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Baile do Hawaii do Paineiras
terá Babado Novo neste sábado
O Babado Novo é a principal atração do Baile do
Hawaii do Paineiras Country
Club neste sábado (31). Além
da banda que revelou Cláudia Leite e atualmente comandada pela musa do verão
baiano, Mari Antunes, a festa
terá a Banda Panela, música
eletrônica, decoração típica
e um telão transmitindo a
luta de Anderson Silva contra
Nick Dias, no UFC 183.
Os ingressos são vendidos
na secretaria do clube, na
Padaria Santo Pani, Doceria Sodiê e Loja Hering do
Shopping Pátio Pinda.

ego/globo.com

Sensação do
axé music, Mari
Antunes vai
cantar os sucessos
do Babado Novo

‘Nhá’ será
sepultada
às 10 horas
João Paulo Ouverney

PÁGINA 6

ANHANGUERA
OFERECE CURSOS
GRATUITOS DE
FÉRIAS

O corpo de Thereza Faria Santos, a “Nhá”, que faleceu na quarta-feira (28),
por complicações de saúde,
está sendo velado no Velório Municipal e será sepultado hoje, às 10 horas, no
Cemitério do Santíssimo.
Muito querida em Pinda,
‘Nhá’ tinha 75 anos e era ‘a
segunda mãe’ do governador Geraldo Alckmin e de
suas irmãs, pessoas que ela
ajudou a criar.

A Faculdade Anhanguera
de Pindamonhangaba está
realizando vários cursos e oﬁcinas gratuitas de férias até
fevereiro.
Em todas as unidades são
mais de 4 mil vagas nas áreas
de saúde, logística, publicidade, engenharias, pedagogia,
recursos humanos, marketing, administração, entre
outras.

IDOSOS TENTAM
DAR GOLPE
E SÃO PRESOS

PÁGINA 3

PÁGINA 3

GURI ABRE 143
VAGAS EM PINDA

HOMEM É MORTO
E OUTROS DOIS
FICAM FERIDOS

PÁGINA 3

JD. RESENDE RECEBE
SESSÃO DE PSICOGRAFIA

PÁGINA 3

PÁGINA 2

‘Bom à Beça com Jesus’ leva mensagem de Deus no carnaval
Divulgação

No especial sobre
os preparativos dos
blocos de carnaval de
Pindamonhangaba
desta edição, a Tribuna
traz o ‘Bom à Beça com
Jesus’, que este ano vai
desﬁlar pela terceira
vez. O grupo vai
apresentar uma música
própria sobre Deus e
todos os evangélicos
que tenham a mesma
visão sobre o carnaval,
que é uma festa de
todos os povos, podem
participar.
PÁGINA 6
PREVISÃO DO TEMPO
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O Caos do Mundo em
nosso microuniverso

N

ão dá para saber se são casos isolados ou se
são muitas as pessoas que se incomodam ao
ler as notícias que saem nos jornais, na internet e, muitas vezes, nas redes sociais. A impressão
que dá é que tudo está virando um caos e a pergunta
que ecoa é quase a mesma que Chico já cantou “O que
será que será”- não sobre os motes dos sussurros, mas
sobre o que será da humanidade: do clima, do crime, do
Governo, da política, da água – de nós.
A dança das cadeiras começou e, no que tange o estado de São Paulo, há uma previsão de rodízio que deve
ser adotado para, segundo o governador Alckmin, não
deixar zerar os reservatórios do sistema Cantareira. Segundo informações da Sabesp, “o ritmo atual de chuvas
e de retirada de água obrigará a implementação do racionamento nos próximos 50 dias”.
Ao mesmo tempo, notícias escancaram a queda de
investimento nas ações da Petrobras após a divulgação de um balanço não auditado do terceiro trimestre
de 2014, sem incluir baixas contábeis relacionadas às
denúncias da Operação Lava Jato. De acordo com reportagem da Uol economia, nesta quarta-feira (28), “a
estatal viu seu lucro despencar 38% no período, em
comparação com o trimestre anterior, de R$ 4,9 bilhões para R$ 3,1 bilhões”.
Daí para Recife. Talvez uma forma de fuga dessa realidade que cada brasileiro enfrenta todo dia e que deixa,
principalmente a juventude, cada vez mais sem esperança, uma nova substância alucinógena – que não é tão
nova assim, pois é bem conhecida na Europa – começa
a se tornar popular e utilizada pelos jovens. Trata-se da
quetamina, Special K ou, simplesmente, “K” - medicamento veterinário usado para fins anestésicos, com efeito hipnótico.
Sem contar os protestos sindicais na avenida Paulista, na qual trabalhadores lutam para defender seus
direitos com relação às medidas que mudam as regras
para benefícios previdenciários, como pensão, auxíliodoença e seguro-desemprego.
Como uma pequena luz do fim do túnel, um alento,
ou uma ponta de esperança – ainda existem pessoas
que enxergam saídas e sugerem soluções para isso que
chamamos levemente de “caos”. Na última segundafeira (26), assim como faz desde 1983, Daisaku Ikeda,
presidente da associação budista Soka Gakkai International (SGI), tornou pública a sua proposta de paz 2015:
“Um compromisso comum para um futuro mais humano: eliminar a miséria da Terra” (“A Shared Pledge for
a More Humane Future: To Eliminate Misery fromthe
Earth”).
Para estabelecer os pilares para a eliminação do sofrimento humano, causado pela pobreza e conflitos, ele
destaca uma necessidade de reumanização da política e
economia – baseada na solidariedade dos cidadãos comuns, para um fortalecimento que permita às pessoas
superarem o sofrimento – e da ampliação da esfera de
nossas amizades e interesse pelo próximo, como bases
para edificação da paz.
Pode-se pensar que é algo distante. Mas a paz e as
mudanças começam com cada indivíduo. Como diria
Gandhi “seja você a mudança que quer ver no mundo”.
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Sessão de Psicografia no Jardim Resende
Nesta sexta-feira (30) e no sábado
(31), a população de Pindamonhangaba pode participar de uma Sessão
de Psicografia - mensagem dos entes
queridos que partiram para o mundo
espiritual. A iniciativa terá a presença
dos médiuns Rogério H. Leite e Marli
Mansini.
A programação básica dos dois dias
segue dessa forma: na sexta-feira - palestra às 19h30 com o tema “Superando
a dor da sua morte” e, logo após, entrega de 150 senhas para sessão; sábado
- apenas sessão de psicografia: solicitação de mensagem das 8 às 11 horas, e a
sessão terá início às 15 horas.
O evento acontece no Centro Educacional Luis Alves (centro comunitário) no bairro Jardim Resende, localizado na rua Antônio Ramalho dos

com mantras, danças típicas, culinária vegetariana;
profissionais para massagens e terapias ayurvédicas; aulas de filosofia pela
manhã, com obhagavatha
Purana e, à noite, com o
Divulgação

Fundação Dr. João Romeiro

Santos, 41, próximo ao túnel do
Mombaça. Mais informações
pelos telefones 3642-3013 (Sil-

Divulgação

via), 98828- 8029 (Laercio),
3642-8175 (Edinho) ou 991031805 (Junior).

Gerdau e Confab Tubos
terão eleições da Cipa
Divulgação

As fábricas Gerdau e Confab Tubos estão se preparando para a eleição de uma nova Cipa - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
Na Confab Tubos, o prazo de inscrições para as chapas começou no
dia 19 de janeiro e termina nesta
quinta-feira (29). A eleição acontece
no dia 9 do próximo mês.
Na Gerdau, as inscrições foram
abertas na segunda-feira (26) e os interessados têm até o dia 9 de fevereiro
para se candidatar. Em função dos turnos, a eleição é feita durante três dias.
Neste caso - 11, 12 e 13 de fevereiro.
O presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba-

CUT , Renato Marcondes – o
Mamão, ressalta a importância
das eleições de Cipa para a categoria. “A Cipa é um instrumento de defesa dos trabalhadores e

também tem autoridade para cobrar que as situações de risco não
ocorram, como falta de proteção
nas máquinas, EPIs inadequados e muitos outros problemas. É
importante que os trabalhadores
votem com consciência, naqueles candidatos que realmente vão
brigar pela segurança no local de
trabalho”, disse.
“Nos anos em que fui cipeiro
na Confab Tubos sempre falei
que a segurança é a semente da
vida. Cabe a cada um de nós regá-la. É a prática diária das ações
com segurança que previne o acidente”, completou.

Curso gratuito de informática básica
Divulgação

Retiro de carnaval na Nova Gokula
A programação oficial
do evento ainda não foi divulgada, mas alguns atrativos do retiro de carnaval
na Fazenda Nova Gokula
estão confirmados: canto
e dança congregacional
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Bhagavadgita - abordando temas diversos e palestrantes professores da
comunidade; caminhadas
ecológicas; observação de
aves e muito mais.
Além disso, os participantes poderão desfrutar
do rio Yamuna, que oferece água vinda de nascentes próximas e limpas.
A indicação é fazer reserva antecipada e, em
caso de pernoite, acessar
o site www.novagokula.
com.br, com a devida opção, preenchendo o formulário. Para entrar em
contato com a Central de
Reservas, enviar e-mail
para reservas@novagokula.com.br.

O Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial de Pindamonhangaba - está com
vagas abertas para um
curso gratuito na unidade do bairro Pasin em
Moreira César. O curso
disponível é o de Operador de Microcomputadores (informática básica). Para se inscrever é
preciso comparecer, das
14h30 às 21 horas, na rua
Hungria, 112, Pasin, e ter
mais de 16 anos. No ato
da inscrição serão exigi-

dos: RG, CPF, comprovante de endereço com
CEP, comprovante de
escolaridade e os documentos dos pais, no caso
de menores de idade.
As vagas são limitadas e estão disponíveis
para o período das 13
às 17 horas ou das 19 às
22 horas, de segunda a
sexta-feira. O curso será
ministrado no galpão
AMAR. Para mais informações, entrar em contato pelo telefone 21269888.

Curso de Excel termina dia 30
As inscrições para
o curso de Excel Avançado, promovido pelo
Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, em parceria com
a empresa Excellence
– Consultoria e Treinamentos, terminam na
sexta-feira (30).
O curso tem 16 horas de duração e os
sócios tem 30% de desconto.
As aulas acontecem
às quintas-feiras, das
20 às 22 horas e terão
início no dia 5 de fevereiro.

Divulgação

Interessados em participar, devem se inscrever na secretaria do
sindicato. Mais infor-

EXPEDIENTE

mações sobre o curso
pelos contatos: excellencesolucao@gmail.
com ou 3637-3315.
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de matrícula escolar
e/ou declaração de
frequência escolar referente ao semestre.
Não é preciso ter conhecimento prévio de
música, nem possuir
instrumento e realizar testes seletivos.
A primeira semana é
dedicada a atividades
de integração, confirmação das matrículas
e reuniões de pais.
Como o prazo para
novos estudantes efetuarem a matrícula é 7
de março, as aulas começam de acordo com
a data de inscrição de
cada aprendiz. As vagas existentes podem
tanto ser 100% preenchidas ao longo do
período de matrícula, como novas vagas
também podem surgir
por conta da desistência de alunos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de março e são para jovens de 6 a 18 anos

Confira a lista completa dos polos
Polo Pindamonhangaba
Vagas disponíveis: 38
Cursos: canto coral, percussão e violão.
Funcionamento: terças e quintas-feiras,
das 13h30 às 18 horas.
Endereço: Rua Cássio Pires Salgado, S/N,
Nova Esperança. CEP: 12426-270.

Polo Pindamonhangaba 3
Vagas: 105
Cursos: clarinete, coral juvenil, percussão, saxofone, trompete, viola, violão, violino e violoncelo.
Funcionamento: quartas e sextas-feiras, das 8 às 11 e das
13h30 às 18 horas.
Endereço: Rua Cônego Tobias, 168, Alto do Tabaú, CEP
12403-030. Telefone: (12) 3622-7440.

Anhanguera abre vagas para
cursos gratuitos de férias
As Faculdades Anhanguera da região abrem
suas portas para mais
uma temporada de minicursos gratuitos de férias.
Os cursos, de diversas áreas do conhecimento, são
indicados para aqueles
que querem incrementar
o currículo e se atualizar
profissionalmente. As atividades acontecem entre janeiro e fevereiro de
2015.
Estão disponíveis mais
de 4 mil vagas em cursos

nas áreas de saúde, logística, publicidade, engenharias, pedagogia, recursos humanos, marketing,
administração, entre outras. Para participar é necessário ter o Ensino Médio completo.
Como as vagas em cada
atividade são limitadas, é
preciso realizar as inscrições com antecedência. É
necessário informar o curso de interesse, a unidade,
telefone e os números do
RG e CPF.

Policial carioca fica ferido em
operação no Jardim Regina
integrante de uma quadrilha que estaria no interior
de uma casa no bairro Jardim Regina.
Segundo informações,
uma denúncia teria levado
os policiais do Rio até o local, tendo em vista se tra-

Homicídio no Araretama
Na última terça-feira (27),
a Polícia Militar recebeu uma
chamada no bairro Araretama informando que pessoas
estavam feridas por disparos
de uma arma de fogo.
Ao chegar ao local os policiais encontraram um
homem baleado que dis-

se que havia mais pessoas
feridas. Durante a revista
no local, foram localizados
mais um ferido e outro já
sem vida de 42 anos. Segundo relatos de pessoas
ligadas às vítimas, o motivo seria um acerto de contas relacionado a drogas.

Dupla de idosos é
presa aplicando golpe
Também na terça-feira
(27), uma dupla de idosos
foi presa acusada de aplicar
o golpe do bilhete premiado
no centro de Pinda.
Segundo informações, a
dupla tentou enganar uma
senhora, perto do mercado
municipal, porém, quando a
vítima percebeu que se tratava de um golpe acionou a
Polícia Militar.

Uma equipe da PM foi
até ao local e conseguiu
localizar os vigaristas,
ainda nas proximidades.
Eles foram detidos e encaminhados para a delegacia e vão responder pelo
crime de estelionato.
A ocorrência foi apresentada no 1º DP e eles
estão à disposição da Justiça.

Arquivo TN

Arquivo TN

POLÍCIA

Na noite de terça-feira
(27), durante operação realizada na cidade por policiais civis vindos do Rio de
Janeiro, um deles acabou
sendo baleado na região
do abdômen, confundido
por um PM de Pinda como
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cidade

Projeto Guri
disponibiliza
143 vagas
em Pinda
O Projeto Guri, programa de formação
musical da Secretaria
de Estado da Cultura
voltado para crianças
e adolescentes, oferece 143 vagas em aulas de instrumentos
musicais e canto coral
divididas em dois polos: Pindamonhangaba (Nova Esperança)
e Pindamonhangaba
3 (Alto Tabaú). As
inscrições começam
no dia 2 de fevereiro e
vão até 7 de março.
Os interessados devem ter de 6 a 18 anos
incompletos. Para efetuar a matrícula é necessário comparecer
diretamente ao polo
em que desejam estudar, acompanhados
pelos pais ou responsável, portando RG
ou certidão de nascimento e comprovante
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tar de posto de refinamento de drogas, porém sem
terem informado da ação
ao policiamento de Pinda.
No local, foram presas
três pessoas, sendo dois
homens e uma mulher, e
ainda várias drogas pron-

Horário: 19 horas.
Minha vida...minhas histórias. Somos o que vivemos. (Autoconhecimento)

9/2

Ferramentas da Qualidade da Gestão e Contábeis.

10/2

Os diferentes gêneros textuais na construção da aprendizagem.

11 e 12/2

Política de Assistência Social e os direitos sociais.

11/2

Mais informações entrar em contato com o telefone 3644-3300.
Faculdade Anhanguera de Taubaté
UNIDADE 1
Horário: 19 horas.
Oficina "Diversidade na escola"

21 e 22/1

O mercado de trabalho para equipe multidisciplinar na estética e no bem estar
físico corporal

28 e 29/1

Massagem Ayurvérdica e identificação dos Doshas

2 e 3/2

Primeiros Socorros para Leigos

3 e 4/2

Finanças Pessoais

2 e 3/2

Os Desafios do Profissional Multifuncional

3 e 4/2

Técnicas Teatrais para apresentação em público

3 e 5/2

O ensino do Inglês com música

4 e 5/2

Logística Humanitária

4 e 5/2

Iniciação à contagem de carboidratos

4 e 6/2

Talentos e Inovações em Recursos Humanos: Aprenda a empreender

4 e 5/2

Legislação de trânsito

5/2

O impacto da degradação do meio ambiente na globalização

5 e 6/2

Saúde Ocupacional

9 e 10/2

e-Logística

9 e 10/2

Empreendedorismo

09 e 10/2

Contratos de Trabalho

tas para comercialização.
O policial ferido foi encaminhado para o Pronto
Socorro de Pinda e depois
para a Santa Casa da cidade, onde passou por cirurgia e passa bem, sem risco
de morte.

PM fecha cerco
contra criminalidade
O circuito de Operações de Preservação da
Ordem Pública, realizado em Pinda pela Polícia
Militar e o apoio da Rota
- Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, “Rota”,
juntamente com equipes
do 3º Baep - Batalhão de
Ações Especiais de Policia
da Região Metropolitana
do Vale do Paraíba, vem
alcançando vários resultados positivos. Diariamente, a PM envia os balanços
diários das ações empreendidas no município.
Na terça-feira (27), a
equipe realizou 163 abordagens a pessoas, com vistoria a 89 veículos, sendo

Faculdade Anhanguera de Pindamonhangaba

Divulgação

9 e 10/2

Logística Empresarial

9 e 10/2

Desvendando o corpo Humano

10 e 11/2

Gestão em Pessoas

10 e 11/2

Oficina " Como controlar as despesas de início de ano"

9 e 10/2

Mitos e verdades sobre gravidez e amamentação

9 e 10/2

Mais informações entrar em contato com o telefone3625-4900.

UNIDADE 2
Horário: 19 horas.
Curso Básico de Fotografia

2/2

Desenho e Perspectiva Cônica na Arquitetura

2/2

Economia com Redução de Recursos Energéticos

3/2

Ciência do Concreto Armado

3/2

Cenografia

3/2

Controle suas Despesas Domésticas com o Excel

3/2

AutoCAD Aplicado a Engenharia Elétrica e de Controle e Automação

4/2

Promover pela Internet é fácil

4/2

Por que ser um Engenheiro?

4/2

Desenvolvimento de Projetos de Engenharia

5/2

Riscos e Perigos do Trabalho em Altura

5/2

Controle suas Despesas Domésticas com o Excel

5/2

Técnicas de Liderança

5/2

Mais informações entrar em contato com o telefone 3634-4100.

que dois foram apreendidos por infrações de trânsito, cinco autuados devido a infrações, além da
recuperação de dois que
haviam sido produto de
roubo. Três pessoas foram
presas em flagrante e um
adolescente apreendido.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
Convocação para a 1ª Reunião Ordinária do CMDM – 2015
Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a comparecerem, na
data e local abaixo, para a realização da 1ª reunião ordinária, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
• Leitura e Aprovação da Ata
• Calendário de Eventos de 2015
• Avaliação do Estatuto
• Apresentação da programação do 1 Fórum de Mulheres do CMD
Dia: 02/02/2015 (segunda-feira)
Horário: 18h (tolerância de 10min)
Duração: Aproximadamente 2 horas
Local: Auditório da Prefeitura Municipal
Observação:
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno, deverão justificar
a ausência através do email – cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br
Simone Braça
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

LICENÇA DA CETESB
LATASA RECICLAGEM LTDA, torna público que requereu da CETESB a Licença
Prévia, para Alumínio e suas ligas; metalurgia do, sito, à AV JULIO DE PAULA
CLARO, 821, FEITAL, PINDAMONHANGABA/ SP.
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Professor Osvaldo vota contra Ricardo Piorino se
o Projeto do Plano de Carreira reúne com moradores
dos Funcionários da Prefeitura do Alto do Tabaú
solicita alternativas para

melhorias na segurança do bairro ”

de

Fotos: Assessoria

C o m u n i ca ç ã o /C V P
de

Professor Osvaldo pediu um
Parecer do CEPAM (Centro
de Estudos e Pesquisas da Administração Municipal), onde
foram constatadas algumas
irregularidades no projeto.
Na primeira Sessão Ordinária deste ano, o Projeto entrou
na pauta como inclusão e na
sua votação foi rejeitado por
unanimidade pelos vereadores.
“Sem dúvida esta foi uma
grande vitória para todos os
funcionários concursados da
Prefeitura, visto que tiveram
presença marcada em sessão
para manifestar contra este projeto. Desde que entrei em 2013,
venho pedindo e alertando para
que a população compareça nas
sessões para acompanhar os
trabalhos realizados pelo Poder
Legislativo, e assim como os
funcionários da prefeitura, fazer
valer as devidas cobranças junto
a esta Casa de Leis”, ressalta
o vereador Professor Osvaldo.

ram conta da comunidade”,
comentou o vereador.
Piorino informou ainda
que já solicitou, junto à Secretaria de Obras, melhorias
na iluminação local, bem
como, apoio da Polícia Militar, para intensificação de
rondas no bairro.
Bairro do Araretama
Durante a última sessão de Câmara, no dia 26,
Ricardo Piorino cobrou da
Administração Municipal,
mais uma vez, providências
na área de lazer (playground
e AMI) localizada próximo à
escola municipal, que precisa de urgentes reparos.
O vereador solicitou,
ainda, a construção de uma
quadra de areia nas adjacências deste local, conforme
pedido apresentado pelos
moradores do bairro.

Assessoria

Assessoria

de

O vereador Ricardo Piorino (PDT) esteve reunido,
nesta última sexta-feira, dia
23 de janeiro, com lideranças
do bairro Alto do Tabaú para
tratar de diversos assuntos.
A preocupação com a segurança do bairro foi o ponto
mais alto da reunião, pois os
moradores estão reclamando
do aumento de delitos, principalmente com relação aos
usuários de drogas que estão
causando um grande transtorno à comunidade local.
Segundo o vereador, há a
necessidade de melhorias na
iluminação do bairro, principalmente na área de lazer
localizada na Rua Cônego
Tobias, defronte à quadra
poliesportiva, pois pessoas
desocupadas, estranhas ao
bairro, estão se aproveitando
da facilidade encontrada para
fazerem uso de
drogas.
“Infelizmente, o local
era para estar
sendo ocupado
pelas crianças,
com seus familiares, todavia,
a insegurança
e o medo toma-

Vereador Professor Osvaldo

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
votou contra o Projeto de Lei nº
189/2014, Dispõe a sobre a Reestruturação Administrativa da
Prefeitura de Pindamonhangaba
e os empregos de provimento
em comissão e as funções de
confiança constantes do Quadro
de Empregos e Funções, e dá
outras providências, que entrou
como inclusão na primeira Sessão Ordinária, no último dia 26
de janeiro.
Este projeto de Lei sobre a
Reestruturação Administrativa
da Prefeitura já havia sido colocado como inclusão no mês
de dezembro do ano passado,
porém devido aos esforços dos
funcionários públicos concursados, que protocolaram um
documento na Câmara e se
mobilizaram para formar uma
Comissão para tratar deste
projeto, o mesmo foi adiado
e na oportunidade o vereador

C o m u n i ca ç ã o /C V P

C o m u n i ca ç ã o /C V P

“C omunidade

Roderley Miotto apoia funcionários da
Estrada de Ferro Campos do Jordão na
reivindicação do Plano de Carreira

O vereador Roderley Miotto (PSDB) tem participação
atuante e apoio nas reivindicações do Plano de Carreira
dos funcionários da Estrada de
Ferro Campos do Jordão. Os
vereadores Roderley Miotto
e Cal, tem realizado diversas
reuniões entre representantes
dos funcionários, Deputados
e o Governo do Estado, de
forma a alterar o Projeto de
Lei 1211, que será enviado
para a Assembleia Legislativa,
que trata da Reestruturação de
Cargos e Salários, visando a
valorização dos funcionários
concursados da “Estradinha”,
como é carinhosamente conhecida a Estrada de Ferro
Campos do Jordão.
No último dia 21 de janeiro, foi realizada uma reunião
com os funcionários, para
informar o andamento da
alteração do Projeto de Lei,
bem como os trâmites a serem
seguidos até a sua conclusão.
Nesta semana, os vereadores Roderley Miotto e
Cal, juntamente com representantes dos funcionários,

Assessoria

de
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Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Plano de
Carreira dos funcionários da
E s t r a d a d e F e r r o C a mp o s d o
Jordão
nas reivindicações do

participarão de uma reunião
na Assembleia Legislativa
com os Deputados Estaduais
Campos Machado (PTB) e
Samuel Moreira (PSDB) para
tratarem das propostas de
alteração no referido Projeto
de Lei. O vereador Roderley
parabeniza dos funcionários
da Estradinha pela conquista
desta importante reunião para
a alteração deste projeto de
Lei que tem por objetivo valorizar todo o funcionalismo
da Estrada de Ferro Campo
do Jordão.

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
Ricardo Piorino

Dr. Marcos Aurélio
Vereador Martim Cesar
reivindica poda de árvore
solicita Posto de Saúde
e PSF no Jardim Resende na Quadra Coberta

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

O vereador Martim Cesar (DEM) solicitou ao Prefeito
Vito Ardito, que determine providências junto ao Departamento competente do Executivo, para que seja feita a
poda da árvore, localizada na esquina da rua Francisca
Bicudo de Mello com a Manoel Cembranelli, na altura
do nº 460, bairro Chácara da Galega, também conhecido
como “Quadra Coberta”. Martim esclarece que a árvore
encontra-se com os galhos entrelaçados na rede de energia
elétrica existente na citada rua, o que gera riscos à segurança dos moradores
do local.

ORDEM DO DIA
2ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo
dia 02 de fevereiro de 2015, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 83/2014, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que
“Denomina de Professor LUIZ CARLOS AZEREDO LEITE a pista de
caminhada do Parque da Cidade”.
II. Projeto de Lei n° 183/2014, do Poder Executivo, que “Estabelece normas e procedimentos para Ajustamento de Conduta, Sindicância e Processo
Administrativo Disciplinar dos servidores públicos da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba”.

C o m u n i ca ç ã o /C VP

III. Projeto de Lei n° 01/2015, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a
retrocessão do imóvel doado à sociedade empresarial CARLY INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA”.

de

IV. Projeto de Lei n° 02/2015, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a
revogação da doação de imóvel à sociedade empresarial REMCSAL RECUPERAÇÃO MISTURAS E COMÉRCIO DE SAIS LTDA”.

Fotos: Assessoria

ações de prevenção, promoção
e recuperação da saúde das
pessoas, de forma integral e
contínua. O atendimento é
prestado na Unidade Básica
de Saúde ou em domicílio
pelos profissionais (médicos,
enfermeiros, auxiliares de
enfermagem e agentes comunitários de saúde) que compõem
as equipes de Saúde da Família.
Assim, esses profissionais e a
população atendida criam vínculos de corresponsabilidade,
o que facilita a identificação e
o atendimento aos problemas
de saúde da comunidade. “O
Jardim Resende, Mombaça,
Vila Mariana, Campo Belo e
Vila Rica tem uma população
grande e esta unidade do Posto
de Saúde e do PSF ajudarão
a todas as famílias que neles
residem, pois terão mais um
local de atendimento médico
nas proximidades de suas
casas. Continuamos, assim,
priorizando a saúde da população”, finalizou o vereador
Dr. Marcos Aurélio Villardi.

p a r t i c i p a ç ã o at u a n t e e a p o i o

Fale com o vereador:

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

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) apresentou,
na sessão ordinária realizada
nesta segunda-feira, dia 26 de
janeiro, um requerimento, no
qual solicita estudos e providências da atual Administração
para que seja construído um
Posto de Saúde e implantado
o Programa Saúde da Família
(PSF), no Jardim Resende.
Segundo o vereador, o
Posto de Saúde e o PSF atenderão aos moradores deste e
de outros bairros adjacentes,
como Vila Rica, Campos Maia,
Mombaça, Campo Belo e Vila
Mariana.
O Posto de Saúde atenderá
as pessoas do Jardim Resende e
bairros adjacentes e, ao mesmo
tempo, estará descentralizando
o atendimento do Posto Central. Já o Programa Saúde da
Família (PSF) tem como seu
principal propósito levar a saúde para mais perto das famílias
e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. A
estratégia do PSF prioriza as

V e r e a d o r R o d e r l e y M i o tt o ,
n o d e s ta q u e a c i m a , t e m

Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2015.

Cobertura para quadra poliesportiva Vila Rica
Martim Cesar também está pedindo ao Chefe do Poder
Executivo, providências para que sejam feitos estudos
visando a construção de cobertura para a “Quadra Poliesportiva Tancredo Neves”. O espaço esportivo está
localizado na esquina das ruas Professora Idalina Cesar,
Vicente Correa Leite e Francisco de Oliveira Penteado,
no bairro Vila Rica. Martim Cesar entende que essa melhoria irá promover uma melhor qualidade de vida aos
esportistas daquela região da cidade.

Vereador
Martim
Cesar

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Assessoria
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Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

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

Assessoria

de

de
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PINDAMONHANGABA
CAMARA
DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
Período: 3º Quadrimestre/2014
RGF - DEMONSTRATIVO
Especificação

01/2014

Período:
3º Quadrimestre/2014
VENCIMENTOS
E VANTAGENS
REMUNERAÇÃO DE AGENTES
Especificação
POLÍTICOS

VENCIMENTOS E VANTAGENS
ENCARGOS
SOCIAIS
FIXAS
- PESSOAL
ATIVO

02/2014

05/2014

06/2014

07/2014

08/2014

09/2014

10/2014

11/2014

12/2014

302.118,92

245.275,48

226.178,57

187.074,13

192.844,66

189.616,78

287.177,32

252.742,38

2.961.569,34

01/2014
93.161,75

02/2014
93.161,75

03/2014
100.995,75

04/2014
98.751,40

05/2014
96.507,05

06/2014
98.751,40

07/2014
98.751,40

08/2014
94.262,70

09/2014
98.751,40

10/2014
98.751,40

11/2014
98.751,40

12/2014
98.751,40

TOTAL
1.169.348,80

233.006,63

301.823,02

284.844,28

258.867,17

302.118,92

245.275,48

226.178,57

187.074,13

192.844,66

189.616,78

287.177,32

252.742,38

93.609,72

417.328,74

488.594,49

ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL DESPESAS

Especificação

93.161,75

480.390,59

81.126,95

445.548,56

100.995,75

93.609,72

94.550,56

87.929,99

81.126,95

480.390,59

445.548,56

479.752,92

0,00
01/2014

417.328,74

TOTAL DEDUÇÕES

03/2014

0,00
02/2014

488.594,49

0,00

0,00
03/2014

480.390,59

0,00

417.328,74

488.594,49

04/2014

480.390,59

98.751,40

0,00

479.752,92

364.652,20

98.751,40

72.057,33

360.127,11

457.986,05

98.751,40

2.961.569,34

110.855,17

992.586,91

462.348,95

98.751,40

5.123.505,05

98.751,40

1.169.348,80

75.196,62

69.220,91

73.056,14

71.758,93

72.057,33

110.855,17

992.586,91

350.557,74

364.652,20

360.127,11

457.986,05

462.348,95

5.123.505,05

07/2014

0,00

08/2014

0,00

06/2014

07/2014

416.091,11

0,00

445.548,56

350.557,74

94.262,70

71.758,93

400.126,59

DEDUÇÕES

479.752,92

73.056,14

72.064,23

06/2014

05/2014

445.548,56

69.220,91

416.091,11

DEDUÇÕES

0,00

04/2014

0,00

400.126,59

98.751,40

05/2014

0,00

75.196,62

416.091,11

96.507,05

488.594,49

02/2014

72.064,23

479.752,92

98.751,40

91.160,36

TOTAL DEDUÇÕES

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

87.929,99

417.328,74

01/2014

DESPESA LÍQUIDA

94.550,56

DESPESAS

400.126,59

0,00

0,00
08/2014

350.557,74

0,00

416.091,11

400.126,59

09/2014

10/2014

0,00
09/2014

364.652,20

0,00

360.127,11

0,00

350.557,74

364.652,20

11/2014

0,00
10/2014

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 361/2014 de “contratação de empresa para locação de
estruturas, com ou sem mão obra, responsabilidade técnica em montagem, desmontagem e
operação em estruturas metálicas, para coberturas, pisos, e afins para atendimento apoiar
as festividades do calendário oficial do município de Pindamonhangaba e eventos
realizados pela prefeitura por um período de 12 (doze) meses”, foi elaborada a Ata para
Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 23/01/2015:

TOTAL

Município: Pindamonhangaba

258.867,17

93.161,75

DESPESA LÍQUIDA

04/2014

284.844,28

TOTAL DESPESAS
REMUNERAÇÃO
DE AGENTES
POLÍTICOS

Especificação

03/2014

301.823,02

91.160,36

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 361/2014

Município: Pindamonhangaba

DESPESAS

233.006,63

FIXAS - PESSOAL ATIVO

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

28/01/2015
09:29:22

RGF - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
PODER LEGISLATIVO
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

12/2014

0,00

457.986,05

01

UNID.

02

UNID.

03

UNID.

04

UNID.

5.123.505,05

0,00

0,00

462.348,95

5.123.505,05

FABIANO ROSA DO AMARAL
CONTADOR
CRC: 1SP268781

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
Período: 3º Quadrimestre/2014
PRESIDENTE DA CAMARA
ANEXO A - Tabela de Competência

FABIANO ROSA DO AMARAL
CONTADOR
CRC: 1SP268781

Município: Pindamonhangaba

Período em análise: Janeiro/2014 a Dezembro/2014
Competência do movimentos contábeis*
CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

Entidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

28/01/2015
09:29:22

01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 10/2014, 11/2014,
12/2014, 01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 10/2014,
27/01/2015
11/2014, 12/2014

CAMARA
DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
RGF
- DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO DAS DESPESAS
COM PESSOAL

14:04:04

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.

PODER LEGISLATIVO
Período: 3º Quadrimestre/2014

Município: Pindamonhangaba

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
DESPESAS
RGF01/2014
- RELATÓRIO
DA -GESTÃO
FISCAL
RGF
RELATÓRIO
DE GESTÃO
FISCAL
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014
07/2014
08/2014

Especificação

233.006,63
301.823,02
284.844,28
PODER
LEGISLATIVO

VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL ATIVO
REMUNERAÇÃO DE AGENTES
POLÍTICOS

93.161,75
Período: 3º Quadrimestre/2014

93.161,75

258.867,17

100.995,75

302.118,92

98.751,40

ENCARGOS SOCIAIS

93.609,72
94.550,56
QUADRO 91.160,36
COMPARATIVO
COM OS
LIMITES87.929,99
DA LRF
TOTAL DESPESAS
417.328,74
488.594,49
480.390,59
445.548,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Especificação

01/2014

MONTANTE
TOTAL
DEDUÇÕES

226.178,57

09/2014

187.074,13

10/2014

192.844,66

12/2014

287.177,32

98.751,40

98.751,40

94.262,70

72.064,23

75.196,62

69.220,91

73.056,14

71.758,93

72.057,33

479.752,92

416.091,11

400.126,59

350.557,74

364.652,20

360.127,11

457.986,05

334.081.036,01

%

0,00

03/2014
0,00

04/2014

05/2014

0,00

LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)
DESPESA LÍQUIDA
417.328,74
488.594,49
480.390,59
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)
Fonte:
Dados Contábeis
do Exercício
EXCESSO
A REGULARIZAR

2.961.569,34
1.169.348,80

110.855,17

992.586,91

462.348,95

5.123.505,05

100,0000 %

06/2014

07/2014

08/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

445.548,56

479.752,92

416.091,11

400.126,59

09/2014

5.123.505,05
0,00
20.044.862,16
350.557,74
364.652,20
19.042.619,05
0,00

10/2014

0,00

12/2014

0,00

0,00

360.127,11

457.986,05

1,5336
0,00 %
6,0000 %
462.348,95
5,7000 %
0,0000 %

TOTAL
0,00
5.123.505,05

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA

27/01/2015
14:04:04

FABIANO ROSA DO AMARAL
CONTADOR
CRC: 1SP268781

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA

FABIANO ROSA DO AMARAL
CONTADOR
CRC: 1SP268781
VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

DE
RGF - RELATÓRIO CÂMARA
DA GESTÃO
FISCAL

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER LEGISLATIVO
Período: 3º Quadrimestre/2014

Município: Pindamonhangaba

ANEXO A - Tabela de Competência
Página 2 de 2

SIAP - Módulo Contabilidade: 89

Período em análise: Janeiro/2014 a Dezembro/2014
Entidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Competência dos movimentos contábeis*
01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014,
08/2014, 09/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 01/2014, 02/2014,
03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014,
10/2014, 11/2014, 12/2014

* Competência
se refere
SIAP - Módulo Contabilidade:
89 aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou foram importados através dos arquivos xml dos órgãos
Página 1 de 2
consolidados pela contabilidade.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 398/2014

8H

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 398/2014 de “Contratação de empresa especializada
em serviços de eventos e responsabilidade técnica em locação, montagem, desmontagem e
operação de equipamentos de som e iluminação para eventos do município de
Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, foram elaboradas as Atas para Registro de
Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 23/01/2015:
ATA nº 008/2015
ITEM

03

UNID.
DE
MEDIDA
DIÁRIA/
8H

04

DIÁRIA/
12H

Empresa:

MARCA

039.157 prestação de serviços para realização de
eventos Equipamento de som tipo k
Equipamento de som k
01 mesa de 16 canais, 02 caixas acústicas contendo
cada uma alto falantes grave 1x15, médio grave
1x10, médio-agudo 1x3; 02 caixas de som contendo
alto-falantes subgraves 2x18; 01 amplificador
estéreo para grave, médio-grave, médio-agudo; 01
amplificador estéreo para subgrave; 08 microfones
com fio e com pedestal; 01 microfone sem fio
(bastão ou head set); 06 clips (presilhas para
percussão); 01 amplificador para guitarra; 01
amplificador para baixo; 01 equalizador estéreo 31
bandas para p.a.; 01 equalizado estéreo 31 bandas
para monitor; 01 processador de sinal estéreo
(efeito); 01cd player; 01 tape deck; 01 amplificador
300 w para retorno; 02 caixas monitoras 15 pol. <.,
3 vias; 01 md. Equipamento de segurança
obrigatório: 01 extintor c02 de 10 kg, capacidade
extintora 5 b, para uso em focos classe c
(equipamentos elétricos). Aterramento para proteção
contra descarga elétrica. Un: diária/8h
039.186 - prestação de serviços para realização de
eventos Equipamento de som k - 12h
Equipamento de som k - 12h
01 mesa de 16 canais, 02 caixas acústicas contendo
cada uma alto falantes grave 1x15, médio grave
1x10, médio-agudo 1x3; 02 caixas de som contendo
alto-falantes subgraves 2x18; 01 amplificador
estéreo para grave, médio-grave, médio-agudo; 01
amplificador estéreo para subgrave; 08 microfones
com fio e com pedestal; 01 microfone sem fio
(bastão ou head set); 06 clips (presilhas para
percussão); 01 amplificador para guitarra; 01
amplificador para baixo; 01 equalizador estéreo 31
bandas para p.a.; 01 equalizado estéreo 31 bandas
para monitor; 01 processador de sinal estéreo
(efeito); 01cd player; 01 tape deck; 01 amplificador
300 w para retorno; 02 caixas monitoras 15 pol. <.,
3 vias; 01 md. Equipamento de segurança
obrigatório: 01 extintor c02 de 10 kg, capacidade
extintora 5 b, para uso em focos classe c
(equipamentos elétricos). Aterramento para proteção
contra descarga elétrica. Un: diária/12h

***

***

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

770,00

250

1.099,00

8H

20

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

039.164 prestação de serviços para realização de
eventos Equipamento de som tipo e
Equipamento de som e
Sistema flying p.a, 12 caixas de grave com 02
falantes de 18 em cada; 4 torres de delay
comportada cada por: 02 caixas line array,
amplificação de acordo com a potencia das caixas,
andaimes ou box truss, sistema de delay para
cálculo de acordo com as distâncias das torres
aproximadamente 25 m uma da outra; 12 caixas de
altas une array, amplificadores de acordo com o
sistema, (dois) grids para suporte das caixas flying
sistem, com suporte para 5 mil quilos; .talhas,
roldanas, andaimes, cabos de aço e travas para
levantamento e fixação das caixas no sistema flying;
periféricos de p.a., 01 console mix digital de 48
canais, 01 aparelho de md; 01 processador de 04
vias. 01 multi cabo de 56 vias com 70 metros
digital, 01 sistema de intercom palmonitor
equipamentos de palco, 01 bateria completa. 02
amplificadores. 01 sistema para contra baixo com 02
caixas sendo: 01 com 04 alto falantes de 10 pol. 01
com 01 alto falante de 15, 01 amp. 20 direct box
passivos iativos. Microfones: 16 microfones para
voz modelo sm 58; 18 microfones modelo sm 57; 18
microfones modelo sm 81 01 kit de microfones para
bateria microfones sem fio modelo uhf; pedestais
para microfones. Monitores 12 monitores. 01 sub
com 02 falantes de 18, para bateria, 01 sistema de
side estéreo duplo, contendo 04 caixas de grave e 04
de altas. Periféricos de monitor, 01 console mix com
48 canais digitais, (com 24 vias auxiliares); 24
equalizadores de 1/3 de oitava; 01 processador.
Amplificação de acordo com o necessário.
Equipamento de segurança obrigatório: 03
extintores c02 de 10 kg, capacidade extintora 5 b,
para uso em focos classe c (equipamentos elétricos).
Aterramento para proteção contra descarga elétrica.
Un: diária/8h

***

7.180,00

10
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DIÁRIA
8H

15

8H
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13

DIÁRIA
8H

ATA Nº 010/2015
ITEM

Un: diária/8h
039.168 prestação de serviços para realização de
eventos Equipamento de iluminação tipo "n1" equipamento
de iluminação n1 120 lâmpadas par, focos 02 e 05
24<. Acl; 06 mini brut com 06 lâmpadas de 650w.
02 i., canhões seguidores hti1200 12 i., elipsoidais,
02 i., máquina de fumaça, f100 com ventilador. 01
mesa luz digital, 60 canais de potência de luz de
4kva. 08 box de alumínio para estrutura de
montagem, 70 metros lineares de treliças alumínio
p30 24 i., moving head 400 04<. Strobo modelo
atomic 3000. Iluminação branca de serviço, 01
sistema de intercon com 05 pontos. Un: diária/8h
EMPRESA: WALTER LEME ME

***

5.780,00

4,94

4.000

Un: un
039.053 - mesa branca pvc
Mesa quadrada de plástico pvc na cor branca, de no
mínimo 80x80, altura padrão para mesas.
Unidade de requisição: unidade por dia.
Un: un
039.098 - camarim tenda
Tenda 4x4 metros tipo pirâmide contendo:
fechamento e cobertura em lonas tipo mp 10320, ou
chapas zincadas em todas as laterais, sistema de
fechamento, e piso acarpetado na cor cinza, com
mesa e quatro cadeiras, uma arara, e um espelho de
corpo inteiro, porta com chave; sistema de
aterramento contra descarga elétrica e seu respectivo
laudo técnico e art. Anotação de responsabilidade
técnica referente à estrutura/serviço requisitado,
entregue antes do inicio dos serviços. Anotação de
responsabilidade técnica referente a material
utilizado na cobertura das estruturas de acordo com
as exigências do corpo de bombeiros, referente às
estruturas/serviços solicitados. Extintor de incêndio
conforme legislação. Unidade de requisição:
unidade por dia.
Un: un
039.097 - camarim carreta
Carreta contendo: 2 camarins no tamanho mínimo
de 2,30 metros por 5,00, 02 jogo de estofados fixo
com 08 lugares; 02 mesa com 04 cadeiras; 02 ar
condicionado, 02 banheiro medindo 1,5 x 1,5 metros
com vaso sanitário, descarga com válvula hidra, 02
pia com água corrente para higienização, 02
espelho, 02 gabinete para matérias, 02 araras ou
suporte para cabides; 02 frigobares; paredes
revestidas; piso tipo paviflex; iluminação para
maquiagem uma plataforma medindo 1,50 x 4,00
metros, com acesso direto a área de espera, medindo
3,00 x 2,60 metros, sistema de coleta de resíduo,
com limpeza diária, e abastecimento de material de
higiene (detergente para limpeza de mão, papel
higiênico) unidade de requisição: unidade por dia.
Un: un

***

9,20

1.000

***

820,00

50

***

3.990,00

05

(invalid)

039.100 - cobertura geospace
(invalid)
***
18,00
Cobertura em formato geospace de no mínimo 18
(invalid)
metros de largura, e 9 metros de altura na parte mais
alta, em estrutura de alumínio espacial, soldados em
(invalid)
processo tig com elemento de edição capacidade de
carga de 14 ton., no formato geospace, composto
(invalid)
por arcos e treliças para sustentação e fixação de
sistema de iluminação, com cobertura em lona mp
10320; sistema de aterramento contra descarga
elétrica e seu respectivo laudo técnico e art.
Anotação de responsabilidade técnica referente à
estrutura/serviço requisitado, entregue antes do
DEPARTAMENTO
inicio dos
serviços. AnotaçãoDE
de LICITAÇÕES
responsabilidadeE COMPRAS
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso,
– Altoutilizado
do Cardoso–
Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
técnica
referente1400
a material
na cobertura
Telefax:
3644-5600/e-mail:
das(12)
estruturas
de acordo com aslicitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
exigências do corpo
de bombeiros, referente às estruturas/serviços
solicitados. Extintor de incêndio conforme
legislação. Unidade de requisição: metro quadrado
por dia.
Un: m²
039.111 - grades de contenção
***
7,98
06
M
Grades de contenção de publico com altura de 1,20
m comprimento de 2 m, com engates de travamento,
com vãos inferiores a 20 cm em estrutura metálica
galvanizada; unidade de requisição: metro linear por
dia.
Un: m
039.187
- cobertura tipo duas águas (galpão)
***
18,00
07
M2 POR DIA
Cobertura tipo duas águas, medindo de 4 metros a
40 de frente, podendo variar na profundidade a cada
5 metros, com pé direito de 3 a 8 metros, de acordo
com a solicitação do requisitante, fixados no chão
através de sapatas montado em estrutura tubular ou
treliçada galvanizada ou em estrutura de alumínio,
coberto com lona mp 10320, anti-chama com seu
respectivo laudo técnico de adição de antipropagante de fogo, com fechamento laterais, e
frontal, em toda sua extensão. As lonas de
coberturas deverão ser impermeável, antimofo e,
modeladas e soldadas por sistema de alta frequência
nas emendas, fixadas na estrutura com cordas
traçadas de polipropileno e fita adesiva tipo gancho
e argola; sistema de aterramento contra descarga
elétrica e seu respectivo laudo técnico e art.
Anotação de responsabilidade técnica referente a
estrutura/serviço requisitado, entregue antes do
inicio dos serviços. Anotação de responsabilidade
técnica referente a material utilizado na cobertura
das estruturas de acordo com as exigências do corpo
de bombeiros, referente as estruturas/serviços
solicitados. Extintor de incêndio conforme
legislação. Unidade de requisição: metro quadrado
por dia.
Un: m²
05

M2

4.000

6.000

20.000

039.119 - piso elevado acima de 20cm
***
16,00
Piso elevado, montado em quadros retangulares de 2
x 1 metros, com altura de 7 a 10 cm, em estrutura
metálica tipo metalon de no mínimo 3mm de
espessura galvanizada, ou alumínio, com revestido
na parte superior com madeira tipo compensado
naval com anti-derrapante, na cor preta, devendo
estar sobre estrutura metálica para sustentação do
piso na altura de 0,20 metros ate 3,00 metros de
altura de acordo com as orientação do contratante,
com guarda corpo lateral, em toda a extenção do
piso na parte superior, escadas que se fizerem
necessárias ao acesso de acordo com as normas do
corpo de bombeiros do estado de são paulo,
proteção para impedir o acesso a parte inferior das
estruturas; sistema de aterramento contra descarga
elétrica e seu respectivo laudo técnico e art.
Anotação de responsabilidade técnica referente a
estrutura/serviço requisitado, entregue antes do
inicio dos serviços. Extintor de incêndio conforme
legislação. Unidade de requisição: metro quadrado
por dia.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Un: m²
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
039.188 - cobertura tipo cb
***
9,00
09
M2 Telefax:
(12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
Cobertura tipo chapéu de bruxa, podendo ser
requisitado nos tamanhos 3x3 metros, 4x4 metros,
5x5 metros, e ou 10x10 metros. Com pé direito
medindo no mínimo variando de acordo com o
requisitante de 2,5 metros a 4 metros em relação ao
solo; cobertura deverá ser confeccionada em lona
vinílica branca, tipo mp 10320, com laudo técnico
de adição de anti-propagante de fogo, impermeável,
antimofo e auto-extingüível, modeladas e soldadas
por sistema de alta freqüência nas emendas, fixadas
na estrutura com cordas traçadas de polipropileno e
fita travada em gancho e argola; sistema de calhas
em estrutura metálica; com escoamento nos quatro
pés, estruturas em aço carbono galvanizado, ou
alumínio de com no mínimo 02 mm. De espessura.
Devendo ainda, quando solicitado pelo contratante,
ser fechada nas laterais, frente e ou fundo, com
lonas, ou com balcões com no mínimo 30 cm de
tampo. Sistema de aterramento contra descarga
elétrica e seu respectivo laudo técnico e art.
Anotação de responsabilidade técnica referente a
estrutura/serviço requisitado, entregue antes do
inicio dos serviços. Anotação de responsabilidade
técnica referente a material utilizado na cobertura
das estruturas de acordo com as exigências do corpo
de bombeiros, referente as estruturas/serviços
solicitados. Extintor de incêndio conforme
legislação. Unidade de requisição: metro quadrado
por dia.
Un: m²
08

M2

7.000

60.000

06

039.094 arquibancadas
***
12,35
Arquibancadas em estrutura tubular galvanizada e
em perfeitas condições de uso, segurança e
apresentação; a quantidade de degraus poderá variar
em módulos de 3 degraus, com assento modular em
madeira (compensado naval de no mínimo 20 mm a
25 mm de espessura) ou metal resistente, com
largura do assento em conformidade com as normas
do corpo de bombeiros sp. Escadas para acesso do
público e saídas de emergências pela parte posterior
em acordo com a instrução técnica do corpo de
bombeiros; travamento com braçadeiras em aço e
sapatas de ajuste regulável; guarda corpo posterior,
anterior e lateral com que atenda as instruções
técnicas do corpo de bombeiros em estrutura tubular
devidamente fixada por braçadeiras de metal;
fechamento frontal na parte inferior em tela, ou
lona, de forma a impedir o acesso do público na
avenida; encaixe em colunas gravitacionais
confeccionadas
em
tubo
sae
1010/1020,
classificação din 2440 com bitola 48 mm externo,
dentro das normas especificadas pela associação
DEPARTAMENTO
DE
LICITAÇÕES
brasileira de normas técnicas – abnt; não considerar E COMPRAS
Av. Nossa Senhora do Bom
1400 – corredores;
Alto do Cardoso–
– Cep.: 12420-010
áreas Sucesso,
de passarela,
sistemaPindamonhangaba/SP
de
Telefax:
(12) 3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
aterramento
contra descarga elétrica
e seu respectivo
laudo técnico e art. Anotação de responsabilidade
técnica referente a estrutura/serviço requisitado,
entregue antes do inicio dos serviços. Anotação de
responsabilidade técnica referente a material
utilizado na cobertura das estruturas de acordo com
as exigências do corpo de bombeiros, referente as
estruturas/serviços solicitados. Extintor de incêndio
conforme legislação. Unidade de requisição: metro.
Un: pessoas
039.189 - estande com forro
11
M2
***
109,25
Montagem em placas ts e estrutura de alumínio
formato octanorme com forro; unidade de
requisição: metro quadrado por dia
Un: m²
10

PESSOAS

1.000

* Publicar 01 Vez

10

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

UNID.
DE
MEDIDA

MARCA
Estado de São Paulo

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

***
490,00
039.156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTOS –
EQUIPAMENTO DE SOM TIPO I
EQUIPAMENTO DE SOM I
01 MESA DE 12 CANAIS, 1 EQUALIZADOR DE
18 BANDAS PARA PA, 01 EQUALIZADOR DE
18 BANDAS PARA RETORNO, 01 APARELHO
DE CD PLAYER, 06 MICROFONES COM FIO E
DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES
06 PEDESTAIS,
02 MICROFONES
SEM FIO,E COMPRAS
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso,
1400 – Alto do
Cardoso–
Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
POTÊNCIAS
COMPATÍVEIS
COM
O NÚMERO
Telefax:
3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
DE(12)CAIXAS,
01 AMPLIFICADOR
PARA
GUITARRA, 01 AMPLIFICADOR PARA BAIXO,
04 CAIXAS ACÚSTICAS COM TRIPÉ; 02
CAIXAS DE RETORNO, EQUIPAMENTO DE
SEGURANÇA OBRIGATÓRIO: 01 EXTINTOR
CO2 DE 10 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 5
B, PARA USO EM FOCOS CLASSE C
(EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS).
ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGA ELÉTRICA. UN: DIÁRIA/8H
039.185 prestação de serviços para realização de
***
700,00
02
DIÁRIA/
eventos 8H
Equipamento de som i - 12h
Equipamento de som i - 12h
01 mesa de 12 canais, 1 equalizador de 18 bandas
para pa, 01 equalizador de 18 bandas para retorno,
01 aparelho de cd player, 06 microfones com fio e
06 pedestais, 02 microfones sem fio, potências
compatíveis com o número de caixas, 01
amplificador para guitarra, 01 amplificador para
baixo, 04 caixas acústicas com tripé; 02 caixas de
retorno, equipamento de segurança obrigatório: 01
extintor co2 de 10 kg, capacidade extintora 5 b, para
uso em focos classe c (equipamentos elétricos).
Aterramento para proteção contra descarga
Elétrica. Un: diária/12h
039.160 prestação de serviços para realização de
***
550,00
09
DIÁRIA/
eventos 8H
Equipamento de iluminação tipo g1
Equipamento de iluminação g1
12 lâmpadas par ou ímpar. Iluminação branca de
serviço, 01 mesa de iluminação compatível com o
sistema. Rack de luz compatível com o nº de
lâmpadas. 01 máquina de fumaça com líquido. Un:
diária/8h
01

***

Estado de São Paulo

Prestação de serviços para realização de eventos ***
8.800,00
Equipamento de som tipo f
Equipamento de som f
Sistema flying p.a. 24 caixas de grave com 02
falantes de 18 em cada; 24 caixas de altas l1ne array
amplificadores de acordo com o sistema; (dois)
grids para suporte das caixas flying sistem, com
suporte para 5 mil quilos; talhas, roldanas,
andaimes, cabos de aço e travas para levantamento e
fixação das caixas no sistema fl ying; periféricos de
p.a 01 console mix digital de 48 canais; 01 aparelho
de md; 01 processador de 04 vias. 01 multi cabo de
56 vias com 80 metros 01 sistema de intercom
palmonitor equipamentos de palco 01 bateria
completa; 02 amplificadores; 01 sistema para contra
baixo com 02 caixas sendo: 01 com 04 alto falantes
de 10 pol. 01 com 01 alto falante de 15, 01 amp.
800; 20 direct box passivos iativos; microfones 16
microfones para voz modelo sm 58; microfones
modelo sm 57; microfones modelo sm 81, 01
microfone especifico para bumbo, 01 kit de
microfones para bateria 02 microfones sem fio uhf;
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
pedestais para microfones. Monitores: 12 monitores
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso,
– Alto
Cardoso–
– Cep.: 12420-010
clair 222,40
; 011400
sub com
02 do
falantes
de 18, Pindamonhangaba/SP
para
Telefax:
(12) 3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
bateria,
01 sistema de side estéreo
duplo, contendo
04 caixa de grave e 04 de altas. Periféricos de
monitor, 01 console mix com 48 canais digitais,
(com 24 vias auxiliares); 08 equalizadores de 1/3 de
oitava; 01 processador; amplificação de acordo com
o necessário. Equipamento de segurança
obrigatório: 03 extintores c02 de 10 kg, capacidade
extintora 5 b, para uso em focos classe c
(equipamentos elétricos). Aterramento para proteção
contra descarga
Elétrica. Un: diária/8h
039.167 prestação de serviços para realização de
***
3.780,00
12
DIÁRIA
eventos 8H
Equipamento de iluminação tipo m1
Equipamento de iluminação m1
60 lâmpadas par, focos 02 e 5 16 acl 02 mini brut
com 06 lâmpadas de 650w. 12 movie head, 02
canhões seguidores hti 1200 12 elipsoidais, 02
máquinas de fumaça, com ventilador. 01 mesa luz
digital, 48 canais de potência de luz de 4 kva. 05
box de alumínio para estrutura de montagem.
Iluminação branca de serviço, 01 sistema de
intercon com 5 pontos.
08

039.049 - cadeira
Cadeira de plástico pvc, cor branca, com braço, com
garantia de sustentação de no mínimo 120 kg;
unidade de requisição: unidade por dia.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

Estado de São Paulo

039.158 prestação de serviços para realização de
***
1.230,00
eventos Equipamento de som tipo m
Equipamento de som m
P.a.; 04 caixas de graves com 02 falantes de 18<.,
cada; 04 caixas de definição c/-2 falantes sendo 01
de 5<., 01 de 12<., ou 10<., e drive titânio. 01
console mixer de 24 canais (sendo 04 vias mais side
estéreo); 01 equalizador de 31 bandas estéreo para
p.a; 01 equalizador de 31 bandas estéreo para insert;
01 crossover 04 vias estéreo; 01 processador de
efeitos para
p.a amplificadoresDE
compatíveis
com n°E COMPRAS
DEPARTAMENTO
LICITAÇÕES
de caixas.
Monitor:
06 –monitores,
01 monitorPindamonhangaba/SP
para
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso,
1400
Alto do Cardoso–
– Cep.: 12420-010
bateria
04 direct box amplificadores
compatíveis
Telefax:
(12) 3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
com n° de caixas. Microfones: 10 microfones para
voz com pedestais, 06 microfones e garras para
bateria, 03 microfones para percussão com garras.
01 microfone sem fio amplificadores de palco, 01
SIAP - Módulo
Contabilidade:
91
amplificador
para cordas, 01 amplificador
para
contrabaixo, 01 amplificador para teclados,
acessórios, 01 base de bateria, sendo: bumbo, 2 tons,
surdo, caixa, suporte para caixa, máquina pi chimbal
e suporte para tons, 02 estantes para pratos e banco
01 cd player 01 m.d. 01 estabilizador de voltagem
110 volts (5.000 watts). Equipamento de segurança
obrigatório: 01 extintor c02 de 10 kg, capacidade
extintora 5 b, para uso em focos classe c
(equipamentos elétricos). Aterramento para proteção
contra descarga elétrica. Un: diária/8h
039.159 prestação de serviços para
***
2.200,00
06
DIÁRIA/
Realização de eventos 8H
Equipamento de som tipo n
Equipamento de som n
P.a. 8 caixas de graves com 02 falantes de 181 cada;
8 caixas de definição c/-2 falantes sendo 01 de sl 01
de 12l ou 10l. E drive titânio. 01 console mixer de
24 canais, 01 equalizador de 31 bandas estéreo para
p.a, 01 equalizador de 31 equipamento de som tipo
n - bandas estéreo para insert, 01 compressor estéreo
para p.a, 01 crossover 4 vias estéreo, 04 canais de
gate. 04 canais de compressor, 01 processadores de
efeitos para p.a amplificadores compatíveis com n°
de caixas. Monitor 01 console mixer de 24 x08 x 02
01, crossover para side fill estéreo, 04 equalizadores
de 31 bandas estéreo para vias, 04 canais de gate r
01 processador de efeitos. 06 direct box (passivo).
08 monitores de u duas vias ci titânio, 01 monitor
específico para bateria. 01 sistema side fill estéreo
amplificadores compatíveis com n° de caixas.
Microfones: 10 microfones para voz com pedestais,
07 microfones para bateria com garras, sendo 01
especifico para bumbo. 04 microfones para
percussão com garras, 01 microfone sem fio
amplificadores de palco, 01 amplificador para
cordas, 01 amplificador para contrabaixo, 01
amplificador para teclados, acessórios, 01 base de
bateria, sendo: bumbo, 2 tons, surdo, caixa, suporte
para caixa, maquina pi chimbal e suporte para tons,
2 estantes para pratos e banco. 01 cd player 01 m.d
01 estabilizador de voltagem 110 volts (5.000
watts). Equipamento de segurança obrigatório: 01
extintor c02 de 10kg, capacidade extintora 5 b, para
uso em focos classe c (equipamentos elétricos).
Aterramento para proteção contra descarga elétrica.
Un: diária/8h
039.161 prestação de serviços para realização de
***
750,00
10
DIÁRIA/
eventos 8H
Equipamento de iluminação – tipo i1
Equipamento de iluminação i1
18 lâmpadas par ou ímpar. Iluminação branca de
serviço, mesa de iluminação compatível com o
sistema. Rack de luz compatível com o nº de
lâmpadas. 01 máquina de fumaça com líquido. Un:
diária/8h

DIARIA

1.150,00

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

DIÁRIA/

07

***

DESCRIÇÃO

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

Estado de São Paulo

Estado de São Paulo

039.163 prestação de serviços para
Realização de eventos Equipamento de iluminação tipo l1
Equipamento de iluminação l1
36 lâmpadas par ou impar; mini brut (luz público).
Iluminação branca de serviço; mesa de iluminação
compatível com o sistema. Rack de luz compatível
com o nº de lâmpadas. 01 máquina de fumaça com
líquido. Un: diária/8h
EMPRESA: JLF ESTRUTURAS DE EVENTOS LTDA

UNID.
DE
MEDIDA

50

SIAP - Módulo Contabilidade: 91

05

ATA Nº 009/2015
ITEM

FÁBIO MACHADO GONÇALVES - ME
DESCRIÇÃO

DIÁRIA/

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

MARCA
DESCRIÇÃO

(invalid)
Estado de São Paulo
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DEDUÇÕES
02/2014

TOTAL

252.742,38

98.751,40
98.751,40
98.751,40
Município:
Pindamonhangaba

96.507,05

R$

98.751,40

11/2014

189.616,78

81.126,95

SIAP - Módulo Contabilidade: 89

SIAP
- Módulo Contabilidade:
89
DESPESAS
TOTAIS COM
PESSOAL

245.275,48

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

TOTAL

462.348,95

0,00

360.127,11

0,00

12/2014

457.986,05

0,00

TOTAL

0,00

11/2014
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RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO Nº 2000/15
EDITAL
Nome: ELISANGELA MONTEIRO DA SILVA
Endereço: RUA FRANCISCO OLIVEIRA PENTEADO Nº: 1000
Bairro: VILA RICA
CEP:
12422-450 Cidade: PINDABA
NOTIFICO Vossa Senhoria para, no prazo de 07 (sete) dias, a contar da data de ciência desta,
providenciar a limpeza e fechamento do imóvel localizado na RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA
PENTEADO, nº S/NR. VILA RICA PINDABA - 12422-450, neste Município de Pindamonhangaba,
inscrito no cadastro de imóveis sob a sigla SO111311014000, devendo ser retirados do local
quaisquer detritos provenientes da limpeza (mato, entulho e/ou lixo).
O não cumprimento da presente notiﬁcação incorrerá na lavratura de auto de infração e imposição
de multa no valor de 50% (cinqüenta por cento) do salário mínimo vigente no País, em conformidade
com o artigo 39, da Lei Municipal nº 1.411, de 10 de outubro de 1974. Ainda, a limpeza poderá ser
realizada pelo Município e os serviços cobrados do proprietário dos imóveis, conforme previsto no
artigo 1º, da Lei Municipal nº 2.490, de 06 de novembro de 1990, alterada pela Lei nº 5.379, de 26
de abril de 2012.
Pindamonhangaba, 28 de Janeiro de 2015.
Legislações pertinentes:
LEI MUNICIPAL Nº 1.411, de 10 de outubro de 1974 (Código de Posturas do Município)
LEI MUNICIPAL Nº 2.490, de 06 de novembro de 1990, alterada pela Lei nº 5.379, de 26 de abril
de 2012.

* Publicar 01 Vez

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
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Felipe Pombo
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Marcelo de Abreu
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VARIEDADES
Tribuna do Norte
Divulgação

Baile do Hawaii
do Paineiras terá
Babado Novo
O Paineiras Country
Club promove, neste sábado (31), o tradicional Baile
do Hawaii - seu segundo
grande evento em 2015,
que teve a Festa do Branco
no início do mês.
A principal atração do
Baile do Hawaii será o
grupo Babado Novo, que
vai tocar vários sucessos
do axé music. A festa começa às 22 horas e ainda

terá a banda Panela, além
de pista eletrônica, decoração típica e muitas surpresas.
“Precisávamos
fazer
uma festa, no mínimo,
à altura do ano passado,
quando tivemos a Banda
Eva, e por isso resolvemos
fazer algo ainda mais empolgante para os sócios e
todos que forem nos prestigiar, por isso escolhemos

o Babado Novo, que já pertenceu à Claudia Leite”,
explicou o presidente do
Paineiras, Felipe Pombo.
Ele destacou o investimento em segurança. “Teremos um ambiente ainda
mais seguro para o público. Estamos reforçando
a segurança na pista, na
área externa e também no
trecho entre os caixas e o
bar”, completou.
Divulgação

Luta de
Anderson
Silva no
telão
Quem for ao baile
não perderá o UFC
183, que terá a luta
entre o brasileiro
Anderson Silva e o
norte-americano Nick
Diaz, pela categoria
dos pesos médios. O
Paineiras transmitirá
os cards preliminar e
o principal, do evento,
em um telão

Novo modelo de festas
Felipe Pombo e o presidente
do conselho deliberativo, Marcelo de Abreu, informaram que
a festa é realizada com base
em um novo modelo de gerenciamento de grandes eventos.
Assim, o Paineiras fez parceria
com uma produtora de espetáculos, que fica responsável
por fornecer a estrutura para o
show, os artistas, a divulgação,
e os custos ligados ao processo.

Do outro lado, o clube cede o
espaço e equipe de apoio e outras ações e suportes necessários. No fim, após o baile, será
apurada toda a receita: bilheteria, restaurante, bar, estacionamento (se o clube cobrar). O
resultado será dividido entre
o Paineiras e a empresa. “Com
esse modelo conseguimos preservar recursos do clube, sem
que tenhamos que nos desdo-

Segundo ele, em 2014
foram cerca de 2.700 pessoas no evento. Para este
ano, haverá estrutura
para reunir entre 3.000
e 3.500. “Só de sócios temos 1.000 em potencial
para ir, média de anos anteriores. Nossas vendas de
ingressos estão bem e este
ano teremos um diferencial, que será a cobertura
dos setores. Em virtude
do calor, não resolvemos
arriscar a sorte devido à
possibilidade de chuva.
Por isso vamos cobrir 2/3
da área da festa. Serão
mais de 1.200m2 de área
coberta, incluindo o setor
da quadra, onde ficará a
nossa principal atração,
que é o Babado Novo”,
ressaltou.
Ingressos
Os ingressos são vendidos na secretaria do
clube, na Padaria Santo
Pani, Doceria Sodiê e Loja
Hering do Shopping Pátio
Pinda.
As entradas estão no
segundo lote pelo valor
de R$ 30 e são limitadas.
O convite do camarote
open bar para sócio está
R$ 50 e para não sócios
R$ 80. O valor das mesas (4 pessoas) para sócios é R$ 300 e não sócios R$ 300 + ingressos.
Para reserva de mesas
e aquisição de convites
para estudantes somente na secretaria do clube.
O open bar inclui cerveja, água e refrigerante. A
entrada de menores de
18 anos é proibida.
Mais informações pelos telefones 3642-8599
ou 3522-5356 ou no próprio clube.

brar para pagar pelas atrações
e seus custos, e ao final há uma
divisão entre a produtora e o
clube. Deste modo minimizamos nossos esforços e conseguimos poupar as finanças”,
explicou Abreu.
Outra vantagem apontada
por Pombo é que a existência de uma produtora deixa os
shows mais acessíveis. “Eles já
fecham várias datas com os artistas. Assim quando eles promovem os concertos, fica mais
barato do que ficaria se clube

Musa Mari Antunes,
do Babado Novo, vai
cantar os principais
sucessos do grupo

arcasse com os custos sozinho”,
complementou.
Ele lembrou que os shows
da Peppa Pig e o musical infantil Frozen já foram feitos
neste formato. “Iniciamos com
atividades menores e agora estamos estendendo essa parceria para os nossos bailes. Creio
que isso seja uma tendência
para os clubes”.
Para Abreu, o importante é
proporcionar melhorias aos sócios. “Já é nosso dever, nossa
função promover atividades de

lazer, esporte, cultura, música
e outros aos associados. Assim,
a festa já faríamos mesmo, mas
com nesse modelo podemos
focar no entretenimento, no
gerenciamento do clube e no
bem-estar do sócio, sem afetar
a ‘saúde’ financeira da instituição. Quem for ao Paineiras vai
acompanhar uma megaprodução, com iluminação e som perfeitos, artista de renome, muita
qualidade e ainda conseguimos
manter nossa base financeira”,
finalizou Abreu.

Bloco Bom à Beça com Jesus traz mensagem de Deus
Ana Camila Campos
***
elo terceiro ano consecutivo,
Pindamonhangaba terá um bloco
evangélico na avenida. Trata-se
do Bom à Beça com Jesus, que este
ano, vem com as seguintes igrejas confirmadas: Petra, Bola de Neve e a Jocum
Pinda - Jovens com uma Missão (organização empenhada na mobilização de
jovens de todas as nações para a obra missionária.). O principal objetivo da agremiação é passar a mensagem da salvação
em Jesus, bandeira das comunidades que,
unidas, formam o grupo.
De acordo com a responsável pelo
carnaval, cujo termo utilizado na igreja
é Impacto Evangelístico, Renata Ferreira, este ano são esperadas cerca de 200
pessoas. Entretanto, ela destaca que o bloco
está aberto para todos os evangélicos que
entendem que essa comemoração não é pecado e demonstrar que os participantes não
precisam de álcool ou entorpecentes para se
divertir.

P

“Estamos muito felizes que outras igrejas entenderam que podemos sair no carnaval falando da nossa mensagem e alegria
que é eterna em Jesus. Conseguimos nos
divertir de uma forma sadia, reunindo pessoas de todas as idades”, destaca Renata.
Além da bateria da igreja Bola de Neve,
que pretende repetir o sucesso do ano
anterior com muita energia e animação,
Renata dividiu com a equipe da Tribuna do
Norte mais uma novidade para o “Caia na
Folia 2015”. “Este ano, teremos uma música
própria, composta por um membro de nossa igreja, chamado Paulo César Monteiro”,
revela.
Para entrar em contato e obter mais
informações, como a venda de camisetas e
os locais de concentração, basta acessar o
site www.igrejapetra.org.
Renata, juntamente com o presidente da
Igreja Petra, Cristiano Ferreira, reforçam
o convite para quem deseja se juntar ao
bloco e prometem fazer bonito na avenida,
celebrando o amor de Deus com alegria e,
principalmente, de forma saudável.

Fernando Noronha/PortalR3

O bloco espera cerca de 200 pessoas e terá samba-enredo próprio

