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Polícia

Paulo Flauzino

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba defi niu os de-
talhes do Carnaval Caia na 
Folia 2015 durante reunião 
realizada na sede do Exe-
cutivo. No encontro, repre-
sentantes de várias secre-
tarias discutiram todos os 
detalhes e a programação 
da festa, que começa com 
o Festival de Marchinhas e 
prossegue com o desfi le de 
blocos de Pindamonhanga-
ba e de São Luiz do Parai-
tinga, dentre outras atra-
ções.

Samba-enredo e axé 
marcam Noite do 
Hawaii da Ferroviária

Devotos 
celebram ‘São 
Sebastião’

Centenas de fi éis partici-
param do encerramento da 
Festa de São Sebastião – pro-
movida por membros da co-
munidade do Tabaú e outros 
bairros – no domingo (25).

Após procissão pelas ruas 
do bairro, houve missa cele-
brada pelo pároco do Santa-
na, padre Antônio Gonçalves.

Estudantes 
concorrem 
a bolsas de 
estudo

Os estudantes que fi zeram 
o cadastro para bolsas de es-
tudo neste fi nal de semana 
vão aguardar a lista com os 
nomes dos contemplados, 
que será divulgada até o dia 
10 de março. A inscrição fei-
ta pela Prefeitura vai conce-
der mais 77 bolsas integrais 
a alunos de Pindamonhan-
gaba. Outros 83 bolsistas, 
de um total de 160 alunos, 
já tinham o benefício no ano 
passado.

‘Nova’ 
incubadora 
vai gerar mais 
empregos

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba assina, na quarta-
feira (28), um protocolo de 
intenções com o Centro Esta-
dual de Educação Tecnológi-
ca Paula Souza para a implan-
tação de um novo modelo de 
incubadora de empresas no 
município. Bloco do 

Cupim prepara 
circuito 
carnavalesco

O bloco do Cupim está 
preparando o Carnavila, um 
circuito carnavalesco que vai 
da Vila São João até o Pasin. 
O evento, que acontece dia 8 
de fevereiro, terá um percur-
so de 2,5km e toda a renda 
será revertida para a Apae.

HOMEM 
MORRE 

ELETROCUTADO

ACIDENTE FAZ 
VÍTIMA FATAL 

NA ‘CAIO GOMES’

FOLIÕES 
CONFECCIONAM 
FANTASIAS 
PARA CARNAVAL

CADASTRO 
PARA ISENÇÃO 

DE PEDÁGIO 
VAI ATÉ SEXTA

Pinda define detalhes e agenda 
do Carnaval Caia na Folia

A tradicional Noite do Hawaii da Ferroviária levou um grande público 
ao clube no sábado (24) para acompanhar o intérprete da Portela-RJ, Kar-
linhos Madureira, e a Banda Swinga Brasil. Juntas, as duas atrações fi ze-
ram as pessoas sambarem e cantarem por várias horas. De acordo com a 
direção do clube, outros grandes eventos serão feitos em 2015.

João Paulo Ouverney

Bloco Juca Teles vai desfi lar em Moreira César dia 7 de fevereiro e na região central dia 14 de fevereiro
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Altair FernandesR EGISTRO CULTURAL

Paulo Flauzino

Divulgação

E
O oferecimento de bolsas de estudo tem 

sido uma das estratégias governamen-
tais para oportunizar educação a mi-

lhares de pessoas em todo o país.
Não muito comum, décadas atrás, a partir de 

meados de 1990, é que os governos estaduais e 
federal aderiram e passaram a desenvolver pro-
gramas deste segmento.

No início se restringiam às bolsas técnicas ou 
áreas específi cas, hoje atendem todos os setores e 
níveis estaduais. Ontem, por exemplo, o Governo 
abriu cadastro para a edição 2015 do ProUni – 
Programa Universidade para Todos. Até dia 29 
deste mês, os estudantes brasileiros podem plei-
tear o benefício governamental e ter 100 ou 50% 
das bolsas em universidades particulares – inclu-
sive para as faculdades de Pindamonhangaba.

Para isso, os candidatos devem ter participado 
do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio – 
de 2014 e obtido no mínimo 450 pontos na mé-
dia das notas, além de não ter tirado nota zero na 
redação. 

Nesta edição, o ProUni ofertará 213.113 bolsas, 
sendo 135.616 integrais e 77.497 parciais. As bol-
sas são destinadas a 30.549 cursos e distribuídas 
por 1.117 instituições.

No momento da inscrição, no site do programa 
– será necessário informar o número de inscrição 
e a senha usados no Enem e o CPF – Cadastro de 
Pessoa Física.

O programa terá duas chamadas online. A pri-
meira será divulgada no dia 2 de fevereiro; a se-
gunda, em 19 de fevereiro, ambas na página do 
programa na internet.

Na página do programa há dezenas de infor-
mações ao candidato. O ideal é ler com atenção 
e ver se atende aos requisitos federais. Outra 
oportunidade, mas essa já passou, era o ca-
dastro para uma das 160 bolsas de estudo ofe-
recidas pela Prefeitura de Pindamonhangaba. 
Quem perdeu a chance municipal e deixar pas-
sar a oportunidade federal ainda pode procurar 
programas do estado ou ser aprovado em uma 
faculdade pública.

Mais bolsas

Depois de “Quantas vezes eu morri” 
(2003), “O amor silenciado” (2006) e 
“Rio e mar” (2007), Sete Dias no Reino 
de Etar (2010), o escritor pindamonhan-
gabense Ricardo Estevão de Almeida 
lança, pela Bamboo Editorial ‘Bob Kurt’ 
(192 páginas),  seu quinto livro, primei-
ro romance juvenil. Jornalista formado 
pela Unitau, poeta, escritor e professor 
de redação, membro da APL- Academia 
Pindamonhangabense de Letras, Ricar-
do é pessoa muita querida pelos seus 
alunos e colegas acadêmicos. “Amo 
esse trabalho e meus alunos. Escrever 
– ou inspirar alguém a escrever - é tudo 
de bom!”, revela o escritor, acrescen-
tando: “Adoro contar histórias, fazer 
pensar, fazer rir, fazer chorar e... mais 
um mundo de coisas”.

Resenha da obra 
segundo a editora:
“Uma cabana na montanha, um 

penhasco, um corpo que cai. Quem 
seria capaz de empurrar Lisa Sky lá de 
cima? Principal suspeito do crime, Bob 
Kurt agora precisa relembrar tudo o que 
aconteceu naquela semana para provar 

Estudantes podem 
obter bolsas do ProUni

Romancista local lança 5º livro

sua inocência e descobrir quem foi capaz de 
cometer tamanha maldade com a garota que 
ele tanto amava! Mesmo inocente, o jovem 
adolescente terá que confessar a todos: nos 
momentos de fúria, tem o estranho poder de 
realizar tudo o que deseja. É como se existis-
sem dois seres dentro dele (Bob quando está 

em paz, Kurt quando se altera). Será que o dete-
tive que investiga o crime, os colegas da escola 
e seus familiares vão compreender o seu drama? 
Em uma intensa aventura, Bob viverá uma jorna-
da para descobrir mais sobre si mesmo e sobre o 
mundo que o cerca. Tudo isso no ritmo de muita 
poesia, rock e manobras de skate!”

Bob Kurt...
“...surgiu da paixão pela música. Uma paixão 

eclética, pois envolve vários estilos musicais. Do 
rock à MPB. É natural, portanto, que antes, du-
rante ou depois de ler Bob Kurt, o leitor se depare 
diante da inevitável questão: quais são as minhas 
referências musicais? Qual é o som que eu mais 
curto? Ricardo Estevão, o autor de Bob Kurt, ama 
literatura. A decisão de criar uma narrativa sobre 
jovens e para jovens com referências da literatura 
foi uma decorrência natural do seu jeito de ser. 
Muita gente acha que a literatura – os grandes 
autores nacionais e mundiais – é coisa de escola. 
Mas não é bem assim. Você já leu algo de que 
gostou muito? Era literatura? Ou era outra coisa? 
O bom da literatura é que ela não se esgota, mas 
abre infi nitas portas que nos transportam para 
outros mundos. Toda essa leitura nos permite 
estar sempre melhorando como leitores...”

Tecnologia digital
“Bob Kurt é a antiga e centenária tecnologia 

do livro impresso e é também tecnologia digital. 
Nas páginas de abertura de cada uma das partes 
do livro, o leitor encontra um aplicativo digital. 
Não é magia, é realidade aumentada aplicada 
na imagem impressa. Com um clique do celular 
ou do tablet, surpresa: o som de uma guitarra 

afi nada traz um pouco de rock, jazz, 
blues, MPB e muito mais. Quem toca 
é o Cadu Sampaio, um super guitar-
rista. Quem desenvolveu a tecnologia 
foi o Studio ZYX. Para acessar o con-
teúdo sonoro da obra, é preciso bai-
xar o aplicativo no Google Play® ou 
na AppStore®. É grátis. Baixe o app 
Bob Kurt. Instale no seu aparelho. 
Siga as instruções: aponte o aparelho 
para as páginas de abertura e pronto! 
A guitarra rasga o som. Pois, é, isso é 
Bob Kurt”.

Professor Ricardo Estevão, poeta e romancista 
da Academia Pindamonhangabense de Letras 

Lançamento está previsto 
para março

Divulgação

Procissão encerra Festa 
de São Sebastião no Tabaú

SÃO SEBASTIÃO
O nome São Sebastião deriva do 

grego sebastós, que signifi ca divino. 
Originário de Narbonne e cidadão 
de Milão, foi um mártir e santo cris-
tão, morto durante a perseguição 
levada a cabo pelo imperador roma-
no Diocleciano.

Por volta de 286, Sebastião foi 
denunciado e o imperador se quei-
xou de que tinha confi ado nele, es-
perava dele uma brilhante carreira 
e a sua conduta branda para com os 
prisioneiros cristãos era inaceitá-
vel. Portanto, o imperador o julgou 
como traidor e ordenou a sua exe-
cução por meio de fl echas. Diante 
do Imperador, Sebastião não negou 
a sua fé.

Amarrado a um tronco, foi va-
rado por fl echas, na presença da 
guarda pretoriana. Foi dado como 
morto e atirado no rio, porém, Se-
bastião não havia falecido. Encon-
trado e socorrido por uma viúva 
chamada Irene (futura Santa Irene) 
que retirou as fl echas do peito de 
Sebastião e o tratou.

Assim que se recuperou, de-
monstrando muita coragem, se 
apresentou novamente diante do 
Imperador, censurando-o pelas 
injustiças cometidas contra os 
cristãos, acusando-o de inimigo 

No domingo (25), a comunidade 
do bairro Tabaú prestigiou o encerra-
mento da festa de São Sebastião. Fiéis 
participaram da procissão pelas ruas 
do bairro, que teve início às 18 horas 

e, em seguida, assistiram à missa ce-
lebrada pelo pároco do Santana, pa-
dre Antônio Gonçalves. A celebração 
também contou com a participação 
dos diáconos Ivoneri Teixeira e Car-

los Domingos. A novena alusiva ao 
santo teve início no dia 15 de janeiro 
e seguiu até o dia 24. Todos os dias, 
após as missas, houve quermesse  
com bingo e comes e bebes.  

do Estado. Perplexo com tama-
nha ousadia, Diocleciano orde-
nou que os guardas o açoitassem 
até a morte. O fato ocorreu no dia 

20 de janeiro de 288, por isso seu 
dia é celebrado nesta data. Ele aca-
bou morto transpassado por uma 
lança. 

Especial Charlie 
Brown Jr.

Nesta sexta-feira (30), os fãs da banda Char-
lie Brown Jr. vão relembrar os velhos tempos a 
partir dos sucessos que foram eternizados na voz 
do ídolo Chorão. O som rola com a banda Bocas 
Ordinárias. O evento acontece a partir das 23 
horas e a entrada custa R$ 15 - pagamento em 
dinheiro na bilheteria da Óbvio. Esse valor está 
sujeito a alteração depois da 1 hora.

Divulgação
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cotidiano
Mais de 200 candidatos concorrem 
às bolsas de estudo universitário

Codivap elege nova 
diretoria e discute 
metas para 2015

Os profissionais do De-
partamento de Assistência 
Social contaram com o 
apoio de funcionários de 
diversos setores da Pre-
feitura para realizar as 
inscrições dos candidatos 
às bolsas de estudo. Os 
interessados se dirigiram 
ao Colégio Comercial Dr. 
João Romeiro nos dias 24 
e 25 de janeiro. Ao todo, 
foram 279 inscritos e se-
rão atendidos 77 alunos 
com bolsa integral.

De acordo com as infor-
mações do Departamento 
de Assistência Social da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, serão ofereci-
das 160 vagas em 2015 e 
deste número 83 foram 
concedidas aos estudantes 
que fizeram a renovação 
do benefício até o dia 9. 
A Prefeitura agradece ao 
Colégio Dr. João Romei-
ro por ter cedido o espaço 
para as inscrições.

Dos alunos atendidos 
com as bolsas há estu-
dantes de administração, 
pedagogia, serviço social, 
enfermagem, educação 
física, direito, engenharia 

civil, química, jornalismo, 
publicidade e propaganda, 
design e música.

O resultado dos 77 sele-
cionados está previsto para 
ser divulgado até o dia 10 
de março e os estudantes 
devem fazer o pagamento 

das mensalidades normal-
mente, os contemplados 
serão reembolsados pela 
faculdade.

José Augusto dos San-
tos, pedreiro, fez a ins-
crição do filho, que irá 
cursar Engenharia de 

Produção, e afirma que 
esta bolsa é uma ótima 
oportunidade, porque 
não teria condições de 
pagar as mensalidades. 
Ele ressalta que serve 
de estímulo aos estu-
dantes.

Roseli Bicudo Ramos, 
auxiliar de serviços ge-
rais, está cursando Pe-
dagogia e também fez 
a inscrição para con-
correr à bolsa. “Esta é 
a segunda vez que eu 
faço a inscrição e este 

trabalho da Prefeitura 
é bacana. A gente sabe 
que realmente funcio-
na, porque eu conheço 
algumas pessoas que já 
conseguiram bolsas e 
isto ajuda quem preci-
sa”, concluiu.

moradores do araretama 
contribuem com Plano de 
mobilidade Urbana

O Codivap - Consórcio 
de Desenvolvimento Inte-
grado do Vale do Paraíba  
realizou, na última sexta-
feira (23), um encontro 
para eleger e empossar a 
nova diretoria para o ano 
de 2015.

A nova diretoria é 
composta pelo presidente 
Ernane Billote Primazzi, 
prefeito de São Sebastião; 
1º vice-presidente Marco 
Aurélio Bertaiolli, prefeito 
de Mogi das Cruzes: 2º vi-
ce-presidente, Vito Ardito 
Lerario, prefeito de Pinda-
monhangaba.

Segundo informações 
do novo presidente, sua 

principal meta é moderni-
zar o estatuto do consór-
cio, realizando alterações 
importantes para aumen-
tar ainda mais a legitimi-
dade da entidade. Além 
disso, Primazzi pretende 
manter uma aproximação 
cada vez maior com o Go-
verno do Estado, com o 
objetivo de que toda a re-
gião atendida pelo con-
sórcio possa ter projetos 
aprovados pela adminis-
tração estadual.

A nova mesa direto-
ra ainda parabenizou 
o presidente anterior, 
prefeito de Pindamo-
nhangaba, pelo trabalho 

que realizou visitando 
as cidades do consórcio. 
“Ter estado à frente do 
Codivap foi um grande 
aprendizado, pois veri-
ficamos que os proble-
mas dos prefeitos são 
comuns em todas as ci-
dades. Mas apenas uni-
das, todas as prefeituras 
podem chegar a uma so-
lução comum que seja 
benéfica a todos”, sa-
lientou o prefeito de Pin-
damonhangaba.

Até o final do mês de 
fevereiro, a mesa convoca-
rá um novo encontro para 
que o estatuto possa ser 
votado.

Os moradores do bair-
ro Araretama tiveram a 
oportunidade de contri-
buir com a elaboração do 
PMU - Plano de Mobili-
dade Urbana - na quinta-
feira (22). O presidente 
de bairro participou do 
encontro e destacou a im-
portância dos moradores 
darem sugestões, pois, 
eles moram na região e 
sabem quais são as neces-
sidades.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Planejamen-
to, está elaborando o PMU 
e conta com a colaboração 
de todos os munícipes. No 

dia 5 de fevereiro haverá 
audiência pública sobre 
o assunto no auditório da 
Câmara de Vereadores, às 
17h30. No dia 4 de março 
terá uma reunião partici-
pativa no bairro Cidade 
Nova, no centro comuni-
tário. No dia 5 o encontro 
acontecerá na Etec João 
Gomes de Araújo. As reu-
niões terão início às 18 ho-
ras.

Entre os dias 24 e 27 de 
fevereiro haverá reuniões 
técnicas de preparação 
das propostas do plano. 
No dia 24 os assuntos 
serão: diretrizes gerais e 
conceituais; sistemas viá-

rio, ferroviário e cicloviá-
rio. No dia 25, trânsito de 
pedestres; transporte co-
letivo; transportes espe-
cializados de passageiros 
e estacionamento regu-
lamentado. Estes encon-
tros serão no auditório da 
Prefeitura, com início às 
8h30.

Os interessados em 
contribuir com o Plano 
de Mobilidade Urbana de 
Pindamonhangaba   po-
dem acessar o site www.
pindamonhangaba.sp.
gov.br e clicar no banner 
sobre o assunto. Suges-
tões podem ser feitas até o 
dia 16 de março.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Cadastro foi realizado no sábado (24) e domingo (25) no Colégio Comercial Dr. João Romeiro

Prefeitos conversam sobre metas do Consórcio em 2015

Prefeitura levou a discussão da mobilidade urbana ao Araretama
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www.CAmArAPindA.sP.gov.br

teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279
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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 Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Vereador dr. Marcos aurél io Villardi

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

Vereador ricardo 

Piorino (destaque) 

Pede a construção 

de uMa quadra de 

are ia e reParos e 

Manutenção na área 

de lazer local izada 

na entrada do bairro 

araretaMa

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

Sempre atuante e partici-
pativo, o vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR) está 
cobrando da atual Adminis-
tração de Pindamonhangaba, 
que adote providências para 
que seja feita a contratação de 
Neuropediatra para a Rede Pú-
blica de Saúde. Ele alega que 
é importante ter  profissionais 
nesta especialidade para me-
lhorar a saúde da população. 
A Neuropediatria (conhecido 
como Neurologia infantil ou 
Neurologia Pediátrica) tem a 
especialidade em disfunções 
neurológicas do sistema ner-
voso e muscular, nas crianças 
e adolescentes. “Precisamos 
contratar com urgência esses 
profissionais para ampliar e 
melhorar a saúde e qualidade 
de vida da nossa população”, 
ressaltou o vereador Dr. Mar-
cos Aurélio.

Psiquiatras e psicólogos
O vereador Dr.  Marcos 

Aurélio está insistindo na 
contratação de mais psicó-

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

Dr. Marcos Aurélio cobra 
contratação de Neuropediatra 
para Rede Pública de Saúde

logos e psiquiatras na Rede 
Pública da cidade. Ele solicita, 
urgentemente, as providências 
para que a Secretaria de Saúde 
contrate esses profissionais 
visando aumentar o número 
de sessões de terapia indivi-
dual e grupal oferecidas aos 
munícipes.

Com isso, o vereador pro-
cura resolver problemas como 
depressão, Síndrome do Pâni-
co, TOC - Transtorno Obsessi-
vo-Compulsivo -, entre outros. 
“Com um maior número de 
psiquiatras e psicólogos, a 
população terá acesso mais 
rápido ao atendimento em 
terapia ou em medicamentos 
e, assim, eles serão melhor 
tratados”, esclarece. “A saúde 
dos pindamonhangabenses 
sempre foi a minha prioridade. 
Fizemos este pedido, pois além 
do bem estar físico, é muito 
importante também, o conforto 
psicológico dos nossos cida-
dãos”, enfatizou o vereador 
Dr. Marcos Aurélio.

O  Ve r e a d o r 
Roder ley  Miot to  
(PSDB) encaminhou 
na Sessão da última 
segunda-feira, dia 26 
de janeiro, um reque-
rimento reiterando o 
pedido de urgência 
de medidas a serem 
tomadas para a remo-
ção de um poste que 
se encontra no meio 
da rua na avenida 
Pirapitingui, em de 
Moreira César.

O vereador esteve 
no local no ano passa-
do com o subprefeito 
Mané e até o momen-
to nada foi feito para 
a remoção do poste.

“Encaminhei novamente 
o pedido para a Empresa 
Bandeirante, solicitando a 
remoção do poste, no último 
sábado houve um acidente no 
local, um motorista colidiu no 
poste e veio a bater no muro 
de uma residência. Espero 
que meu pedido seja atendido 
o mais breve possível para 
que sejam evitados novos 
acidentes”.

Instalação de lombada 
no Araretama 
O Vereador Roderley 

Miotto cobra da Adminis-
tração, a instalação de uma 
lombada na rua Mario No-
gueira da Silva, no CDHU 
do Araretama, que desde 
fevereiro de 2014, vem soli-
citando ao Departamento de 

Nesta segunda-feira, dia 19 
de janeiro, o vereador Ricardo 
Piorino (PDT) esteve reuni-
do com moradores do bairro 
Araretama, colhendo junto às 
lideranças locais, as principais 
reivindicações. 

Segundo o vereador, dentre 
as reclamações, destacou-se 
a constante queda de energia 
elétrica que vem ocorrendo no 
bairro, especialmente na rua 
Alceu Carvalho de Faria, onde 
os moradores afirmam que há 
mais de 20 dias estão sofrendo 
com a falta de energia elétrica 
no período noturno.

O vereador observou ainda 
que a área de lazer localizada nas 
adjacências da Escola Munici-
pal (logo na entrada do bairro) 
está abandonada e necessitando 
de reparos e manutenção. Os 
moradores pleiteiam, ainda, a 

Vereador Ricardo 
Piorino se reúne com 
moradores do Araretama
“Comunidade apresenta reivindiCações e reClama 

da queda Constante de energia elétriCa”
construção de uma quadra de 
areia no local, pois o “campinho 
de futebol” lá existente está 
sendo insuficiente para atender 
a comunidade.

Ribeirão Grande/
Energia Elétrica
Ricardo Piorino esteve tam-

bém no bairro Ribeirão Grande 
e, em reunião com os moradores 
da Estrada dos Nogueiras, ficou 
constatado que há constante 
queda de energia no local, cau-
sando uma série de transtornos a 
todos. “A prestação de serviços 
básicos não pode incorrer em 
falhas reiteradas, pois afeta de 
maneira dolorosa as famílias 
atingidas, razão pela qual, já es-
tamos cobrando dos órgãos com-
petentes uma solução imediata 
para controlar essa insuportável 
e aflitiva situação”, finalizou 
Ricardo Piorino.

Roderley Miotto pede 
remoção de poste no meio da 
rua e instalação de lombada

Vereador roderley Miotto
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O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicitou ao Prefeito 
Vito Ardito, que adote pro-
vidências junto ao Departa-
mento competente visando a 
colocação de uma caçamba 
para coleta de lixo na estrada 
“Manoel Ignácio de Miranda”, 
bairro Ribeirão Grande, mais 
precisamente, nas proximida-
des da Igreja São José. Segun-
do o vereador, os moradores 
estão tendo dificuldade para 
descartar o lixo doméstico, 
tendo em vista que a caçamba 
mais próxima está localizada 
há cerca de 4 km (quatro qui-
lômetros) de distância.

Melhorias para o bairro 
Maria Áurea
Martim Cesar está rei-

vindicando ao Executivo, 
providências junto ao Depar-

Martim Cesar pede 
caçamba para coleta de lixo 
no bairro do Ribeirão Grande

tamento competente para a re-
alização de estudos visando a 
construção de lombada na rua 
Padre Anchieta, bairro Maria 
Áurea. O objetivo é a redução 
da velocidade dos veículos 
que trafegam pelo local, já que 
a segurança dos moradores da 
região está em risco.

Outro pedido do vereador 
Martim Cesar ao Prefeito é 
para que seja feito o recapea-
mento do piso asfáltico da rua 
Padre Anchieta. O vereador 
alega que a via apresenta mui-
tas irregularidades e muitos 
buracos, o que vem causando 
prejuízo aos moradores, pois 
com o trânsito intenso e pe-
sado de ônibus e caminhões, 
rachaduras estão surgindo nas 
casas, colocando em risco a 
segurança dos moradores.

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

Vereador MartiM cesar

Portal da câMara recebeu Milhares de acessos eM 2014 e disPonibilza 
inforMações iMPortantes de interesse Público aos cidadãos de PindaMonhangaba

O Portal da Câmara de Ve-
readores de Pindamonhangaba 
(www.camarapinda.sp.gov.
br), desenvolvido e customi-
zado pela própria Divisão de 
TI, utilizando o Portal Modelo 
fornecido pelo programa In-
terlegis, do Governo Federal, 
registrou um grande número de 
acesso em 2014. O Portal Le-
gislativo disponibiliza várias 
informações importantes para 
o cidadão. Na página da Trans-
parência é possível acompa-
nhar informações sobre as 
contas da Câmara, os gastos 
realizados, as receitas e des-
pesas, repasses recebidos pelo 
município de Pindamonhanga-
ba, dentre outras informações. 
Há também integração com 
todo o Sistema de Processo 
Legislativo, ou seja, todas as 
atividades dos vereadores e 
seus trabalhos realizados, des-
de a primeira legislatura até a 
atual. É possível consultar Leis 
com o texto integral e todas as 
suas alterações; a “Ordem do 
Dia” das sessões ordinárias; 
as matérias legislativas, que 
são efetivamente o trabalho 
realizado pelos vereadores, a 
composição das Comissões e 
os vereadores que as compõe 
e muito mais. O interessante 
é que o cidadão pode acom-
panhar uma matéria le-
gislativa de seu interesse, 
como por exemplo um 
pedido de melhoria em 
sua rua, bastando somente 
pesquisar a matéria que 
quer acompanhar e ca-
dastrar seu e-mail. Assim 

Portal da Câmara registra 
milhares de acessos em 2014

ele será informado sobre toda 
a tramitação do projeto em 
questão. Os cidadãos que quei-
ram entrar em contato com a 
Câmara podem fazê-lo através 
de um formulário contido no 
próprio site.

As páginas do portal mais 
acessadas são: a página inicial, 
seguida de Legislação Muni-
cipal (Leis), Matérias Legis-
lativas, Vereadores, Concurso 
Público (pois foram feitas 
contratações nesse período), 
Função da Câmara, Transmis-
são das Sessões e TV Câmara 
e, por último, Licitações e 
Pregões.

O portal também faz a 
transmissão ao vivo, via stre-
aming, das Sessões ordinárias, 
extraordinárias e solenes, 
Audiências e eventos oficiais 
da Câmara.

Em sua grande maioria, os 
visitantes são da nossa região, 
mas também acessam visi-
tantes de grandes capitais do 
Brasil como Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro, Londrina, 
Florianópolis, Vitória, Cuiabá, 
Belém, Porto Velho, Maceió, 
Recife e até mesmo de fora do 
país, como Estados Unidos, 
Índia, Espanha, Reino Unido, 
Argentina e Portugal.

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

Trânsito. De acordo com os 
moradores que procuram o 
vereador para que o problema 
seja sanado, aconteceram di-
versos acidentes na citada via, 
entre eles o atropelamento de 
uma criança.

“Encaminhei diversos re-
querimentos, o departamento 
solicitou de acordo com a Re-
solução do Contran, cópia do 
boletim de ocorrência e abai-
xo-assinado dos moradores 
da rua, tudo foi encaminhado 
e até agora nada foi feito. Se 
trata de um pedido simples, 
mas que trará segurança às 
crianças que brincam na rua. 
Espero que o setor de trânsito 
reveja meu pedido e o atenda 
o quanto antes”, finaliza o 
vereador Roderley Miotto.

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

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

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

Vereador

Professor osValdo

Por 6 votos a 3, o Projeto 
de Lei nº 14/2014, de autoria 
do Executivo,  que “Institui a 
Contribuição para Custeio da 
Iluminação Pública” - incluído 
para votação no dia 15 de de-
zembro de 2014 - foi aprovado 
pelo plenário da Câmara de 
Pindamonhangaba. Um dos 
três votos contrários foi do 
vereador Professor Osvaldo 
(PMDB) que afirmou ser con-
tra a implantação da taxa de 
contribuição para custeio da 
iluminação pública – CIP por 
entender que, hoje, Pindamo-
nhangaba não está preparada 
para assumir esse serviço, 
pois há falta de manutenção, 
existem postes sem luminárias 
e outros locais e bairros com 
iluminação precária. O projeto 
que instituiu a taxa CIP deter-
mina que todo o sistema de 
iluminação pública passe a ser 
gerenciado pela Administração 
Municipal.

O vereador Profes-
sor Osvaldo explica 
que o projeto aprovado 
apresenta alíquotas de 
contribuição diferen-
ciadas conforme o tipo 
de unidade consumido-
ra. Assim, um imóvel 
residencial deverá ter 
um acréscimo de 3% 
no valor da conta. Os 
imóveis comerciais so-
frerão acréscimo de 6% 

Professor Osvaldo 
vota contra e critica a 
criação da “Taxa CIP”

vereador diz que não houve debate Com a

soCiedade e CritiCa a forma Como projeto foi

inCluído e votado em sessão no dia 15 de dezembro

e os industriais 7%. Segundo o 
vereador, “a população já paga 
diversos impostos e não pode 
arcar com mais essa taxa de 
iluminação pública. O projeto 
aprovado deverá ampliar os 
gastos das famílias da cidade, 
do comércio e da indústria e 
este já possuem uma carga 
muito grande de encargos e 
impostos municipais”.

Outro detalhe que fez com 
que o vereador Professor Osval-
do votasse contra o projeto foi 
sua inclusão de “última hora”. 
“Não houve sequer uma discus-
são mais ampla com a comu-
nidade. Não foram realizadas 
reuniões ou audiências públicas 
para debater o assunto e infor-
mar a população da questão. 
Além disso, o projeto chegou à 
Câmara de Pindamonhangaba, 
de forma impositiva e em cima 
da hora”, questiona o vereador 
Professor Osvaldo.
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As pessoas que estu-
dam ou trabalham em 
Pindamonhangaba, e pas-
sam pelo pedágio da es-
trada do Atanázio, têm até 
sexta-feira (30) para fazer 
o recadastramento e man-
ter a isenção do pedágio. 
Os interessados devem 
procurar o Setor de Proto-
colo da Prefeitura ou ir à 
Subprefeitura, em Morei-
ra César.

Os proprietários de 
veículos que utilizam a 
SP-62 não precisam fazer 
o recadastramento, pois, 
automóveis de passeio 
não pagam, independen-
temente de onde foram 
licenciados.

De acordo com a lei, a 
partir do primeiro dia de 

fevereiro estará suspensa a 
isenção para os não cadas-
trados. Os trabalhadores 
devem apresentar cópias 
legíveis do licenciamen-
to do veículo no nome da 
pessoa que realizar o pedi-
do, ou em nome do esposo 
(a) com a certidão de ca-
samento, CNH - Carteira 
Nacional de habilitação, 
comprovante de endereço 
(máximo mês anterior), 
CTPS - Carteira de Traba-
lho e Declaração do RH da 
empresa.

Estudantes deverão 
apresentar: cópias do li-
cenciamento do veículo 
no próprio nome, ou da 
esposa (o) juntamente 
com a certidão de casa-
mento, ou documentação 

do automóvel no nome 
dos pais, com autorização 
com firma reconhecida; 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação; comprovante 
de endereço, que seja no 
máximo do mês anterior 
ao pedido; declaração de 
matrícula da instituição 
de ensino.

Policiais Militares, Fe-
derais e integrantes das 
Forças Armadas devem 
apresentar: cópias legíveis 
do licenciamento do veí-
culo em seu nome (ou do 
esposa (o) com certidão 
de casamento); Carteira 
Nacional de Habilitação;   
comprovante de endere-
ço; carteira funcional e 
Declaração do Batalhão/
Companhia no qual atua.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, fará a 
assinatura de um proto-
colo de intenções para um 
novo modelo de incubado-
ra de empresas. Esta ação 
vai beneficiar os empreen-
dedores do município que 
pretendem desenvolver os 
negócios e gerar empre-
gos. A assinatura ocorre 
nesta quarta-feira (28), às 
11 horas, no auditório da 
Prefeitura.

Pindamonhangaba tem 
se destacado na geração 
de empregos, conforme 
revelam os dados do Ca-
ged - Cadastro Geral de 
Empregados e Desem-
pregados. O incentivo aos 
empreendedores é essen-
cial para que os números 
continuem sendo positi-
vos.

O novo modelo de 
incubadora conta com 
o apoio da Funvic-Fapi 
- Fundação Universi-
tária Vida Cristã/Fa-

Cerca de 160 crianças 
de seis a 13 anos partici-
param, entre os dias 14 
e 21 de janeiro, da Colô-
nia de Férias realizada 
pelos Salesianos, deno-
minada Failsândia (Fé-
rias Alegres, Instrutivas 
e Sadias). Foram dias de 
muita diversão e apren-
dizado, que reuniu par-
ticipantes de diversas lo-
calidades do município. 
De acordo com os orga-
nizadores, no decorrer da 
semana foram propostas 
brincadeiras populares e 
de cooperação, além de 
campeonatos e gincanas. 
Atividades culturais tam-
bém marcaram presença, 
como a contação de histó-
rias. Ainda  na manhã de 

quinta-feira (22),  a equi-
pe vencedora das compe-
tições participou de uma 
sessão gratuita de cinema 
no Cineflix – cinema loca-
lizado no Shopping Pátio 
Pinda, como parte da ação 
“Cinema para Todos”. Fo-
ram 45 alunos que assisti-
ram ao filme “Os Pinguins 
de Madagascar”.

“Li sobre o projeto na 
Tribuna e, então, tive a 
ideia de dar como prê-
mio à equipe vencedora 
do Faislândia um dia no 
cinema”, relata o Padre 
Cássio Rodrigo de Olivei-
ra, diretor da presença 
salesiana em Pindamo-
nhangaba.

Responsáveis
Salesianos e pré-no-

viços 2015 da Inspetoria 
de São Paulo, juntamen-
te com os educadores da 
Obra Social estiveram 
à frente da organização 
e animação do evento. 
Tudo isso só foi possível 
graças à colaboração de 
voluntários e benfeito-
res da comunidade, que 
doaram o tempo para es-
tar com as crianças e os 
materiais e ingredientes 
para o lanche oferecido 
aos participantes.

É uma ação que as Ca-
sas Salesianos realizam 
em todo o Estado e Pin-
damonhangaba também 
participa”, explicou o se-
minarista João Paulo Ri-
cobello, um dos responsá-
veis pelo evento.

Assinatura de protocolo vai 
beneficiar empreendedores

Recadastramento para 
isenção em pedágio 
termina nesta sexta

Faislândia reúne 160 
Crianças nos Salesianos

culdade de Pindamonhangaba; 
Acip - Associação Comercial e 
Industrial de Pindamonhanga-
ba, Polo Apta, Sebrae, Fatec, 
Sincomércio, Etec João Gomes 
de Araújo - Centro Paula Sou-

za e  Agência de Inovação Inova 
Paula Souza.

De acordo com o secretário de 
Desenvolvimento Econômico da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, 
é por meio do sistema de incuba-

dora que se transforma o peque-
no empreendedor em um grande 
empresário. “Estamos cumprin-
do mais uma etapa de incentivo 
às micro e pequenas empresas”, 
destaca.

Divulgação

Atividades gratuítas reuniram crianças dos seis aos 13 anos

Via liga o bairro do Feital ao Distrito de Moreira César 

Parte interna do prédio

Local pode atender até 10 empreendedores

Divulgação

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba
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Foliões de Pinda Poderão curtir 
músicas de comPositores do País

Os foliões de Pindamonhan-
gaba podem separar as fantasiar 
para cair na folia a partir do dia 
4 de fevereiro, data em que terá 
início os ensaios do 8º Festival 
de Marchinhas “Hélio Camar-
go”. Neste ano, será possível 
conferir composições de artistas 
do país.

Nos dias 4 e 5 serão realiza-
dos os ensaios, a partir das 20 
horas, e nos dias 6 e 7 acontece-
rão as eliminatórias. A final será 
no dia 8. Todas as apresenta-
ções serão na praça Padre João 
de Faria Fialho, Largo do Quar-
tel. Local que também receberá 
as matinês.

O Departamento de Cultura 
recebeu inscrições da região, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
de Roni Valk, um dos três fina-
listas do Festival do Fantásti-
co, que pela segunda vez envia 
inscrições para o município. 
As obras inscritas serão sele-
cionadas por profissionais com 
experiência na área e a divul-
gação dos escolhidos acontece 
dia 30. A equipe da organiza-
ção recebeu 36 composições, 
das quais selecionará 20 para 
apresentação ao público.

Júri de seleção
Marília Maia - produtora 

cultural, musicista e compositora.

Afonso Barone - musicista 
e carnavalesco.

Marcos Roberto de Souza 
- maestro da Corporação Musi-
cal Euterpe; professor de músi-
ca do projeto Guri de Roseira, 
Pindamonhangaba e Moreira 
César; maestro da Orquestra 
Sinfônica de Tremembé e maes-
tro do Projeto Contraponto de 
Pindamonhangaba.

Anderson Luiz Machado 
- musicista, integrante da dupla 
Bruno e Hiago e da Banda Wale 
Som.

 
Júri de Premiação 

A equipe do Departamento 
de Cultura afirma que neste ano 
o júri de seleção será formado 
por cinco componentes, alguns 
nomes já foram adiantados: 
Quintino Brotero de Assis Neto, 
Ivete Colin, Virgínia Luiza de 
Paula Castro e Francisco Antô-
nio L. F. Filho.

reunião discute detalhes para 
carnaval caia na Folia 2015

Representantes de várias 
secretarias da Prefeitura esti-
veram reunidos na última sex-
ta-feira (16), para discutir todos 
os detalhes da programação do 
Carnaval Caia na Folia 2015, 
que inclui também o VIII Fes-
tival de Música Carnavalesca 
de Pindamonhangaba, que tem 

como homenageado “Hélio Ca-
margo”.

O encontro debateu todas as 
providências referentes à reali-
zação dos ensaios do Festival de 
Marchinhas nos dias 4 e 5 de fe-
vereiro, bem como as eliminató-
rias nos dias 6 e 7 e a final no dia 
8 de fevereiro. O festival será na 

ProGramação

praça Padre João de Faria Fia-
lho (Largo do Quartel), sempre 
às 20 horas.

Também no dia 7 de feverei-
ro será realizado o Pré-Carnaval 
em Moreira César, com o Bloco 
Juca Teles, da cidade de São Luiz 
do Paraitinga, que sai de frente à 
Caixa Econômica Federal, e se-
gue até a praça do Vale das Acá-
cias, a partir das 16 horas.

O Juca Teles volta a desfilar 
pelas ruas de Pindamonhanga-
ba no dia 14 de fevereiro, com 
saída às 16 horas, do Largo do 
Quartel. No dia 16 de feverei-

ro é a vez do Bloco do Barbosa,  
também com saída às 16 horas 
do Largo do Quartel, para ani-
mar os foliões até a dispersão na 
avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso.

A reunião teve a participação 
de representantes do Corpo de 
Bombeiros e da Polícia Militar. 
Para intensificar ainda mais a 
atuação da Polícia Militar e ga-
rantir uma folia com segurança, 
serão instalados supedanios na 
avenida. Os supedanios são ba-
ses elevadas que,  dispostas na 
avenida,  dão ao policial uma vi-

são privilegiada e em 360 graus 
de todo o público presente ao 
evento.  

Durante o encontro foi 
apresentada a sequência de 
desfiles dos blocos no dia 17 de 
fevereiro, a partir das 19 ho-
ras. Os blocos que já confirma-
ram presença são: Bom a Beça 
com Jesus, Império da Banana 
Ouro, Nego Loko, Pé na Cova, 
H´Lera, Amigos do Chacrinha, 
Vai q Cola, do Cupim, Bar do 
Baiano, Esquenta, Amigos do 
Jardinzão (Jardim Resende) e 
do Mineirinho. 

Bloco Juca Teles sempre arrasta milhares de foliões pelas ruas de Pindamonhangaba

Festival de Marchinhas tornou-se um evento tradicional do Carnaval de Pinda

Arquivo TN

Arquivo TN
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Noite do 
Hawaii da 
Ferroviária 
é sucesso 
de público
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moradores de morei-
ra César e região terão 
uma novidade para o Car-
naval 2015. Trata-se do 
Carnavila -  um circuito 
carnavalesco que vai da 
Vila são João até o Pasin, 
como mais um atrativo de 
diversão para quem mora 
no distrito. De acordo com 
o organizador do evento, 

Gérson leme, que tam-
bém é presidente do Bloco 
do Cupim, o percurso terá 
2,5km, e será uma espécie 
de esquenta para o Carna-
val 2015.

Qualquer pessoa pode 
participar pois, segundo 
leme, não é um evento ex-
clusivo do bloco. “Pessoas 
que tiverem o nosso abadá 
e quiserem usar podem fi-
car à vontade mas toda a 

população, mesmo os que 
não moram em moreira, 
estão convidados a parti-
cipar”, explica.

A ação acontece no 
domingo que antecede o 
carnaval, dia 8 de feve-
reiro, com a concentração 
a partir das 10 horas  na 
praça ao lado do cam-
po do Colorado, na Vila 
são João, com trio elétri-
co tocando marchinhas 

e relembrando os velhos 
carnavais. A saída para o 
percurso, junto com o blo-
co do Cupim, terá início às 
16 horas, percorrendo as 
ruas do bairro até a pra-
ça do Pasin, onde haverá 
uma banda ao vivo dando 
sequência à folia carnava-
lesca até as 21 horas.

Também de acordo 
com os organizadores, a 
iniciativa tem o apoio da 

Prefeitura, que vai ceder 
sanitários químicos, apoio 
no trânsito, tendas e a 
banda.

Beneficente
no local de concen-

tração, na Vila são João, 
assim como na chegada 
na praça do Pasin, have-
rá uma barraca da Apae 
– Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
e toda renda obtida  será 

revertida para a institui-
ção. “Quando decidimos 
fazer o circuito, pensamos 
em alguma forma de aju-
dar. Entramos em contato 
com várias instituições e 
constatamos que a Apae 
precisa muito de ajuda. A 
presidente maria Giovana 
do Amaral aceitou a par-
ceria e acredito que será 
um grande sucesso”, con-
clui leme.

no último sábado 
(24), centenas de pes-
soas se reuniram na 
Associação Atlética Fer-
roviária para prestigiar 
a tradicional noite do 
Hawaii. 

Em uma festa conta-
giante, que fazia os pre-
sentes se sentirem em 
uma viagem, modelos 
fantasiadas de hawaia-
nas receberam os con-
vidados com entrega de 
colares, além das mesas 
de frutas tropicais em 
um ambiente ao ar livre, 
totalmente decorado.

AtrAções
Além da banda swin-

ga, que trouxe o melhor 
da axémusic (que com-
pletou 30 anos), pagode, 
sertanejo e até sucessos 
do pop, a atração da noi-
te foi o show com intér-
prete da Portela do Rio 
do Janeiro, Karlinhos 
madureira,   e a bateria 
de escola de samba.

À frente de uma das 
agremiações de samba 
mais famosas do mun-
do, Karlinhos madureira 
mostrou toda sua quali-
dade da afinação da voz 
e emocionou os amantes 
do carnaval. Karlinhos 
e a banda swinga fize-
ram a mulherada e até 
mesmo os homens sam-
barem com sucessos da 
Portela e sambas enredo 
de outras escolas.

O estudante Paulo 
mendes Filho disse que 
a festa foi muito boa. 
“Todo ano venho com 
meus amigos e primos 
porque sabemos da qua-
lidade das atrações. Este 
ano não foi diferente”.

A direção da Ferro-
viária informou que o 
ambiente sadio e a segu-
ranças foram predomi-
nantes na festa. O clube 
comunica que pretende 
realizar outros grandes 
eventos em 2015.

Bloco do Cupim estreia Circuito Carnavalesco
O Carnavila acontece no dia 8 de fevereiro e toda a renda do evento será revertida para Apae

João Paulo Ouverney

João Paulo OuverneyJoão Paulo Ouverney

João Paulo OuverneyJoão Paulo Ouverney

Fernando noronha/Portal R3Fernando noronha/Portal R3

À esquerda, banda Swinga Brasil; à direita, Karlinhos Madureira, da Portela-RJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Departamento de Administração

Edital MATINÊ – Carnaval 2015
Abertura das inscrições para vendedor ambulante para trabalhar no 
MATINÊ NO QUARTEL, no(S) dia(S):

13 de Fevereiro no período noturno;
14,15 e 16 de Fevererio, no período da tarde.

PERÍODO  DAS  INSCRIÇÕES:
 - INÍCIO :  12/JAN/2015

 - 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:
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

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 ! ! 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 387/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 387/2014 de “Aquisição de blocos de concreto simples, tijolos de barro comum de 1ª qualidade e cal 
hidratado conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 
12 meses, assinadas em 09/01/2015:

ATA nº 
001/2015 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA. EPP

ITEM UNID.DE 
MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$)
CONSUMO ESTIMADO 

ANUAL

01 PC

1.013.001.005184 BLOCO DE CONCRETO SIMPLES 
PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 3 FUROS, NAS 
DIMENSOES EM MM: 140 (LARGURA) X 190 (ALTURA) X 
390
BLOCO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM 3 FUROS, NAS DIMENSOES EM MM: 140 
(LARGURA) X 190 (ALTURA) X 390 (COMPRIMENTO)

MACALÉ 1,64 30.000

02 PC

1.013.001.005185 BLOCO DE CONCRETO SIMPLES 
PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 3 FUROS, NAS 
DIMENSOES EM MM: 190 (LARGURA) X 190 (ALTURA) X 
390
BLOCO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM 3 FUROS, NAS DIMENSOES EM MM: 190 
(LARGURA) X 190 (ALTURA) X 390 (COMPRIMENTO)

MACALÉ 2,70 10.000

04 SC
1.013.001.005292 CAL HIDRATADO 20 KG 
CAL HIDRATADO 20KG TRADICAL 9,50 3.000

ATA nº 
002/2015 Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP

ITEM
UNID.
DE 
MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$)
CONSUMO ESTIMADO 
ANUAL

03 PC
1.013.001.005148 TIJOLO DE BARRO COMUM DE 1ª 
TIJOLO DE BARRO COMUM DE 1ª TBU 0,32 200.000

C OM U N I C A D O
JOÃO HENRIQUE SALGADO ME, CONVIDA O SR. CARLOS RAMA DE 
CARVALHO, PORTADOR CTPS Nº 05174 SÉRIE 333-SP, A COMPARECER EM 
NOSSO ESCRITÓRIO, A FIM DE RETORNAR AO EMPREGO OU JUSTIFICAR 
AS FALTAS DESDE 19/12/2014, DENTRO DO PRAZO DE 24 HORAS, A PARTIR 
DESTA PUBLICAÇÃO, SOB PENA DE FICAR RESCINDIDO AUTOMATICAMENTE 
O CONTRATO DE TRABALHO, NOS TERMOS DO ARTIGO 482 DA CLT.

COMUNICADO
A EMPRESA POLIMIX CONCRETO LTDA. situada na Estrada Particular n 1600 
Pindamonhangaba, IE 528054527119  e CNPJ 29067113010582, comunica o 
extravio da nota fi scal nº 16724 emitida para empresa ENGESIQUE ENGENHARIA 
CONSTRUÇÕES E MONTAGENS.

CARLOS LOPES GUEDES FILHO

BAIRRO DA MOMBAÇA

BAIRRO ARARETAMA

RIO UNA

TREMEMBÉ

ETR. MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 004/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. LOTINVEST 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, responsável pelo imóvel situado a 
Rua Augusto Camilo de Souza, bairro Res. Andrade, inscrito no município sob a sigla 
NE12.09.03.007.000, 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

Controle 005/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. LOTINVEST 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, responsável pelo imóvel situado a 
Rua Maria Benedita Cabral San Martin, bairro Res. Andrade, inscrito no município 
sob a sigla NE12.09.03.008.000, 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

Controle 006/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. LOTINVEST 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, responsável pelo imóvel situado a 
Rua José Moreira Leite Cesar, bairro Res. Andrade, inscrito no município sob a sigla 
NE12.09.03.006.000, 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

Controle 007/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. LOTINVEST 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, responsável pelo imóvel situado a Av. 
José Joaquim dos Santos Sobrinho, bairro Res. Andrade, inscrito no município sob 
a sigla NE12.09.03.001.000, 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

Controle 217/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca 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

LICENÇA DA CETESB
A. HARSCO METALS LTDA. torna público que requereu da CETESB a Renovação 
da Licença de Operação para atividade de Recuperação de materiais metálicos, 
exceto alumínio, sito à Rodovia Engenheiro Luiz Dumont Villares S/Nº, KM2 Moreira 
Cesar, Pindamonhangaba SP.

LICENÇA DA CETESB
ROGAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP torna público que recebeu da 
CETESB a Licença de Instalação N° 3002535 e requereu a Licença de Operação 
para Desinfestantes domissanitários, fabricação de à AVENIDA ALEXANDRINA DAS 
CHAGAS MOREIRA, 964, DISTR. IND. DUTRA, PINDAMONHANGABA.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE 
USUCAPIÃO, PROCESSO Nº 0009003-27.2008.8.26.0445.

O(A) Doutor(a) HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, 
do Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na 
forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que ANTÔNIO MAURO DE CASTRO e MARIA APARECIDA DE 
MENDONÇA CASTRO ajuizaram ação de USUCAPIÃO, tendo por objeto um terreno de fundo com 
acesso pela loja nº 76 do Edifício Emilio Ribas, com frente para a Praça Monsenhor Marcondes, 
Centro, em Pindamonhangaba, com área de 238,83m2, composto por um prédio com área edifi cada 
de 198,80m2, objeto da matricula nº 2.556 e se confronta com Tecidos Teci S/A; Edifício Emilio 
Ribas, por sua sindica, Maria Aparecida Monteiro Salgado Rui; Condomínio  Edifício Santa Inês; 
Condomínio Edifício Guilherme; Espólio de Rubens Cembranelli Schmidt, por sua inventariante, 
Therezinha Braga Schmidt; Espólio de Mário Lessa Salgado, por seu inventariante Mário Lessa 
Salgado Filho e AMLAT Empreendimento Imobiliário E Participações Ltda. Descrições minuciosas 
encontram-se nos autos, à disposição de qual interessado. Os autores adquiriram o imóvel e a loja 
de nº 76, situada na parte térrea do Edifício Emilio Ribas, através de Escritura Pública em 1.982  
fi rmada com Paulo Laércio Schmidt. Alegamos autores serem possuidores do imóvel há mais de 
30 anos, de forma mansa, pacífi ca e ininterrupta. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fl uir após o prazo de 30 
dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 350/2014

A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 350/14, 
referente à “Contratação de empresa especializada para execução de serviço de 
adequação, instalação de rede estruturada e central telefônica, com fornecimento 
de materiais e mão de obra e aquisição de central PABX com terminal digital, e 
Swicth 24 portas para o prédio do pronto atendimento infantil”, com encerramento 
dia 10/02/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço 
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 26 de janeiro de 2015. 

PREGÃO Nº 358/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 358/14, 
referente à “Contratação de empresa especializada na prestação de serviço da 
instalação e manutenção corretiva, assistência técnica com substituição de peças 
durante o período de garantia de sistema eletrônico de gerenciamento de senha 
para TV, para pronto atendimento infantil, unidade de Saúde Terra dos Ipês II, 
Farmácia, Laboratório Municipal e Cem (Centro de Especialidades Médicas)”, com 
encerramento dia 09/02/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no 
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no 
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 26 de janeiro de 2015. 

PREGÃO Nº 360/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 360/14, 
referente à “Aquisição de cama hospitalar que melhor atenderá as necessidades 
da benefi ciária Ligia Mara”, com encerramento dia 09/02/15 às 14h e abertura às 
14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do 
tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 26 de janeiro de 2015. 

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) 
Nº 369/2014

A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP 
nº. 369/14, referente à “Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços, com profi ssional devidamente cadastrado e regular no CRMV, com 
fornecimento de material e mão-de-obra na especialidade veterinária, para realização 
de cirurgia de castração de felinos e caninos pelo período de 12 (doze) meses”, com 
encerramento dia 06/02/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no 
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no 
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 26 de janeiro de 2015. 

Número do 
Processo

Instituição Proponente Identificação da proposta Extrato do parecer Pontuação

31987
Associação dos Salesianos 

Cooperadores de 
Pindamonhangaba - 

Projeto Recomeço APROVAÇÃO da proposta, sem ressalvas. 100

30798 Lar da Criança Irma Julia
Abrigo Institucional de 

Crianças
APROVAÇÃO da proposta, sem ressalvas. 100

32246 Lar São Vicente de Paulo
Instituição de Longa 

Permanência para Idosos
APROVAÇÃO da proposta, sem ressalvas. 100

31649
Associação para Auxilio da 
Criança e do Adolescente - 

Projeto Crescer
Comunidade em Ação APROVAÇÃO da proposta, sem ressalvas. 65

31648
Associação para Auxilio da 
Criança e do Adolescente - 

Projeto Crescer
Projeto Lyra APROVAÇÃO da proposta, sem ressalvas. 15

31986
Associação dos Salesianos 

Cooperadores de 
Pindamonhangaba - 

Projeto Harmonia
APROVAÇÂO da proposta, condicionada, contudo, à realização de 

alterações que permitam a adequação dos critérios de priorização para 
inclusão no serviço.

100

35830
Instituto de Acolhimento e 
Apoio ao Adolescente - IA3

Projeto Atores Sociais (Pólo 
Araretama)

APROVAÇÃO da proposta, condicionada, contudo, à realização de 
alterações que permitam o cumprimento do seguinte conjunto de 

requisitos, de acordo com as observações presentes na avaliação técnica 
realizada: a) adequação no traçado metodológica para que se organize a 

partir de percursos, preveja a realização de oficinas de aprofundamento e 
seja prestado sem interrupções; b) adequação da metodologia de 

atendimento das famílias de modo a não ferir a prerrogativa das unidades 
de referências de acompanhá-las caso haja necessidade; c) adequação dos 
critérios de seleção e sua operacionalização; d) adequação do percentual 

de vagas a serem preenchidas através de encaminhamentos realizados 
pelos equipamentos públicos do SUAS.

100

33232 Lar irmã Terezinha
Colorindo a Vida com a 

Melhor Idade

APROVAÇÃO da proposta, condicionada, contudo, à realização de 
alterações que permitam a estruturação da equipe do serviço de modo a 

viabilizar a capacidade técnica e operacional exigida.
100

31609 Lar São Judas Tadeu

Atendimento às crianças e 
adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social (Pólo 

Castolira)

APROVAÇÃO da proposta, condicionada, contudo, à realização de 
alterações que permitam o cumprimento do seguinte conjunto de 

requisitos, de acordo com as observações presentes na avaliação técnica 
realizada: a) adequação no traçado metodológico para que se organize a 
partir de percursos, preveja a realização de oficinas de aprofundamento, 
crie situações desafiadoras e explicite, nas atividades socioeducativas, os 
focos que o serviço deve ter; b) adequação do traçado metodológico do 
programa de modo a atender aos princípios, diretrizes e finalidades da 

Política de Assistência Social e que permitam superar seu legado 
normatizador, moralista e tutelar; c) adequação dos critérios de seleção e 

sua operacionalização; d) adequação do número de vagas destinadas a 
cada um dos pólos do serviço.

100

32399 Serviços de Obras Sociais - SOS Casa de Passagem

APROVAÇÃO da proposta, condicionada esta aprovação, contudo, à 
realização de alterações que permitam o cumprimento do seguinte 
conjunto de requisitos, de acordo com as observações presentes na 

avaliação técnica realizada: a) planejamento que indique o atendimento 
dos parâmetros vigentes para a composição da equipe do serviço; b) 
adequação da definição do público-alvo e dos critérios de seleção; c) 

adequação do traçado metodológico do programa de modo a atender aos 
princípios, diretrizes e finalidades da Política de Assistência Social e que 

permitam superar seu legado normatizador, moralista e tutelar.

100

31609 Lar São Judas Tadeu

Atendimento às crianças e 
adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social (Pólo 

Araretama)

APROVAÇÃO da proposta, condicionada, contudo, à realização de 
alterações que permitam o cumprimento do seguinte conjunto de 

requisitos, de acordo com as observações presentes na avaliação técnica 
realizada: a) adequação no traçado metodológico para que se organize a 
partir de percursos, preveja a realização de oficinas de aprofundamento, 
crie situações desafiadoras e explicite, nas atividades socioeducativas, os 
focos que o serviço deve ter; b) adequação do traçado metodológico do 
programa de modo a atender aos princípios, diretrizes e finalidades da 

Política de Assistência Social e que permitam superar seu legado 
normatizador, moralista e tutelar; c) adequação dos critérios de seleção e 

sua operacionalização; d) adequação do número de vagas destinadas a 
cada um dos pólos do serviço.

90

EXTRATO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO ENVIADOS SEGUNDO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
INTERESSADAS EM FIRMAR TERMOS DE FOMENTO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE 

NOVEMBRO/2014

32203
Associação 

Pindamonhangabense de 
Amor Exigente -APAMEX

Apoio e Orientação às 
Famílias de Dependentes 
Químicos – Prevenção ao 

Uso de Substâncias 
Psicoativas (Pólo Cidade 

Nova)

APROVAÇÃO da proposta, condicionada, contudo, à realização de 
alterações que permitam o cumprimento do seguinte conjunto de 

requisitos, de acordo com as observações presentes na avaliação técnica 
realizada: a) adequação metodológica que confira ao programa um caráter 

propriamente socioassistencial, focado na prevenção de violações de 
direitos e no rompimento de vínculos que possam decorrer do uso abusivo 
ou da dependência de substâncias psicoativas; b) adequação do percentual 

de vagas a serem preenchidas através de encaminhamentos realizados 
pelos equipamentos públicos do SUAS.

85

32203
Associação 

Pindamonhangabense de 
Amor Exigente -APAMEX

Apoio e Orientação às 
Famílias de Dependentes 
Químicos – Prevenção ao 

Uso de Substâncias 
Psicoativas (Pólo Moreira 

César)

APROVAÇÃO da proposta, condicionada, contudo, à realização de 
alterações que permitam o cumprimento do seguinte conjunto de 

requisitos, de acordo com as observações presentes na avaliação técnica 
realizada: a) adequação metodológica que confira ao programa um caráter 

propriamente socioassistencial, focado na prevenção de violações de 
direitos e no rompimento de vínculos que possam decorrer do uso abusivo 
ou da dependência de substâncias psicoativas; b) adequação do percentual 

de vagas a serem preenchidas através de encaminhamentos realizados 
pelos equipamentos públicos do SUAS.

85

32404 Serviços de Obras Sociais - SOS Super-Ação
APROVAÇÃO da proposta, condicionando esta aprovação, contudo, à 

realização de alterações nos critérios de seleção, conforme indicado na 
avaliação técnica realizada

85

31548
Associação de Caridade Santa 

Rita de Cassia
Benefícios eventuais de 

assistência social

APROVAÇÃO da proposta, classificando-a como concessão de benefícios 
eventuais de assistência social, condicionando esta aprovação, contudo, à 

realização de alterações que permitam o cumprimento do seguinte 
conjunto de requisitos, de acordo com as observações presentes na 

avaliação técnica realizada: a) adequação do traçado metodológico de 
modo a possibilitar a articulação da concessão dos benefícios com o 

trabalho social com famílias realizado no PAIF, complementando-o; b) 
adequação dos critérios de seleção.

75

32400 Serviços de Obras Sociais - SOS

Concessão de cestas básicas 
como benefício eventual de 

assistência social em 
situações de vulnerabilidade 

social temporária

APROVAÇÃO da proposta, condicionada, contudo, à realização de alteração 
na territorialização, conforme indicado na avaliação técnica realizada.

75

32320
Associação do Centro de 

Convivência de Idosos Conego 
Nestor Jose de Azevedo

Projeto “Colheita”

APROVAÇÂO da proposta, condicionada, contudo, à realização de 
alterações que permitam o cumprimento do seguinte conjunto de 

requisitos, de acordo com as observações presentes na avaliação técnica 
realizada: a) atendimento dos parâmetros de definição do público-alvo, 

sendo vedada a prestação exclusiva do serviço aos associados da 
organização; b) adequação dos critérios de seleção e de priorização para 
inclusão no serviço; c) cumprimento do parâmetro de territorialização; d) 

ampliação do percentual de vagas destinadas a encaminhamentos 
realizados pelo CRAS para 60%.

60

31609 Lar São Judas Tadeu

Atendimento às crianças e 
adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social (Pólo 

Centro)

APROVAÇÃO da proposta, condicionada, contudo, à realização de 
alterações que permitam o cumprimento do seguinte conjunto de 

requisitos, de acordo com as observações presentes na avaliação técnica 
realizada: a) adequação no traçado metodológico para que se organize a 
partir de percursos, preveja a realização de oficinas de aprofundamento, 
crie situações desafiadoras e explicite, nas atividades socioeducativas, os 
focos que o serviço deve ter; b) adequação do traçado metodológico do 
programa de modo a atender aos princípios, diretrizes e finalidades da 

Política de Assistência Social e que permitam superar seu legado 
normatizador, moralista e tutelar; c) adequação dos critérios de seleção e 

sua operacionalização; d) adequação do número de vagas destinadas a 
cada um dos pólos do serviço.

50

32203
Associação 

Pindamonhangabense de 
Amor Exigente -APAMEX

Apoio e Orientação às 
Famílias de Dependentes 
Químicos – Prevenção ao 

Uso de Substâncias 
Psicoativas (Pólo Centro)

APROVAÇÃO da proposta, condicionada, contudo, à realização de 
alterações que permitam o cumprimento do seguinte conjunto de 

requisitos, de acordo com as observações presentes na avaliação técnica 
realizada: a) adequação metodológica que confira ao programa um caráter 

propriamente socioassistencial, focado na prevenção de violações de 
direitos e no rompimento de vínculos que possam decorrer do uso abusivo 
ou da dependência de substâncias psicoativas; b) adequação do percentual 

de vagas a serem preenchidas através de encaminhamentos realizados 
pelos equipamentos públicos do SUAS.

45

32405 Serviços de Obras Sociais - SOS Família Cidadã
APROVAÇÃO da proposta, condicionada, contudo, à realização de 

alterações nos critérios de seleção, conforme indicado na avaliação técnica 
realizada.

45

35830
Instituto de Acolhimento e 
Apoio ao Adolescente - IA3

Projeto Atores Sociais (Pólo 
Campinas)

APROVAÇÃO da proposta, condicionada, contudo, à realização de 
alterações que permitam o cumprimento do seguinte conjunto de 

requisitos, de acordo com as observações presentes na avaliação técnica 
realizada: a) adequação no traçado metodológica para que se organize a 

partir de percursos, preveja a realização de oficinas de aprofundamento e 
seja prestado sem interrupções; b) adequação da metodologia de 

atendimento das famílias de modo a não ferir a prerrogativa das unidades 
de referências de acompanhá-las caso haja necessidade; c) adequação dos 
critérios de seleção e sua operacionalização; d) adequação do percentual 

de vagas a serem preenchidas através de encaminhamentos realizados 
pelos equipamentos públicos do SUAS.

30

32299 APAE
Prevenção, Capacitação e 

Integração da Pessoa 
Deficiente à sociedade

APROVAÇÃO da proposta, reclassificando-a como programa 
socioassistencial de Proteção Social Básica, condicionada, contudo, à 
realização de alterações que permitam o cumprimento do seguinte 
conjunto de requisitos, de acordo com as observações presentes na 

avaliação técnica realizada: a) adequação da territorialização de acordo 
com a divisão territorial das áreas de  abrangência dos CRAS do município; 
b) articulação do programa ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
às Famílias e, onde possível, ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, garantindo seu caráter complementar e de qualificação dos 
serviços de proteção social básica.

15

32300 APAE Bem Viver

APROVAÇÃO da proposta, reclassificando-a como programa 
socioassistencial de Proteção Social Básica, condicionada, contudo, à 
realização de alterações que permitam o cumprimento do seguinte 
conjunto de requisitos, de acordo com as observações presentes na 

avaliação técnica realizada: a) adequação da territorialização de acordo 
com a divisão territorial das áreas de abrangência dos CRAS do município; 
b) articulação do programa ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
às Famílias e, onde possível, ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, garantindo seu caráter complementar e de qualificação dos 
serviços de proteção social básica.

15

31624
Associação Criança Feliz São 

Gabriel
Projeto Família Feliz

APROVAÇÃO  da proposta, condicionada  contudo, à realização de 
alterações que permitam o cumprimento do seguinte conjunto de 

requisitos, de acordo com as observações presentes na avaliação técnica 
realizada: a) adequação dos critérios de seleção e sua operacionalização; b) 

estruturação da equipe do programa de modo a viabilizar a capacidade 
técnica e operacional exigida.

15

35300
Casa Transitória Fabiano de 

Cristo
Plano Bem – Espaço da 

Criança 2015

APROVAÇÃO da proposta, classificando-a como programa socioassistencial 
de Proteção Social Básica, condicionada, contudo, à realização de 
alterações que permitam o cumprimento do seguinte conjunto de 

requisitos, de acordo com as observações presentes na avaliação técnica 
realizada: a) adequação do traçado metodológico do programa de modo a 

atender aos princípios, diretrizes e finalidades da Política de Assistência 
Social e que permitam superar seu legado normatizador, moralista e 

tutelar; b) integração da concessão de benefícios eventuais de assistência 
social aos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica; c) 

adequação dos critérios de seleção e sua operacionalização; d) adequação 
da territorialização de acordo com a divisão territorial das áreas de 
abrangência dos CRAS do município. e) estruturação da equipe do 

programa de modo a viabilizar a capacidade técnica e operacional exigida.

15

35832
Instituto de Acolhimento e 
Apoio ao Adolescente - IA3

Vem Ser (Pólo Castolira)

APROVAÇÃO da proposta, condicionando esta aprovação, contudo, à 
realização de alterações que permitam o cumprimento do seguinte 
conjunto de requisitos, de acordo com as observações presentes na 

avaliação técnica realizada: a) adequação dos critérios de seleção e sua 
operacionalização; b) adequação do percentual de vagas a serem 

preenchidas através de encaminhamentos realizados pelos equipamentos 
públicos do SUAS. 

15

35832
Instituto de Acolhimento e 
Apoio ao Adolescente - IA3

Vem Ser (Pólo Feital)

APROVAÇÃO da proposta, condicionando esta aprovação, contudo, à 
realização de alterações que permitam o cumprimento do seguinte 
conjunto de requisitos, de acordo com as observações presentes na 

avaliação técnica realizada: a) adequação dos critérios de seleção e sua 
operacionalização; b) adequação do percentual de vagas a serem 

preenchidas através de encaminhamentos realizados pelos equipamentos 
públicos do SUAS. 

15

32402 Serviços de Obras Sociais - SOS

Concessão de cestas básicas 
como benefício eventual de 

assistência social em 
situações de vulnerabilidade 

social temporária

APROVAÇÃO da proposta, condicionada, contudo, à realização de 
alterações que permitam a adequação dos critérios de seleção

15

31678
Associação do Centro de 

Convivência Francisca Inácio 
Ribeiro

Projeto Seara
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta, não sendo admitida para pontuação, 
especialmente por não ficar demonstrado que se trata de uma ação de 

assistência social.
-

35816
Associação dos Salesianos 

Cooperadores de 
Pindamonhangaba - 

CPDB – Centro Profissional 
Dom Bosco

DESCLASSIFICAÇÃO da proposta, não sendo admitida para pontuação, 
especialmente por não se tratar de uma ação de assistência social

-

31581
Convivência de Idosos de 

Moreira César
Lazer ao Idoso

DESCLASSIFICAÇÃO da proposta, não sendo admitida para pontuação, 
especialmente por não se tratar de uma ação de assistência social

-

32247
Instituto das filhas de Nossa 

Senhora das Gracas
Projeto Criança Ativa

DESCLASSIFICAÇÃO da proposta, não sendo admitida para pontuação, 
especialmente por não se tratar de uma ação de assistência social

-

35829
Instituto de Acolhimento e 
Apoio ao Adolescente - IA3

Projeto Aprendiz na Empresa
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta, não sendo admitida para pontuação, 

especialmente por não se tratar de uma ação de assistência social
-

31557 Liceu Coração de Jesus
PROVIM – Programa Vida 

Melhor
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta, não sendo admitida para pontuação, 

especialmente por não se tratar de uma ação de assistência social
-

31558 Liceu Coração de Jesus
CPDB – Centro 

Profissionalizante Dom 
Bosco

DESCLASSIFICAÇÃO da proposta, não sendo admitida para pontuação, 
especialmente por não se tratar de uma ação de assistência social

-

32677 Casa São Francisco
Amparo à Mulher como 

Equilíbrio da Família

DESCLASSIFICAÇÃO da proposta, não sendo admitida para pontuação, 
especialmente por não ficar demonstrado que se trata de uma ação de 

assistência social.
-

Secretaria de Saúde e Assistência Social
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Departamento de Assistência Social
Pindamonhangaba, 26 de janeiro de 2015
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polícia
Acidente de trânsito deixa homem 
carbonizado e três pessoas feridas

Dupla é presa 
após usar arma 
de brinquedo 
em assaltoPolícia estoura refinaria de drogas 

No último sábado (24), um 
homem morreu carbonizado 
após um grave acidente na rodo-
via Dr. Caio Gomes Figueiredo, 
próximo à ponte do Rio Paraíba.

Segundo informações do Cor-
po de Bombeiros, o condutor de 
um Escort invadiu a pista con-
trária e colidiu de frente com um 
Ford Ka. O Escort pegou fogo e 
o motorista morreu carbonizado. 
O outro passageiro, filho da víti-
ma, sofreu apenas escoriações 
pelo corpo.

A motorista do Ford Ka ficou 
presa nas ferragens e os bom-
beiros precisaram de auxílio de 
equipamentos para resgatá-la. 
Uma criança que também es-
tava no carro foi socorrida e as 
duas encaminhadas ao Pronto-
Socorro em estado grave.

Às 18h30 o trânsito foi par-
cialmente liberado, até a remo-
ção do veículo incendiado.

A Santa Casa não forneceu 
informações sobre o estado de 
saúde das vítimas

Uma dupla foi presa 
na última quinta-feira 
(22) após assaltar uma 
mulher no Araretama. 
No roubo, foi usada uma 
arma de brinquedo.

De acordo com a Polí-
cia Militar, os dois foram 
localizados durante 
patrulhamento no bairro. 
Quando  avistaram os 
policiais, tentaram fugir 

em uma moto, mas um 
deles caiu da garupa du-
rante a fuga. O outro foi 
preso em seguida.

Com eles foram encon-
trados uma arma falsa 
e os pertences da víti-
ma, que reconheceu um 
dos autores. Eles foram 
levados ao 1º DP e per-
manecem à disposição da 
Justiça.

Na última quinta-feira (21), 
a Polícia Militar estourou uma 
refinaria de drogas no  Arareta-
ma.

Após investigações, os poli-
ciais chegaram até uma residên-
cia na rua João Batista Foroni e 

apreenderam maconha, cocaína 
e crack, no total de 3,5kg. Fo-
ram encontrados também um 
caderno para contabilidade do 
tráfico, duas balanças de preci-
são e materiais para embalar a 
droga. Todos os entorpecentes 

abasteciam pontos de tráfico no 
Morro do Querosene, Jardim 
Karina, Castolira e Araretama.

Uma mulher de 28 anos que 
estava no local foi detida, enca-
minhada à delegacia e permane-
ce à disposição da Justiça.

homem morre eletrocutado
na manhã da última sexta-

feira (23), um homem morreu 
eletrocutado, no bairro bela 
Vista.

Segundo informações da  
polícia, o homem estava operan-
do o caminhão que transportava 
um poste e foi eletrocutado ao 

encostar na rede elétrica.
o acidente aconteceu na 

esquina da rua josé gambini de 
Souza, próximo à anhanguera.

a vítima chegou a ser socor-
rida e encaminhada ao Pronto-
Socorro, mas não resistiu aos 
ferimentos e morreu.Na residência em que funcionava a refinaria foram apreendidos 3,5kg de drogas

Colisão entre Ford Ka e Escort aconteceu na rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo

coTiDiaNo
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Pindenses já podem se inscrever para o Prouni
Começaram nesta segunda-fei-

ra (26) as inscrições para o Prouni 
– Programa Universidade para 
Todos, do Governo Federal, que 
oferece para estudantes de baixa 
renda bolsas integrais e parciais 
para universidades particulares. O 
prazo final para as inscrições vai 
até as 23h59 de quinta-feira (29).

Pode receber bolsa integral 
quem tem renda familiar por 
pessoa de até um salário mínimo 
e meio por mês. Para as bolsas 
parciais, de 50%, a renda men-
sal familiar deve ser de até três 
salários mínimos por pessoa, no 
entanto, uma pessoa que consegue 
bolsa parcial pode tentar finan-
ciamento dos outros 50% do valor 
da mensalidade pelo Fies. Pelas 
novas regras dos programas, um 

estudante não pode, por exemplo, 
ter bolsa integral do Prouni em 
um curso e financiamento para 
outro.

Além disso, o candidato deve 
ter cursado o Ensino Médio com-
pleto em escola da rede pública ou 
ter cursado o Ensino Médio com-
pleto em escola da rede privada, 
na condição de bolsista integral 
da própria escola; ter cursado o 
Ensino Médio parcialmente em 
escola da rede pública e parcial-
mente em escola da rede privada, 
na condição de bolsista integral 
da própria escola privada; pessoa 
com deficiência; professor da 
rede pública de ensino, no efe-
tivo exercício do magistério da 
educação básica e integrando o 
quadro de pessoal permanente da 

instituição pública e concorrer a 
bolsas exclusivamente nos cursos 
de licenciatura. Nesses casos, não 
há requisitos de renda.

Ao todo, são 213.113 bolsas em 
todo o Brasil. O programa terá 
duas chamadas online. A primei-
ra, em 2 de fevereiro, e a segunda, 
em 19 de fevereiro, ambas na 
página do programa na internet.

Para fazer a inscrição, o 
candidato deve ter participado 
do Enem - Exame Nacional do 
Ensino Médio de 2014 e obtido no 
mínimo 450 pontos na média das 
notas e não ter zerado a redação. 
No momento da inscrição, será 
necessário informar o número 
de inscrição e a senha usados no 
Enem e o CPF - Cadastro de Pes-
soa Física. Inscrições para o Prouni começaram segunda-feira (26)

Divulgação
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PINDAMONHANGABA

FUTSAL
Confi ra os 
jogos da 
semana pelo 
campeonato 
de futsal

“COPA GUGA 2015”

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

O domingo (25) foi dia de res-
gatar a memória por meio dos 
veículos antigos em Pindamo-
nhangaba. A cidade foi palco do 
2º Encontro de Carros Antigos, 
promovido pelo Caat - Clube de 
Autos Antigos de Taubaté. Mais 
de 200 automóveis puderam ser 
observados na praça Padre João 
de Faria Fialho, Largo do Quartel.

Aldo de Toledo Fusco, pre-
sidente do Caat, comenta que 
o número de carros   surpreen-
deu   neste  evento que o clube faz 
com o maior carinho. “O pai da 
criança deste evento aqui é Sér-
gio Garcia. Foi ele quem ‘correu 
atrás’ e conseguiu este grande 
sucesso de público. Os interessa-
dos em participar do nosso clube 
podem procurar um dos sócios. 
O nosso objetivo é preservar a 
história por meio dos carros, fa-
zemos passeios mensais pela re-

Tribuna do NorteTribuna do Norte
ESPORTESESPORTES

Castolira mantém 
100% e consegue 
vaga antecipada

Com organização da Liga de 
Futebol de Pindamonhangaba, 
a Copa Regional de Futebol 
Amador está caminhando para 
a 4ª rodada, com a participa-
ção de 12 equipes da cidade e 
da região.

O destaque do campeonato 
até o momento é o time do Uni-
dos do Castolira, que venceu as 
três partidas que disputou e está 
garantido na 2ª fase.

Com nove pontos de 15 pos-

síveis, a equipe treinada por 
Gordinho já está classifi cada 
para a próxima fase. De acordo 
com ele, o time tem jogado bem, 
porém tem que melhorar para 
pensar em título.

Em dois grupos de seis clu-
bes, na primeira fase jogaram 
em turno único e se classifi -
caram os quatro primeiros de 
cada grupo. Confi ra o resultado 
dos jogos do fi nal de semana na 
tabela à esquerda.

Terça-feira (27) – ‘Zito’ 

Mantiqueira x Dragões
Horário: 18h15
Categoria: Sub 14

Vila Rica x Dragões
Horário: 19h
Categoria: Adulto

Bronks 87 x Jóia da Dutra
Horário: 19h45
Categoria: Adulto

Dortmund Futsal x Liberdade
Horário: 20h30
Categoria: Adulto

Quarta-feira (28) – ‘Zito’ 

Bronks 87 x Crianças P. Passos 12
Horário: 18h15
Categoria: Sub 14

Rosário x Santana
Horário: 19h
Categoria: Adulto

Guerreiros x CDHU Rua 15
Horário: 19h45
Categoria: Adulto

Santa Cruz X Feital
Horário: 20h30
Categoria: Adulto

Quinta-feira (29) –‘ Zito’ 

Estrela x Rosário
Horário: 18h15
Categoria: Sub 14

Aparecida X Novelis
Horário: 19h
Categoria: Adulto

União Karina x Celtic
Horário: 19h45
Categoria: Adulto

Juventus (Tau) x U. Araretama
Horário: 20h30
Categoria: Adulto

Reunião 
defi ne Copa 
Sub 20 de 
futebol

Os clubes interessados em 
participar da Copa Sub 20 de 
futebol devem retirar a relação 
nominal no ginásio de espor-
tes Juca Moreira até sexta-feira 
(30).  Mais informações pelo te-
lefone 3643-4939.

Reunião
A primeira reunião para de-

fi nir detalhes da Copa Sub 20 
de futebol acontece na próxi-
ma terça-feira (3), às 19h30, na 
sede da Liga de futebol.

COPA REGIONAL

JOGOS

COPA REGIONAL SUB 17

COPA REGIONAL SUB 17 (COPA 
FLAMENGUINHO)

CHAVE A
Vila São José   3 X 2  Araretama
Mantipê   1 X 1  Rodoviário
Unidos da Vila  2 X 1  Cantareira

CHAVE B
Real Esperança  0 X 3 Unidos do Castolira
Capituba  4 X 3  Sapopemba
Márica (WO)  0 X 3  Independência 

Tamandaré   0 X 2  Independência
Ouro Verde   0 X 3  Independente
Fluminense   0 X 1  Cidade Jardim

Campo Alegre   0 X 2  Santos
Independente   4 X 1  Borracharia Chafariz
Flamengo   0 X 2  São Cristóvão
Flamenguinho   0 X 8 Maricá 
Esplanada  1 X 2  Afi zp

Castolira venceu as três partidas que disputou

Encontro de carros antigos atrai grande público

gião e no fi m do ano uma confra-
ternização. Agradeço ao povo de 
Pindamonhangaba pela recepti-
vidade e à Prefeitura”, disse.

Mário Marchtein, sócio núme-
ro 1 do Caat, conta que o clube foi 
fundado por ele, Andrade, Miné, 
Salin e Paulo há 27 anos. Ele pa-
rabenizou o 2º Encontro em Pin-
damonhangaba e diz que é uma 
satisfação marcar presença. “Te-
nho três automóveis antigos e ver 
as crianças também observando 
os carros é prazeroso, elas gostam 
bastante, fi co feliz por preservar a 
história”.

O vendedor ambulante Bene-
dito Cuba Neto conta que esta foi 
a primeira vez que ele foi conferir 
e parabenizou pela organização. 
“Tem bastante carro diferente 
aqui, vieram muitos visitantes, 
o ambiente está bem tranquilo, 
com segurança, música ambien-
te, achei interessante porque 
pessoas de todas as idades pude-
ram aproveitar o domingo”.

A funcionária pública Ja-
queline Alves achou mara-
vilhoso, com carros lindos e 
brinca que se pudesse compra-
ria um. Ela elogiou a organiza-
ção por oferecer uma atividade 
para públicos de todas as ida-
des num domingo bonito e en-
solarado.

Os organizadores agradecem 
à Prefeitura de Pindamonhan-
gaba (por meio da Secretaria de 
Governo e Integração - Depar-
tamento de Turismo), ao Espe-
tinho 1 e ao Despachante Papa 
léguas, pelo apoio.

O próximo encontro do 
Caat será dia 29 de março, 
em Paraibuna, na Fazenda da 
Comadre. O público poderá 
conferir mais de 150 veículos 
antigos de proprietários da re-
gião.Público pôde conferir os motores dos veículos

Mário Marchtein adquiriu o impala em 1964. Ele é o sócio número 1 do Caat
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