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Mangueira
e Mocidade
nos clubes
de Pinda
Os principais clubes da
cidade, Ferroviária e Paineiras, ﬁzeram uma programação de carnaval
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repleta de atividades para
sócios e não associados.
Conﬁra abaixo, as principais atrações de cada local.

Ferroviária traz
intérpretes de Padre
Miguel e da verde e rosa
Na Associação Atlética
Ferroviária a programação de
carnaval inclui as tradicionais
matinês no domingo (15), segunda-feira (16) e terça-feira
(17), a partir das 15 horas,
com banda Swinga Brasil.
Para os adultos tem o gru-

po Sou Samba, sexta-feira
(13); Ciganerey, intérprete da
Mangueira, no sábado (14);
e na segunda é a vez do puxador Paulo Henrique, da
Mocidade Independente de
Padre Miguel. Estes eventos
começam às 22 horas.

Carnaval do
Paineiras terá puxador
e bateria da Mangueira
Depois de dois grandes sucessos em 2015, com a Festa
do Branco e com o Baile do
Hawaii, o Paineiras Country
Club promove um super carnaval para Pindamonhangaba. A festa começa na sexta-

feira (13), às 21 horas, com
Leandro, puxador oﬁcial da
Mangueira, e com a bateria
da escola de samba.
No domingo (15) e na terça-feira (17) haverá matinês
para as crianças e jovens.
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CONFIRA DICAS DE SAÚDE E
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Bateria da Mangueira vai contagiar foliões no Paineiras na sexta-feira (13)

BLOCOS DESTACAM
PREPARATIVOS PARA FOLIA
No especial sobre os blocos desta edição, a Tribuna
traz as expectativas do ‘Baiano’, ‘Esquenta’, Bar do Geia’
e ‘Foco Força e Deus é Fiel’.
De acordo com Rinaldo Souza, presidente do
‘Baiano’, o bloco nasceu há
quatro anos após uma brincadeira no bar. Este ano, o
enredo do Baiano faz uma
homenagem ao Claudinei

Duarte, o Nei da delegacia
– que faleceu em junho de
2013, quando caiu de uma
estrutura de madeiras.
Já o Bar do Geia, fará
uma festa voltada para as
marchinhas carnavalescas
e terá a animação da banda
“As Furiosas”, além dos intérpretes Jorge Boi e Valtão.
Jorge Alexandre, do Esquenta, disse que o ponto

forte do bloco é a bateria,
que tem ensaiado no Castolira. Ele acredita que este
ano, o Esquenta deva repetir o sucesso de 2012 e 2013.
O bloco Foco Força e
Deus é Fiel terá uma ação
social para arrecadar alimentos para instituições
sociais e visa levar a mensagem de amor e Deus para os
participantes.
PÁGINA 3
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ditorial Bar promove CarnaRobô
Tava na hora

Governo quer fechar
o cerco contra a
informalidade

O

Governo vem tentando a todo custo
reduzir a informalidade no País nas
últimas décadas. Os esforços até
têm dado resultado e o número de empregos
informais vem diminuindo gradativamente a
cada ano.
Dentre as ações governamentais estão o estímulo ao micro e pequeno empresário a criação do MEI – Microempreendedor Individual – a elaboração de leis e emendas favoráveis
aos trabalhadores rurais, domésticos, comerciantes, profissionais do sexo, dentre outros.

O Bar do Robô promove uma festa
preparatória para o carnaval nesta quinta-feira (12) e sexta-feira (13), o CarnaRobô. A animação será por conta do grupo
Pralana e do Dj Marcelo Ratto, a partir
das 19 horas.
O bar está situado na bifurcação da rua
Amador Bueno – descida para o Bosque
da Princesa, no Boa Vista.
O presidente do Robô, Luiz Flávio, disse que será uma grande festa.
“Todos os abadás estão vendidos, mas
nossa festa é aberta a todas as pessoas”.
Ele agradeceu o apoio da Prefeitura e a
participação dos patrocinadores. “Estou
muito satisfeito com o suporte do município e a entrada dos patrocinadores.
Toda a população está convidada a vir
ao nosso carnaval”.
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Mais informações com Luciano Honório, o Luzera, pelos

Time do Emprego abre 60
vagas em Pindamonhangaba
Divulgação

Contudo, a carga tributária do País ainda é
pesada – um verdadeiro fardo para a economia, gerando incontáveis prejuízos ao setor.
Na quarta-feira, o MTE - Ministério do
Trabalho e Emprego – anunciou medidas
para aprimorar a fiscalização à informalidade
e à sonegação do FGTS – Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço. “O primeiro objetivo é
o direito do trabalho, são direitos trabalhistas
que têm que ser garantidos”, afirmou o ministro da pasta.
A intenção do MTE é elevar as receitas do
FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador, do
FGTS e da Previdência Social em R$ 5,2 bilhões até o final deste ano.
Uma das medidas é a terceira etapa do Programa de Fiscalização Eletrônica, que será
deflagrada nesta semana pelos auditores fiscais do Trabalho. A meta é recolher e notificar
um valor superior a R$ 2,6 bilhões e garantir que os volumes devidos aos trabalhadores
também sejam depositados nas contas vinculadas.
Apenas com o FGTS, o Ministério estima
uma sonegação média de 7% ao ano, o que representaria um montante de R$ 7,3 bilhões.
Outra ação pontual será o início da segunda fase do Plano Nacional de Combate à Informalidade dos Trabalhadores Empregados,
que deve resgatar milhares de trabalhadores
que hoje estão na informalidade e não têm
benefícios trabalhistas, previdenciários e outros.
Por fim, o Ministério quer encaminhar à
presidência da República a alteração no valor
da multa paga pelo sonegador ao ser descoberto. O valor é de R$ 402,53 e está defasado
há 20 anos. Uma piada porque não assusta o
sonegador, apenas o estimula a continuar gerando prejuízos ao trabalhador e ao Governo.
Se houver um valor justo ou proporcional ao rombo causado pela sonegação, a
cifra da multa deve e tem que ser pesada,
pois R$ 402,53 reajustados com a elevadíssima inflação do período deve deixar de
orelha em pé.

Fundação Dr. João Romeiro

telefones: 99171-8990 (Whats)
e 97403-9296 (Nextel).

- Posto de Atendimento ao Trabalhador de Pindamonhangaba, situado
na av. Albuquerque Lins,
138 – São Benedito.
- PAT de Moreira César, situado na av. José
Augusto de Mesquita, 170
– centro.
Para a inscrição, é
necessário apresentar
CPF, RG, carteira de trabalho e número do PIS P rograma de Integração

Social – caso possua.
Com o início previsto
para 10 de março, os encontros serão ministrados
no PAT de Pindamonhangaba. A primeira turma
acontece às 8 e a segunda
às 14 horas.
Em 2014, o município
promoveu duas turmas.
No total, foram 51 participantes. Destes, 25 conseguiram inserção no mercado de trabalho.

Como funciona

O Time do Emprego
da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho abre inscrições para
duas turmas em Pindamonhangaba. São 60 vagas disponibilizadas para
maiores de 16 anos que

estão à procura de oportunidades no mercado de
trabalho.
Os interessados podem
fazer as inscrições até o
próximo dia 27, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16
horas, em dois locais:

Durante 12 encontros, os facilitadores (como são
chamados os orientadores de cada turma) apresentam
técnicas de direcionamento ao mercado de trabalho,
aperfeiçoamento de habilidades, produção de currículo, dicas de comportamento em entrevistas, noções de
empreendedorismo, apresentação pessoal, comunicação e expressão, entre outros conteúdos. Mais informações pelo telefone (12) 3643-1547.

Sindicato quer nova eleição
da Cipa na Confab Tubos
O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT exigiu na terça-feira
(10) o cancelamento da eleição da Cipa–
Comissão Interna de Prevenção de acidentes – na Confab Tubos, antes da apuração dos votos.
A eleição ocorreu na segunda-feira (9).
Antes da apuração, a direção de base do
sindicato, que sempre acompanha todo
o processo de eleição de Cipa, detectou
o problema na conferência da listagem e
exigiu nova eleição.
Segundo o coordenador do Comitê Sindical da Confab Tubos, Luciano da Silva
– o Tremembé, foram encontrados votos
de funcionários da Tenaris Coating (antiga Socotherm), que faz parte do grupo
Tenaris, mas é outra empresa, com Cipa
independente, inclusive com outra data de
eleição.
“Foram alguns funcionários da Socotherm que votaram, mas todos estavam
na lista. Além de isso desequilibrar a votação, a gente não pode correr o risco de lá
na frente a empresa dizer que não vai ter a
Cipa da Socotherm porque foi feita junto
com a Tubos. Mesmo sem ter feito comunicado aos trabalhadores da Socotherm,
ela teria um documento oficial para argumentar isso”, disse.
Ainda segundo ele, não é a primeira vez
que problemas assim acontecem. “Todo
ano tem algum problema na Cipa da
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Confab e essa já é a segunda vez
que o sindicato exige sua anulação pra garantir a transpa-

rência do pleito”, completou.
A nova eleição foi marcada
para quinta-feira(19).

O outro lado
Segundo a Tenaris, houve um equívoco na elaboração da lista dos votantes, o que permitiu que 13 funcionários da unidade de Revestimentos
participassem da eleição da Cipa da unidade de Tubos. O problema foi
identificado pela empresa e pelo sindicato, os quais, de comum acordo,
decidiram anular a eleição para garantir a transparência do processo.
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CARNAVAL
Ferroviária traz intérpretes da
Mocidade e da verde e rosa
A Associação Atlética Ferroviária preparou uma vasta programação de carnaval, que já começou na quarta-feira (11), com
o desﬁle do Bloco da Academia.
Nesta sexta-feira (13) tem o
grupo Sou do Samba, com sucessos do pagode.
No sábado (14) haverá Ciganerey, um dos puxadores de
samba da Estação Primeira de
Mangueira, com músicas famosas do carnaval carioca.
Na segunda-feira (16), será a
vez de Paulo Henrique da Mocidade Independente de Padre
Miguel. As atrações começam às
22 horas e associado em dia não
paga; não sócios terão ingressos
a R$ 20. As mesas são limitadas
para as noites (R$ 30) e as vendas somente na Tesouraria do
Clube.

Divulgação

MATINÊS
No domingo (15),
segunda-feira (16) e
terça-feira (17), a partir
das 15 horas, haverá as
tradicionais matinês para
menores de 18. O evento
contará com muitas brincadeiras e festa para as
crianças ao som da banda
Swinga Brasil.
Associado em dia e
crianças até 12 meses não
pagam. Para não associados, ingresso R$ 5 para
crianças de até 10 anos,
acima disso, R$ 7.
O gerente do Clube,
Alexandre Pió, em nome
do presidente Celso Pupio,
convidou toda a população para prestigiar a folia.
“A Ferroviária é uma das
instituições mais tradicionais da região e estamos
preparando um supercarnaval, como tem sido com
nossos eventos durante
todo o ano”.
Mais informações pelo
telefone 2126-4444.

Ciganerey, puxador de samba da Mangueira, é uma das atrações da Ferroviária

PUXADOR E BATERIA
DA MANGUEIRA SÃO
ATRAÇÕES DO PAINEIRAS
O carnaval do Paineiras
Country Club começa nesta
sexta-feira (13), partir das
21 horas, junto com a tradicional ‘Noite da pizza’. A
principal atração será Leandro, puxador oficial da Estação Primeira de Mangueira,
e a bateria da escola. No domingo (15) e terça-feira (17),
a partir das 15 horas, acontece a matinê ‘Folia para as
crianças e jovens’.

BAR DO GEIA
Esse é o segundo ano que
o Bar do Geia vai realizar um
evento de carnaval. O responsável pelo estabelecimento,
cujo nome é o mesmo, conta
que nem pensava em realizar ações desse tipo no local,
porém, alguns amigos ﬁzeram
essa solicitação e, como sentia
carência de carnaval de marchinhas, abraçou a ideia. Além
disso, ele lembrava das épocas
em que o pai de Alexandre Pió,
que tinha um bar, antigamente
também fazia eventos desse
gênero e se inspirou.
“Em 2014, nosso carnaval foi
um sucesso e este ano, vamos
realizar novamente da melhor
forma possível”, aﬁrma.
Ele acrescenta dizendo que
a folia acontecerá em frente
ao bar, que ﬁca na rua Capitão
Vitório Basso e terá o apoio do
Departamento de Trânsito da
Prefeitura que vai fechar a rua.
A animação ﬁca por conta da
banda “As Furiosas” mais os
intérpretes “Jorge Boi & Valtão”. A folia acontece na sextafeira (13), das 19 às 24 horas
e, depois, Geia garante que os
participantes devem prestigiar
outros blocos de amigos, como
o Socó da Madrugada.

Na sexta-feira (13), sócios
não pagam; não sócios - até 12
anos - entram de graça; de 12
a 18 anos, R$10; acima de 18
anos, R$ 20.
Já as matinês da folia são
livres para sócios; para não
sócios crianças até 12 anos,
ingresso a R$ 10 e acima de
12 anos, R$ 20 (vendidos somente no dia do evento).
O presidente do clube, Felipe Pombo, disse que o Pai-
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neiras preparou uma grande
festa e investiu bastante em
segurança. “Nosso objetivo é
proporcionar festas e diversão e garantir a tranquilidade e segurança dos sócios e
do público em geral. Foi assim na Festa do Branco, no
Baile do Hawaii e em todos
os eventos do clube”.
Mais informações pelos telefones 3642-8599 ou
3522-5356.

BLOCO DO BAIANO

Especial Blocos
ESQUENTA
Jorge Alexandre, presidente
do Esquenta, disse que esse
é o terceiro ano do bloco no
carnaval de Pinda e que nunca
teve problemas. Ele compartilhou que a bateria é o ponto
forte de seu grupo e que tem
um grande apoio dos membros. Nesta quinta-feira (12),

Leandro, da Estação Primeira de Mangueira

eles realizam um ensaio geral,
no bairro do Castolira, e Alexandre convida a todos para
prestigiar.
De acordo com alguns integrantes, a agremiação busca
promover uma folia melhor a
cada ano e sempre em busca
de novidades.
Divulgação

Rinaldo Souza, presidente do
bloco, conta que tudo começou
com uma brincadeira no bar e
que, há quatro anos, fundaram
a agremiação.
Ele destacou que seu trabalho é um pouco solitário ante à
presidência desde o falecimento
do amigo Claudinei Duarte, que
trabalhava na delegacia, pois ele
foi uma das pessoas que ajudou
a dar início à folia oﬁcial.

Entretanto, garante que
realiza tudo com dedicação.
“Fizemos um enredo em homenagem ao Nei”, relata.
Souza ainda ressalta que o
objetivo de promover o carnaval é ver “Pinda feliz, ver
Pinda alegre. Anteriormente,
o carnaval de Pinda era isso
e está voltando. Esperamos
que venham pessoas de outra
cidade”, diz.

FFeDeF DESTACA FÉ
Incentivado pela cunhada Fabiana, o responsável
pelo bloco, Rodrigo Marques, juntou uns amigos e
decidiu fundar o FFeDeF.
A sigla quer dizer “Foco,
Força e Deus é Fiel” e dá
nome à agremiação que
vai se reunir no domingo
(15), a partir das 11 horas
da manhã, em frente ao
restaurante Minuano.
“Vai ter muita marchinha
e axé. Pretendemos fazer
um carnaval saudável”, explica Marques.

O presidente ainda enfatiza que o bloco tem como
objetivo desenvolver um
trabalho social em que, para
adquirir a camiseta, é necessária a doação de um quilo
de alimento não perecível.
Os alimentos arrecadados
serão entregues à instituição
de caridade do município
ainda a ser deﬁnida.
“Será uma festa boa e
nós esperamos todo mundo.
Teremos também pula pula
para a criançada, pois é um
bloco familiar”, destaca.
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Dr. Marcos Aurélio solicita Vereador Martim Cesar pede Professor Osvaldo quer
várias melhorias e benefícios revitalização da Estrada Municipal esclarecimentos sobre Projeto do
Sebastião Vieira Machado
para o bairro Taipas
Rebaixamento da Linha Férrea
brincadeiras de criança”. Ele
ressalta que “a prática de
atividades físicas previnem
e evitam problemas de saúde
ocasionados pelo sedentarismo,
que hoje é uma das maiores causas de sérios problemas como
obesidade, hipertensão arterial
e o diabetes, entre outros. O
combate ao sedentarismo pode
ser feito com o apoio à pratica
de esportes, ao lazer e à realização de atividades físicas, que
melhoram a qualidade de vida
dos cidadãos e proporcionam
uma vida saudável e ativa.
“Isso irá melhorar a qualidade
de vida de todos moradores,
que serão beneﬁciados com essa
iniciativa”, ressalta o vereador.
Dr. Marcos Aurélio salienta
que o local de eventos, próximo
a Igreja também facilitará para
que esses moradores tenham
um lugar para se reunir e entreter e a ciclovia dará maior
facilidade de locomoção e
segurança entre os dois bairros. “Desta forma, estaremos
melhorando a qualidade de
vida de todos municípes que ali
residem”, enfatizou o vereador
Dr. Marcos Aurélio.

ASSESSORIA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

Em constante luta pela
melhoria da qualidade de vida
da comunidade, o vereador Dr.
Marcos Aurélio Villardi (PR)
solicitou da atual Administração, através de requerimentos
apresentados e aprovados na
última sessão ordinária do dia
09 de fevereiro, que a Prefeitura e seus órgãos competentes
façam estudos e adotem providências para atender as várias
reivindicações de melhorias e
benefícios para o bairro Taipas.
Entre essas solicitações
estão: a limpeza do campo de
futebol; construção de dois vestiários e da quadra de esporte;
implantação da AMI - Academia da Melhor Idade, construção de um salão de eventos
próximo a Igreja Cristo Rei e
uma ciclovia ligando o Taipas
ao bairro Mantiqueira.
O vereador Dr. Marcos
Aurélio alega que “com a
quadra de esporte, vestiários,
Academia da Melhor Idade
com playground e a limpeza
do campo, as pessoas poderão
realizar atividades físicas como
futebol, basquetebol, voleibol
e também será utilizada para

VEREADOR
DR. MARCOS
AURÉLIO
VILLARDI

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

ASSESSORIA

DE

“VEREADOR QUER SABER QUAL O POSICIONAMENTO DO
PREFEITO QUANTO AO PROJETO, A IMPORTÂNCIA E A
RELEVÂNCIA DESTA OBRA PARA O MUNICÍPIO”

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
participou da Audiência Pública
do Plano de Mobilidade Urbana
que aconteceu no dia 05 de fevereiro, no plenário da Câmara de
Pindamonhangaba. Na ocasião, o
vereador apresentou sua opinião
sobre o Projeto de Rebaixamento
da linha férrea na região central
da cidade.
No ano passado, o Professor
Osvaldo enviou ao
DNIT (Departamento
de Nacional de Infraestrutura Terrestre)
um ofício solicitando
informações sobre
esse importante projeto e recebeu, em seu
gabinete, a resposta
do Diretor do órgão
explicando que existe SIM a viabilidade
técnica, econômica
e ambiental para a
execução do rebaixaVEREADOR
mento. E o dirigente do
DNIT informou mais:
o projeto já está concluído e foi
entregue à Prefeitura de Pindamonhangaba.
Diante desse fato, o vereador
Professor Osvaldo usou a tribuna na última sessão para, mais
uma vez, cobrar explicações do
Chefe do Executivo e saber qual
o posicionamento dele quanto
ao Projeto do Rebaixamento, a
importância e a relevância desta
obra para o município.
Professor Osvaldo entende

VEREADOR MARTIM CESAR

O vereador Martim Cesar (DEM) solicitou ao
Prefeito Vito Ardito providências junto ao departamento competente, para
que sejam feitos estudos
visando a revitalização da
via pública denominada Estrada Municipal Sebastião
Vieira Machado, localizada
no bairro do Socorro, que se
inicia na rotatória próxima
ao Loteamento Colonial
Village, margeando o Loteamento Parque Lago Azul
e o Distrito Industrial da
Dutra, saindo em frente
ao Posto de Combustível
Amaral, na Via Dutra. “A
referida via encontra-se
sem qualquer benfeitoria,
necessitando de uma melhor infraestrutura (asfalto,
guias e sarjetas, iluminação

pública, água e esgoto,
ciclovia), a fim de proporcionar mais segurança aos
transeuntes e promover uma
nova opção de acesso a Via
Dutra”, enfatiza o vereador.
Estrada
do Atanázio
O vereador Martim Cesar solicita ao Executivo
providências junto ao departamento competente,
para que seja feito o recapeamento no piso asfáltico
mais precisamente na rotatória da Estrada Municipal
do Atanázio, que acessa o
viaduto de ligação ao Loteamento Jardim Regina,
pois as condições atuais da
referida via, coloca em risco
a segurança dos condutores
e aos veículos que trafegam
pelo local.

Ricardo Piorino solicita
Vereador Roderley Miotto
solicita Audiência Pública
aumento do número de
policiais na atividade delegada sobre Iluminação Pública
C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

VEREADOR RICARDO PIORINO

O vereador Ricardo Piorino (PDT) está cobrando da
Administração Municipal o
aumento do número de policiais militares que atuam na
atividade delegada de nosso
município.
A atividade delegada
foi implantada em Pindamonhangaba por força do
convênio firmado entre o
município e a Polícia Militar
do Estado de São Paulo, o
qual permite que policiais
militares reforcem a segurança local, em horários
compatíveis e, sem prejuízo,
do exercício de suas atividades habituais.
“Além de representar
um significativo reforço na
segurança do município, a

atividade delegada também
beneficia os policiais militares, porque passam a ter
a oportunidade de obter um
aumento na renda mensal”,
observou Piorino.
Contudo, diante do notório aumento do índice de
violência e criminalidade
em nosso município, apesar
dos esforços sobre-humanos da Polícia Militar e da
Polícia Civil, que atuam
incessantemente em prol
da segurança local, o vereador afirma que o aumento
do número de policiais que
exercem a atividade delegada seria um meio eficaz para
tentar se atingir o equilíbrio
na área de segurança pública
em nossa cidade.

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

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

PROFESSOR OSVALDO

da Diretoria do DNIT e ﬁcou
decidido que a Prefeitura de
Pindamonhangaba tem um prazo de 6 meses (180 dias) para
a acatar ou não o Projeto de
Rebaixamento da linha férrea no
centro da cidade. Se não houver
interesse - ou uma resposta positiva - por parte do município, o
projeto estará prejudicado e não
será mais possível a realização
do mesmo”, ﬁnalizou o vereador
Professor Osvaldo.

ORDEM DO DIA
4ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no
próximo dia 20 de fevereiro de 2015, sexta-feira, às 8 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 184/2014, do Vereador Antonio Alves da Silva, que “Denomina de RUA PRIMAVERA a Rua 2 do Residencial
Alessandra, no Bairro Andrade”.
II. Projeto de Resolução n° 07/2014, do Vereador Roderley Miotto,
que “Constitui uma Comissão de Assuntos Relevantes para acompanhar
a seleção das famílias inscritas para o sorteio de moradias populares
no município de Pindamonhangaba”.
Pindamonhangaba, 11 de fevereiro de 2015.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

DE

tionamentos que não achamos
respostas”, questiona o vereador.
Para o vereador, há cidades
que o projeto de “Contribuição de
Iluminação Pública” não foi aprovado e outros municípios alegam
ser um projeto inconstitucional.
“Pindamonhangaba não está preparada para assumir esse serviço,
levando em consideração que
este é mais um tributo para os
municípes, que já possuem vários
impostos municipais”, salientou.
Roderley Miotto frisa que
“antes da transferência já estávamos enfrentando muitos
problemas com a manutenção dos
serviços de iluminação. Por isso,
solicitei na Audiência Pública a
presença do Prefeito Vito Ardito,
vereadores, secretários municipais de Administração, Obras,
Planejamento e Jurídico, além de
estender o convite aos prefeitos
e vereadores das cidades da RM
Vale e Serra da Mantiqueira,
representantes do Codivap e da
EDP Bandeirantes”.

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

DE

ASSESSORIA

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) protocolou na sessão
ordinária desta segunda-feira, dia
9 de fevereiro, um requerimento
solicitando a realização de uma
“Audiência Pública” para discutir
todos os assuntos relacionados
à Resolução da ANEEL que
transfere das concessionárias
de energia para o município a
responsabilidade de investir,
manter e operar os serviços de
iluminação pública. O plenário
aprovou o requerimento e ﬁcou
deﬁnido que a Audiência Pública
será realizada no dia 11 de março
de 2015, às 19 horas.
Roderley Miotto afirmou
que “está 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”. Segundo o parlamentar, ainda persistem algumas
dúvidas. “Existem vários locais
sem iluminação; com a
iluminação precária e
como será cobrado isso?
Por metro quadrado? Por
rua? Existem ruas que não
possuem iluminação e outras que apenas a metade
da rua tem a melhoria. E
nesse caso, todas pessoas
terão que pagar, mesmo
sem terem a iluminação?
São estes e outros ques-

DE

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Tribuna Livre:

ASSESSORIA

“POPULAÇÃO, INQUIETA, PEDE
PROVIDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO”

ASSESSORIA

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

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

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

que, sem dúvida, o projeto não só
resolveria nossos problemas com
a passagem do trem pela região
central, como também deixaria
nossa cidade esteticamente ainda
mais bonita. “É preciso que haja
uma união da comunidade para o
bem de nosso município”, frisa
o vereador.
“Quero ressaltar, também,
que no dia 19 de dezembro de
2014 foi realizada uma reunião

I
II

- Sra. Daniela Rossi
- Sr. Flávio do Amaral Hernandez

VEREADOR
R O D E R L E Y M I O TT O

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

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

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
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CASA TRANSITORIA FABIANO DE CRISTO DE PINDAMONHANGABA

BALANÇO PATRIMONIAL
CENTRO
ESPIRÍTA MELO MORAIS

ATIVO
CASA TRANSITORIA
FABIANO DE CRISTO
PINDAMONHANGABA
RUA GUARATINGUETA
, 555 DE
- CRISPIM
PINDAMONHANGABA SP

RUA GUARATINGUETA
, 55550.455.815
- CRISPIM /PINDAMONHANGABA
SP
CNPJ
0001 - 33

CNPJ 50.455.815 / 0001 - 33
Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2014
Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2014

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE BALANÇO PATRIMONIAL
DISPONÍVEL
CIRCULANTE

NÍVEL

BANCOS CONTAS CORRENTES

BRADESCO
S/A
OS CONTAS
CORRENTES
CAIXA
SCO
S/A ECONÔMICA FEDERAL
BANCO DO
BRASIL - 3939-X
FEDERAL
ECONÔMICA
BANCO
REAL S/A
O DO
BRASILSANTANDER
- 3939-X
BANCO SANTANDER
O SANTANDER
REAL S/A BANESPA S/A
O SANTANDER
BANESPA
S/A
S/A
BANCO ITAÚ
O ITAÚ S/A

1.281,21
29.345,02
22.805,17
6.810,14
1.230,18
59.344,65

SUBTOTAL.............................................................

SUBTOTAL.............................................................

120.816,37

1.281,21
29.345,02
22.805,17
6.810,14
1.230,18
59.344,65

120.816,37

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

AÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL C/C 3939-X
O DO BRASIL C/C 3939-X

1.749,34

1.749,34

SUBTOTAL.............................................................
SUBTOTAL.............................................................
1.749,34

1.749,34

TOTAL DISPONÍVEL...............................................
122.565,71
TOTAL DISPONÍVEL...............................................

122.565,71

ZAVEL
A CURTO PRAZO
REALIZAVEL
A CURTO PRAZO
QUES
ESTOQUES
NSA
DESPENSA

44.500,82

44.500,82

SUBTOTAL.............................................................
44.500,82
SUBTOTAL.............................................................
44.500,82
TOTAL DO TOTAL
REALIZAVEL
A CURTO PRAZO.............
DO REALIZAVEL
A CURTO PRAZO.............

44.500,82
44.500,82

167.066,53

167.066,53

TOTAL DO CIRCULANTE

TOTAL DO CIRCULANTE

ANENTE
PERMANENTE
LIZADO
IS, IMOBILIZADO
TERRENOS E PRÉDIOS
TERRENOS E PRÉDIOS
S EIMÓVEIS,
UTENSILIOS
E UTENSILIOS
MÓVEIS
NAS
E EQUIPAMENTOS
LOSMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
VEÍCULOS
ÍLIOS
DIVERSOS
DIVERSOS
UTENSÍLIOS
AMENTOS
DE INFORMÁTICA
UMENTOS
MUSICAIS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS
AMENTOS
ODONTOLOGICOS
INSTRUMENTOS MUSICAIS
RA COBERTA
POLIESPORTIVA
EQUIPAMENTOS
ODONTOLOGICOS

464.013,88
124.985,84
49.462,16
127.538,59
27.396,22
77.452,71
4.435,00
16.250,00
435.089,36

QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA

SUBTOTAL.............................................................
1.326.623,76
TOTAL DO SUBTOTAL.............................................................
PERMANENTE.......................................
1.326.623,76

TOTAL DO PERMANENTE.......................................

AS DE COMPENSAÇÕES
AS DE COMPENSAÇÕES
CONTAS DE COMPENSAÇÕES
DATO DE ATIVO IMOBILIZADO.........................................
CONTAS DE COMPENSAÇÕES
TOTAL CONTAS DE CONPENSAÇÕES....................

464.013,88
124.985,84
49.462,16
127.538,59
27.396,22
77.452,71
4.435,00
16.250,00
435.089,36
1.326.623,76
1.326.623,76

1.724,30
1.724,30

1.724,30
1.724,30

COMODATO DE ATIVO IMOBILIZADO.........................................
TOTAL CONTAS DE CONPENSAÇÕES....................
TOTAL DO ATIVO..................................................

1.495.414,59

TOTAL DO ATIVO..................................................

DISPONÍVEL
BANCOS CONTAS CORRENTES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TOTAL DISPONÍVEL................................................

398,94
139,52
1.066,81
558,00
22.453,35

SUBTOTAL.............................................................
TOTAL DE FORNECEDORES...................................

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL..........................

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS
SUPERAVITS DO EXERCÍCIO
TOTAL DE SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS.
CONTAS DE COMPENSAÇÕES
COMODATO DE ATIVO FIXO
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.................................

24.616,62
24.616,62

1.434.875,26
1.434.875,26
34.198,41
34.198,41
1.724,30
1.724,30
1.495.414,59

TOTAL DO PASSIVO

REALIZAVEL A CURTO PRAZO
ESTOQUES
BALANÇO PATRIMONIAL
LIVRARIA
ATIVO
BIBLIOTECA
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL TOTAL DO REALIZAVEL A CURTO PRAZO..............

10.333,57
2.090,60
12.424,17

BANCOS CONTAS CORRENTES
TOTALFEDERAL
DO CIRCULANTE
CAIXA ECONÔMICA
TOTAL
ATIVO...................................................
TOTAL DO
DISPONÍVEL................................................

12.512,79
88,62
12.512,79
88,62

PASSIVO
REALIZAVEL A CURTO PRAZO
PASSIVO
CIRCULANTE
ESTOQUES
FORNECEDORES
- EXIGIVEL A CURTO PRAZO
LIVRARIA
BIBLIOTECA
Sociedade Espirita
BoaDO
Nova
TOTAL
REALIZAVEL A CURTO PRAZO..............
TOTAL DE FORNECEDORES...................................
TOTAL
TOTAL DO
DO CIRCULANTE
CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO...................................................
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMONIO
SOCIAL
PASSIVO
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
TOTAL
DO PATRIMÔNIO
FORNECEDORES
- EXIGIVEL
A CURTOSOCIAL...........................
PRAZO
SUPERAVITS
OU DEFICITS
Sociedade Espirita
Boa Nova ACUMULADOS
Deficit do Exercicios
TOTAL DE FORNECEDORES...................................
TOTAL
ACUMULADOS..
TOTAL DE
DO SUPERAVITS/DEFICITS
CIRCULANTE

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
CRC : 1SP117595/0-3
TECNICO EM CONTABILIDADE

10.333,57
2.090,60
543,63
12.424,17
543,43
543,43
12.512,79
12.512,79

12.556,21
12.556,21
543,63
(587,05)
543,43
(587,05)
543,43

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
11.969,16
PATRIMONIO TOTAL
SOCIALDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CENTRO ESPIRÍTA MELO MORAIS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
12.556,21
RUA
GUARATINGUETA
, 555
- CRISPIM PINDAMONHANGABA
SP
TOTAL
DO
12.512,59
TOTAL
DO PASSIVO
PATRIMÔNIO
SOCIAL...........................
12.556,21

CNPJ 48.417.034 / 0001 - 02

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS
Deficit do Exercicios
TOTAL DE SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS..

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BALANÇO PATRIMONIAL

11.969,16

10.333,57
2.090,60
12.424,17

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
Sociedade Espirita Boa Nova
CRC : 1SP117595/0-3
TOTAL DE FORNECEDORES...................................
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
TOTAL DO CIRCULANTE
Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2014

543,63
543,43
543,43

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS
PATRIMONIO SOCIAL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RECEITAS TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL...........................

12.556,21
12.556,21

DONATIVOS OU DEFICITS ACUMULADOS
SUPERAVITS
Deficit do Exercicios
TOTAL.........................................................................................
TOTAL DE SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS..

(587,05)
376,00
(587,05)

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

376,00

11.969,16

TOTAL DO PASSIVO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

12.512,59
963,05

963,05

(587,05)

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA
PRESIDENTE

ANTONIO CARLOS N. DOS SANTOS
TESOUREIRO

1.061.094,19

DESPESAS
DISTRIBUIÇÃO EM ESPÉCIE
DESPESAS DEPARTAMENTAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS FINANCEIRAS

920.857,89
26.158,73
79.359,37
519,79

TOTAL.........................................................................................

1.026.895,78

RESULTADO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO............................

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA
PRESIDENTE

34.198,41

ANTÔNIO CARLOS N. DOS SANTOS
DIR. DE FINANÇAS

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
CRC : 1SP117595/0-3
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CIDADE NOVA
Fundada em 06 de Agosto de 1979
Rua Mogi das Cruzes, nº 500 - Bairro Cidade Nova - Pindamonhangaba – SP.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em conformidade com o capítulo III (terceiro), Artigo 22 (vinte e dois) do estatuto desta Associação. Convocamos:
todos os associados para a assembleia geral, a realizar-se no próximo dia 21 (vinte e um) de Fevereiro, no
endereço da sede, Rua Mogi das Cruzes, nº 500, Bairro Cidade Nova, nesta cidade, as 19:00 horas em primeira
convocação e 19:30 horas em segunda convocação. Com a seguinte ordem do dia: Eleição e posse da nova
diretoria para o biênio 2015/2017.
Pindamonhangaba, 09 de Fevereiro de 2015.
José Orlando Cornélio
PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA- A.S.C.P.
Vimos através do presente edital, em conformidade com o (Título III, Capitulo IV Artigo 23 inciso III) e (Título
V, Capitulo II Artigo 33 e Capitulo VI Artigo 43 inciso II), do ESTATUTO SOCIAL em vigor da Associação dos
Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba, fica o (a) Salesianos (as) Cooperadores (as) Membros,
CONVOCADO a se fazer presente, a Assembleia Geral Extraordinária, no dia 06 de março de 2015 as 19h30
à Rua Olímpio Marcondes de Azeredo nº 281 CEP 12.441-030 – Loteamento Azeredo em Moreira César –
Pindamonhangaba – SP, a fim de participar da ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS DA DIRETORIA PARA O
TRIÊNIO DE 2015 A 2018, da Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba.
Pindamonhangaba, 10 de fevereiro 2015.
Amauri Monteiro - Diretor Presidente

Art 1º - Nomear o Senhor ELISEU SOARES FERREIRA para o emprego de ASSESSOR DA
MESA DIRETORA do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de
Pindamonhangaba, com salário de R$ 3402,60 (três mil quatrocentos e dois reais e sessenta
centavos), a partir do dia 12 de fevereiro de 2015, nos termos contratuais.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 09 de fevereiro de 2015.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Vereador CARLOS EDUARDO DE MOURA-MAGRÃO

Vereador RODERLEY MIOTTO

1 º Vice-Presidente

2º Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO

Vereador RICARDO PIORINO

1° Secretário

2° Secretário

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital
de Notificação
Pindamonhangaba
- SP Portal:
www.camarapinda.sp.gov.br
Controle 014/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JOSE
ALAIR DE OLIVEIRA , responsável pelo imóvel situado a Rua
ANTONIO CASSIANO bairro PARQUE DAS PALMEIRAS, PINDA.
BA inscrito no município sob a sigla NE121604016000, QUADRA
20 LOTE 16, 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
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 015/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. MARIO
BALARIN , responsável pelo imóvel situado a Rua 12 (ERNESTO
MULATO) bairro PARQUE DAS PALMEIRAS, PINDA.BA inscrito
no município sob a sigla NE121511008000, QUADRA 29 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
Edital de Notificação
Controle 016/15

521.033,03
281.305,60
7.313,50
249.292,60
2.149,46

TOTAL.........................................................................................

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria
RESOLVE:

CENTRO ESPIRÍTA MELO MORAIS

PASSIVO RUA GUARATINGUETA , 555 - CRISPIM PINDAMONHANGABA SP
CNPJ 48.417.034 / 0001 - 02
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES - EXIGIVEL A CURTO PRAZO

Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2014

DONATIVOS
CAMPANHAS
PROMOÇÕES
SUBVENÇÕES
RECEITAS FINANCEIRAS

P O R T A R I A Nº 005/ 2015
Nomeia Assessor da Presidência
____________________________

EM CONTABILIDADE
CARLOS EDUARDO DETÉCNICO
MESQUITA
ANTONIO CARLOS N. DOS SANTOS
TOTAL DO CIRCULANTE
12.512,79
PRESIDENTE
TESOUREIRO
TOTAL DO ATIVO...................................................
12.512,79

SUPERAVITS OPERACIONAL...................................................................

RECEITAS

Os jovens do sexo masculino nascidos em 1997 e que completam 18 anos
em 2015 precisam se apresentar na
JSM - Junta de Serviço Militar de Pindamonhangaba para o alistamento militar
obrigatório. O prazo para alistamento fica
aberto até o dia 30 de junho.
Para cumprir o dever cívico, os jovens
do sexo masculino precisam apresentar
os seguintes documentos: certidão de
nascimento ou equivalente (identidade,
carteira de motorista ou de trabalho),
comprovante de residência e duas fotos
3x4 (recente).
Caso o convocado tenha filhos, também é necessária a apresentação das
certidões de nascimento das crianças.
Pessoas com deficiência precisam entregar atestado médico. Todos os documentos necessitam ser apresentados em
suas versões originais.
Segundo dados da Seção de Coordenação de Mobilização Militar do Ministério
da Defesa, no ano passado 1,7 milhão de
jovens se alistaram nas Juntas de todo o
país. Cerca de 100 mil foram incorporados às Forças Armadas
A JSM de Pindamonhangaba fica na
Avenida Albuquerque Lins, 138. Mais informações pelo telefone (12) 3648-1070.

(587,05)
(587,05)

ATIVO
TOTAL DO PASSIVO
12.512,59
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
BANCOS
CONTAS
CORRENTES
CARLOS
EDUARDO
DE MESQUITA
ANTONIO CARLOS N. DOS SANTOS
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
88,62
PRESIDENTE
TESOUREIRO
TOTAL DISPONÍVEL................................................
88,62

TOTAL.........................................................................................

DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS

Jovens nascidos em 1997
devem se preparar para
alistamento militar

Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2014

DESPESAS
ANTÔNIO CARLOS N. DOS SANTOS
DIR. DE FINANÇAS

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA
PRESIDENTE

88,62
88,62

Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2014

REALIZAVEL A CURTO PRAZO
ESTOQUES
LIVRARIA
BIBLIOTECA
VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
TOTAL DO REALIZAVEL
A CURTO PRAZO..............
CRC : 1SP117595/0-3

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES - EXIGIVEL A CURTO PRAZO
GUIRADO REPRESENTAÇÕES E COM LTDA
IRMÃOS GUERREIRO POSTOS COMBUST. LTDA
SHV GAS BRASIL LTDA
HISASHI UMEZU
TEIXEIRA E COELHO LTDA

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.495.414,59

RUA GUARATINGUETA , 555 - CRISPIM PINDAMONHANGABA SP
ATIVO CIRCULANTE
CNPJ 48.417.034 / 0001 - 02

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
CRC : 1SP117595/0-3
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CARLOS EDUARDO DE MESQUITA
ANTONIO CARLOS N. DOS SANTOS
PRESIDENTE
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 368/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom
LEITE
PINTO
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do VILMA
Cardoso,ANTÔNIA
o PPRP nº.
368/14,
referente à “Aquisição de móveis corporativos,
para suprir as necessidades das unidades
departamento de saúde do município, incluindo montagem, por
CRC e: 1SP117595/0-3
um período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 25/02/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
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, 10 de fevereiro de 2015.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 365/2014
Objeto: Aquisição de cadeira de rodas, cadeira para banho e órtese.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Abraão César do Nascimento ME.
Autorização de Fornecimento nº: 24/15 – Valor: R$ 19.420,00 – Data: 27/01/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena ME.
Autorização de Fornecimento nº: 25/15 – Valor: R$ 8.457,00 – Data: 27/01/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Ortopedia Rita de Cássia Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 26/15 – Valor: R$ 540,00 – Data: 27/01/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Ortopedia Lapa Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 68/15 – Valor: R$ 25.142,20 – Data: 27/01/2015.
Pindamonhangaba, 10 de fevereiro de 2015.

LICENÇA DA CETESB
BIO BRASIL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA-EPP torna público que recebeu da CETESB
a Renovação da Licença de Operação Simplificada nº3000081, válida até 09/02/2018 para
alimentos para fins nutricionais; produção de: à Estrada Municipal Jesus Antonio de Miranda,
16300, Ribeirão Grande, Pindamonhangaba-SP.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr.
Benedito Tarcisio de Oliveira , responsável pelo imóvel situado
a Rua Gilberto Moraes Claro s nr. bairro Mombaça inscrito no
município sob a sigla SO110902020000, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta
publicação, e atualize seu endereço junto ao setor de imobiliários .
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
Edital de Notificação
Controle 017/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr.
MARCOS LOPES SOARES , responsável pelo imóvel situado a
Rua FERNANDO RODRIGUES GARCIA s/nº. bairro CIDADE
JARDIM inscrito no município sob a sigla SO221405003000,
QUADRA 15,LOTE 02 para que efetue a limpeza do referido imóvel
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação, e atualize
seu endereço junto ao setor de imobiliários . 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

IRENE RIBEIRO ELEITA A NOVA PRESIDENTE DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDAMONHANGABA.
RECEBERÁ SUA POSSE NO DIA 24/02 ÀS 18H NO CEM.
José Fernandes
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO
PREGÕES Nos. 161/2014 e 372/2014
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste jornal em 10/02/15,
concernente aos pregões supra, leia-se corretamente: PP 161/2014 e
PP 372/2014, onde erroneamente digitou-se 161/2015 e 372/2015, as
demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 10 de fevereiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO

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..

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2015
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 10/02/15,
p. 9, concernente ao OBJETO da licitação supra, leia-se corretamente:
“Contratação de empresa especializada em apoio pedagógico para
melhoria da qualidade educacional, através da integração de tecnologia”.
As demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 10 de fevereiro de 2015.

TERÇA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

12 DE FEVEREIRO DE 2015

CARNAVAL
Tribuna do Norte
-

Cuidados com o corpo
no carnaval - moda

Carnaval com saúde
São diversos os aspectos relacionados à saúde que devem ser
observados no carnaval. O mais comum e sempre citado é a
importância da hidratação. Entretanto, não menos importante,
existem outros fatores que os foliões devem se atentar para
curtir os dias de folia com muita saúde e disposição.

VACINAS

ALIMENTAÇÃO

Principalmente aos que vão viajar, é importante
estar com as vacinas em dia – o que também vale
para doenças já controladas no Brasil, como o sarampo. Principalmente em locais de grande aglomeração, ﬁca difícil prever a transmissão de vírus.
Além disso, no carnaval é comum que as ruas
estejam mais sujas, com cacos de vidro oriundos
de garrafas de bebidas, aumentando as chances
de ferimentos e infecções, por isso, a antitetânica
também precisa estar regularizada.

Voltando a questão da hidratação. Carnaval,
ainda mais em uma estação como o verão, requer
ingestão de muitos litros de água, principalmente
para os que também consomem bebidas alcoólicas, pois elas facilitam a desidratação.
Algumas opções são sucos naturais, água de
coco, bebidas isotônicas e picolés de frutas - açaí,
manga, abacaxi, uva, limão e maracujá são as opções para quem quer opções com sabor e poucas
calorias.
Consumir refeições leves e que ajudam a dar
energia e disposição para encarar as altas temperaturas também é indicado. Lanches com baixo
teor de gordura ajudam no bem-estar durante os
dias de folia.
Fontes de carboidrato podem ajudar na resistência - massas, pães, arroz e cereais que sejam,
de preferência integrais.
Já as hortaliças, frutas e legumes são fontes de
vitamina, minerais e ﬁbras. Alimentos gordurosos
devem ser evitados, pois além de calóricos têm
uma digestão lenta e difícil.

Divulgação

Divulgação

CONDICIONAMENTO
Outro problema relacionado à saúde que acaba
se tornando frequente nessa época está ligado ao
condicionamento físico. Lesões musculares advindas da grande exigência dos foliões com seu
corpo sem preparo físico prévio pode trazer consequências. Torções e fraturas de tornozelo, lesões
no joelho e dores musculares nos atendimentos
hospitalares acabam ﬁcando comuns. Uma das
dicas para prevenir esse tipo de situação é fazer
um alongamento antes de sair para curtir.
Outra dica, quase imperceptível, é prestar atenção
na escolha do calçado. As mulheres que optam por
salto alto para sair atrás do trio podem estar aumentando os riscos de lesões nas articulações, tendão de
aquiles, joelho e coluna vertebral. Os saltos elevam
os calcanhares e concentram todo o peso do corpo na
frente dos pés, por isso, opte pelos sapatos confortáveis, de preferência tênis com amortecimento.

Pets exigem
cuidados do dono
no carnaval
Muitos foliões não querem deixar seus bichinhos
de estimação de fora da folia. Seja fantasiando ou levando os mascotes em blocos e concursos, a questão é
o esquecimento de alguns cuidados a serem tomados.
É possível brincar desde que se preserve o bom senso.
Apesar de ﬁcarem fofos vestidos, as fantasias devem
ser de tecidos leves, por causa das altas temperaturas.
Como trocam calor pela respiração, os cães têm
diﬁculdade para manter a temperatura corporal.
Além disso, esses adereços não devem comprometer
o movimento dos animais, ou seja, as patas têm de
ﬁcar livres para que possam caminhar tranquilamente.
A fantasia também não pode cobrir focinho e
olhos. É importante experimentar a roupa antes no
animal e observá-lo para ver se ele está se sentindo
bem, andando com tranquilidade, pulando, e ver se
ele consegue urinar ou defecar, sem que nada atrapalhe - neste caso, há outros adereços, como bandanas, laços, gravatinhas e adesivos próprios.
Quanto a pintar os pelos ou unhas dos cães, o indicado é procurar o serviço de um pet shop acostumado
com esse tipo de técnica e que utilize somente produtos

O carnaval é uma época
em que as cores, plumas e
fantasias estão em alta. Principalmente em se tratando de
mulheres, as opções parecem
nunca acabar. Entretanto, é
necessário se atentar para
cuidados básicos a ﬁm de evitar
surpresas desagradáveis, como
uma alergia, que pode acabar
estragando os planos de um
feriado de muita diversão.
O primeiro ponto é o uso do
protetor solar. Mesmo aquelas
que costumam usar base já
com FPS, o uso do produto, em
si, pode prevenir queimaduras,
insolação e câncer de pele.
Outras dicas são:
• Tomar cuidado com máscaras ou outros acessórios que
podem diﬁcultar a respiração,
pois pode trazer fadiga;
• Ficar atento a penas e
plumas, pois podem provocar
alergia respiratória;
• A maquiagem deve ser usada
com moderação, pois pode
causar alergia, irritação na pele,
infecções nas pálpebras, lesões nas córneas, dermatite de
contato, descamação da pele,

bolhas, pruridos entre outros.
• Não use maquiagens de
origem duvidosa, dessas que se
compra em camelô ou sem procedência conhecida. Cuidado
porque a dermatite de contato
é muito frequente e os danos à
pele variam: edema, vermelhidão ou queimadura. Atenção:
se o produto não for especíﬁco
para o tipo de pele, o dano é
imenso.
• Para limpar a pele da maquiagem, é muito importante
usar o demaquilante, que limpa
de forma profunda e desobstrui
os poros melhorando o aspecto
como um passe de mágica. Outra dica é usar uma compressa
gelada com chá de camomila
na área dos olhos: deixe por 20
minutos e pronto, o primeiro
passo foi dado.
• Aplique um bom hidratante,
especíﬁco para sua pele, para
receber uma maquiagem carnavalesca. O Primer geralmente
hidrata, suaviza os poros e as
rugas discretinhas.
• Mantenha a pele hidratada.
O ideal é não tirar da bolsa a
água thermal e, sempre que
lembrar, reaplicar no rosto.

DICAS DE MAQUIAGEM
Para quem gosta de seguir
tendências, o colorido está
em alta para o carnaval 2015.
Existem algumas dicas que
podem ajudar na produção da
make, que faz toda a diferença
e acaba sendo parte o look elaborado. Por isso, é importante
esses dois aspectos estarem em
harmonia.
Abuse de cores vivas
Como a tendência é o super colorido, uma das aliadas
pode ser a maquiagem 3d,
que contém cores bem vibrantes de fácil combinação. Em
alta estão os tons de azul, verde, rosa, laranja. Não esqueça
de outros recursos, como os
delineadores e máscaras de
cílios coloridas.

Divulgação

Use um ﬁxador
Após a composição da maquiagem, é importante aplicar
um ﬁxador próprio. O uso de
batom também é essencial para
complementar a make.
Use produtos com glitter
Uma das opções para você
brilhar na avenida é o uso de
produtos com glitter. Sombras
brilhantes e gloss completam a
produção.
Divulgação

Divulgação

ABADÁS
SONO
Mesmo com tantos compromissos e possibilidades de diversão, noites de sono bem dormidas e
descanso também são necessários para cuidar da
saúde e não prejudicar o organismo no carnaval.
Além de repor as energias, auxilia para que a pessoa não ﬁque desatenta.

próprios de uso veterinário. Os cães que não estão
acostumados a multidões podem estranhar ambientes
com muita gente e até com outros animais.
Em 2014, o além de todo o povo animado na avenida do samba, um cãozinho da raça maltês atraiu
a atenção na avenida. Frederico, ou melhor, “Fred”,
como é carinhosamente chamado pelos donos, marcou presença na folia.
Marta Alves de Deus, dona de Frederico, vestiu o
cão à altura, com chapeuzinho e blusinha do Brasil.
Ela é o marido levam Fred para todos os locais que
vão e têm uma espécie de “cadeirinha” onde ele segue
pendurado no pescoço do marido de Marta enquanto
eles se locomovem de motocicleta. Marta garante
que Fred é atração por onde passa, desde Campos do
Jordão a Aparecida. “Ele não pode ﬁcar de fora da
festa”, aﬁrmou.
Divulgação

O cão Frederico com os donos na folia

Para quem já comprou
seu abadá, vai sair no bloco e
gostaria de algo personalizado,
corre que ainda dá tempo! São
várias as opções de como incrementar e deixar sua peça de
um jeito especial, porém, vamos indicar algumas tendências
para ajudar quem está indeciso.
Franjas
Não só no carnaval, mas as
referências dos anos 70 voltaram com tudo e estão bem fortes - destaque para inspiração

boho e hipie-chiq. As franjas
prometem marcar presença
neste carnaval.
Detalhes vazados
Abadás com detalhes
vazados costumam ﬁcar mais
descolados e você ainda pode
dar um toque especial com um
nó na lateral.
Inovação
Modelos cropped, com
trançados e vazados, aplicações
de renda e vestidos podem ser
uma opção.
Divulgação

CHITA EM ALTA
Principalmente para o Carnaval de Pinda e região, em que
há a presença dos blocos tradicionais de São Luiz do Paraitinga, os ﬁgurinos e acessórios
em chita são muito utilizados.
As preferidas são as saias, mas
camisetas com aplicações e
bermudas também não ﬁcam
atrás. Como adereço, tiarinhas
de cartola, cartolas, gravatas
e fuxicos são o sucesso das
avenidas.

