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IPTU terá descontos de 10%, 5% e 2%
O IPTU – Imposto Predial e Territorial
Urbano de Pindamonhangaba – de
2015 terá desconto de 10% para quem
pagar à vista em cota única; 5% para

cota dupla; e 2% para quem parcelar
o tributo e estiver em dia com as datas
de vencimento. Os carnês começaram
a ser enviados pelos Correios e o

Divulgação

vencimento da primeira parcela e da
cota única será dia 15 de março. A data
foi escolhida para facilitar para os
proprietários de imóveis.

Festival de
Marchinhas
premia
pindenses
Pindamonhangaba foi
a campeã do Festival de
Marchinhas ‘Hélio Camargo’, vencendo os sete
prêmios disputados no
domingo (8).
O cantor e compositor
Guilherme Ribeiro ganhou o principal prêmio,
o troféu ‘Alarico Corrêa

Guilherme Ribeiro e Valquiria cantaram ‘A Confete e Serpentina’

Cristovam ‘Tourão’ busca
trimundial de muay thai
Divulgação

O lutador Cristovam
Pupio, o Tourão, vai em
busca do tricampeonato
mundial de muai thai em
março na Tailândia. Beneﬁciado com a Lei Municipal 5.570, de 2013, o
pindamonhangabense,
38 anos, está treinando
quatro horas por dia e é
um dos favoritos na categoria super pesado.

PÁGINA 3

Leite’, com ‘A Confete e
Serpentina’; Hamilton
Vieira, com ‘Só Mais Um
Golinho’, ﬁcou com a segunda colocação; e a dupla Wesley Lopes e Marcos Ferraz terminou em
terceiro com ‘Todo Mundo na Avenida... Criançada Reunida’.
PÁGINA 6

JUCA TELES ARRASTA
MULTIDÃO EM MOREIRA
Divulgação

ESPORTES 10

Concurso de logomarca
vai dar notebook
O prazo para entregar a arte
do concurso de logomarca da
Incubadora de Empresa, que vai
premiar o vencedor com um notebook, vai até 25 de março. As

regras para participação estão
disponíveis no site da Prefeitura www.pindamonhangaba.sp.
gov.br.

PÁGINA 5

CARNAVILA REVERTE
RENDA PARA APAE
TERÇA-FEIRA
34º

21º
PANCADAS DE CHUVA À TARDE,
PREDOMÍNIO DE SOL PELA MANHÃ

UV 13

Fonte: CPTEC/INPE

PÁGINA 7

CONFIRA
RESULTADOS
DA COPA REGIONAL
ESPORTES 10

Pela primeira vez em Moreira César, o Juca Teles arrastou uma multidão de foliões
pelas ruas do distrito, no sábado (7). Ao som de ‘Amora em Flor’ a população fez uma
grande festa desde a concentração do bloco no Ipê II até a dispersão na praça Santa
Rita, no Vale das Acácias.
2º CADERNO
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Cursos gratuitos no Sindicato Rural
Divulgação

Hora de pensar

Alunos podem cancelar o Fies

O

s estudantes que não realizaram o aditamento de renovação ou suspensão de
seus contratos do Fies - Fundo de Financiamento Estudantil - referentes ao segundo
semestre de 2013 e aos dois semestres de 2014,
podem solicitar a suspensão temporária do ﬁnanciamento no site da instituição, usando seu CPF e
a senha cadastrada.
Esta possibilidade está aberta desde o dia 5 de
fevereiro e vai até 30 de abril, em razão da Portaria nº 30, de 4 de fevereiro de 2015, do FNDE
– Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, publicada no Diário Oﬁcial da União do dia 5
de fevereiro.
No entanto, os estudantes devem ﬁcar atentos
às cláusulas estabelecidas pela instituição para a
não renovação ou suspensão do contrato do programa, que ﬁnancia de 50% a 100% dos encargos educacionais, dependendo da renda familiar
mensal bruta e do comprometimento dessa renda
com os custos da mensalidade.
Com taxa anual de 3,4%, o sistema tem juros
bem abaixo do que é encontrado na maioria das
instituições bancárias do país, sobretudo em meio
à crescente crise que o Brasil está vivendo.
Sobre a amortização, o prazo inicial é após
18 meses de encerrado o curso – o que também
é uma vantagem, pois se considerada a inﬂação,
em apenas 18 meses, só ela já engole quase todo
o valor ‘pago’ pelo Governo. O prazo para quitar a
dívida é de três vezes o período ﬁnanciado acrescido de doze meses. No caso de um curso com duração de quatro anos, por exemplo, o aluno tem 13
anos para amortizar o ﬁnanciamento (3 x 4 anos
do curso regular + 12 meses).
Podem requerer o ﬁnanciamento alunos com
renda familiar mensal bruta de até 20 salários
mínimos.
As inscrições podem ser feitas no SisFies durante todo o ano. O Fies é destinado a alunos regularmente matriculados em cursos superiores
presenciais não gratuitos, oferecidos por instituições cadastradas no programa e que tenham obtido resultados positivos nas avaliações do Sinaes - Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior.
Em Pindamonhangaba, todas as faculdades mantém convênio com o Ministério da
Educação.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
PARA O MÊS DE FEVEREIRO

Carnaval no shopping
Divulgação

No ﬁm de semana de carnaval,
o Shopping Pátio Pinda realiza um
evento para crianças, no qual haverá matinês, desﬁles de fantasias
e oﬁcinas de carnaval – tudo isso
com segurança e monitores para
acompanhar todas as atividades.
O “Carnaval Kids – Mamãe eu
quero ir lá” contará com uma programação especial para os dias 13,
14 e 15 de fevereiro, sempre das 15
às 20 horas – ﬁm de semana de carnaval.
Oﬁcinas de máscaras, desenhos
e colares de carnaval e pintura de
rosto são algumas das opções. Já
nos desﬁles, as crianças mais animadas e com as melhores fantasias
ganharão brindes. O evento acontece em parceria com o Cebrac, Chiquinho Sorveteria, CineFlix, Maktub e Berçário Infantil Giz de Cera.

Dia 11, às 9 horas – Sensibilização de Olericultura Orgânica –
Local: Sindicato Rural
Dia 12 e 13 – Processamento de
Produtos de Higiene e Limpeza
Local: bairro Rodeio
Dia 24, às 9 horas – Sensibilização de Turismo Rural
Local: Sindicato Rural
Dias 24, 25,26 e 27 – Hidráulica
II – Rede de Esgoto
Local: bairro Mandu

ESQUENTA
DE CARNAVAL

O Ópera Mix realiza, nesta quinta-feira (12), o Esquenta de Carnaval da casa. O evento terá a animação da Banda Espora e mulheres
VIP até a uma da manhã.

Divulgação

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
Dia 13 (sexta-feira)
15h – Oﬁcina de máscaras
16h – Oﬁcina de desenhos
17h – Oﬁcinas de colares de Carnaval
18h – Pintura em rosto
19h – Desﬁle de fantasias pelo Shopping

Dias 14 (sábado) e 15 (domingo)
15h – Oﬁcina de máscaras
16h – Oﬁcina de desenhos
17h – Oﬁcinas de colares de Carnaval
18h – Pintura em rosto
19h – Bailinho e desﬁle pelo Shopping

R EGISTRO CULTURAL

Eu vou pra Pindamonhangaba...

Altair Fernandes

OUTROS CARNAVAIS...
Aderindo ao clima pré-carnavalesco, a coluna Registro Cultural desta edição vai de marchinhas.
(angela.amorepaz.nom.br)

Mulher da Lua (marchinha)
Oh! Gagarin
Oh! Gagarin
(Bis)
Indo à Lua
Traz uma mulher pra mim

Falando em antigas marchinhas, impossível não relembrar
o sucesso de 1950, da sambista
Dircinha Batista (1922/1999):
‘Eu vou pra Pindamonhangaba’ .
A letra é de Pedro Caetano, nascido em Bananal e radicado no
Rio de Janeiro desde os 9 anos,
e de Wilson Batista, carioca de
nascimento. Eles teriam visitado Pindamonhangaba naqueles bons tempos em que havia
retreta no coreto do jardim da
praça Monsenhor Marcondes e
gostado tanto que resolveram
prestar a homenagem compondo a famosa marchinha.

Pindamonhangaba
(marchinha)

A mulher aqui da nossa terra
É pra mim de toda indiferente
Mas aquela que vier lá da lua
Essa vai dar base par’um tempo quente

Sambar aqui não quero mais
Eu já rasguei o meu cartaz
Esta grande barafunda me acaba
Eu vou pra Pindamonhangaba!

Esta é uma composição carnavalesca de autoria do
inesquecível musicista Antoninho Romão para o carnaval de 1962. Em sua edição do dia 4 de março daquele ano, o jornal Tribuna do Norte anunciou que a
marchinha havia sido um sucesso no carnaval de salão
de Pindamonhangaba e executada pela Corporação
Musical Euterpe no coreto do Jardim da Cascata (Praça Monsenhor Marcondes), “arrancando prolongados
aplausos dos assistentes”.

Fundação Dr. João Romeiro

O Sindicato Rural, em parceria
com o Senar - Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, dá início a
programação de cursos e treinamentos que são desenvolvidos durante todo o ano. A programação
de fevereiro está conﬁrmada. Os
cursos terão como sede o Sindicato Rural e propriedades rurais de
Pindamonhangaba. O órgão fornece apostila e certiﬁcado. As inscrições devem ser feitas no Sindicato
Rural e as vagas são limitadas. Mais
informações pelos telefones 36432144 e 3643-2214, ou pelo endereço
eletrônico sind.lucila@yahoo.com.
br.

Lá tem banda no coreto
Tem morena no jardim
Até logo, eu vou pra Pinda
Porque Pinda está pra mim!

É oportuna a observação de
que o coreto mencionado na letra ainda era o antigo, substitu-

EXPEDIENTE

letras.mus.br

Dircinha Batista
ído em 1954 quando a praça
foi completamente remodelada pelos artistas, professores
José Wadie Milad e João San
Martin (o coreto antigo foi reconstruído na praça Dom Pedro II, bairro do Santana, em
1968).
A banda continua sendo a
mesma, a quase bicentenária
Corporação Musical Euterpe.
Morenas bonitas, se não passeiam mais, pelo menos passam pela praça, mas quanto
ao jardim... infelizmente não
temos mais.
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cidade
Carnês do IPTU 2015
começam a ser entregues
Foi niciada nesta semana, a entrega dos carnês do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano de
Pindamonhangaba. A distribuição
é feita por meio dos Correios, mas
a segunda via pode ser obtida pela
internet, site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, clicar no link IPTU
2015. Neste ano são mais de 58
mil carnês.
O vencimento é dia 15 de
março e o Departamento de Arrecadação da Prefeitura informa
aos munícipes que não receberem os carnês em tempo hábil
para pagamento, que poderão
emitir a 2ª via dos boletos. De
acordo com informações da
Secretaria de Finanças, a estimativa de recebimento é de R$
25.891.837,82.
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OPções de PagamenTOs
• Cota única (com desconto de 10%);
• Cota dupla (com desconto de 5% cada);
• Pagamento em até 10 parcelas (com desconto de
2% até a data do vencimento).
o vencimento de 15 de março valerá para a cota única, a
primeira parcela da cota dupla, e também a primeira parcela
para aqueles que optarem pelo pagamento em até 10 vezes.
os demais vencimentos serão em todo dia 15 dos meses
subsequentes, até dezembro de 2015.

Unidades
escolares
recebem
serviços
de limpeza
A equipe da Subprefeitura de Moreira César
realizou na última semana a
limpeza em diversas unidades escolares do distrito. Os
trabalhos foram feitos desde
o início de janeiro e fazem
parte do cronograma de
serviços.
De acordo com a diretora de Obras da Subprefeitura, foram concluídas a
roçada e capina nas creches, escolas municipais
e outros espaços públicos. Este serviço também
contribui com a eliminação
de possíveis criadouros do
Aedes aegypti.

subprefeitura faz reformas em quadras esportivas
As quadras de esportes de
Moreira César estão recebendo melhorias. Os funcionários
da Subprefeitura têm feito
reformas em vários locais
destinados à prática esportiva.
A quadra da Vila São João, ao
lado do campo do Colorado,
recebeu nova pintura, conserto do piso e muretas e terá
nova iluminação.
A quadra do Mantiqueira
será reformada. Um raio caiu
nas proximidades e houve
a queda de uma árvore, que
danificou o piso da área da
Academia da Melhor Idade,
que será refeito.
A quadra do Pasin teve o
piso reformado e vai receber
nova demarcação para a prática de várias modalidades. Em
2014 o local também recebeu
melhorias.
Outro lugar que terá melhorias é a nova quadra do
Mantiqueira, construída por
meio de parceria com o Governo Federal. A quadra terá dois
vestiários com acessibilidade,
feitos pelos funcionários da
Subprefeitura. As obras estão
em andamento e, em breve,
a população poderá conferir
diversos eventos esportivos no
local.

Divulgação/Subprefeitura

reforma das quadras
oferece mais opção de
esporte e lazer à população

Moreira César sedia priMeira reUnião
preparatória para ConferênCia do idoso
Interessados em defender os
direitos dos idosos de Pindamonhangaba podem participar da
primeira reunião preparatória
para a 2ª Conferência Municipal.
A reunião é um espaço democrático, aberto à participação de representantes da sociedade civil e
de órgãos governamentais.
A primeira reunião acontece no Recinto São Vito, em Moreira César, nesta quarta-feira
(11), às 16 horas. A presidente
do Conselho Municipal do Idoso, Patrícia Campos, convida a
população para participar das

pré-conferências e da conferência.
A 2ª Conferência Municipal
será formada por quatro eixos
de avaliação e reflexão com o
objetivo de propiciar a reflexão
e a discussão sobre o protagonismo e empoderamento, e as
consequências nas transformações sociais como estratégia na
garantia dos direitos da pessoa
idosa. Os eixos são os seguintes:
gestão (programas, projetos e
ações), financiamento, participação e direitos humanos da
pessoa idosa.

Confira o CronograMa das deMais pré-ConferênCias:

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) apresentou,
na última sessão ordinária da
Câmara realizada no dia 02
de fevereiro, requerimento no
qual solicita estudos e providências da atual Administração visando a implantação do
“Programa Saúde da Família”
(PSF) no bairro Morumbi. O
PSF atenderá aos moradores
do Morumbi e de outros bairros adjacentes, como Água
Preta, Vila Suíça e Andrade.
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
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 do PSF. Assim, esses
profissionais e a população
acompanhada criam vínculos
de corresponsabilidade, o que
facilita a identificação e o
atendimento aos problemas de
saúde da comunidade.
“O Morumbi e o bairro da
Água Preta tem uma população grande e o PSF ajudará
a todas as famílias que neles
residem, pois terão mais um
local de atendimento médico nas proximidades de suas
casas. Continuamos, desta
forma, priorizando a saúde
da comunidade”, ressaltou
o vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi.
AssessoriA
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Vereador dr. Marcos aurélio Villardi

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

Ricardo Piorino cobra
conclusão das obras do espaço
destinado aos feirantes
“Lentidão na finaLização da reforma
incomoda feirantes e popuLação ”
AssessoriA

de
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AssessoriA

O vereador Martim Cesar João Bosco. O vereador
(DEM) reitera ao Prefeito pede a sinalização princiVito Ardito providências palmente na ciclovia, pois
junto ao departamento com- há grande fluxo de veículos
petente, para que seja co- que trafegam pela referida
locada uma caçamba para via, e muitos não respeitam
coleta de lixo, na Estrada a sinalização colocando em
Manoel Ignácio de Miranda, risco a segurança dos ciclisno bairro do Ribeirão Gran- tas que transitam pelo local.
Grade de proteção para
de, mais precisamente próboca de lobo
ximo a Igreja São José, pois
O vereador Martim Ceos moradores estão tendo
dificuldade para descartar sar reitera mais uma vez
o lixo doméstico, tendo em ao Executivo, providências
vista que a caçamba mais junto ao departamento compróxima está localizada a petente, visando a colocação
mais ou menos quatro qui- de uma grade de proteção na
boca de lobo localizada na
lômetros de distância.
Sinalização da ciclovia rua Rubião Júnior, na altura
da rua São João Bosco do nº 192, em frente ao ponto
O vereador Martim Ce- de ônibus das linhas Guasar solicita ao Prefeito Vito ratinguetá e Taubaté.“As
Ardito providências junto ao condições que a mesma se
departamento competente, encontra, coloca em risco a
para que sejam feitos estu- segurança dos passageiros
dos visando melhorias na de transporte coletivo no
sinalização horizontal em momento do embarque e
toda extensão da rua São desembarque”.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Roderley Miotto vota
contra a cobrança da nova
taxa de iluminação pública
“desde 2013 venho aLertando a administração sobre o
probLema da iLuminação púbLica que passou a ser responsabiLidade dos municípios. quem vai pagar a conta?”

Fotos: AssessoriA

de
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Vereador ricardo Piorino

sível”, observou Piorino.
Araretama/Arco-Íris
Ricardo Piorino solicitou também providências
da Administração para a
limpeza e eliminação de
bichos nocivos na “Casa
do Jovem”, localizada no
residencial Arco-Íris - Araretama.
Santa Luzia/São Judas
Atendendo solicitação
dos moradores dos bairros
Santa Luzia/São Judas, o
vereador Ricardo Piorino
solicitou providências junto
à Secretaria de Obras para
o recapeamento do piso
asfáltico de diversas ruas
e avenidas destes bairros,
bem como a pintura das
sinalizações de trânsito
necessárias.

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Os vereadores Professor Osvaldo (PMDB) e Carlos Eduardo de
Moura – Magrão (PPS) afirmam
que são contrários a transposição
do Rio Paraíba do Sul. Segundo
eles, a transposição das águas vai
prejudicar o fornecimento e a qualidade da água na RMVale - Região
Metropolitana do Vale do Paraíba.
Essa é maior seca já registrada nos
últimos 80 anos e, segundo estudos,
se não chover nesse verão e no
próximo - de 2016 - a chuva não
vier em quantidade suficiente, o
Rio Paraíba do Sul se tornará um
novo Cantareira.
O pesquisador da Coppe/UFRJ,
Paulo Carneiro, afirmou que a RMVale e o estado do Rio de Janeiro
não têm outro manancial que possa
ser suprido além do Paraíba do Sul.
E com a quantidade de usos que essa
bacia já tem, uma retirada adicional,
na verdade, trará consequências
imediatas.
O Governo de São Paulo lançou
no dia 30 de janeiro, o “Projeto de
transposição do Rio Paraíba do
Sul”, o qual prevê o desvio de parte
de suas águas para socorrer as represas de São Paulo. De acordo com
reportagem veiculada no último
domingo, dia 1º, no “Fantástico” da
Rede Globo, o Rio Paraíba do Sul
pode não ter água para socorrer o
Sistema Cantareira, devido a maior
seca registrada pela qual o rio vem
passando.

Vereador MartiM cesar

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) vem desde 2013 preocupado com o problema da iluminação
pública, cuja manutenção deverá
ser realizada pelo município a partir
de 2015.
“Encaminhei o requerimento
n° 1292/2013, de 15 de fevereiro
de 2013, solicitando ao Executivo
informações com relação ao serviço

O vereador Ricardo Piorino (PDT) está cobrando da
Administração Municipal a
finalização da reforma do
espaço que abriga a Feira
Livre em nossa cidade. De
acordo com o vereador, as
reformas ainda encontramse inacabadas, faltando
alguns detalhes, especialmente o fechamento lateral,
pois a cobertura não foi
suficiente para proteger o
local, expondo não só os
alimentos, bem como os
próprios feirantes e clientes ao sol e à chuva. “Os
munícipes que frequentam
o local e os feirantes que lá
trabalham estão impacientes, aguardando da Administração a conclusão da
reforma o mais rápido pos-

de
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de iluminação pública, que passaria
a ser de obrigação das prefeituras a
partir de 1º de janeiro de 2015. Em
2014, reiterei estas informações através dos requerimentos 1207/2014 e
1969/2014, porém até o momento
nenhuma informação concreta me
foi passada, e isto nos preocupa,
pois quem pagará esta conta? Como
o município pretende absorver esta
carga de responsabilidade que está
sendo repassada? Como será feito
com relação a mão de obra desta
nova responsabilidade? São estas

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

as perguntas que fazemos e ainda
não obtivemos a resposta”, explica
o vereador Roderley Miotto.
Preocupado com as principais
condutas e procedimentos a serem
adotados em relação a transferência
dos ativos de iluminação pública da
união aos municípios, bem como
a mão de obra e o pagamento dos
custos, o vereador Roderley Miotto
protocolou novamente um requerimento reiterando ao Executivo
Municipal as informações, sobre a
cobrança da CIP – Contribuição de
Iluminação Pública e se a prefeitura
já começou a fiscalizar as condições
dos braços de iluminação pública
que foram transferidos ao município.
“Trata-se de um assunto seríssimo, pois toda a mão de obra agora
tem que ser feita pela prefeitura, ou
empresa contratada, não podemos
esperar para tomar atitudes.
Tem cidades que esta cobrança
não foi aprovada pela Câmara, inclusive já existe uma liminar dada
contra este novo tributo. Votei contra
esta cobrança que onera mais ainda
a população. Vou buscar junto ao
Ministério Público respaldo contra
a cobrança de mais este imposto”,
destaca o vereador Roderley Miotto.

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
Assistentes

AssessoriA

de

de

No reservatório de Jaguari,
em São Paulo, se planeja fazer
a transposição do Rio Paraíba
do Sul, obra apontada como uma
das soluções para o problema da
falta d’água em São Paulo. Segundo o projeto, seis motores vão
bombear de 5 mil a 8 mil litros
de água por segundo do Paraíba
do Sul por 20 Km até a represa
de Atibainha, que faz parte do
sistema Cantareira. O objetivo
é abastecer 2 milhões dos 22 milhões de habitantes da Grande São
Paulo. Mas, segundo o especialista em recursos hídricos, Edilson
Andrade, para isso acontecer, os
reservatórios do Paraíba do Sul
precisam se recuperar primeiro.
“Nesta situação de crise, não daria
para passar esse volume para São
Paulo”, afirmou Edilson Andrade
durante entrevista.
O vereador Professor Osvaldo enfatiza que “repudia o referido projeto, o qual, em 2014 foi
condenado por uma Comissão de
Especialistas que fez um estudo
do Paraíba do Sul, encomendado
pelo Governo do Rio de Janeiro,
que desaconselhou qualquer obra
de transposição. “Na próxima
sessão encaminharei, junto com
o Vereador Magrão, uma moção
de repúdio ao Governador de São
Paulo, como forma de protesto
contra a transposição”, finalizou
o Professor Osvaldo.

C o m u n i C A ç ã o /CVP

“principaL meta do psf é atuar em ações de
prevenção , promoção e recuperação de saúde da comunidade ”

Martim Cesar reitera colocação Vereadores Professor
de caçamba para coleta de lixo Osvaldo e Magrão são contra
no Ribeirão Grande
a transposição do Rio Paraíba

de

Dr. Marcos Aurélio
cobra implantação do
PSF no bairro Morumbi
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Vereadores Magrão

e

Professor osValdo

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

Moradores apresentam
diversas sugestões na
Audiência Pública da
Mobilidade Urbana
reunião aberta aconteceu na quinta-feira, dia 05
de fevereiro, e reuniu autoridades municipais,
vereadores e munícipes de pindamonhangaba
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

A Câmara de
Pindamonhangaba
sediou na quinta-feira, dia 05 de fevereiro, entre as 17h30 e
20h30, a Audiência
Pública do Plano de
Mobilidade Urbana.
O ato foi presidido
pelo Secretário de Planejamento de Pindamonhangaba, arquiteto Jorge Ricardo
Baruki Samahá e contou com a presença dos vereadores Carlos Eduardo de
Moura – Magrão (PPS) – que representou o Presidente da Câmara, vereador
Felipe César –, Roderley Miotto (PSDB), Martim Cesar (DEM), Osvaldo
Macedo Negrão – Professor Osvaldo (PMDB) e José Carlos Gomes – Cal
(PTB), do Secretário de Obras e Serviços, engenheiro José Antônio Rodrigues
Alves – Pexão e do Secretário de Habitação, Kennedy Flores Campos.
Em constante desenvolvimento e para garantir a Mobilidade Urbana, o
Município, por meio da Secretaria de Planejamento, está realizando a elaboração de um plano e esta foi a primeira Audiência Pública sobre o assunto.
O processo de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, conhecido como
PMUP, obedece os preceitos da Lei Federal nº 12.587/12.
A colaboração dos munícipes é muito importante e nesta audiência alguns
dos presentes apresentaram sugestões sobre transporte público, transporte
coletivo e de cargas, acessibilidade para pessoas com deficiência, entre outros
assuntos.
Entre as sugestões apresentadas destacaram-se a ampliação das ciclovias/
ciclofaixas em todas as regiões da cidade; a possibilidade de interligação do
centro ao Distrito de Moreira César por transporte ferroviário; a implantação
de linhas integradas ligando as regiões mais distantes da cidade com uma
única tarifa e a padronização de calçadas e equipamentos urbanos (toldos,
marquises e etc) na região central e bairros próximos. Também foi apresentada
a questão do rebaixamento da linha férrea no centro da cidade como forma de
solucionar o problema do trânsito nesta região e facilitar a vida de pedestres
e motoristas. As autoridades também tiveram tempo para apresentar suas
propostas e, em sua grande maioria, concordaram com os itens apontados
pelos munícipes que usaram a tribuna. A ordem de apresentação seguiu a
listagem de inscrições prévias.
Próxima audiência
No dia 12 de março, a Prefeitura irá realizar a segunda Audiência Pública,
no mesmo horário (a partir das 17h30) e local (Câmara de Pindamonhangaba).
Além disso, também estão sendo realizadas reuniões técnicas no auditório da
Prefeitura e estão previstas outras reuniões com a comunidade. No dia 04 de
março, das 18 às 21 horas, a região Leste poderá se manifestar a apresentar
suas sugestões no encontro que acontece no Centro Comunitário do bairro.
Já no dia 05 de março, no mesmo horário, a população do Centro terá a
oportunidade de apresentar suas sugestões na ETEC “João Gomes de Araújo,
também das 18 às 21 horas.
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

ComuniCAção

imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783)
e robson Luís monteiro (mtb 18.021)

teLefones:
(12) 3644-2275 e 3644-2279
www.CAmArAPindA.sP.gov.br
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Cotidiano
Pinda abre inscrições para
concurso de logomarca
Estão abertas as inscrições
para o Concurso de Logomarca da Incubadora de Empresas. O prazo para o envio dos
trabalhos (arte) é até dia 25 de
março. A comissão julgadora
fará as análises entre os dias
30 de março e 3 de abril, o resultado será divulgado dia 8
de abril.
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, selecionará a logomarca
oficial que será lançada como
símbolo da Incubadora. O concurso é aberto a todos interes-

sados e a participação é individual.
O trabalho deverá ser enviado por meio do e-mail logo.incubadora@pindamonhangaba.
sp.gov.br, devendo constar no
campo “assunto” a indicação
Concurso Logomarca Incubadora. A inscrição também pode
ser efetuada por meio da entrega da ficha de inscrição devidamente preenchida, assinada e
contendo a arte da logomarca,
no Setor de Protocolo da Prefeitura.
De acordo com o regulamento,
o envio do e-mail deverá ser rea-

lizado em um único anexo com a
ficha de inscrição contendo a arte
e os dados pessoais, devidamente
assinada, digitalizada em formato PDF, com no máximo 20 mb,
e o participante se compromete a
entregar a arte final da logomarca
no arquivo original, caso o trabalho seja selecionado.
Poderão participar trabalhos
originais e inéditos, produzidos
em qualquer técnica, sem limitação de uso de recursos gráficos. A logomarca não deverá
ser assinada ou conter alguma
marcação de identificação do
participante. O primeiro lugar

receberá um notebook como
prêmio, oferecido por uma instituição parceira.
Conheça a incubadora
A Incubadora de Empresas é um espaço que serve de
oportunidade para empreendedores com boas ideias. Está localizada na avenida Albuquerque Lins, 138, São Benedito.
Foi fundada em 12 de abril de
2007 com o objetivo principal
de auxiliar o desenvolvimento
das micro e pequenas empresas
que buscam desenvolver ideias
inovadoras. Oferece suporte
administrativo, mercadológico

Cidade tem 15
notificações
de dengue em
fevereiro

Ações sOBRe MOBilidAde URBAnA
COntinUAM Até diA 16 de MARçO
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Planejamento, está
realizando a elaboração do
Plano de Mobilidade Urbana.
No dia 5 de fevereiro houve
a primeira Audiência Pública na Câmara de Vereadores.
Quatro munícipes se inscreveram para fazer as propostas
e posteriormente os microfones foram abertos aos vereadores.
Nesta audiência pública, a
equipe da Secretaria de Planejamento recebeu sugestões
e informações sobre acessibilidade, ciclovias, conserto de
calçadas, calçadas com obstáculos, integração no transporte coletivo, mais linhas de ônibus, entre outras.
O Plano de Mobilidade Urbana atende a Lei 12.587/2012.
A população pode fazer sugestões sobre melhorias para circulação viária de pedestres,
transporte público, transporte
de cargas, áreas de estacionamento, horário de carga e

Divulgação

A primeira audiência sobre mobilidade ocorreu na Câmara de Vereadores
descarga, transporte coletivo,
entre outras.
Entre os dias 24 e 27 de fevereiro haverá mais uma etapa
de reuniões participativas no
auditório da Prefeitura. Os en-

contros acontecem entre 8 e 11
horas. Dia 4 de março haverá
uma reunião aberta no bairro
Cidade Nova, no centro comunitário, e no dia 5 na Etec João
Gomes de Araújo. O horário de

e consultoria de especialistas
de diversas áreas.
A empresa é acompanhada
em todas suas etapas de desenvolvimento, desde seu planejamento até sua consolidação
no mercado. A Incubadora de
Empresas de Pindamonhangaba exerce seu papel social e
econômico oferecendo oportunidades de desenvolvimento
sustentável para micro e pequenas empresas, fomentando
o crescimento dos negócios e,
por conseguinte a geração de
empregos, renda e desenvolvimento da região.

ambas é das 18 às 21 horas.
As sugestões também podem ser registradas pelo site
www.pindamonhangaba.sp.
gov.br, basta clicar no banner
Mobilidade Urbana.

Até o dia 6 foram registradas 15 notificações da
doença. Deste número,
três casos autóctones foram confirmados. A equipe
da Prefeitura conta com o
apoio da população para
evitar que o município sofra uma epidemia.
Em janeiro deste ano, a
cidade teve 144 notificações
de dengue, sendo oito casos
autóctones, um importado e 49 foram descartados.
Os demais estão aguardando os resultados. No mesmo período do ano passado houve 103 notificações,
confirmados 15 casos autóctones, seis importados e
82 foram negativos.
Nos dias 6 e 7 a cidade
promoveu a Mobilização
Nacional, solicitada pelo
Ministério da Saúde. As 21
unidades de saúde realizaram várias ações nos bairros, e no sábado (7) a equipe do Controle de Vetores
fez arrastão, bloqueio e
nebulização em bairros de
Moreira César.

Bairros recebem serviços de manutenção
A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza, ininterruptamente, serviços de manutenção
em todos os bairros da cidade.
Entre os dias 28 de janeiro e 4
de fevereiro, foram realizadas
limpeza, capina, roçada, retirada de entulho, ações do Pega-tudo e na área rural.
Limpeza, capina e roçada
foram realizadas nos seguintes locais: Estrada Municipal
Alcides Soares de Oliveira, Cidade Nova, Araretama, Jardim
Princesa, Cidade Jardim, Lago
Azul, Praça São Paulo, Praça do
Quartel, Centro de Saúde, Anel
Viário, Jardim Eloyna, centro,
Maria Áurea e Nova Esperança.
A equipe do setor rural fez
a manutenção nas estradas:
Bicas, do Boia, Santa Rita, Cerâmica e Oliveiras. Também

executou terraplanagem no
Araretama.
Já a equipe de retirada de
entulho atuou na rotatória próxima ao Aterro Sanitário, av.
Nicanor Ramos Nogueira, escola Regina Célia, Cel. Homero da
Silveira, av. Nicanor Ramos Nogueira (Araretama), residencial
Maria Áurea, Maricá e Cidade
Nova.
Pega-tudo
A equipe do Pega-tudo realizou, entre os dias 2 e 5 de fevereiro, capina, varrição e limpeza
geral, nos bairros Cidade Jardim,
Jardim Princesa, Lago Azul, totalizando 59 viagens de caminhão
para a retirada de entulho.
Nesta semana, de 9 a 12 de
fevereiro, o Pega-tudo será realizado no Lessa, Quadra Coberta
e Campos Maia.

Divulgação DSM

Roçada, capina e limpeza de área verde na rua Argemiro Cypriano de Oliveira – Crispim
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MARCHINHAS

Fotos: Divulgação

Pindenses vencem Festival

Campeão: Trofeu Alarico Corrêa Leite para a marchinha A Confete e Serpentina,
de Guilherme Ribeiro. Melhor interprete
foi Valquiria Gonçalves

Como nasceu a
marchinha de
carnaval

O Festival de Marchinhas “Hélio Camargo” garantiu o lazer e a diversão
de um grande e variado
público que esteve no Largo do Quartel no último
ﬁnal de semana, conferindo a apresentação de 20
das 36 composições inscritas para o evento.
Após dois dias de ensaios e outros dois de
apresentações, 10 composições foram escolhidas
pelos jurados para a ﬁnal
na noite de domingo (8).
Entre as escolhidas,
oito foram de Pindamonhangaba. Muitas delas
sobre problemas atuais,
como a crise hídrica e os
desvios ﬁnanceiros na Petrobras, além de outras
situações do cotidiano,

S

ucesso no Brasil nos carnavais entre os
anos 20 e 60, a marchinha é um gênero
de música popular que foi dando lugar
aos sambas enredo. Ela é descendente
das marchas populares portuguesas, partilhando
com elas o compasso binário das marchas militares, embora seja mais acelerada, com melodia simples e viva. Destaca-se, por exemplo, a marchinha
Vassourinha de 1912 e A Baratinha, de 1917.
A verdadeira marchinha de carnaval brasileira
surgiu no Rio de Janeiro e atingiu seu apogeu com
intérpretes como Carmem Miranda, Dalva de Oliveira e Silvio Caldas, entre outros.
O gênero teve seu apogeu nos anos 30, 40 e
50. A primeira música feita exclusivamente para
o carnaval carioca foi “Ó abre alas”, da maestrina
Chiquinha Gonzaga, composta em 1899. Destacamos ainda “Chiquita Bacana”, “O Teu Cabelo Não
Nega” e “Mamãe eu Quero”.
Mesmo com o sucesso dos sambas enredo, muitas cidades revivem as antigas marchinhas e criam
novas letras para a alegria de muitos foliões.

Melhor Figurino
foi para Rafael,
Fabiana e Rute
da marchinha
Atrás do Tá Tá
Tá

como amores de carnaval,
os fofoqueiros de plantão
e o carinho pela cidade.
Para o casal Fábio e
Érica, moradores do bairro Boa Vista, o festival foi
um sucesso. Levando os
ﬁlhos Lara, Felipe e Vitor
- todos de fantasia - o casal já tinha ido em 2014,
pois gostaram do ambiente familiar do evento.
Essa também é a opinião de Marcos Dias Robim, um dos muitos componentes da torcida da
marchinha “Só mais um
Golinho”, que juntos somaram mais de 50 pessoas
e se divertiram de forma
saudável com toda a família.
Os compositores Marcos e Wesley, da mar-

chinha “Todo Mundo
na Avenida...Criançada
Reunida” também se animaram em participar pela
diversão. “É importante
que nossas famílias possam
participar desse ambiente
tão gostoso”, disse Marcos
Germano.
Para Hélio Antonio Donola de Camargo, um dos
ﬁlhos do homenageado e
também jurado, as composições estavam com
uma grande qualidade. “O
festival conseguiu reunir
pessoas de todos os lugares da cidade, bem como
de idades e classes sociais
diferentes. Isso foi muito
importante”, enfatizou.
Camargo agradeceu em
nome de toda a sua família, a homenagem ao seu

Troféu

1º

“Alarico Corrêa Leite”

2º

“Zé Sambinha”

3º

“Celso Guimarães”

4º

“Maestro Arthur dos
Santos”

Premiação

pai. Ainda parabenizou a
administração da cidade
pela realização da festa e
salientou que a exemplo
de seu pai, que era um
verdadeiro empreendedor
social, o festival buscou o
bem estar de toda a população.
A cantora Valquíria
Gonçalves, ganhadora dos
prêmios de Melhor Intérprete e de Melhor Marchinha, também gostou muito
de ter participado. “Fiquei
surpresa e muito satisfeita
com o resultado. Quero dividir esse prêmio com toda
a população que veio aqui
para nos prestigiar e garantiu uma festa tão bonita”,
disse a vencedora.

Marchinha - Autor

R$ 2.414,30

A CONFETE E SERPENTINA
GUILHERME RIBEIRO

R$ 1.218,35

SÓ MAIS UM GOLINHO
HAMILTON VIEIRA

R$ 609,55

TODO MUNDO NA AVENIDA...
CRIANÇADA REUNIDA
WESLEY LOPES E MARCOS FERRAZ
VEM QUE A FESTA É SUA
JOÃO ANTONIO ROMÃO NETO

Melhor Torcida 2015
“Franco Neto”

A PERERECA DA MARICOTA
HAMILTON FARIA

Troféu Melhor Intérprete
2015 “Hélio Camargo”

VALQUIRIA
A CONFETE E SERPENTINA

Melhor Figurino 2015

RUTE, RAFAEL E FABIANA
ATRÁS DO TÁ TÁ TÁ

Casal Fábio e Érica, com os ﬁlhos Lara,
Felipe e Vitor

Quarto lugar, troféu Maestro Arthur dos Santos,
marchinha Vem Que a Festa é Sua

Segundo lugar, troféu Zé Sambinha, marchinha
Só Mais um Golinho

Melhor torcida, A Perereca da Maricota,
levou troféu Franco Neto

Robim e seus amigos prestigiaram o evento

Jurados durante avaliação das apresentações

BANDA WALE SOM

A dupla Marcos e Wesley ﬁcou com o terceiro lugar, troféu Celso Guimarães, com a marchinha Todo
Mundo na Avenida... Criançada Reunida. Na foto, a dupla e seus torcedores
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carnaval
Tribuna do Norte
marcos Vinício Cuba

Moreira faz a festa com Juca teles
A tarde de sábado (7) foi com
grande festa em moreira César.
o bloco Juca Teles percorreu as
ruas do distrito e foi agregando
a multidão até a praça do Vale
das Acácias. Este foi o pré-carnaval e até o dia 17 a população
pode aproveitar a programação
oferecida pela prefeitura de pindamonhangaba.
O desfile do bloco de São
luiz do paraitinga contou com
o apoio de várias secretarias e
departamentos da prefeitura de
pindamonhangaba e com a polícia militar, que garantiu a segurança de todos os foliões. As
famílias foram brincando o carnaval durante o percurso, como
é o caso de margarida santos,
moradora da Vila são Benedito.
“Vim pular com as minhas netas
e gostei bastante. Foi ótimo a

marcos Vinício Cuba

prefeitura ter trazido este evento carnavalesco para moreira.”
‘sentindo a passagem do
tempo, do céu e do purgatório’
há anos Benito Campos, presidente do bloco, conta que o Juca
Teles e a banda Estrambelhados
ficam muito felizes em vir a Pinda. Ele disse que aguarda a cidade “em peso” no dia 14, no largo
do Quartel.
o bloco UR 8 foi organizado
por um grupo de amigos do futebol. Eles são de moreira César e aproveitaram o Juca Teles
para “Cair na Folia”. Ao todo, 90
foliões colocaram os abadás do
UR 8 e curtiram a festa carnavalesca no distrito.
Multidão acompanhou o
bloco até a praça do Vale
das Acácias

Legenda

Carnavila é suCesso no Distrito
AnA CAmilA CAmpos
***
O ano de 2015 pode ser considerado um marco na história do
carnaval de Moreira César. Pela
primeira vez, a região contou com
um circuito carnavalesco, que
arrastou os foliões por um percurso de 2,5 km, saindo da Vila São
Benedito, passando pela Vila São
José e chegando na praça central
do Pasin. O Carnavila, que aconteceu no último domingo (8), foi
uma espécie de esquenta para a
folia deste ano e, além de divertir
os presentes, que foram se juntando conforme o caminhão fazia

Gérson Leme
agitou os presentes

Divulgação

Evento beneficente vai reverter a
renda arrecadada à Apae
o percurso, a iniciativa teve um
cunho beneficente pois,tanto na
concentração, na Vila São João,
assim como na chegada na praça
do Pasin, esteve presente uma
barraca da Apae – Associação
dos Pais e Amigos dos Excepcionais e toda renda obtida durante
o evento será revertida para a
instituição.
Formato
O evento iniciou com uma concentração às 10 horas na praça
ao lado do campo do Colorado, na
Vila São João, com trio elétrico
tocando marchinhas e relembrando os velhos carnavais. A saída
para o percurso, em parceria com
o bloco do Cupim, foi às 16 horas,

culminando na chegada à praça
do Pasin, onde uma banda ao
vivo deu sequência à folia carnavalesca até o início da noite.
Avaliação
O organizador do evento, Gerson Leme, avaliou essa primeira
edição como excelente, especialmente por ser a estreia, com o objetivo de se consolidar como mais
uma atração para Moreira César.
“Acredito que vários fatores
contribuíram para o sucesso. O
projeto, que nasceu junto com o
bloco do Cupim em 2011, a organização, o lado solidário com a
Apae, o apoio da Prefeitura, nosso
foliões e todos que abraçaram o
bloco”, destacou.

O presidente da Amorpas
– Associação de Moradores do
Pasin, Jorge Gonçalves, considerou a iniciativa um sucesso,
pois a Quadra de Futsal, mais da
metade da área da futura praça
Espaço Pasin e ruas e

avenidas próximo à Quadra,
ficaram tomadas de foliões.
“Foi um evento de muita animação e diversão, uma festa para
todas as idades, sem nenhum
incidente. Foi maravilhoso, um
sucesso”, comemora.
marcos Vinício Cuba

marcos Vinício Cuba

Legenda

Carnavila atraiu público de todas as idades

Foliões brincaram ao longo de um percurso de 2,5 km
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº. 5145 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e nos termos do inciso IV do artigo 11º, da Lei Municipal
nº. 5.555, de 17 de julho de 2013,
D E C R E T A:
Art. 1º.
Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$ 4.188.000,00 (Quatro
milhões cento e oitenta e oito mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente
exercício, classificados nas seguintes dotações:
02.00

ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE

R$ 62.000,00
R$ 1.000,00

02.30 Departamento de Contratos e Convênios
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (14)
04.122.0004.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (15)

R$
R$

R$ 30.000,00

03.40 Departamento de Lazer de Moreira César
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (42)
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

R$

5.000,00

12.33 Departamento Pedagógico/ Serv. Atend. Criança - Creches
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
12.365.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (422)

R$ 240.000,00

12.40 Departamento de Cultura
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (435)

R$ 42.000,00

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

R$

1.000,00

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

1.000,00

R$ 37.000,

16.00 Secretaria de Relações Institucionais
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (560)
04.122.0004.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (561)
04.122.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (562)

R$ 63.000,00
R$ 19.000,00
R$ 2.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Art. 2º.
Os recursos remanejados pelo artigo anterior correrão por conta de anulação das
seguintes dotações orçamentárias:
R$ 21.000,00
R$ 6.000,00
R$ 1.000,00

05.30 Departamento de Agricultura
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (83)

R$ 60.000,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

06.20 Departamento de Projetos e Obras Públicas
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (115)
04.122.0004.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (116)

R$ 39.000,00
R$ 12.000,00

08.00

R$ 25.000,00
R$ 8.000,00

SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO

07.40 Departamento de Meio Ambiente
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (154)

R$ 50.000,00

07.60 Departamento de Administração do Parque da Juventude
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (168)

R$

5.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

08.20 Departamento de Obras e Viação
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (182)
04.122.0004.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (183)

R$ 200.000,00
R$ 4.000,00

08.30 Departamento de Serviços Municipais
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (188)

R$ 136.000,00

08.50 Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1002
Construção Pontes/ Passagens Subterrâneas
15.451.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (221)
R$ 808.000,00
10.00

06.40 Departamento de Planejamento
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (130)
04.122.0004.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (131)

08.00

R$

12.31 Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
12.361.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (398)
R$ 172.000,00
12.361.0004.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (399)
R$ 48.000,00
2030
Obrigações Tribut./ Contribut
12.361.0013.1
3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas (408) R$ 6.000,00

16.00
R$

R$ 25.000,00
R$ 7.000,00

3.000,00

05.10 Gabinete do Secretário
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (67)
04.122.0004.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (68)
04.122.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (69)

07.00

12.00

15.10 Gabinete do Secretário
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (540)

04.30 Departamento de Assuntos Jurídicos
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (58)

06.00

11.15 Fundo Municipal de Saúde/ Vigilância em Saúde
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
10.305.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (359)

15.00
R$

04.10 Gabinete do Secretário
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (46)

05.00

7.000,00
1.000,00

SUB PREFEITURA DE MOREIRA CÉSAR

03.20 Departamento de Obras e Serviços de Moreira César
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (25)

04.00

Manutenção da Folha de Pagamento
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (350)
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (352)

12.20 Departamento de Administração da Educação
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
12.361.0004.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (383)

02.10 Gabinete do Prefeito
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (1)
04.122.0004.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (2)

03.00

2019
10.303.0004.1
10.303.0004.1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

10.30 Departamento de Recursos Humanos
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (286)
04.122.0004.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (287)
2004
Manut. da Administração de Órgão Afins
04.128.0005.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (292)
10.40 Departamento de Segurança
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (295)
11.00

R$ 516.000,00
R$ 81.000,00
R$ 326.000,00

R$ 81.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.11 Fundo Municipal de Saúde/ Gestão
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
10.122.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (310)

R$ 298.000,00

08.10 Gabinete do Secretário
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (178)
04.122.0004.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (179)
04.122.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (180)

R$ 40.000,00
R$ 17.000,00
R$ 4.000,00

08.20 Departamento de Obras e Viação
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (184)

11.12 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB)
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
10.301.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (320)
R$ 312.000,00
1025
Equipamentos em Geral
10.301.0020.5
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (322) R$ 10.000,00

R$ 61.000,00

11.13 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
10.302.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (329)
R$ 167.000,00
10.302.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (331)
R$ 815.000,00

08.30 Departamento de Serviços Municipais
2010
Serviço de Limpeza Pública
15.452.0008.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (194)
2034
Fornecimento de Energia Elétrica
15.452.0026.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (195)

R$ 643.000,00
R$ 165.000,00

08.40 Departamento de Municipal de Trânsito
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (200)

09.00

R$

7.000,00

11.15 Fundo Municipal de Saúde/ Vigilância em Saúde
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
10.305.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (357)

R$ 119.000,00

11.40 Departamento de Assistência Social de Moreira César
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
08.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (375)
08.122.0004.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (376)

R$ 3.000,00
R$ 12.000,00

SECRETARIA DE FINANÇAS
12.00

09.10 Gabinete do Secretário
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (233)
04.122.0004.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (234)

R$ 21.000,00
R$ 7.000,00

09.30 Departamento de Licitação e Compras
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (254)
04.122.0004.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (255)
04.122.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (256)
10.00

R$ 46.000,00
R$ 7.000,00
R$ 2.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

10.20 Departamento de Administração
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (276)
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
04.122.0005.1
3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros- P. Física (281)
10.50 Departamento de Informática
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (303)
11.00

R$ 30.000,00

12.30 Departamento Pedagógico
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
12.361.0004.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (397)

R$ 23.000,00

12.34 Departamento Pedagógico/ Ensino Pré Escolar
2030
Obrigações Tribut./Contribut
12.365.0012.1
3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas (434) R$
13.00

R$ 66.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.25 Departamento de Gestão Educacional
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
12.361.0004.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (395)

6.000,00

SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

R$ 326.000,00

13.20 Departamento de Esportes
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (463)

R$ 165.000,00

R$

13.30 Departamento de Lazer
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (478)

R$ 63.000,00

1.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.00

11.11 Fundo Municipal de Saúde/ Gestão
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
10.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (308)

R$ 152.000,00

11.12 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB)
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
10.301.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (316)
10.301.0004.5
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (317)

R$ 600.000,00
R$ 1.000.000,00

11.13 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
2025
Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.302.0020.1
3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros- P. Física (338)
R$ 12.000,00
10.302.0020.5
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (339)
R$ 10.000,00
11.14 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Farmacêutica

RESOLVE
Art. 1º Designar o Senhor Bruno José Pestana Salgado (Veterinário do Departamento de
Agricultura) como leiloeiro para o futuro processo de leilão de animais.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Secretário de Governo e Integração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm/Memo nº 108/2015-DLC

R$ 13.000,00

Art. 3º.
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.388, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

15.10 Gabinete do Secretário
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (538)

- CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE
CONVOCAÇÃO – 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data e
local abaixo, para a realização da “3ª Reunião Ordinária de 2015” , cuja pauta vem a seguir:
Pauta:

D E C R E T A:

-

Informes
Atas
Deliberação dos recursos FUMCAD
Outros assuntos pertinentes ao Conselho

Dia:

10/02/2015 (terça-feira)

Horário:

17h (dezessete horas)

Local:

Auditório da Prefeitura Municipal

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público)
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

Art. 2º.
Os recursos transpostos pelo artigo anterior correrão por conta de anulação das
seguintes dotações orçamentárias:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Art. 2º.
10.00

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO
DE JOÃO PAULO RIBEIRO SOUZA, REQUERIDO POR HELLEN CRISTINE RIBEIRO SOUZA PROCESSO Nº0007615-21.2010.8.26.0445.
O(A) Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível do Foro de
Pindamonhangaba, Comarca de de Pindamonhangaba do Estado de São Paulo, na forma da lei,
etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 23/04/2014 16:25:33, foi decretada a INTERDIÇÃO de JOÃO PAULO RIBEIRO
SOUZA, CPF 417.488.538-99, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente
os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Hellen
Cristine Ribeiro Souza. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias,
e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Pindamonhangaba em 01 de
dezembro de 2014.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

R$

4.000,00

R$

6.000,00

SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.10 Gabinete do Secretário
2021
Oper. e Manut. e Física, Desporto e Lazer
27.812.0017.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (462)

13.00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.31
Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental
2018
Operação/ Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0013.1
3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros- P. Física (406)
R$ 12.000,00
2046
Operação/ Manutenção – Ensino Fundamental/QESE
12.361.0025.5
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (413)
R$ 51.000,00
Art. 3º.
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm

13.00

Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

10.20
Departamento de Administração
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
04.122.0005.1
3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros- P. Física (281)

12.31
Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental
2018
Operação/ Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0025.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (411)
R$ 63.000,00

12.00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

10.20
Departamento de Administração
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
04.122.0005.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (282)

D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam transpostos os recursos orçamentários no valor de R$ 63.000,00 (Sessenta e três
mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente exercício, classificados nas
seguintes dotações:
12.00

Art. 1º.
Fica aberto no Departamento de Finanças da Prefeitura do Município de
Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para suplementar as
seguintes dotações orçamentárias:
10.00

Adriano Augusto Zanotti
Presidente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.150, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e nos termos do inciso IV do artigo 11º, da Lei Municipal
nº. 5.555, de 17 de julho de 2013,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5. 147, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº. 5.600, de 17 de
dezembro de 2013, artigo 4º,

R$

4.000,00

SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.10 Gabinete do Secretário
2021
Oper. e Manut. e Física, Desporto e Lazer
27.812.0017.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (461)
R$ 6.000,00
Art. 3º.
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm

COMUNICADO
A empresa E. R. R. DE ARAUJO ACADEMIA ME. situada em Pindamonhangaba/
SP, à AV. Dr. José Adhemar Cesar Ribeiro, 650, Jd. Carlota, Inscrição Estadual:
528.156.481.110 e CNPJ: 09.335.562/0001-60, comunica o extravio de 01 talão de
Nota Fiscal de Serviços, do nº 01 ao 50, em branco.

9

Tribuna do Norte
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10 dE FEVEREiRo dE 2015

Polícia

Polícia Federal prende
homem com drogas em
operação na via dutra
Divulgação PRF

operação da Pm em Pinda
divulga balanço da sexta-feira
Na última sexta-feira
(6), a Polícia Militar realizou mais uma ação que
integra o Circuito de Operações de Preservação da
Ordem Pública – que contam com o apoio do helicóptero Águia, juntamente
com a Rocam e Força Táti-

ca, unidade de Taubaté.
Foram realizadas 301
abordagens a pessoas; vistoria em 122 veículos – destes,
15 autuados e quatro apreendidos por infrações de
trânsito; localização de um
veículo produto de roubo.
Além disso, como parte

da Operação, houve uma
ação em conjunto com a
Secretaria de Administração da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Serviço de Fiscalização de
Posturas, ocasião em que
foram priorizadas diversas
fiscalizações a estabeleci-

mentos comerciais, com a
finalidade de coibir diversos crimes, como tráfico
de entorpecentes, roubos e
infrações administrativas
(como a perturbação do
sossego público). No total,
foram fiscalizados 12 estabelecimentos comerciais.

para prática de roubo em
diversos municípios da região. O carro foi apreendido
e levado ao Distrito Policial
para realização de perícia.

participar em diversos
roubos no município e
região, tentou fornecer nome falso, porém,
reconhecido, admitiu
estar com medo de ser
procurado pela Justiça - dias antes, a Polícia
Militar havia localizado
três veículos roubados
em sua residência, além
de diversos pinos vazios
para o armazenamento
de entorpecente.
Todos foram conduzidos ao Distrito Policial
para providências cabíveis.

Ocorrências em destaque:
Droga apreendida durante operação
Quando realizava operação na Via Dutra durante a noite de quinta-feira
(5), a PRF – Polícia Rodoviária Federal prendeu
um homem que transportava 12 quilos de maconha. O fato aconteceu no
km 87 da via Dutra, altura
de Pindamonhangaba.
Os policiais abordaram
um veículo suspeito, conduzido por um homem
de 35 anos, e encontra-

ram a droga escondida
no porta-malas. Segundo
informações, ele seguia
de São José dos Campos
para Guaratinguetá, onde
entregaria o entorpecente. Ainda de acordo com a
PRF, ele receberia R$ 500
pelo serviço.
O autor foi levado ao 1º
DP de Pindamonhangaba e
permanece à disposição da
Justiça. Ele responderá pelo
crime de tráfico de drogas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 161/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 161/15, referente à “Contratação
empresa especializada para prestar serviços de inventário físico do ativo imobilizado para atender
à obrigatoriedade das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público (NBCASP)
NBC T 16.9, Portaria STN 406/11”, com encerramento dia 24/02/15 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, 09 de fevereiro de 2015.
PREGÃO Nº 372/2015
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. 372/15, referente à “Contratação
de empresa especializada para fornecimento de refeições para os Servidores Plantonistas do PSF
(Programa Saúde da Família) do Araretama e Servidores Plantonistas do Setor de Transporte,
Campanhas de Vacinas e em Campanhas Educativas, Pacientes Atendidos no CAPS (Centro de
Atendimento Psicossocial) e servidores plantonistas do pronto atendimento de Moreira Cesar pelo
período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 24/02/15 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, 09 de fevereiro de 2015.

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO MARCONDES RIBEIRO E/OU SEUS HERDEIROS BEM
COMO TERCEIROS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS, NA AÇÃO DE RETIFICAÇÃO
DE ÁREA DE IMÓVEL PROC. 0002568-03.2009.8.26.0445 EM QUE FIGURA COMO COMO
REQUERENTE: ANTONIO ASMAR KOBBAZ PELO PRAZO DE 30 DIAS. O DOUTOR HÉLIO
APARECIDO FERREIRA DE SENA, MMº JUÍZ DE DIREITODA 3ª VARA CÍVEL DE
PINDAMONHANGABA, ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a João
Marcondes Ribeiro e seus herdeiros e a todos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, a terceiros, ausentes, incertos e desconhecidos, que por este Juízo se processa os autos
da Ação de Retificação de área imóvel, feito nº 0002568-03.2009.8.26.0445, requerida por
ANTONIO ASMAR KOBBAZ, para lhe ser retificada a área do seguinte imóvel: “Inicia-se a descrição
deste perímetro no vértice CYQ-M-0049, de coordenadas N 7462000,78m e E 457628,27m, deste,
segue confrontando com o prédio nº 471 da Estrada Municipal do Bairro da Santa Cruz, de
propriedade de Carlos Wilson Previato e Maria Célia Guedes Previato, matrícula nº 24.715, com os
seguintes azimutes e distâncias: 264º19’49’’ e 41,42m até o vértice CYQM-0050, de coordenadas
N 7461996,69m e E 457587,05m; deste, segue confrontando os prédios nº 481, 485 e 515 da
estrada Municipal do Bairro da Santa Cruz, de propriedade de Paulo Amaral Cruz, matrícula nº
24.647, com os seguintes azimutes e distâncias: 262°39’19’’ e 39,05m até o vértice CYQ-M-0051,
de coordenadas N 7461991,70m e E 457548,32m; 161°17’51’’ e 7,13m até o vértice CYQ-M-0052
de coordenadas N 7461990,62m e E 457541,27m; 258°02’40’’ e 5,96m até o vértice CYQ-M-0053,
de coordenadas N 7461989,39m e E 457535,44m; 260°07’29’’ e 6,73m até o vértice CYQ-M-0054,
de coordenadas N 7461988,23m e E 457528,82m; 356°09’37’’ e 0,22m até o vértice CYQ-M-0055,
de coordenadas N 7461988,44m e E 457528,76m; 260°06’02’’ e 19,21m até o vértice CYQ-M-0056,
de coordenadas N 7461985,14m e E 457509,84m; 264°01’20’’ e 4,51 m até o vértice CYQ-M-0057,
de coordenadas N 7461984,67m e E 457505,35m; 174°17’32’’ e 1,54m até o vértice CYQ-M-0058,
de coordenadas N 7461983,13m e E 457505,50m; 264°52’40’’ e 7,13m até o vértice CYQ-M-0059,
de coordenadas N 7461982,50m e E 457498,40m; 175°32’34’’ e 1,04 m até o vértice CYQ-M-0060,
de coordenadas N 7461981,46m e E 457498,48m; 266°27’19’’ e 14,40m até o vértice CYQ-M-0061,
de coordenadas N 7461980,57m e E 457484,11m; 262°16’13’’ e 53,06m até o vértice CYQ-M-0062,
de coordenadas N 7461973,43m e E 457431,53m; ponto esse distante 6,36m da Rua Daisy Castro
(antiga rua 01) do Loteamento Vitoria Vale III, e a 334,10m da Rua Ponciano Pereira; deste, segue
confrontando com a Estrada Municipal da Santa Cruz, com os seguintes azimutes e distâncias:
179°50’13’’ e 38,77m até o vértice CYQ-P-0089, de coordenadas N 7461934,66m e E 457431,64m;
177°56’28’’ e 4,37m até o vértice CYQ-P-0090, de coordenadas N 7461930,80m; 173°34’51’’ e
4,08m até o vértice CYQ-P-0091, de coordenadas N 7461926,23m e E 457432,26m; 171°20’37’’ e
19,55m até o vértice CYQ-P-0092, de coordenadas N 7461906,90m e E 457435,20m; 165°57’34’’ e
6,84m até o vértice CYQ-P-0093 3, de coordenadas N 7461900,27m e E 457436,86m; 163°39’05’’
e 3,96m até o vértice CYQ-P-0095, de coordenadas N 7461892,63m e E 457439,27m; 159°08’17’’
e 9,05m até o vértice CYQ-P-0096, de coordenadas N 7461884,17m e E 457442,49m; 153°21’08’’
e 20,63 até o vértice CYQ-P-0097, de coordenadas N 7461865,73m e E 457451,74m; 151°11’46’’ e
19,02m até o vértice CYQ-P-0098, de coordenadas N 7461849,06m e E 457460,91m; 146°11’42’’ e
19,41m até o vértice CYQ-P-0099, de coordenadas N 7461832,94m e E 457471,71m; 141°41’10’’ e
20,53m até o vértice CYQ-P-0100, de coordenadas N 7461816,82m e E 457484,44m; 138°58’29’’ e
21,28m até o vértice CYQ-P-0101, de coordenadas N 7461800,77m e E 457498,40m; 137°02’43’’ e
60,93m até o vértice CYQ-P-0102, de coordenadas N 7461756,17m e E 457539,93m; 138°46’25’’ e
8,17m até o vértice CYQ-P-0103, de coordenadas N 7461750,03m e E 457545,31m; 136°54’46’’ e
15,41m até o vértice CYQ-M-0063, de coordenadas N 7461738,77m e E 457555,84m; deste, segue
confrontando com o terreno com frente para a Estrada Municipal da Santa Cruz, de propriedade do
Espolio de Benedito Vicente, sem registro em cartório, com os seguintes azimutes e distâncias:
62°20’40’’ e 73,36m até o vértice CYQ-M-0064, de coordenadas N 7461772,82m e E 457620,82m,
61°48’55’’ e 47,13m até o vértice CYQ-M-0065, de coordenadas N 7461795,08m e E 457662,36m,
deste, segue confrontando com o Ribeirão da Água Preta, sendo o outro lado do Ribeirão o lote 38
da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (Antiga Rua
Nove), depropriedade de João Marcondes Ribeiro e Benedita Francisco Ribeiro, matrícula nº
23.547, com o lote nº 39 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua
Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de Thamires Gabrielle da Silva, matrícula nº
18.249, com o lote 40 da Quadra “I” do loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua
Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e Construção Ltda, matrícula
nº 5.802 e com parte do Lota 41 da Quadra “I” do loteamento Jardim Eloyna, prédio nº 645 com
frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de João Marcelo Pinto e Silvia
Helena Ribeiro Leite Pinto, matrícula n° 25.513, com o seguinte azimute e distancia: 338°42’49’’ e
33,67m até o vértice CYQ-P-0104, de coordenadas N 7461826,46m e E457650,14m; deste, segue
confrontando com o Ribeirão da Água Preta, sendo o outro lado do Ribeirão parte do lote 41 da
Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, prédio nº 645 com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga
Rua Nove), de propriedade de Everton José Correa e Sueli dos Santos Correa, matricula nº 25.512,
com o lote 42 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente apara a Rua Jaboticabeira
(antiga Rua Nove), de propriedade de Manoel César Ribeiro Engenharia e Construções Ltda, tendo
como compromissários Vademar deSantana e Maria Fernandes de Santana, matrícula nº 11.096,
com o lote 43 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira
(antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda, matricula nº 5.802 e
com o lote 44 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira
(antiga Rua Nove), de propriedade de MigueL Iannome e Ana Palácio Iannome, matricula nº 17.801,
com o seguinte azimute e distância: 330°15’50’’ e 29,71m até o vértice CYQ-P-0105 de coordenadas
N 7461852,26m e E 457635,40m; deste, segue confrontando com o Ribeirão da Água Preta, sendo
o outro lado do Ribeirão o lote 44 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a
Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove) de propriedade de MigueL Iannome e Ana Palácio Iannome,
matricula nº 17.801, com o lote 45 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para Rua
Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de Messias Camilo Fonseca e Graça Maria
Fonseca, matrícula nº 10.957, e com o Lote 46 da Quadra”I” do Loteamento Jardim Eloyna, com
frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e
Construções Ltda., matrícula nº 5802, com o seguinte azimute e distância: 347°38’29’’ e 34,68m até
o vérticce CYQP-0106, de coordenadas N 7461886,14m e E 457627,97m; deste, segue
confrontando com o Ribeirão da Água Preta, sendo o outro lado do Ribeirão o Lote 46 da Quadra
“I” do LoteamentoJardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de
propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda., matrícula nº 5802, com o Lote 47 da Quadra
“I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove) de
propriedade de Joaquim Eleutério de Oliveira e Rita de Cassia Souza Oliveira, matrícula nº 24.339,
e com o Lote 48 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira
(antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda., matrícula n° 5802,
com o seguinte azimute e distancia: 359°47’08’’ e 22,37m até o vértice CYQ-P-0107, de coordenadas
N 74611908,51m e E 457627,89m; deste, segue confrontando com o Ribeirão da Água Preta,
sendo o ouro lado do Ribeirão o Lote 48 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente
para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e Construções
Ltda., matrícula n° 5802, com o Lote 49 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente
para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de MCREngenharia e Construções
Ltda.,matrícula n°5802, com o Lote 50 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para
a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de Jorge Paulo dos Santos, Valter José
Alves e Andréia Aparecida de Melo Alves, matricula nº 24.492, e com o Lote 51 da Quadra “I” do
Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade
de MCR Engenharia e Construções Ltda., matrícula nº 5802, com o seguinte azimute e distância:
1°22’00’’ e 31,46m até o vértice CYQ-P-0108, de coordenadas N 7461939,95m e E 457628,64m;
deste, segue confrontando com o Ribeirão da Água Pretaa, sendo o outro lado do Ribeirão, o Lote
52 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua
Nove), de propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda., matrícula nº 5802, com o Lote 53
da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua
Nove), de propriedade de Michele Santana Santos e Ângelo de Jesus Correa Leite, matrícula nº
24.425, com o seguinte azimute e distância: 356°30’37’’ e 21,25m até o vértice CYQ-P-0109, de
coordenadas N 7461961,16m e E 457627,35m; deste, segue confrontando com o Ribeirão da Água
Preta, sendo o outro lado do Ribeirão o Lote 54 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com
frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e
Construções Ltda., matrícula nº 5802, com o Lote 55 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna,
com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de Nilo de Siqueira Alves
Junior, Cassio Salgado Ribeiro Alves, Beatriz Salgado Ribeiro Alves e Maria Célia Salgado Ribeiro
de Siqueira Alves, Matrícula nº 28.999, com o Lote 56 da da Quadra “I” do Loteamento Jardim
Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de Benedito
Saturnino dos Santos e Cecília Pires dos Santos, matrícula nº 21.782, e com o Lote 57 da Quadra
“I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de
propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda., matrícula nº 5802, com o seguinte azimute
e distância: 1º19’46’’ e 39,63m até o vértice CYQ-M-0049, ponto inicial da descrição deste
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro, a partir das estações ativas RBMC do Rio de Janeiro, de coordenadas N 7475693,631m
e E 67386,848m, referenciadas ao Meridiano Central 45° WGr e da RBMC de Ubatuba, de
coordenadas N 7401149,698m e E 487904,987 m, referenciadas ao Meridiano central 45° WGr e
encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.” Objetivo: Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15
(quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. Pindamonhangaba, 10 de novembro de 2014.

• Os policiais prenderam um homem que possuía diversos documentos
falsos e efetuava diversos saques em agências
bancárias no município
- prática caracterizada
como estelionato. Ele foi
pego em flagrante no momento em que iria aplicar
um novo golpe. O homem
foi encaminhado ao 1º
DP, onde permaneceu à
disposição da Justiça.
• Em patrulhamento
pelo bairro Castolira, um

adolescente foi pego com
certa quantia de entorpecente. Após consulta, a PM
ainda constatou que ele se
encontrava em liberdade
assistida, por ter cometido
diversos crimes. Diante
do exposto, foi conduzido
ao DP, onde permaneceu
apreendido.
• Na região do Distrito
de Moreira César, um veículo que havia sido furtado
dias antes foi localizado.
O automóvel estava sendo
utilizado por criminosos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.423, DE 26 DE JANEIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e nos termos da Portaria Interna nº 9.352 de 28 de fevereiro de 2014, RESOLVE CESSAR, a
pedido, a Suspensão do Contrato de Trabalho do servidor municipal Sr. Ramatis Bazzarelli Pereira,
a partir de 28 de janeiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de janeiro de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de janeiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm/Processo Interno nº 34197/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Aos 05 dias do mês de fevereiro de 2015, em reunião extraordinária os membros do Conselho
Municipal da Educação de Pindamonhangaba, sob a presidência da Sra. Abigail Cristina Camilo
Zacharias, deliberaram a favor da realização de Convênio entre a Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria de Educação e Cultura, e a APAE de Pindamonhanga/SP, no exercício de
2015, no valor anual de R$ 72.455,94.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2015.
Abigail Cristina Camilo Zacharias
Presidente do Conselho Municipal da Educação de Pindamonhangaba/SP

• No mesmo dia, três
indivíduos que estavam
em um veículo foram
abordados no bairro do
Araretama. Nada de ilícito
foi encontrado com eles,
porém, após vistoria no automóvel, foram localizados
entorpecentes e duas tocas
ninjas. Um deles, conhecido
pelas equipes policiais por

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação - Controle 006/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/ou parte dele,
uma CARROCERIA/SEMI-REBOQUE, abandonado na Rua CÉLIO TADASHI KOBAYASHI, bairro
DISTRITO INDUSTRIAL DUTRA, sob a Placa CYN - 6331, Cidade de SÃO BERNARDO DO
CAMPO / SÃO PAULO, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas,
sujeito a multa, apreensão e taxas de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.
Rosana da Silva Monteiro - Diretora do Departamento de Administração
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no próximo dia 27 de
fevereiro de 2015 às 15:00 horas, na Câmara de Vereadores, para Audiência Pública referente à
Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2014. Todos estão convidados.
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, em determinação no que dispõe a
Lei 101/2000, através deste Edital, convida as autoridades e a população para comparecerem
à Câmara Municipal de Pindamonhangaba, sito à Rua Alcides Ramos Nogueira, nº. 860, para
realização de Audiência Pública em cumprimento a Lei, para expor as Metas Fiscais do Município,
do 3º Quadrimestre de 2014, no dia 27 de Fevereiro de 2015, às 09 horas.
Pindamonhangaba, 06 de Fevereiro de 2015
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberta no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, a CP nº. 01/15, referente à “Contratação
de empresa especializada em apoio pedagógico para melhoria da qualidade educacional, através
da integração de tecnologia Azeredo”, com encerramento dia 27/03/15 às 9h e abertura às 9h30. A
garantia deverá ser feita até o dia 26/03/2015, às 15 horas, na Tesouraria, valor de R$ 137.993.58.
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, 09 de fevereiro de 2015.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação - Controle 013/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. HECTOR JOSÉ BARON VALENCIA,
responsável pelo imóvel situado a Rua MARIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA bairro PARQUE
PALMEIRAS, PINDA.BA inscrito no município sob a sigla NE121105015000, QUADRA 05 LOTE 15,
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Extrato de Convênio
CONVÊNIO Nº 01/2015
Processo Nº 6596/2014.
Partes Convenentes: O Município de Pindamonhangaba, por sua Secretaria de Administração e a
Fundação Universitária Vida Cristã - FUNVIC
Objeto: Realização de estágio obrigatório não remunerado para o curso de enfermagem.
Vigência: 02 (dois) anos.
Data da assinatura: 27/01/2015.

Exall Alumínio S.A.

CNPJ nº 74.685.173/0001-27 - NIRE 35.300.138.848
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária,
na sede social da companhia que será realizada em 19 de Fevereiro de 2015, às 10:00 (dez horas), na sede da Companhia
na Avenida Tobias Salgado, nº 70, Distrito Industrial, na Cidade de Pindamonhangaba - SP, a fim de deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: (i) Aprovar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do
exercício findo em 31/12/2012 e 31/12/2013; (ii) Aprovar a exclusão da empresa no quadro societário da empresa
Exa Alumínio do Sul Ltda., inscrita no CNPJ 09.369.680/0001-90, com sede na Rua Carlos Nicolau Lauer Dupont, nº 447,
Bairro Centro, CEP: 95.865-000, Paverama - RS, transferindo suas quotas para seus acionistas nas devidas proporções de
participação; (iii) Distratar o Instrumento Particular do Acordo de Acionistas firmado em 16/06/2011. Pindamonhangaba, 04 de
Fevereiro de 2015. Décio Ulysses Maracini - Diretor Presidente; Antonio Thomaz de Deus - Diretor Vice-Presidente.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 012/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa MCR ENG. E CONTRUÇÕES LTDA,
responsável pelo imóvel situado a Rua GUABIJU, bairro JARDIM ELOINA, PINDAMONHANGABA,
CEP: 12413-540, inscrito no município sob a sigla SE23.07.14.038.000, QUADRA G, LOTE 79,
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
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Alunos das escolinhas de
esportes retornam às atividades
Divulgação

Os alunos das escolinhas de esportes
oferecidas pela Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer da
Prefeitura de Pindamonhangaba retornaram às aulas na última
segunda-feira (9). São
oferecidas
diversas
modalidades esportivas e os interessados
podem procurar os
ginásios ou centros
esportivos mais próximos de casa para obter informações sobre
vagas disponíveis.
Basquete, handebol, voleibol, futebol,
judô, futsal, entre
outras modalidades
esportivas são praticadas por centenas de
crianças e adolescentes diariamente.

Centro
comunitário
oferece
aulas de
taekwondo
Os moradores do
loteamento Vila São
Paulo e região podem
praticar taekwondo.
As aulas são oferecidas no centro comunitário duas vezes por semana. Os
interessados podem
procurar o professor
no local às terças e
quintas-feiras, entre
as 14 e 17 horas, para
fazer a inscrição.
Voleibol é opção de escolinha de esportes nos centros e ginásios esportivos

Atleta busca tricampeonato de muay thai
Lutador conta com apoio da Prefeitura, por meio da Lei Municipal
O atleta Cristovam Pupio, o Tourão, vai disputar
o mundial de muay thai na
Tailândia entre os dias 13
e 23 de março. Para disputar os Jogos Mundiais de
Artes Marciais, ele treina
quatro horas por dia.
Este ano ele vai lutar
na categoria super pesado,
acima dos 91 kg. Um dos
lutadores mais difíceis que
ele irá enfrentar nos Jogos
Mundiais de Artes Marciais representa o Líbano

e pesa mais de 130kg, porém, Tourão acredita que
os treinos de crossﬁt irão
ajudá-lo.
Benefício
Ele é um dos esportistas de Pindamonhangaba que foram beneﬁciados com a Lei Municipal
5.570, de 2013. Aproximadamente 30 atletas foram agraciados em 2014.
Para receber o apoio basta
procurar o Setor de Protocolo da Prefeitura e fazer

COPA REGIONAL

Grupo A

VILA SÃO JOSÉ 4 X 0 UNIDOS DA VILA
CANTAREIRA 0 X 1 MANTIPÊ
RODOVIÁRIO 1 X 2 ARARETAMA

Grupo B

CASTOLIRA 1 X 0 INDEPENDÊNCIA
REAL ESPERANÇA / SPORTS ELITE 0 X 4 CAPITUBA
MARICÁ 1 X 4 SAPOPEMBA

COPA REGIONAL SUB 17

CIDADE JARDIM 8 X 0 OURO VERDE
INDEPENDÊNCIA 3 X 0 INDEPENDENTE
FLUMINENSE 1 X 2 TAMANDARÉ

COPA GIBA SENIOR 50
(COPA FLAMENGUINHO)

INDEPENDENTE 0 X 2 ESPLANADA
MARICÁ 0 X 2 SANTOS
FLAMENGO 0 X 4 AFIZP
FLAMENGUINHO 0 X 5 CAMPO ALEGRE
SÃO CRISTÓVÃO 8 X 0 BORRACHARIA CHAFARIZ

a solicitação. A Secretaria
de Juventude, Esportes
e Lazer está disponível
para prestar informações.
“O ano passado consegui
ir para a Tailândia com o
apoio da Prefeitura. Sem
este incentivo seria muito
difícil. Dei entrada no processo novamente e estou
treinando bastante para
representar bem o país e a
minha cidade”, revela.
Resultados
Tourão possui bons resultados em sua carreira.
Os principais são os de
vice-campeão brasileiro,
em 2005; campeão peso
pesado do Warriors Cup
– Estados Unidos (antigo mundial), em 2006;
bicampeão mundial, em
2014.
Ele começou a fazer artes marciais aos nove anos
de idade, brinca que era
muito agressivo, depois
de certo tempo conheceu
a modalidade na qual trabalha há mais de 20 anos,
o muay thai. Ele comenta
que recebeu convite para
trabalhar na Seleção Brasileira.
Perﬁl
Cristovam Pupio, 38
anos, casado com Aline, e
é pai de Davi e Vitor. De
acordo com ele, é difícil
conciliar a vida de atleta com a família. “Neste
esporte o mais difícil é o
preconceito. As pessoas
que ainda não conhecem
a ﬁlosoﬁa de qualquer arte
marcial acreditam ser algo
violento, mas depois isso

Divulgação

Divulgação

COPA
GUGA
DE FUTSAL
Terça-feira
(10), no
CE ‘Zito’
Sub 14

acaba se perdendo. Os interessados em praticar o
muay thai devem procurar
um professor credenciado
no site da Confederação
Brasileira”, acrescenta.
“A vida de qualquer
atleta, hoje em dia, não
é nada fácil. Graças a
Deus tenho o apoio da

Prefeitura. Toda vez
que eu solicitei o apoio
tive o auxílio e esta ajuda é essencial. Acho importante o atleta ir para
as competições e mostrar a técnica que está
desenvolvendo e representar o Brasil e a cidade”,
ﬁnaliza.

Crianças Primeiros
Passos B X Araretama,
às 18h15
Adulto
União R8 X Guerreiros,
às 19 horas
Karina X União Karina,
às 20h30

