ca ç ã o /C V P

no dia 29 de outubro, e dá outras
providências.
Lei Ordinária 5565/13
Dispõe sobre fixação de lista de
medicamentos disponíveis para entrega na Rede Municipal de Saúde.
Lei Ordinária 5557/13
Dispõe sobre o envio de relatório trimestral dos dados referentes
ao sistema de controle, fiscalização, gerenciamento e gestão do
transporte coletivo, e dá outras
providências.
Lei Ordinária 5541/13
Torna obrigatória a exibição de
vídeos educativos antidrogas nas
aberturas de shows e eventos culturais no município de Pindamonhangaba e dá outras providências.
Lei Ordinária 5529/13
Dispõe sobre Divulgação do
Disque Denúncia – 181
Lei Ordinária 5518/13
Altera a Lei n°5.152 de
22.12.10, que Dispõe sobre a instituição de medidas permanentes
de combate e prevenção à dengue,
procedimentos de controle da
doença e seus vetores e dá outras
providências.

Assessoria

atividades físicas e recreativas.
“Com isso, as pessoas poderão
trabalhar tranquilas, sabendo
que seus entes queridos estão
em um lugar adequado e seguro
até o retorno do idoso ao lar,
no final da tarde”, afirmou o
vereador.
Ja o SAMU (Serviço de
Atendimento Médico de Urgência) completará este atendimento através de urgência
móvel. Segundo o vereador,
o SAMU é muito importante
porque atende rapidamente
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 hospitais e as
sequelas decorrentes da falta
de pronto-atendimento. “A
implantação do serviço será
mais uma conquista para a
população e para a melhoria da
saúde no município”, explicou
o vereador Dr. Marcos Aurélio.

de

V e r e a d o r R o d e r l e y M i o tt o

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi(PR), após ter
conquistado o Pronto Socorro
Infantil e as UPAs (Unidade de
Pronto Atendimento) para nossa cidade e que, em breve, se
tornarão realidade e estarão em
funcionamento e a disposição
para melhor atender a saúde
da população, colocou como
principais metas para 2015 a
possibilidade de também conquistar a Creche do Idoso e o
SAMU. Ambos são projetos de
autoria do vereador Dr. Marcos Aurélio que vem lutando,
incansavelmente, em prol da
saúde da nossa comunidade.
Para ele, a Creche do Idoso
deverá contar com médicos,
enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e pessoas preparadas para atendimento,
convívio e higienização do
ambiente, sendo que o local
contará também com salas de
jogos, internet, refeitório e um
amplo espaço para algumas

Assessoria

de

Assessoria

Lei Ordinária 5685/14
Denomina de Lígia
Maria da Fonseca a sala de
ginástica e atividade de lazer do bairro do Araretama
Lei Ordinária
Institui o Dia Municipal da Pessoa com Síndrome de Down na cidade de
Pindamonhangaba.
Lei Ordinária 5638/14
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de
dispositivo para interromper o processo de sucção
em piscinas e dá outras
providências.
Lei Ordinária 5606/14
Denomina o Centro
Comunitário do Loteamento Residencial Parque das
Palmeiras de Benedicto Alencar
da Silva.
Lei Ordinária 5610/14
Dispõe sobre a especialidade
de agendamento telefônico de
consultas para pacientes idosos,
pessoas com deficiência e pacientes
que acabaram de fazer cirurgia, já
cadastrados nas unidades de saúde
do município
Lei Ordinária 5584/13
Dispõe sobre a obrigação das
agências bancárias, no âmibito do
municipio, a isolarem visualmente
o atendimento de seus usuários das
pessoas que aguardam atendimento
e dá outras providências.
Lei Ordinária 5594/13
Dispõe sobre a proibição de
inauguração de obras públicas
incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim a que
se destinam.
Lei Ordinária 5575/13
Declara de Utilidade Pública
o grupo de Artesanato da Pessoa
com Deficiência.
Lei Ordinária 5573/13
Institui o Dia Municipal da Psoríase, a ser realizado anualmente

C o m u n i ca ç ã o /C V P

Roderley Miotto
SAMU e Creche do Idoso são as Vereador Martim
apresentou importantes principais metas do vereador
Cesar pede melhorias no
Projetos de Lei
Dr. Marcos Aurélio para 2015 Loteamento Jardim Roseli

Legislativo devolve
R$ 3.000,000,00
à Prefeitura

C o m u n i ca ç ã o /C VP

R ecursos são provenientes
do D uodécimo e foram
economizados ao longo de 2014
Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Câmara

Vereador Ricardo Piorino

Vereador Professor Osvaldo

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Após encerrar mais um
mandato frente à Presidência do Poder Legislativo,
o vereador Ricardo Piorino (PDT), aproveitando
a maior disponibilidade
de tempo que passará a
ter, estará percorrendo os
bairros de nossa cidade, em
reuniões que estão sendo
agendadas com a finalidade
de estreitar ainda mais a
proximidade com a população, buscando informações
e reclamações, para que
possam ser solucionadas.

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

Assistentes

Segundo o vereador
Ricardo Piorino, é fundamental ouvir os munícipes
e estar presente em seus
bairros, para ter o exato
“termômetro” da realidade
enfrentada pela população.
“Nesta semana inicio as
visitas e estarei procurando
encaminhar as reivindicações apresentadas ao
Executivo para, juntos,
buscarmos soluções aos
problemas apontados”, observou o vereador Ricardo
Piorino.
Assessoria

de

de

e c o n o m i z o u e d e v o lv e u r e c u r s o s p ú b l i c o s a o m u n i c í p i o

A Câmara de Pindamonhangaba encaminhou à
Prefeitura do município
no final de 2014, o valor
de R$ 3.000,000,00 (três
milhões de reais) provenientes de parte dos
recursos do Duodécimo
que o Legislativo economizou durante o ano.
A entrega dos valores
foi feita ao prefeito Vito
Ardito Lerario em seu
gabinete na Prefeitura.

Durante a entrega, ficou
acertado com o prefeito
que a maior parte do
dinheiro devolvido terá
destino certo: será utilizado para ações na área
de Saúde como a realização de mutirão de cirurgias e exames oftalmológicos; outros exames
urgentes da rede pública
e para atendimento das
necessidades do Pronto
Socorro Infantil.

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

C o m u n i ca ç ã o

Imprensa Parlamentar: Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783) e Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
w w w . ca m a r ap i n d a . s p . g o v . b r

Telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279
e 3644-2281
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cidade
Agentes de trânsito contribuem
com diagnóstico para mobilidade
A Prefeitura de Pindamonhangaba convida a
população para contribuir
com a elaboração do Plano
de Mobilidade Urbana. Na
última sexta-feira (9), profissionais da Secretaria de
Planejamento tiveram um
encontro com agentes de
trânsito. Estes servidores
fizeram apontamentos que
contribuirão com a fase de
diagnóstico.
O secretário de Planejamento da Prefeitura de
Pindamonhangaba abriu
a reunião e destacou que a
experiência dos agentes de
trânsito irá colaborar bastante com a elaboração do
desenvolvimento do plano, porque como estão nas
ruas diariamente sabem
quais são as situações que
precisam ser solucionadas.
Entre as sugestões para
melhorias os agentes de
trânsito falaram sobre cargas e descargas na região
central, sincronização de
semáforos, criação de um
espaço para as pessoas
guardarem bicicletas, criação de vagas para idosos
e deficientes em alguns
pontos estratégicos do município, entre outras. Eles
também destacaram quais
são os pontos críticos e os
principais problemas.
As ações sobre o Plano
de Mobilidade Urbana terão início nesta terça-feira
(13) a partir das 8 horas,
no auditório da Prefeitura.
Os interessados em contribuir na elaboração também
podem acessar o site www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br e clicar no banner sobre
o assunto.

Inscrições abertas para Festival de Marchinhas
O 8º Festival de Marchinhas Carnavalescas de Pindamonhangaba
“Hélio Camargo” segue com inscrições abertas até o dia 23 de janeiro.
O evento faz parte da programação
de carnaval da cidade e é organizado
pela Secretaria de Educação e Cultura
e Departamento de Cultura.
As marchinhas devem ser entregues no Departamento de Cultura,
pessoalmente, no Palacete Tiradentes, praça Barão Rio Branco, 22, ou
na agência dos Correios, sendo válida
a data de chegada do material, até
dia 23 de janeiro, às 17 horas.
Para se inscrever, candidatos (de
todo o país) devem entregar a ficha
de inscrição preenchida, cópia do RG
e do CPF, cinco cópias da letra cifrada
e música gravada na íntegra em CD
ou CD MP3, com o máximo de 3 minutos, entre outras exigências. Cada

candidato poderá inscrever até duas
composições.
Após o encerramento das inscrições, uma comissão irá selecionar
20 obras, que serão apresentadas
nos dois dias de eliminação. Em cada
dia, serão cinco selecionadas para a
grande final. Serão julgados os itens:
melodia, letra, apresentação e arranjo, que serão também utilizados
como critério de desempate, nessa
ordem.
O Festival de Marchinhas será realizado de 4 a 8 de fevereiro, sendo
os dias 4 e 5 para ensaio, 6 e 7 para
eliminatórias e a grande final no dia 8.
Mais informações podem ser obtidas pessoalmente no Departamento
de Cultura, pelos telefones (12) 36421080 ou 3643-2690, ou ainda pelo
email: cultura.pindamonhangaba@
hotmail.com.

Premiação
1º lugar – Troféu Alarico Corrêa
Leite – R$ 2.414,30 (32,32 UFMP)
2º lugar – Troféu Zé Sambinha –
José Assis Alvarenga – R$ 1.218,35
(16,31 UFMP)
3º lugar – Troféu Celso Guimarães
– R$ 609,55 (8,16 UFMP)
4º lugar – Troféu Maestro Arthur dos
Santos – sem premiação em dinheiro
Melhor Intérprete – Troféu Hélio
Camargo
Melhor Torcida 2015 – Troféu
Franco Neto
Melhor Figurino 2015

Vendedores
ambulantes
podem
trabalhar
no carnaval
Ambulantes que desejam trabalhar durante o carnaval devem
procurar o Setor de
Protocolo da Prefeitura, ou a Subprefeitura,
para fazer a inscrição.
As barracas deverão
ser montadas com tamanho máximo de 4m2
quadrados e somente
será permitida a venda de salgados, doces,
refrigerantes, água e
sucos. Bebida alcoólica, só cerveja.
As inscrições para
trabalhar no Festival de
Marchinhas, que acontecerá na praça Padre
João de Faria Fialho,
Largo do Quartel, entre
os dias 4 e 8 de fevereiro, podem ser feitas até
o dia 23. Para trabalhar
na Avenida do Samba e
nas matinês o prazo de
inscrição termina dia 30.
No ato da inscrição será necessária a
apresentação de cópias
do RG, CPF e do comprovante de endereço
de residência no município de Pindamonhangaba. O horário de
atendimento é das 8 às
17 horas, de segunda a
sexta-feira.

Palacete 10 de Julho é opção de férias com cultura
Entregue à população
no início de dezembro de
2014 - agora totalmente
restaurado - o Palacete 10
de Julho tem recebido diversas atividades. Além
dos eventos, o local pode
ser visitado gratuitamente
pela população, que tem a
oportunidade de realizar
um ‘tour’ por suas dependências.
As manifestações artísticas e culturais são os
destaques nessa nova fase
do palacete, com inúmeros
eventos para enriquecer o
mês de janeiro. A visitação é

de segunda a sexta-feira, do
meio dia às 20 horas.
No último dia 6, foram
realizadas inúmeras apresentações culturais em homenagem do Dia de Reis e
nesta terça-feira, dia 13, às
18 horas, a Associação Pé na
Ginga fará um treino aberto
à população.
Já na próxima terça, dia
20, também às 18 horas,
a atração cultural será a
apresentação da fantasmaria, uma dama da corte, prima da baronesa, que é um
pouco confusa sobre a época
em que estamos.

Divulgação

Divulgação

Acima, evento de poesia no Palacete 10 de
Julho; ao lado, capoeira na frente do edifício
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS
EDITAL DO CARNAVAL /2015
PERIODO DAS INSCRIÇÕES NO PROTOCOLO:
12 à 30 /Janeiro /2015
Data da ENTREGA das Licenças:
09 à 13 / Fevereiro /2015
Atenção bebida alcoólica somente CERVEJA, não poderá ter
vasilhames de vidro no local, somente LATAS.
O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio
interessado, munido do Xerox do R.G., CPF e Comprovante
de Endereço do Município de Pindamonhangaba.
Obs.: *NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA
AS INSCRIÇÕES ! !

13 de JANEIRO de 2015
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 4.363, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.

PORTARIA GERAL Nº 4.364, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

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

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve CESSAR a designação da Profª. Sueli de Paula Duarte de Oliveira para a função
de Gestora Regional de Educação Básica, a partir de 30 de dezembro de 2014.

RESOLVE
Art. 1º Instituir a Comissão de Coordenação do Plano de Mobilidade Urbana de
Pindamonhangaba e indicar os servidores a seguir relacionados para integrá-la:

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de dezembro
de 2014.
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Secretaria de Planejamento
Jorge Ricardo Baruki Samanhá

Rosana Monteira da Silva
Respondendo pela Secretaria de Administração

Secretaria de Governo e Integração:
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Célia Kazue Domoto Nagaoka

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de janeiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº 1229/14-SEC

Secretaria de Relações Institucionais
Marcos Vinicius Cuba
Secretaria de Obras e Serviços
Edson Henrique dos Santos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 4.365, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Secretaria de Assuntos Jurídicos
Karen Nemetala Fogaça
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 29 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve DESIGNAR Sra. Viviane Aparecida Lopes Monteiro, Assessora Técnica
Legislativa, para substituir a Sra. Ana Paula Pedersoli, Chefe de Assuntos Jurídicos, durante
o período em que a mesma encontrar-se em gozo de férias, de 12 de janeiro a 10 de fevereiro
de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Jorge Ricardo BAruki Samahá
Secretário de Planejamento

Rosana Monteira da Silva
Respondendo pela Secretaria de Administração

Edital MATINÊ – Carnaval 2015

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 29 de dezembro
de 2014.

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de janeiro de 2015.

Departamento de Administração

Abertura das inscrições para vendedor ambulante para trabalhar no MATINÊ
NO QUARTEL, no(S) dia(S):
13 de Fevereiro no período noturno;

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº 291/14-SEP

PORTARIA GERAL Nº 4.366, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES:

- TÉRMINO : 30/JAN/2015
*Obs.: Poderá ser montado Barracas com tamanho máximo de 4(quatro
metros quadrados) e é permitido somente venda de salgados, doces,
refrigerantes, água, sucos e bebida alcoólica somente “CERVEJA”. Não
poderá ter vasilhames de vidro no local, somente em Latas.
Documentos necessários para Inscrição:

Controle 001/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sra. ROSANGELA MARQUES
M. LIMA, responsável pelo imóvel situado a Rua Nilceia Aparecida B. Freitas, Laerte
Assumpção, inscrito no município sob a sigla NE.15.07.05.021.000, Quadra C, Lote
P-020, 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

Xérox do RG, CPF e Comprovante de Endereço que resida
no município de Pindamonhangaba.
A Entrega dos Alvarás será no dia 09 a 13 de Fevereiro 2015
Gastão José Schmidt
Gerente de Fiscalização

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05, Resolve
DESIGNAR a Sra. Stephanie Paim Chiconini, Assistente Técnica de Relações Institucionais,
para substituir a Sra. Viviane Aparecida Lopes Monteiro, Assessora Técnica Legislativa, durante
o período em que a mesma encontrar-se substituindo a Chefe de Assuntos Jurídicos, de 12 de
janeiro a 10 de fevereiro de 2015.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana Monteira da Silva
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de janeiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

Controle 002/15
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Administração
Fiscalização de Posturas
CONCURSO DE MARCHINHAS /2015
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES para trabalhar como Vendedor Ambulante no
CONCURSO DE MARCHINHAS, que será realizado no mês de Fevereiro/2015

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/
ou parte dele, um TEMPRA, abandonado na Rua DR. JOAQUIM BELO DO AMORIM,
altura do nº 160, bairro CAMPO ALEGRE, sob a Placa BJA – 0097, Marca FIAT,
Cidade PINDAMONHANGABA / SÃO PAULO, para que efetue a retirada do referido
veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, apreensão e taxas de estadia do
mesmo, a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o
artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Período das Inscrições:
INÍCIO: 12/JAN/2015
TÉRMINO: 23/JAN/2015
Atenção bebida alcoólica somente CERVEJA.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Não poderá ter VASILHAMES DE VIDRO no local, somente em LATAS
Documentos necessários para inscrição:
CÓPIAS do RG, CPF e de Comprovante de Endereço de Residência no município
de Pindamonhangaba.
A Entrega dos Alvarás será no(s) dia(s): 28,29 e 30/Jan/15
Gastão José Schmidt
Gerente da Fiscalização

Controle 002/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/
ou parte dele, um FIORINO, abandonado na Rua DR. JOAQUIM BELO DO AMORIM,
altura do nº 160, bairro CAMPO ALEGRE, sob a Placa DBZ – 0932, Marca FIAT,
Cidade UBATUBA / SÃO PAULO, para que efetue a retirada do referido veículo/parte,
no prazo de 24 horas, sujeito a multa, apreensão e taxas de estadia do mesmo, a
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 26º e
27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão
apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 20/01/2015 às 15:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
118º TANIA MARA DA SILVA TORQUATO
RUA MANOEL EUGÊNIO, 175 – RESIDENCIAL MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-180

ROSANA DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO

EDITAL DE CITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 003/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/
ou parte dele, um MONZA, abandonado na Rua FRANCISCO ALVES, altura do
nº 96, bairro BELA VISTA, sob a Placa CBI – 6115, Marca CHEVROLET, Cidade
PINDAMONHANGABA / SÃO PAULO, para que efetue a retirada do referido veículo/
parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, apreensão e taxas de estadia do mesmo,
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 26º
e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2014.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE LEILÃO “PRESENCIAL e ON-LINE”
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que
devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá
a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei
9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Pátio do Leiloeiro, situado na Rodovia Raposo
Tavares – km 20, sentido Capital/Interior - Vila Albano (acesso pelo trevo km 19,5), em São Paulo-SP.
Localização do imóvel: Pindamonhangaba-SP. Villaverde. Rua Professor Sidnei Noel Pinto da Silva
Júnior, 63 (remanescente do lt. 11 da qd. E). Casa. Áreas totais: Terr. 150m² e constr. 119m². Matr. 36.468 do RI
local. Obs.: Ocupada. (AF). 1º Leilão: 29/01/2015, às 11h30. Lance mínimo: R$ 225.283,00 e 2º Leilão:
12/02/2015, às 11h30. Lance mínimo: R$ 135.170,00 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Condição de
pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar
o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. Os interessados
devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites:
www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br - Para mais informações - tel.: (11) 3845-5599 Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 266

COMUNICADO

Eu Fábio Leonel Vittorazo comunico à Srª. Maria de Fátima Rosa
Carteira de trabalho nº 54883- série 00204 que seu contrato está
rescindido por abandono de emprego desde a data de 10/12/2012.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve DESIGNAR Sra Diana Souza Figueiredo, secretária de escola, para substituir a
Sra Stephanie Paim Chiconini, Assistente Técnica de Relações Institucionais, durante o período
em que a mesma encontrar-se substituindo a Assessora Técnica Legislativa, de 12 de janeiro a
10 de fevereiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana Monteira da Silva
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de janeiro de 2015.

SAJ/app

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 4.368, DE 09 DE JANEIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Cintia Aparecida Torralbo Martins
Camargo, Diretora do Departamento de Comunicação, para substituir o Sr. João
Carlos Ribeiro Salgado, Secretário de Relações Institucionais, durante o período
em que o mesmo encontrar-se em gozo de férias, de 05 a 24 de janeiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
05 de janeiro de 2015.
Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana Monteira da Silva
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 09 de janeiro de
2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 35859/14

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
Convocação – 1ª Reunião Ordinária 2015
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados
a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “1ª Reunião Ordinária
de 2015” , cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
Informes
Atas
Assuntos pendentes de 2014
Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Dia: 13/01/2015 (terça-feira)
Horário: 17h (dezessete horas)
Local: Auditório da Prefeitura Municipal
Adriano Augusto Zanotti
Presidente
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e
poder público)
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

O(A) Doutor(a) Cláudia Calles Novellino Ballestero, MM. Juiz(a) de Direito da SEF Setor de Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São
Paulo, na forma da Lei, etc.

Executado: Pedro Pereira da Silva
Documentos do Executado: não consta
Execução Fiscal nº: 0501776-21.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 01/01/2007
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3989757
Valor da Dívida: R$ 847,06 (06/12/2011)

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 4.367, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS
PROCESSO Nº 0011632-32.2012.8.26.0445

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DO(S) EXECUTADO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), expedido com prazo de 30
dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões)
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para
cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento.
Encontrando-se o(s) executado(s) relacionado(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO do(s) mesmo(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADOS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em)
o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s)
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas
e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei
6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

14,15 e 16 de Fevererio, no período da tarde.

- INÍCIO : 12/JAN/2015

SAJ/app

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO
TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRA CESAR

DATA: 12/01/2015
FUNÇÃO
ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 4.369 , DE 09 DE JANEIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Durival dos Santos Junior, Assistente
Técnico de Relações Institucionais, para substituir o Sr. Sylvio Braz Junior, Assessor
de Gabinete, durante o período em que o mesmo encontrar-se em gozo de férias, de
05 a 24 de janeiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
05 de janeiro de 2015.
Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana Monteira da Silva
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos,
em 09 de janeiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 35860/14

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 4.370, DE 09 DE JANEIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve DESIGNAR Sra. Sylvia Helena de Campos Favorin,
Gestora de Atividades Esportivas e Lazer, para substituir o Sr. Alexandre Luiz de
Paula Castro, Diretor do Departamento de Lazer, durante o período em que o
mesmo encontrar-se em gozo de férias, de 05 a 14 de janeiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
05 de janeiro de 2015.
Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

ENCARREGADO DE FERRAMENTARIA

Rosana Monteira da Silva
Respondendo pela Secretaria de Administração

ESFIREIRO

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos,
em 09 de janeiro de 2015.

MARCENEIRO DE MÓVEIS

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL
PIZZAIOLO

SAJ/app

ACESSE O SITE:

maisemprego.mte.gov.br OU
COMPARECER AO PAT: PARA CADASTRO
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO –
PINDAMONHANGABA-SP ou
AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURAMOREIRA CÉSAR
O HORÁRIO DE SEGUNDA À SEXTA DAS 8:00 AS 16:00
HORAS, MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO,
RG E CPF.
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER
ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO
EXPEDIENTE.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA INTERNA Nº 9.421, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos da Portaria Interna nº 9.357, de 14 de março de 2014,
RESOLVE CESSAR, a pedido, a Suspensão do Contrato de Trabalho da servidora
municipal Sra. Elineide Eugênio da Silva Moreira, a partir de 15 de dezembro de
2014.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15
de dezembro de 2014.
Pindamonhangaba, 29 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 29 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 35676/14

Tribuna do Norte
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Ministério da Mulher Cristã promove
encontro entre mães e filhas
Divulgação

O MMC - Ministério
Mulher Cristã - está organizando um encontro entre
mães e filhas, que acontecerá nos dias 24 e 25 de
janeiro no Ibad - Instituto
Bíblico das Assembleias de
Deus. Serão dois dias para
um tempo de reflexão, de
aproximação e de interação
de uma com a outra, tendo
em vista o que disse o apóstolo Paulo: “Pais, não provoquem seus filhos, sendo
exigentes demais com eles,
tratem de segurá-los pela
mão para guiá-los no caminho do Senhor”(Ef. 6.4).
Todas as mulheres enfrentam, em determinada
fase de suas vidas, algum
tipo de batalha, seja física,
emocional, ou espiritual.
A guerra que se inicia na

mente vai escorregando
sorrateiramente para o
coração, por isso é necessário assumir total dependência do Criador para
conseguir vencer cada
uma das batalhas.
Hoje, mais do que no
passado, tem se observado e presenciado o enfraquecimento dos relacionamentos entre pai e
filhos, entre mãe e filhas.
Seja por estes ou por outros motivos, ainda há jovens decididas a se manterem puras na mente, no
coração e no corpo.
O investimento será
de R$ 100 por pessoa. As
inscrições podem ser feitas pelo site http://www.
ibadsimposios.com.br/
novosite/home.html

Inscrições podem ser feitas pelo site http://www.ibadsimposios.com.br/novosite/home.html

Pasin comemora 35º aniversário
Na última quinta-feira (9), o
bairro Pasin completou 35 anos
de existência. Para celebrar a
data, a diretoria da Amorpas Associação dos Moradores do
Pasin realizou um evento denominado segundo Baile da Amizade.
Muitas pessoas compareceram à festa, realizada no centro
comunitário do bairro, e dançaram muito ao som da dupla
“Luiz & Priscila”, que embalou
os presentes com o melhor do
sertanejo universitário, MPB e
dos sucessos internacionais.
Além dos comes e bebes, muitos brindes foram sorteados.

Divulgação

Adolescentes jogam
bombas no Ouro Verde
Um grupo de adolescentes foi flagrado destruindo caixas de correio
e jogando bombas nas residências
do bairro Ouro Verde na noite de
domingo (11). Os moradores saíram assustados de dentro das casas e acionaram a polícia. Em patrulhamento pelo bairro ninguém
foi preso. De acordo com uma dona
de casa, a atitude de vândalos pelo
bairro tem se tornado frequente.

Diretoria da Amorpas durante comemoração

PM apreende submetralhadora de fabricação caseira
Na noite do último sábado (10), a Polícia Militar
apreendeu uma submetralhadora de fabricação artesanal e munições no bairro
Vila São Benedito, em Pinda.
Segundo informações
da polícia, PMs foram
acionados para atender
uma ocorrência de disparo de arma de fogo após
uma briga de casal, na rua
Gregório Rodrigues de
Souza. Ao chegar ao local
a vítima contou que, após
discussão, seu marido havia efetuado um disparo
contra ela. O tiro não a

atingiu, mas o marido fugiu do local antes da chegada da polícia.
Durante revista no interior
da residência, policiais encontraram uma submetralhadora
de fabricação artesanal, duas
munições calibre nove milímetros e duas calibre 45 milímetros, e ainda um caderno
com desenhos de esquemas
para fabricação de armas.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial da cidade e registrada
como disparo de arma de
fogo e localização e apreensão de arma.

Divulgação

Caderno com ‘projetos’ de armas e submetralhadora foram apreendidos

Homem é preso por furto de carne
Divulgação

Na última quinta-feira (8),
um homem foi preso após furtar peças de carne de um atacadista, na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada com
informações de que um indivíduo estava detido pelo segurança do local, após furtar peças de
carne e esconder dentro da bermuda.
Com a chegada da PM, o indivíduo foi conduzido para a delegacia, onde o delegado de plantão ratificou voz de prisão em flagrante
por furto, o encaminhando à Cadeia Pública de Cruzeiro.

Skatista invade pista e é atropelado
Por volta das 10 horas
da última sexta-feira (9),
um skatista ficou ferido
após ser atropelado, na
avenida Nossa Senhora do

Bom Sucesso, próximo ao
Terminal Rodoviário.
O motorista de um veículo
Astra informou que o skatista
entrou de repente na pista e

ele não conseguiu frear, fazendo assim que colidissem.
A vítima foi socorrida e
encaminhada ao ProntoSocorro.
Divulgação

TERÇA FEIRA
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esportes
Tribuna do Norte
Marcos Vinício Cuba

Festival de Verão
garante diversão
nas férias
Marco Vinício Cuba

Monitor da Prefeitura acompanha as atividades na piscina

Para fugir do calor de 35º
do final de semana, os moradores de Pindamonhangaba
aderiram ao Festival de Verão
oferecido pela Secretaria de
Juventude, Esportes e Lazer da
Prefeitura. O evento teve início
na segunda-feira (12) e somente no primeiro dia reuniu um
público de aproximadamente
300 pessoas.
Até o dia 16 de janeiro, o Festival de Verão é realizado nas
piscinas do Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira, “João
do Pulo”, e Rita Eni Cândido Ritoca, no Araretama das 14 às
18 horas.
De 19 a 23 de janeiro os moradores da região de Moreira César
e da Cidade Nova poderão aproveitar este evento. Crianças, jovens, adultos poderão procurar
as piscinas e é preciso usar traje de banho, tais como: biquíni,

maiô, sunga ou shorts tactel.
A equipe da Secretaria de
Juventude, Esportes e Lazer solicita que os interessados apresentem um documento para
participar do Festival e recomenda passar protetor solar 30
minutos antes de ir às piscinas.
Paulo Martins compareceu à
piscina do Araretama com a namorada e o enteado no primeiro
dia de festival. Ele parabenizou
a iniciativa e destaca que no começo do ano as famílias precisam de lazer.
Michele Marinho levou as
três filhas ao ginásio de esportes do Araretama e conta que
em 2014 gostou bastante deste
projeto e revela que a família
ficou contente com esta oportunidade de lazer por mais um
ano. Ela disse que as filhas irão
participar do festival todos os
dias.

Primeira rodada da Copa Regional tem 27 gols
A primeira rodada da 18º
edição da Copa Regional de Futebol, que começou no domingo
(11) foi marcada por três goleadas e um total de 27 gols marcados.
Pelo Amador, foram realizados seis jogos. E na nova categoria Sub 17, outros dois jogos
foram realizados pela Liga Municipal Pindamonhangabense
de Futebol, que organiza a competição. O terceiro jogo nesta
categoria não aconteceu, porque
um dos times não compareceu e
perdeu por WO.
No Amador, o destaque ficou
por conta da goleada do Unidos
do Castolira, que marcou 5 a 0
no Maricá. A segunda goleada
foi os 4 a 0 do Capituba sobre o
Independência.
Nos outros jogos do Amador,
Araretama 2 x 0 Mantipê; Vila
São José 3 x 2 Cantareira; Real
Esperança 1 x 0 Sapopemba.
Na última partida, Rodoviário
e Unidos da Vila não saíram do
zero.
Sub 17
Pelo 17, o Fluminense goleou
o Ouro Verde por 5 a 1. O segundo jogo teve Tamandaré 1 x 0
Independente. Na terceira disputa, o Cidade Jardim não compareceu ao jogo e perdeu por
WO para o Independência. Neste caso, foram contabilizados
três gols para o Independência.
Opinião da Liga
De acordo com a Liga de Futebol, a próxima rodada também
deverá ter resultados surpreendentes. Segundo o coordenador de futebol da Liga, Teté,
os resultados ‘improváveis’ se
devem à alta qualidade técnica

Luis Cláudio Antunes/PortalR3

das equipes e à grande vontade
de vencer.
Resultados
AMADOR
Vila São José 3 x 2 Cantareira
Araretama 2 x 0 Mantipê
Rodoviário 0 x 0 Unidos da Vila
Unidos do Castolira 5 x 0 Maricá
Real Esperança 1 x 0 Sapopemba
Capituba 4 x 0 Independência
SUB 17
Ouro Verde 1 x 5 Fluminense
Independente 0 x 1 Tamandaré
Independência 3 x (WO) C. Jardim

Fluminense
goleou o Ouro
Verde por 5 a 1
Chico de Paula/PortalR3

Araretama é um dos favoritos ao título regional

Araretama
mostra força
Atual campeão da Primeira Divisão de Pindamonhangaba, o Araretama mostrou sua força ao vencer o Mantipê por 2 a 0 neste domingo
(11) no Estádio João Cândido (Beira Linha), no
Jardim Rezende. Os gols do alviazul da região
oeste foram marcados por Adriano e Caxias, na
etapa regulamentar.
A partida
Após jogo truncado na primeira etapa, o
técnico Baibe, abriu o time do Araretama com
a entrada do meia Djalma. O atleta foi um
dos responsáveis pelas jogadas perigosas da
equipe.
A equipe agora deve manter a concentração
para a próxima rodada da Copa Regional.

