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Duplicação da Av. Manoel César
Ribeiro será inaugurada hoje
Divulgação

A inauguração da duplicação da avenida Prof. Manoel César Ribeiro acontece hoje, às 12h30, na
altura do km 4 – próximo
ao bairro Santa Cecília.
O evento contará com
a presença do governador
do Estado, do prefeito de
Pindamonhangaba, dentre
outras autoridades.
A avenida é a principal
ligação do centro cidade
com a zona leste, passando
pelo Santa Cecília, Maricá,
Triângulo, Eloyna, Feital e
Cidade Nova, até chegar à
rodovia Presidente Dutra.
PÁGINA 3

COMBATE À
DENGUE É
INTENSIFICADO
PÁGINA 5

Duplicação evita acidentes e garante facilidade no tráfego de veículos do centro à zona leste e via Dutra

Pinda tem novas cabeleireiras e
manicures para atender demanda
Divulgação

Cidade
fortalece
construção
civil

O setor de construção civil
de Pindamonhangaba está fortalecido com novos pedreiros e
encanadores que se formaram
na terça-feira (24). Além do
ingresso dos proﬁssionais no
mercado de trabalho, o Polo de
Construção Civil abriu mais 15
vagas para cursos gratuitos de
cada área.
PÁGINA 6

PROJETO
GURI ABRE
INSCRIÇÕES
2º CADERNO

NÚMERO DE
CRIMES CAI
NO MUNICÍPIO
2º CADERNO

Pindamonhangaba conta com mais 23 cabeleireiras e 12 manicures para atender a crescente demanda do setor, sobretudo de mulheres. As 35 proﬁssionais foram certiﬁcadas pelo Programa Nosso
PREVISÃO DO TEMPO

SEXTA-FEIRA

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

32º
UV 13
Fonte CPTEC/INPE

Bairro na quarta-feira (25), no Pasin. O prefeito do
município participou do evento e enalteceu os cursos para capacitação dos moradores e geração de
renda.
PÁGINA 6

CAMPANHA DA
FRATERNIDADE É
TEMA DE DIÁLOGO
PÁGINA 7

PINDA PODE FAZER FINAL DA COPA REGIONAL
PINDAMONHANGABA PODE TER OS DOIS FINALISTAS DA COPA REGIONAL, CATEGORIA AMADOR, ESTE
ANO. A CIDADE JÁ TEM UM FINALISTA, QUE SAI DA SEMIFINAL ENTRE CASTOLIRA E ARARETAMA,
NESTE DOMINGO (1º/3). ALÉM DESTE CONFRONTO, O VILA SÃO JOSÉ PODE SER OUTRA EQUIPE LOCAL
NA DECISÃO. PARA ISSO, O CLUBE PRECISA PASSAR PELO CAPITUBA.
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Análise prematura

Difícil identificar motivo
da alta do desemprego

R

econstruir a economia do país. Este
é o maior desafio do Governo Federal para 2015.
Com baixa taxa de crescimento, balança
comercial cheia de déficit, indústria automobilística agonizando, dólar nas alturas, alta
do diesel, da gasolina, da energia elétrica inflação descontrolada... é muita coisa ruim
junta.
Pior que isso é não enxergarmos resultados
reais das medias aplicadas até o momento.
Para deixar todos de cabelo em pé, a taxa
de desemprego iniciou 2015 em alta, alcançando o maior índice desde setembro de
2013, quando bateu 5,4%.
No fechamento de janeiro deste ano, o indicador registrou 5,3%, contra 4,3% de dezembro de 2014.
Não há o que contestar, pois os números
refletem, infelizmente, a realidade do País.
Os dados foram divulgados na quinta-feira
(26) pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que credita o desemprego
a vários fatores, principalmente o processo
de início de dispensa de temporários que foram contratados anteriormente e o aumento
da procura por pessoas que haviam interrompido a busca por trabalho no fim do ano.
Segundo o Instituto, é difícil prever exatamente qual fator é mais determinante, sobretudo considerando o alto índice de pessoas
que fazem parte da geração ‘Nem, Nem’ –
Nem Estuda, Nem Trabalha, e o mais agravante, não quer nem pensar nessas possibilidades.
Em pesquisas foi possível constatar também a redução salarial de dois modos; o primeiro quando o reajuste não acompanhou a
inflação; o segundo, quando houve decréscimo no vencimento.
É cedo, porém, para que os dados de janeiro sejam interpretados como uma grande crise no emprego. Contudo, é um sinal de alerta.

S tErra

om da

ADEMAR SPAÇO MUSICAL: O ótimo cantor Ademar
está recebendo elogios em todos os bailes que anima. No
mês de março estará no 1º e
3º sábado na ACCI do bairro
Vila Rica. Com seleções variadas, show no teclado e cavaquinho, ele segura os dançarinos
no salão até a última música.
Contrate-o pelos telefones (12)
3643-2952 e 9102-5840.
ARENA 101 Pinda: 27/2
(sexta) – Henrique & Diego, e
Mc Guimê.
28/2 (sábado) – Rodrigo &
Santa Fé, e Nuance.
BAR DO SANTISTA Pinda:
Som ao vivo quarta e domingo,
com ótimos artistas da cidade.
Porções, bebidas, a simpatia do
casal Zé Luiz e Lurdes.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (ACCI) Pinda –
Baile todo sábado às 19h: 28/2
– Anjinho do Vale. Para pessoas
a partir de 50 anos. Sócios não
pagam e não-sócios R$ 10 por
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Sindicato pede reunião de urgência com INSS
A direção da CUT - Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba está cobrando uma reunião de
urgência com a gerência do INSS –
Instituto Nacional do Seguro Social
- na cidade.
Segundo o secretário de Assuntos
Jurídicos do Sindicato, Célio da Silva
– Celinho, a entidade tem recebido
muitas denúncias de que trabalhadores têm sido prejudicados na concessão dos benefícios.
“Vários metalúrgicos nos falaram
que não há mais benefício B91 em
Pinda, o auxílio para quem sofre com
acidente ou doença por causa do trabalho. O máximo que se consegue é o
B31, que não tem as mesmas garantias, pois não relaciona a doença com
o trabalho”, disse.
Segundo ele, casos de metalúrgicos que têm os direitos reduzidos
também têm sido frequentes. “Na
Confab mesmo foram dois funcioná-

Guilherme Moura

rios este mês que já tinham o B91 e
o INSS simplesmente reduziu para
o B31. E quando é o contrário, do
31 para o 91, há uma burocracia
gigantesca, que dura mais de ano
e muitas vezes só sai com ordem

Neste final de semana, o Abrigo Municipal
de Animais realiza dois
eventos de doação de
cães e gatos resgatados. Em parceria com
a Associação Centopeia
de Proteção aos Animais, o grupo estará
no sábado (28), das 9
às 13 horas, no Largo
do Quartel, centro da
cidade, com a feira de
adoção.
Ainda no sábado
e também no domingo (1º/3), a equipe do
Abrigo Municipal par-

ticipará do Show Dog,
realizado no Shopping
Pátio Pinda, com a feira
de adoção de animais. O
evento terá, ainda, apresentação de cães adestrados, consultas com veterinários, acessórios para
pets entre outras atrações,
durante o horário normal
de funcionamento do shopping.
Para adotar, é necessário a apresentação de RG
e comprovante de residência. Todos os animais
disponíveis para adoção
nas feiras estarão de ba-

nho tomado, vermifugados e castrados (adultos).
Além da doação de animais, a equipe do Abrigo

Um poodle de porte pequeno está desaparecido desde segunda-feira (23). Seu nome é Tobi e ele
tem os pelos brancos, focinho e olhos caramelos.
Quem tiver informações favor entrar com contato
com Cacilda (9 9178-1909), moradora da rua Janarth Murtinho Ribeiro, 155, Ouro Verde.

Divulgação

O gato Nick está desaparecido desde o
dia 17 de fevereiro e a família pede ajuda
para encontrá-lo. Ele tem um ano, cor preta e coleira vermelha. Ele possui um miado
rouco e manca suavemente com a pata direita. Uma criança de 7 anos está desesperada e chama por ele todos os dias. A dona
do animal, Gisele, está oferecendo uma recompensa para quem encontrá-lo. O telefone para contato é 9 9186-2676.

bado) – Trio Voz de Ouro. 7/3
(sábado) – Baile Especial Noites
das Mulheres. Banda Som da
Terra (SJC).
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: 20/2 (sexta) – Banda Malta. 21/02 (sábado) – Bloco da
Ressaca. Banda Sacode a Poeira
e Bloco do Bruto. 27/2 (sexta) –
Banda Malta.
FERROVIÁRIA Pinda –
Som ao vivo no deck da piscina
SEXTA-FEIRA: Associado em
dia não paga e pode retirar dois
convites na secretaria. Não sócios: H R$ 10 e M vip até 23h, e
R$ 5 após esse horário. Tel (12)
2126-4444. 27/02 – Anjinho do
Vale.
FERROVIÁRIA Pinda: 14/3
(sábado) - Festa Retrô III. Djs
Adriano K e Serginho, e Banda
1.000 Volts.
HÍPICA PARAÍSO Taubaté: Toda quinta-feira, artistas
ao vivo com muita modão sertaneja.
MANGUEIRÃO Pinda: Bai-

lão sertanejo/forró toda sextafeira: 27/2 – Marron (São José
dos Campos). O ingresso custa
R$ 10 preço único. Telefone
para contato: (12) 9708-2011.
MIX POTATO Pinda: Som
ao vivo todo fim de semana com
os melhores artistas. Rua dos
Andradas, 393, em frente ao
Banco Itaú.
MUNDI Taubaté: 26/2 –
Sexta – Talis e Welinton. 27/2
(sábado) – Sun Limits. Festa
Calouros 2015. Josi de Oliveira,
Gustavo Aleck e The Bustters.
MUTLEY Taubaté: 27/2
(sexta) – Luana Camarah. 28/2
(sábado) – Skol Beats Senses.
Banda Monk.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:
26/2 (quinta) – Telão Rock n’
Rol. 27/2 (sexta) – Praiando +
D26!. 28/2 (sábado) – System a
Dowm Cover.
ÓPERA MIX Pinda: 27/02
(sexta) – Marlon & Marcelo, e
Red Fox. 28/2 (sábado) – Zumbalada. BandAbala. Antiga Vinil

Municipal orienta sobre a
doação responsável, castração e cuidados veterinários.

Poodle desaparece
no Ouro Verde

Gato desaparecido

João Paulo Ouverney

Fundação dr. João romeiro

judicial”, concluiu.
O ofício do sindicato solicitando uma reunião com a gerência foi
protocolado no dia 12 de fevereiro.
Até o momento, não houve retorno.

Abrigo municipal faz doação de
animais neste final de semana

“TODO MUNDO ME PERGUNTA por que é que eu vivo só pensando nela, ela é minha vida, ela é meu amor e eu só penso nela seja
aonde for...” – Roberto Carlos

baile. Quem quiser se associar
basta levar duas fotos 3 x 4 e
pagar R$ 10 mensais. Informações com Luiz Gongaza (12)
3645-2361.
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 28/2 (sábado) – Marcelo D2. Projeto Verão. Via Dutra,
divisa Guará/Lorena.
CHÁCARA BELO SOL Tremembé: 28/2 (sábado 21h)
– Celso & Tinho. Perto do Shopping Via Vale.
CLUBE DA VILA São Benedito realiza dois bailes no Recinto São Vito (Moreira César) em
março. 8/3 – Marcos Henrique.
15/3 – Banda Três Corações .
Tel (12) 3642-2087.
CLUBE DO LAZER Taubaté:
Bailes com as melhores bandas
ao vivo (20h). Quarta-Feira: 4/3
– Musical Bios. 11/3 – Alexandre
Vilela. Domingo: 1º/3 – Definison. 8/3 –Sabor de Verão. Tel.
3633-5389 e 3011-0400.
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix”: 28/2 (sá-
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Santo Terço dos
Homens no Morumbi

A igreja católica do Jardim
Morumbi realiza, todas às segundas-feiras, o Santo Terço dos
Homens. A oração começa às
19h30 e a comunidade convida
todos os homens da cidade para
participarem deste momento de
oração e fé.
PINDABAR Pindamonhangaba: QUARTA –Quartaneja.
QUINTA (26/2) –Toda quinta videokê. Elas vip até 23h. 27/2
(sexta) – não informado 28/2
(sábado) –
não informado.
SEGUNDA – Sertanejo. Cerveja
Itaipava a R$ 1 a noite toda.
RANCHO FUNDO Pinda:
27/2 (sexta) – Stúdio 54 Danceteria. Mayara Leme e Dj Paulo
Tadeu. Perto do Shopping Pinda.
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 27/2 (sexta) – Fernando

EXPEdiENtE

e Fabiano. Homem R$ 25 e mulher R$ 15
RECANTO CAIPIRA Pinda,
no Sindicato Rural: 26/2(quinta) – Wilson & Washington.
28/2 (sábado) – Alexandre Vilela. Tel. (12) 3648-4036 e 97750389.
RESTAURANTE COLMÉIA
Pinda: Almoço com música ao
vivo todo domingo e som ao vivo
quartas-feiras com Yolanda Vinagre, Zé Bé Filho e Silvinho Vasques. Telefone (12) 3652-2120.

DESTAQUE DA SEMANA

Divulgação

ANIVERSARIANTES
DA FERROVIÁRIA
No dia 8 de fevereiro comemorou seu segundo ano
de vida o pequeno Miguel
Alves da Cruz, filho de Franquilim Miguel da Cruz Neto
e Eunice Alves da Cruz, e
neto da Isabel, cozinheira
da Ferroviária.
Divulgação

No dia 24 de fevereiro,
também aniversariou Benedito Luiz de Souza “Luizinho”, estimado funcionário
(porteiro) da Ferroviária.
Parabéns e muita felicidade aos dois!
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Governo de SP inaugura duplicação
da Av. Prof. Manoel César Ribeiro
Nesta sexta-feira (27),
às 12h30, o governo do
Estado de São Paulo
inaugura, em Pindamonhangaba, a duplicação
da avenida Prof. Manoel
César Ribeiro, que liga
a região central à zona
leste da cidade (Cidade
Nova, Eloyna e Feital).
O governador do Estado
confirmou presença ao
evento, ao lado do prefeito de Pindamonhangaba.
A obra foi realizada com supervisão da
Prefeitura de Pindamonhangaba que, inclusive,
solicitou junto ao DER
- Departamento de Estradas de Rodagem - alterações no projeto original para adequação à
realidade do município.
Em reunião com a
participação do prefeito
de Pinda, foram incluídas quatro rotatórias ao

projeto e uma alteração
no sistema viário no final da obra, próximo da
ligação do Cidade Nova
ao viaduto do bairro das
Campinas. Também foi
incluída ciclovia em toda
a extensão, que começa
na rotatória do Parque
da Cidade e segue até a
saída para a rodovia Presidente Dutra.
Outra conquista será
a duplicação do trecho
entre a rotatória do Parque da Cidade até o semáforo na altura da base
da Polícia Militar, que
não constava no projeto original. Esse trecho
passará por licitação.
A cerimônia de
inauguração será realizada na avenida Manoel César Ribeiro, altura do km 4, próximo
à entrada para o bairro
Santa Cecília.

Divulgação

Trecho em obra no ínicio do ano passado. Agora está totalmente finalizado

Prefeitura reforma
pontes no Trabiju

Divulgação

Ponte pênsil foi reconstruída pela equipe da Prefeitura
O Parque Municipal
Natural do Trabiju recebeu a reforma de passarelas e pontes da trilha da caixa d´água e da
ponte pênsil que faz a
ligação de trilhas sobre
o ribeirão do Trabiju. Os
serviços foram realizados
pela Secretaria de Obras
da Prefeitura.
Além deste serviço, o
Parque está passando por

trabalhos de revitalização, por meio da Novelis
e a Evoluir, que assinaram
com a Prefeitura, em julho
de 2014, o termo de autorização para desenvolvimento do projeto “Promoção do uso Público para
Educação Ambiental e Visitação no Parque Natural
Municipal do Trabiju”. O
projeto consiste na revitalização da infraestrutura

do Parque e a instalação
de estações temáticas de
conhecimento, para o desenvolvimento de programas educativos.
Por isso, as ocas construídas dentro do parque
também estão sendo revitalizadas, com mão de
obra da Prefeitura. Elas
serão totalmente readequadas e estilizadas com
temas ambientais.
Divulgação

Pontes e passarelas na trilha da caixa d’àgua também foram reformadas
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Cal pede ao prefeito Lei do
Vereador Magrão reivindica
Toninho da Farmácia
Passe Livre – Tarifa Zero para
faixa de segurança para
pleiteia ônibus adaptado
estudantes de Pindamonhangaba para atendimento veterinário pedestres na SP-62
Fotos: AssessoriA

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) enviou o Requerimento nº 254/2015, solicitando ao Executivo Municipal estudos e
providências visando a elaboração da Lei do Passe Livre – Tarifa
Zero, destinado aos estudantes de nossa cidade.
O vereador Cal justifica seu pedido no fato do Governador
Geraldo Alckmin ter sancionado uma Lei que concede passe livre
estudantil no Metrô, na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e nos ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos), para alunos da rede pública e para alunos
da rede privada, desde que comprovem renda familiar per capita de
até 1,5 salário-mínimo nacional, hoje R$ 1.182,00.
Cal alega que os estudantes de Pindamonhangaba tem direito
a meia passagem no transporte coletivo municipal e com a criação
da Lei da Tarifa Zero, passarão a ter gratuidade total, além do que
a EMTU assinou um convênio de cooperação com a Prefeitura no
ano passado.
Cal enfatiza que esta é uma medida socialmente justa, e de
grande estímulo à educação, já que vai atingir toda a população
estudantil, abrangendo todas as classes, principalmente os mais
carentes que poderão ter oportunidade de frequentar a escola com
mais facilidade, comodidade e segurança, dando mais tranquilidade
aos seus pais. “Pedimos ao prefeito que se sensibilize com nossa
solicitação, pois quem ganha é o povo e o futuro de nossa cidade
que terão condições de frequentar as escolas públicas com mais
facilidade”, conclui o vereador Cal.

V e r e a do r t oninh o

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Depois da conquista da
faixa de segurança para pedestres entre os bairros Vila São
Benedito - Terra dos Ipês II e
Mantiqueira - Terra dos Ipês
I, o vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS)
protocolou o requerimento
nº 215/2015 requerendo ao
Departamento de Estradas de
Rodagem – DER, a implantação de faixa de pedestre com
rebaixamento do canteiro
central, na Rodovia Vereador
Abel Fabrício Dias – SP-62,
defronte ao cruzamento dos
bairros Residencial Pasin Terra dos Ipês I e Vila São
José - Terra dos Ipês I.
Na semana passada, Magrão visitou os referidos locais
com engenheiros do DER para
fazer análise técnica, visando
a implantação das faixas de
pedestres, sem comprometer
o tráfego de veículos. Ele enfatizou aos engenheiros que a
rodovia demanda um tráfego
intenso de veículos em alta
velocidade, dificultando a
travessia de pedestres.
Magrão alertou que “muitas mães que precisam levar
os filhos na escola, acabam
colocando em risco a própria

da

fa r má Cia , no de s ta que ,
que r

“C as t r a mó Ve l ”

Pa r a

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Já a segunda parte consiste na compra
de um ônibus, o Castramóvel, no
qual se possa realizar as cirurgias.
“Por isso, solicito a implantação em
nosso município, pois em cidades
vizinhas o ônibus de castração móvel
já funciona com muito sucesso”,
finaliza o vereador.
Importância da
Castração de cães e gatos
Atualmente existe uma grande
preocupação com o controle populacional de cães e gatos e a castração
é uma das formas de evitar que animais, principalmente filhotes, sejam
abandonados diariamente nas ruas,
portas de clínicas veterinárias, pet
shops, ONGs de proteção animal,
entre outros. Além de evitar as ninhadas indesejadas, a castração também
pode trazer outros benefícios para o
animal e seu proprietário.

vida, pois são obrigadas a
travessar a rodovia”. Nas
margens da rodovia, no bairro
do Pasin - Terra dos Ipês I está
localizada a Escola Municipal
“Ayrton Senna” e na Vila São
José - Terra dos Ipês I encontra-se a escola do SESI e a
creche “Marli Lemes de Moura
Camargo”. Nestes locais, a
travessia de mães e crianças
é constante.
O parlamentar lembrou
ainda a ocorrência de atropelamentos na referida rodovia,
que vitimou pessoas dos bairros citados. Os engenheiros
informaram ao vereador que
a implantação das faixas é
viável e que estão levando a
solicitação para estudos de
implantação.
“Esta é uma revindicação
antiga dos moradores dos bairros Pasin, Vila São José e Terra
dos Ipês I, principalmente das
mães que precisam levar os
filhos à escola e são obrigadas a
atravessar a rodovia. Com a faixa de pedestre e rebaixamento
do canteiro central, essas pessoas terão maior tranquilidade
e segurança, especialmente os
pedestres e ciclistas”, disse o
vereador Magrão.
Vereador
magrão (o
Primeiro da
esq. Para a

de

O vereador Toninho da Farmácia
(PDT) pleiteia para nosso município
um ônibus adaptado para atendimento médico veterinário, para cuidar dos
animais abandonados e também os
que vivem na Zona Rural de nossa
cidade. Este ônibus prestará os serviços mais simples como consultas
e cirurgias simples como castrações
de animais e contará com condições
mínimas, instalações e equipamentos
indispensáveis para o funcionamento
de serviços como por exemplo: Sala
de ambulatório; Sala de antissepsia;
Sala de cirurgia; Balança para pesagem dos animais; Kit de emergências
para ressuscitação cardiorrespiratória e outros.
Em municípios da região, como
em São José dos Campos a prefeitura já aprovou a criação do
Programa Municipal de Castração Móvel, que visa a castração
gratuita de animais domésticos.
Na fase inicial, deverão ser castrados
150 animais por mês, 1.800 a cada ano.
A primeira iniciativa do projeto
será credenciar entidades, instituições e pessoas físicas que queiram
contribuir para o controle populacional de animais domésticos.

d i r e i ta ) C o m o s

AssessoriA

de
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Cã e s e gatos a b a ndona dos

AssessoriA

Vereador Cal

de

engenheiros do

der,

defronte

aos bairros

Vila são José e
terra dos iPês i

Fale com o Vereador Cal

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Vereador Professor Eric solicita Felipe César – FC pede Vereador Janio faz
recapeamento asfáltico para os a construção de uma
homenagem ao ex-vereador
rodoviária na Via Dutra José Maria da Silva
bairros Vitória Vale I, II e III
Na sessão ordinária realizada no dia 26 de janeiro, o
vereador Professor Eric (PR),
através dos requerimentos
números 17, 19, 21, 23, 24,
25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37 e 38/2015 solicitou ao
Prefeito que o Departamento
de Obras e Serviços do município realize o recapeamento
asfáltico nas extensões de todas as ruas dos bairros Vitória
Vale I, II e III.
Preocupado com o conforto e a segurança dos
moradores do bairro, o vereador Professor Eric vem
batalhando para trazer, cada
vez mais, melhorias à esta
região. Segundo ele, é visível
a necessidade de que todas
as ruas sejam recapeadas,
pois devemos levar em conta
que os bairros Vitória Vale
I, II e III já tem mais de 15
anos e que desde sua criação
nunca recebeu manutenção

em seu asfalto. Com isso, os
moradores ficam expostos
a riscos de acidentes, pois
além do asfalto estar irregular os buracos são grandes e
bem fundos. Ressalte-se que
quando chove, estes buracos
acumulam água, tornando-se
local de proliferação do mosquito da dengue, o que causa
muita preocupação. Também
há muita poeira devido ao pó
do asfalto que está se desfazendo e isto causa problemas
respiratórios aos moradores.
Enfim, são vários problemas
causados pelas péssimas condições do asfalto. “O asfalto
das ruas do bairro encontra-se
em péssimas condições. Em
alguns trechos, encontramos
verdadeiras voçorocas, cavadas pelas águas das chuvas.
Tenho certeza que, num futuro
próximo, esse problema será
resolvido”, afirmou o vereador Professor Eric.
Fotos: AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador Professor eriC
d e Pa rta m e n to
de obras que realize o

s o l i C i to u a o

r e C a P e a m e n to a s f á lt i C o n a s
e x t e n s õ e s d e to d a s a s r u a s d o s
bairros

V i t ó r i a V a l e i, ii

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

e
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O Presidente da Câmara de iniciadas as tratativas visando
Pindamonhangaba, vereador Fe- a construção do segundo anel
lipe César – FC (PMDB) solicita viário, de modo a circular toda a
ao Prefeito a realização de estudos cidade, interligando as estradas
para viabilizar a construção de que cortam a nossa região, como
uma rodoviária interestadual às Via Dutra, Estrada Velha Rio-SP
margens da Rodovia Presidente e a Floriano Rodrigues Pinheiro”,
Dutra. Em sua justificativa, o
enfatiza o Presidente da Câmara
presidente alega que a atual rodoFelipe César – FC.
viária, construída há mais de 30
Cursos técnicos
anos é pequena e não comporta
a distância
a entrada de mais empresas com
O presidente da Câmara, venovas linhas de ônibus. A constru- reador Felipe César - FC enviou
ção de uma outra, mais moderna, solicitação ao Governo Federal,
com mais guichês e plataformas, à através do Ministério da Edubeira da Via Dutra, vai proporciocação e ao Governo do Estado,
nar que novas empresas e novas através da Secretaria de Educalinhas possam ser criadas e
A
C
/CVP
atendidas, permitindo que
Pindamonhangaba possa ter
ligações com outras cidades
e capitais do país. “Nossa
cidade cresce a cada dia, e
a Dutra está cada vez mais
próxima, desta forma, uma
rodoviária às margens desta
rodovia, vai facilitar novas
linhas e novas empresas”.
Segundo anel viário
Outra solicitação do presidente Felipe César – FC ao
Executivo é a contratação de
uma empresa especializada
para realizar estudos visando
a construção do segundo anel
viário em Pindamonhangaba. O vereador justifica que,
tendo em vista o crescimento
do município nos últimos V e r e a d o r f e l i P e C é s a r
anos e o fluxo de veículos, há
necessidade de novas rotas para ção, para a instalação de cursos
o contorno e o acesso da cidade. técnicos à distância, em diversas
áreas para beneficiar principal“Hoje, está mais que provado
que o anel viário tirou grande mente os jovens e trabalhadores
parte do trânsito, principalmente que não tem tempo suficiente de
caminhões e carretas, da região frequentar as aulas diariamente.
De acordo com o presidente,
central da cidade e possibilitou o
crescimento comercial em torno esta iniciativa se faz necessária
do atual anel viário, que hoje para dar condições aos jovens
já está com um grande fluxo de e aos trabalhadores em geral,
veículos. Visando o crescimento sobretudo os mais carentes, de
da cidade, assim como o Plano se ter acesso à formação técnica
Diretor, é necessário que sejam de forma gratuita.
ssessoriA de

omuniCAção

Prédio do dePartamento de ServiçoS
municiPaiS — dSm, localizado no bairro do
boSque terá o nome do homenageado
AssessoriA

Vereador

Janio lerario
( C e n t r o ), C o m
os filhos de

José maria da
s i lV a , l e a n d r o
e eVandro

O 1º secretário da Câmara
de Pindamonhangaba, vereador
Janio Ardito Lerario (PSDB)
prestou significativa homenagem ao ex-vereador e ex-presidente da Câmara, José Maria da
Silva durante a sessão ordinária
desta segunda-feira, dia 23 de
fevereiro. O plenário aprovou
o Projeto de Lei nº 09/2015, de
sua autoria, que denomina de
José Maria da Silva o Prédio
do Departamento de Serviços
Municipais — DSM, localizado
no bairro do Bosque.
Em relação à homenagem,
Janio afirmou que “fazer esta
denominação ainda é pouco,
perto do grande homem que foi
José Maria. O Super Zé, como
era conhecido, gostava de dizer
que é possível fazer da política
uma ação para o bem, pois devemos ser pessoas capazes de
fazer um mundo melhor”.
José Maria da Silva foi funcionário público concursado na
Prefeitura de Pindamonhangaba
e ingressou na vida política como
vereador. Durante a sua trajetória
política exerceu diversos cargos.
Nascido em Lagoinha, em
21 de novembro de 1950, filho

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Assistentes

AssessoriA

de

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

autor da
homenagem,

Fale com o Vereador Felipe César – FC

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

de

ComuniCAção

de Benedito Freitas da Silva e
Benedita Freitas da Silva, casouse com Aparecida Conceição
Jacinto da Silva e teve três filhos,
Leandro, Cassandra e Evandro.
José Maria foi seminarista,
cursou Contabilidade no Colégio Comercial “Dr. João Romeiro” e depois a Faculdade de
Ciências Econômicas da Unitau,
em Taubaté.
Na vida na política, José
Maria ingressou através de
convite - na época - do Prefeito
João Bosco Nogueira, do Presidente do MDB, Dr. Paulo de
Andrade e do amigo particular
Geraldo Alckmin. Foi vereador
durante dezesseis anos. Em1981
foi eleito Presidente da Câmara
de Pindamonhangaba. Entre
88 e 92 foi reeleito Vereador-Constituinte e elaborou a
Lei Orgânica do Município.
Foi Subprefeito de Moreira
César por duas vezes. Com o
Prefeito Geraldo Alckmin de
1977 a 1982 e com o Prefeito
Vito Ardito de 1997 à 2000.
Também foi diretor geral da
Câmara de Pindamonhangaba.
José Maria faleceu no dia
28 de setembro de 2012.

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

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 confirma
29 casos de dengue
desde janeiro

Divulgação

Ações de sucesso no
combAte à dengue
A melhor receita do sucesso
no combate à dengue é o autocuidado, quando as pessoas buscam
manter os quintais limpos e não
deixam espalhados objetos que
possam acumular água, podemos
dizer que elas estão exercendo
cidadania.
As equipes das unidades de
saúde realizam orientações e
fazem distribuição de folhetos
informativos à população. No
dia 6 de fevereiro, por exemplo,
todas as unidades fizeram ações
de combate e conscientização. O
trabalho foi em comemoração ao
Dia Nacional de Mobilização.
A ação de combate à dengue
não se limita à área urbana em
Pindamonhangaba. De acordo
com o gerente de Controle de
Vetores, há um amplo trabalho
também na zona rural.
Nesta semana houve nebulizações e bloqueios em bairros como
Vale das Acácias, Castolira, Boa
Vista, Mantiqueira, Crispim e
Feital. Além destes, outros bairros
têm sido visitados pelos agentes.

Moradora é orientada por
agente de saúde

Os casos de dengue têm assustado a população, mesmo
assim, ainda é possível encontrar larvas do Aedes aegypti em
muitos locais. A equipe de Controle de Vetores tem realizado
um intenso trabalho de controle, evitando a proliferação do
vetor. Assim que os casos são
confirmados, os profissionais
vão até a residência do paciente
infectado e realizam bloqueios e
nebulizações ao redor.
Entre os dias 5 de janeiro e 25
de fevereiro foram confirmados
29 casos, sendo 26 autóctones e
três importados, 145 notificações
foram descartadas, pois, os resultados foram negativos. Além dos
testes rápidos, são feitos os exames sorológicos, porque os dados
são extremamente confiáveis.
As ações para evitar a doença no município são simples, em
apenas 10 minutos por semana é
possível eliminar os criadouros.
A dengue pode causar a morte,
portanto, não crie o seu próprio
assassino.
Sala de Situação
da dengue
A Sala de Situação é um espaço na Secretaria de Saúde que
conta com profissionais qualificados para fazer o acompanhamento dos dados. Estes funcionários
são responsáveis por alimentar o
Sinan - Sistema de Informação de
Agravos e Notificação, órgão do
Ministério da Saúde.
A secretária de Saúde e Assistência Social parabeniza esta
equipe, pois desenvolveu uma
forma de acompanhar os casos
por um sistema de georreferenciamento, onde possibilita identificar em quais locais há maior
quantidade de casos autóctones,
assim, eles acionam o Controle
de Vetores para fazer os bloqueios e nebulizações.

Divulgação

Acompanhamento acontece na Sala de Situação da dengue
“A equipe de Controle de
Vetores está em contato direto
com a Sala de Situação para evitarmos que aconteça o mesmo
fato do ano passado. Há outros
tipos de vírus circulando na região e nossa ação está bem focada. A Secretaria de Saúde busca
eliminar o maior número de objetos que possam se tornar criadouros, contamos com o apoio
da população para receber os
nossos funcionários em casa”,
destaca a secretária.
Para o prefeito de Pindamonhangaba é fundamental a
participação dos moradores. “É
muito importante que a população participe, fazendo sua parte
e eliminando os criadouros do
mosquito”.
Doenças transmitidas
pelo Aedes aegypti
Até 2014 a preocupação com
o Aedes aegypti era a transmissão da dengue, lembrando que
há quatro tipos, sendo o tipo 4
considerado o mais perigoso,
entretanto, qualquer uma das
formas é prejudicial à saúde.

De acordo com o site www.
dengue.org.br, após a picada do
mosquito, o vírus atinge a corrente sanguínea e instala-se no baço,
fígado e tecido linfático para se
multiplicar, após o período de incubação, que dura de dois a sete
dias, o vírus volta a corrente sanguínea, replicando-se, e atinge a
medula óssea, diminuindo as plaquetas, elemento fundamental na
coagulação do sangue.
Em 2015 uma nova doença
ganhou destaque, pois, pode ser
transmitida pelo mesmo mosquito. Trata-se da febre chikungunya, doença parecida com a
dengue.
Os sintomas são muito parecidos com os da dengue, as
pessoas infectadas podem ter
febre, dor nas articulações, dores nas costas, dor de cabeça,
fadiga, náuseas, vômitos, entre
outros. A diferença da febre chikungunya em relação à dengue
é prejudicar as articulações. O
vírus causa inflamações e além
de dores os pacientes ficam inchados e ocorrem vermelhidões.
Divulgação

Representantes da Emtu
participam de reunião
sobre Mobilidade Urbana
Acontece nesta sexta-feira (27) mais uma reunião
técnica da fase de elaboração
do Plano de Mobilidade Urbana de Pindamonhangaba.
O encontro é das 8h30 às 11
horas, no auditório da Prefeitura. Os temas são: trânsito,
transporte de cargas, transporte hidroviário e transporte aéreo.
Na reunião de quinta-feira (26), os temas abordados
foram: trânsito de pedestres,
transporte coletivo, transportes especializados de
passageiros e estacionamento regulamentado. Representantes da Emtu – Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos – participaram

do encontro e apresentaram
um projeto de transporte que
liga seis municípios, sendo
de Jacareí a Pindamonhangaba.
Venceslau Carvalho,
gerente de fábrica, marcou
presença na reunião de quinta-feira e considera importante que a prefeitura ouça a
população e dê espaço para
as pessoas que utilizam o
sistema de transporte, viário,
ciclovia, para que possam
contribuir com propostas que
resultem em melhorias para
o coletivo.
Paulo Rogério Leão da
Rocha, chefe de Departamento de Planejamento Corporativo da Emtu, afirma que

para os representantes da
empresa é um prazer estar
na cidade para falar de um
projeto que vai trazer um benefício muito grande para a
população, ainda mais num
encontro sobre mobilidade.
“O projeto que estamos
planejando para Pindamonhangaba irá terminar nos
próximos sete meses, é um
projeto funcional, depois
desta etapa haverá as fases
de projeto básico, executivo
e depois o desenvolvimento
da obra, mas dependemos da
conversa com as prefeituras
dos seis municípios. Esta
linha irá utilizar como via a
SP 62 e vai beneficiar uma
população de 1,4 milhão de

Reuniões que discutem o trânsito acontecem no auditório da Prefeitura
habitantes. É uma satisfação
colaborar com o Plano de
Mobilidade de Pinda”, finaliza Rocha.
Na quarta-feira (4)
haverá uma reunião participativa no centro comunitário
do bairro Cidade Nova e na

quinta-feira (5) será na Etec
João Gomes de Araújo. Os
encontros terão início às 18
horas.
No dia 12 de março acontece a segunda Audiência
Pública sobre o assunto. Para
dar sugestões na audiência é

preciso se inscrever no dia da
ação, que vai ser na Câmara
de Vereadores das 17h30 às
21h30. Mais informações
podem ser solicitadas na
Secretaria de Planejamento
na Prefeitura ou pelo telefone
3644-5600.
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OPORTUNIDADES

Pasin forma 35 novas manicures e
cabeleireiras
O bairro do Pasin recebeu, na quarta-feira (25),
a cerimônia de formatura
dos cursos descentralizados
do Programa Nosso Bairro,
semiproﬁssionalizantes em
cabeleireiro e manicure. No
total, 35 formandas receberam seus certiﬁcados das
mãos do prefeito de Pindamonhangaba e outras autoridades.
A intenção da Prefeitura,
por meio da Secretaria de
Governo e Departamento de
Turismo, com os cursos nos
bairros, é capacitar, gerar
renda e autoestima. As aulas
foram ministradas entre outubro e fevereiro, na sede da
Associação de Moradores do
Pasin.
No curso de cabeleireiro,
a professora Cláudia transmitiu técnicas como cortes,
penteados e química (como
coloração e progressiva, por
exemplo). No curso de manicure, a professora Camila
ensinou manicure e pedicure básicos, com técnicas de
cuticulação, esfoliação, além
das tendências do momento.
Alunas aprovaram
A formanda em cabeleireiro Melissa Pinheiro Guilherme acompanha o Nosso Bairro desde a edição no
CDHU, no Vale e agora no
Pasin. “Gosto de cuidar dos
cabelos das pessoas. Já ﬁz
muitos cursos, inclusive um

de um ano de duração e, vou
te falar, não aprendi o que
aprendi em um mês com o
Nosso Bairro”, revelou. “A
professora é atenciosa e tem
paciência de explicar tudo
para a gente. Agora, estou
construindo para abrir meu
salão, mas já atendo clientes
em domicílio. Essa é uma
forma de renda que eu consegui e só tenho a agradecer
a Prefeitura, porque os cursos são muito bons”, garantiu.
A formanda de manicure
Maria Eliana de Jesus, moradora do Azeredo, também
aprovou o curso. “Eu trabalhava como manicure, mas
não tinha diploma. Então
resolvi procurar esse curso
para me aprofundar mais e
aprendi muitas coisas. Por
exemplo, eu tinha medo de
tirar cutícula, mas agora
aprendi e tenho conﬁança
no meu serviço. Também
gostei de aprender a técnica de unha francesinha e da
colocação de película, que as
clientes pedem muito”, contou. “Agora, estou montando
um salão para mim no meu
bairro mesmo, o Azeredo,
na casa da minha sogra, que
tem uma boa localização. O
‘Nosso Bairro’ era a oportunidade que eu queria de estudar, gostei muito da professora e das técnicas que
aprendi”, aﬁrmou.
Divulgação

Divulgação

Autoridades parabenizam e entregam os
certiﬁcados às formandas

TRABALHO EM PARCERIA
O presidente da Associação de Moradores do Pasin, Jorge Veloso, está satisfeito com a formatura das alunas.
Ele agradeceu e parabenizou a todos que levaram o curso para o bairro, os proﬁssionais envolvidos e as alunas.
“O Pasin está de portas abertas para receber mais cursos. Esse é um trabalho muito bonito, por isso é uma honra
e um prazer receber esse projeto aqui”, declarou.
O subprefeito de Moreira César esteve presente ao evento e parabenizou a todos. “Esse curso é muito importante porque é um meio das pessoas gerarem renda e ajudarem nas contas da casa, honestamente. Agradeço ao
prefeito pela iniciativa e o presidente do bairro por ter recebido o projeto”, disse.
A partir de março, os cursos nos bairros serão realizados com o Fundo Social de Solidariedade, integrando o
programa “Escola da Beleza”, do Governo do Estado. A secretária de Saúde e Assistência Social da Prefeitura, responsável pelos projetos sociais da cidade, prestigiou a formatura. “Cursos como esses mostram a força da mulher.
É uma oportunidade de proﬁssionalização e que dá condições de todas melhorarem seu próprio destino”, avaliou.

Divulgação

MAIS OPORTUNIDADES
O prefeito de Pindamonhangaba agradeceu o presidente do bairro pela acolhida
do curso e parabenizou as formandas. “Esse
curso é muito mais importante do que as
pessoas imaginam. Esse é um primeiro
passo para uma independência ﬁnanceira:
muitos que participaram do Nosso Bairro
ainda hoje tiram seu sustento do que aprenderam. A concorrência para conseguir um
emprego é muito forte, por isso é importante aproveitar essa oportunidade que o
Nosso Bairro está trazendo”, alertou. “Esse
é um programa muito sério, que trabalha
também com a autoestima das pessoas. E, a
partir de março, realizaremos o Nosso Bairro em dois locais simultaneamente. Assim,
poderemos atender mais pessoas e dar mais
oportunidades”, revelou o prefeito.
A próxima formatura será da turma de
beleza do bairro das Campinas, na próxima
quarta-feira (4), às 15 horas, na Casa do
Jovem.

Aluna Eliana e professora Camila

Professora Cláudia e aluna Melissa

Pinda forma mais pedreiros e encanadores
Divulgação

Os moradores de Pindamonhangaba contam com mais
proﬁssionais no mercado da
construção civil. As equipes
do Fundo Social de Solidariedade e do Departamento de
Assistência Social entregaram
os certiﬁcados para os alunos
do Polo de Construção Civil,
unidade Parque da Cidade,
que concluíram os cursos de
pedreiro e encanador. A solenidade ocorreu na última terça-feira (24).
Os interessados em aproveitar os cursos de qualiﬁcação,
oferecidos gratuitamente no
município - por meio de parceria entre Fundo Social de Solidariedade do Estado de São
Paulo, Fundo Social de Pinda
e Prefeitura, podem procurar

o centro comunitário do Vale
das Acácias para se inscrever
nos cursos do Polo.
São oferecidas 15 vagas
para cada uma das seguintes qualificações: encanador, azulejista e pedreiro.
O centro comunitário do
Vale das Acácias está localizado na rua dos Cravos,
240. O atendimento é das 8
às 11 horas e das 13h30 às
16 horas.
As inscrições seguem até o
dia 13 de março. Para garantir
a vaga é necessário apresentar
cópia do RG, CPF e comprovante de endereço. Os alunos
terão aulas práticas e teóricas,
receberão certiﬁcados e poderão entrar para o mercado de
trabalho.
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cIDADE
Campanha da fraternidade é tema do
programa de rádio “O Prefeito e Você”
A CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, abriu oficialmente
a CF - Campanha da Fraternidade - deste ano em
cerimônia solene no dia 18
(quarta-feira), na sede da
instituição em Brasília. Em
Pindamonhangaba, a Campanha começou na quartafeira (25), com cerimônia
na Câmara Municipal.
Com o tema “Fraternidade: Igreja e Sociedade” e
lema “Eu vim para servir”,
a Campanha da Fraternidade de 2015 buscará recordar a vocação e missão
de todo o cristão e das comunidades de fé, a partir
do diálogo e colaboração
entre igreja e sociedade,
propostos pelo Concílio
Ecumênico Vaticano II.

Este foi o tema do programa “O Prefeito e Você”
do dia 25 de fevereiro. Padres e freis participaram do
debate com vereadores da
cidade para explicar para
a população o objetivo da
campanha.
“Esta é uma forma de
unirmos a população com a
igreja e com Deus. A Campanha da Fraternidade vem
para reforçar estes laços e
eu vejo a nossa cidade muito participante nesse meio,”
contou o prefeito.
A campanha
Em busca de responder
ao chamado de Cristo e o
apelo do Papa Francisco, as
igrejas de todo o Brasil vão ao
encontro do que é o verdadeiro sentido da vida humana:
amar e servir a todas as pes-

soas e elevar a humanidade
a uma vida de fé, independentemente de sua religião,
raça, etnia ou orientação
sexual. Papa Francisco, com
sua radicalidade evangélica,
nos ensina a ferramenta do
diálogo, como única forma
para superar divisões na sociedade e de viver a plenitude
do amor. Este ano o desafio
é para uma mudança de responsabilidades, que fortaleça
os direitos dos povos e prevaleça a solidariedade. O tema
ajuda a refletir sobre o nosso
papel da igreja e das religiões.
O padre Vitor Hugo
decano do Decanato Cristo Rei, de Pinda, explica
que a Campanha da Fraternidade deste ano convida a refletir, meditar e
rezar a relação entre igreDivulgação

O prefeito conduziu o programa, lebrando que a população é participativa
na Campanha da Fraternidade

Divulgação

Padres e freis participam do debate com vereadores da cidade, para
explicar o objetivo da campanha
ja e sociedade.
“Será uma oportunidade de retomarmos os ensinamentos que Deus nos
propôs. Ensinamentos que
nos levam a ser uma igreja
atuante, participativa e misericordiosa. Sabemos que
todas as pessoas que formam a sociedade são filhos
e filhas de Deus. Por isso,
os cristãos trabalham para
que a organização da sociedade esteja ao alcance e
serviço de todos”, comenta.
Ele afirmou que essa luta
é o elo que deve nos unir.
Quando se fala em igualdade se busca justamente, não
apenas o tratamento igualitário de todos perante a lei,
mas a busca por uma igualdade concreta, material,
que se visualiza na proteção

Conheça o Sistema Único de
Assistência Social e as obrigações
Em 2015 completa
10 anos da existência
do Suas - Sistema Único de Assistência Social.
Em uma década, ainda
é muito comum encontrar interrogações que
começam desde a identificação desta política
pública.
Há dúvidas sobre
ação social, promoção
social, desenvolvimento
social e assistência social, no entanto, o termo
correto é Assistência Social, um trabalho sério e
pautado em leis. Também é muito comum
encontrar concepções
equivocadas e, infelizmente, às vezes preconceituosas sobre o que
é esta política pública.
Assistência Social não é
caridade, não é atender
famílias ‘carentes’, nem
um tipo de ‘auxílio’ ou
‘ajuda’ para pobres. Ela
é uma política que, ao
lado da Saúde e da Previdência Social, deve
manter as famílias seguras, socialmente protegidas, diante de riscos
e ameaças que possam

enfrentar.
Não apenas riscos e
ameaças socioeconômicas, mas também riscos
e ameaças relacionais,
produzidas por direitos
violados, discriminação,
preconceito e conflitos,
por vínculos rompidos,
por situações de violência, por falta de acesso a
bens e serviços públicos.
As contribuições da
Assistência Social
A contribuição específica da Assistência
Social no conjunto de
políticas de proteção social é garantir que todo
cidadão brasileiro possa
desfrutar de quatro tipos
de segurança: segurança
de rendimentos para sua
sobrevivência, segurança de autonomia para ser
sujeito de sua própria
história, segurança de
ser acolhido e segurança
de convívio ou vivência
familiar e comunitária.
Para isso, desenvolve
ações preventivas, que
evitam riscos, aumentam as potencialidades
das famílias e fortalecem vínculos. E também

realiza
intervenções
que oferecem proteção
quando as ameaças e
riscos se instalaram, visando que estes não se
agravem, não se repitam
e sejam superados.
Cras e Creas realizaram aproximadamente
20 mil atendimentos

Em 2014, os profissionais das unidades
do Cras - Centro de Referência de Assistência
Social e Creas - Centro
de Referência Especializado de Assistência
Social fizeram aproximadamente 20 mil
atendimentos, sendo 19
mil no Cras e 1.000 no
Creas. É nestes equipamentos públicos que as
famílias são acolhidas,
atendidas e acompanhadas por uma equipe
de profissionais qualificados.
Os Cras são responsáveis pelas ações preventivas de assistência
social. O Creas atende
famílias e indivíduos
em situação de risco
social em razão de direitos violados. Com-

plementando o trabalho feito por ambas
estão as entidades nãogovernamentais de assistência social.
Em Pindamonhangaba, são cinco Cras,
localizados nos bairros
Araretama, Campo Alegre, Castolira, Cidade
Nova e Azeredo. Estes
ofertam acolhida para
as famílias, atendimentos particularizados feitos nas unidades e em
domicílio, encaminhamentos, oficinas com
famílias e ações comunitárias.
Tem também um
Creas, localizado no
bairro São Benedito e
que atende todo o município. O serviço no
Creas é voltado às famílias com casos de
maior complexidade em
decorrência de riscos
sociais e violações de
direitos. Este equipamento também oferece
acolhida, atendimentos
particularizados, oficinas e ações comunitárias, além de realizar
encaminhamentos.

do mais necessitado, do
mais pobre, que são medidas urgentes para que possa
ter uma igualdade real, que
todos buscamos.
Mais do que aproximar
a igreja da comunidade a
campanha deseja resgatar
os jovens da vida mundana dos tempos atuais. O
objetivo é retirar os adolescentes das drogas, bebidas alcoólicas e reaproximá-los da família.
O frei Laércio contou um
pouco sobre as mudanças
que a campanha pode proporcionar: “Esta é uma contribuição para o povo, para
que possam observar não
somente ele, mais o próximo. Com esse reconhecimento faremos um mundo
melhor, com paz. Iremos re-

forçar os nossos laços com a
população da nossa cidade.”
Cerimônia
Pindamonhangaba
abriu oficialmente na última quarta-feira a Campanha da Fraternidade 2015
na cidade, com programação na Câmara Municipal.
A solenidade é realizada
por intermédio da Lei Municipal nº 5.186/2011.
O encontro contou com
a presença de dom Carmo João Rhoden, bispo da
Diocese de Taubaté, o decano do Decanato Cristo
Rei padre Vitor Hugo Porto
(pároco de Nossa Senhora
das Graças) e sacerdotes e
diáconos, além de membro
da Campanha da Fraternidade do Decanato Cristo
Rei de Pindamonhangaba.

Nova diretoria do
Comus é empossada

Divulgação

O Comus - Conselho
Municipal de Saúde conta
com uma nova diretoria
para o triênio 2015-2018.
A posse dos conselheiros e
da presidência ocorreu na
noite de terça-feira (24)
no Palacete 10 de Julho.
A solenidade foi conferida
por aproximadamente 70
moradores, entre autoridades do Executivo, Legislativo e público em geral.
A secretária de Saúde e
Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba,
membro do Comus, agradeceu ao senhor José Fernandes, ex-presidente do Conselho, pela parceria e sensatez.
Ela desejou aos novos conselheiros e presidência um
excelente trabalho para que
juntos possam prestar assistência à população.
José Fernandes Ribeiro, afirma que o Conselho
é paritário e isso quer dizer
que é um conjunto de pro-

fissionais de várias áreas
que discutem o que é necessário para o município. Ele
enfatiza que o presidente
só vota em caso de empate
e o órgão é formado por 15
titulares, onde cada um tem
dois suplentes. Fernandes
parabeniza a nova diretoria
e destaca que enquanto conselheiro titular está à disposição da nova presidente.
Irene Ribeiro, presidente empossada, agradeceu os
votos que recebeu e revela
a necessidade dos bairros
possuírem o Conselho Gestor e cobra a participação
dos moradores nas reuniões do Comus. “O Conselho
não se resume no presidente, a participação da população é importante. Nós vamos lutar pelo melhor para
a população. Com a Secretaria de Saúde e Assistência
Social nós vamos discutir,
planejar e encontrar soluções, finalizou.”
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VARIEDADES
Tribuna do Norte
Conselho de Cultura incentiva cadastro
de artistas em Sistema Nacional

Divulgação

Reuniões são realizadas no
Palacete 10 de Julho
O Conselho Municipal
de Cultura apoia e incentiva que todos os artistas
e fazedores de cultura de
Pindamonhangaba
realizem seu cadastro no
SNIIC – Sistema Nacional
de Informações e Indicadores Culturais, do Ministério da Cultura. O cadastro
nacional tem o intuito de
coletar, armazenar e difundir os dados e informações
sobre agentes e objetos culturais de cada cidade, para

um mapeamento cultural
em âmbito nacional.
A participação nesse mapeamento favorece
tanto o município, que
pode ter um diagnóstico artístico da cidade e
assim, deﬁnir os investimentos em estrutura, formação e apresentações de
acordo com as necessidades detectadas, quanto os
próprios artistas, que poderão participar de uma
rede nacional, ter contato

Academia de Letras
é parceira do
Patrimônio Histórico
A Academia Pindamonhangabense de Letras
está realizando uma parceria com o Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura. Uma
comissão formada por
acadêmicos está fazendo
a revisão do material educativo histórico sobre os

usos do Museu Histórico
e Pedagógico Dom Pedro
I e Dona Leopoldina ao
longo dos anos. O material está sendo produzido
de maneira pedagógica,
em formato de linha do
tempo, para que seja claro, objetivo e informativo
para a população.
Divulgação

Grupo se reúne no museu para analisar material

com outros artistas e municípios, se aperfeiçoar e
até se proﬁssionalizar, entre outras vantagens.
Para se cadastrar, todas as pessoas que realizam atividades artísticas
na cidade devem entrar no
site do SNIIC (sniic.cultura.gov.br), que conta com
vídeo aula e manual explicando todos os procedimentos. Aqueles que não
têm acesso à internet ou
tenham outras dúvidas,

podem entrar em contato
com o Departamento de
Cultura da Prefeitura ou
com o Conselho de Cultura
(conselhodeculturapinda@
outlook.com e página do
Facebook: Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba), que irão
orientar nos procedimentos. O cadastro é gratuito.
Próximas reuniões
As reuniões do Conselho Municipal de Cultura
são organizadas todas as

segundas e terças-feiras
de cada mês, sendo a próxima no dia 10 de março, às
18 horas, no Palacete 10 de
Julho. As reuniões são abertas a conselheiros e a população em geral, que pode
participar e dar sua colaboração para os rumos da cultura na cidade. No mesmo
dia, na parte da manhã, o
Conselho Diretor do Fundo Municipal de Cultura,
composto pela secretária de
Educação, diretor de Cultu-

ra e diretor de Finanças da
Prefeitura, além de três representantes da Sociedade
Civil, vai eleger o próximo
presidente do Conselho, em
reunião na sede da Secretaria de Educação da Prefeitura. O objetivo é avançar nas
ações para futuros apoios
ﬁnanceiros a projetos culturais do município, com
verbas oriundas também de
fundos estaduais e nacionais de cultura, entre outras
fontes.

Esponjas podem ser recicladas
Aquela esponja de lavar louças que não serve
mais pode ser reciclada e
contribuir para a sustentabilidade do planeta. Pindamonhangaba é parceira
do projeto “Cata Esponja”
e as bibliotecas públicas
municipais são pontos de
coleta, por meio do posto
do Acessa São Paulo, que
ﬁca na Biblioteca do Bosque.
Esponjas de uso doméstico, de todos os tamanhos e marcas, podem
ser entregues nos pontos
de coleta, desde que estejam limpas e secas. Não
são aceitas esponjas com
graxa, óleo de carro e derivados.
As esponjas serão enviadas para a TerraCycle,
que fará a reciclagem dos
materiais. A empresa,
fundada em 2001 por um

Divulgação

estudante
universitário
norte-americano, é uma
companhia de multi-categoria e “eco-friendly”. Cria
produtos a partir de vários

tipos de materiais de difícil reciclabilidade que não
possuem destinação adequada. É uma das criadoras de produtos ‘verdes’

que mais cresce no mundo
e tem o intuito de eliminar
a ideia de resíduo, através
de formas inovadoras e
únicas de reutilizá-lo.

BIBLIOTECA REALIZA OFICINA GRATUITA DE CRIAÇÃO LITERÁRIA
A Biblioteca Ver.
Rômulo Campos D´Arace, no Bosque, realiza, a partir de quinta-

feira (5), a 2ª Oﬁcina
de Leitura e Criação Literária “Como Escrever
o seu romance”, com o

escritor Dêner Lopes,
de Pindamonhangaba.
A participação é gratuita.

As aulas serão dias
5, 12, 19 e 26 de março
e 2, 9 e 16 de abril, das
14h30 às 15h30, na Bi-

blioteca do Bosque.
As inscrições estão
abertas e devem ser
realizadas pelo e-mail

biblioteca@pindamonhangaba.sp.gov.
br ou telefone 36432399.
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2º caderno
Tribuna do Norte
Projeto Guri abre inscrições
para cursos gratuitos de música
AIANDRA ALVES MARIANO
***
O Projeto Guri – programa
de educação musical da Secretaria de Estado da Cultura de São
Paulo, voltado para crianças e
adolescentes – está oferecendo
novas vagas para aulas de instrumentos musicais, canto coral
e iniciação musical em Pindamonhangaba.
O município conta com três
polos do projeto: um em Moreira César, outro no Alto Tabaú e
o terceiro no Araretama. As inscrições devem ser feitas até o dia
7 de março.
Para Moreira César, há vagas para aulas de violino, viola, clarinete, flauta transversal,
saxofone e percussão. No Alto
Tabaú, há vagas para violoncelo, contrabaixo, percussão e
violão. Outras vagas são oferecidas no Araretama para coral,
percussão e violão.
O número de vagas para
cada modalidade é variável e
limitado.
Interessados devem ter de
6 a 18 anos incompletos. Para
efetuar a matrícula é necessário comparecer diretamente ao
polo em que desejam estudar,
acompanhados pelos pais ou
responsável, com RG ou certidão de nascimento e comprovante de matrícula escolar ou

declaração de frequência escolar referente ao semestre. Não
é preciso ter conhecimento
prévio de música, nem possuir
instrumento ou realizar testes
seletivos.

Endereços
Em Moreira César, o polo
fica na rua Guilherme Nicolletti, 753, Vila São Benedito e funciona às segundas e quartas-

feiras, das 14h30 às 18 horas.
No Araretama, o Projeto Guri
acontece às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 18 horas, na
rua Cássio Pires Salgado, S/N,
Nova Esperança.

No Alto Tabaú, o polo está
localizado na rua Cônego Tobias, 168, Alto do Tabaú e funciona às quartas e sextas-feiras,
das 8 às 11 horas e das 13h30 às
18 horas.
Divulgação

Pindamonhangaba contra com três polos do Projeto Guri: em Moreira César, Alto Tabaú e Araretama
Divulgação

Índices criminais em
Pinda apresentam queda

Patrulhamento preventivo da PM diminui criminalidade em Pindamonhangaba

Divulgação

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou, na
última terça-feira (24), índices de
criminalidade das regiões de todo
o Estado referentes ao mês de janeiro. A pesquisa aponta que o
número de homicídios na Região
Metropolitana do Vale do Paraíba
e Litoral Norte caiu 8,5% em janeiro deste ano na comparação com
o mesmo mês de 2014 - foram 35
em 2014, contra 32 este ano.
Em Pindamonhangaba não
foi diferente. As estatísticas
relativas ao mês de janeiro de
2015 apresentaram uma expressiva redução dos índices criminais, especialmente dos crimes
contra o patrimônio.
De acordo com os dados divulgados pela Pasta, ocorreu uma redução de 36% em crimes de roubo, comparados com o mesmo
período do ano passado. Também
houve redução de 19% nos crimes
de furto, 8% nos crimes de furto
de veículo e 78 % relativo a roubo
de veículos. Não houve aumento
da letalidade (homicídio e latrocínio) - mantendo os números
estabilizados e sob controle, igualando em números.

Capitão da PM, Paulo
Henrique Cavalheiro

Para o comandante da Polícia
Militar na cidade, capitão Paulo
Henrique Cavalheiro, o balanço
positivo se deve ao intenso trabalho que a PM vem realizando
no município.
“Esse resultado é fruto do policiamento ostensivo preventivo
na região, direcionado para áreas de interesse de segurança pública com auxílio dos sistemas
inteligentes, aliado ao desencadeamento do circuito de operações diárias com principal foco
na inquietação ao tráfico, resultando na apreensão de armas
e drogas. Somente neste mês,
foram apreendidos e retirados
das ruas e das mãos de infratores 16 armas de fogo e quatro
simulacros - o que sinaliza um
aumento de 122% em relação ao
mesmo período do ano passado,
juntamente com mais de 1 quilo
de maconha, cocaína e crack”,
ressaltou.
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Arena traz Henrique e Diego e MC Guimê

REFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.749, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64,
um crédito adicional especial no valor de R$430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), no Departamento
de Meio Ambiente, da Secretaria de Governo e Integração, referente aos contratos de repasse BB/FECOP
nº.s 84/2014 e 85/2014, firmados com a Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo.
A classificação orçamentária será:
07.00
SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO
07.40
Departamento de Meio Ambiente
1 025
Equipamentos em Geral
18 541 0023.2
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

27 DE FEVEREIRO DE 2015

430.000,00

Art. 2º
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pela
Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, através do Banco do Brasil.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº12/2015

REFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.163, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.
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 5.755, de 24 de fevereiro de 2015,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei nº 4.320/64, um crédito adicional suplementar no valor de
R$ 2.089.000,00 (dois milhões e oitenta e nove mil reais), na Secretaria de Obras e Serviços, em função do
superávit financeiro apurado em 2014 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:
08.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.50
Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1024
Pavimentação em Geral
15.451.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (226)
R$
2.089.000,00
Art. 2º
O crédito adicional suplementar aberto pelo art. 1º terá como cobertura parte do Superávit
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2014, de acordo com o artigo 43, § 1º, incisos I
e III da Lei nº 4.320/64.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Divulgação

A casa de shows Arena
101 traz, nesta sexta-feira
(27), a “ressaca de carnaval”. O evento terá duas
atrações: a dupla Henrique e Diego – conhecida
pelos sucessos “Oh delícia”, “Canudinho”, “ Vacilei e Te amo tanto” e o
cantor de funk MC Guimê,
intérprete de “País do Futebol”, “Na Pista Eu Arraso”, “Eu Já Quis”, “Na
Atividade” e “Tá Patrão”.
Recentemente, ambos fizeram uma parceria e emplacaram o hit “Suíte 14”,
que vem conquistando espaço nas rádios de todo o
Brasil. O evento começa às
23 horas.

Ópera Mix agita fim
de semana na cidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.162, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos
termos da Lei nº 5.754, de 24 de fevereiro de 2015,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei nº 4.320/64, um crédito adicional especial no valor
de R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais), no Departamento de Agricultura, da Secretaria de
Governo e Integração, referente ao contrato de repasse nº. 0371942-24/2011 / MAPA / CAIXA, firmado com
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento através da Caixa Econômica Federal. A classificação
orçamentária será:
07.00
SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO
07.80
Departamento de Agricultura
1 025
Equipamentos em Geral
20 606 0011.5
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
R$ 143.000,00
Art. 2º
O crédito adicional aberto pelo art. 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento através da Caixa Econômica Federal.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N° 32, DE 03 DE SETEMBRO DE 2013.
Acrescenta o Art. 95-A à Lei Orgânica Municipal.

A Mesa da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, nos termos do § 2° do artigo 34 da Lei
Orgânica Municipal, promulga a seguinte Emenda:
Art. 1º Acrescenta o Art. 95-A à Lei Orgânica Municipal, com a seguinte redação:

“Art. 95-A O Município terá como órgão deliberativo o Conselho Municipal dos
Transportes Coletivos, o qual deverá ser criado pelo Poder Executivo, antes da autorização
legislativa para a realização da concessão”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.161, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos
termos da Lei nº 5.753, de 24 de fevereiro de 2015,
D E C R E T A:
Art. 1º
Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de
R$ 516.000,00 (quinhentos e dezesseis mil reais), no Departamento de Meio Ambiente, da Secretaria de
Governo e Integração, referente ao contrato de transferência nº 0441818-02/2014, para Elaboração de Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, firmado com a Associação Pró-Gestão das Águas da
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba dos Sul- AGEVAP, através da Caixa Econômica Federal. A classificação
orçamentária será:
07.00
SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO
07.40
Departamento de Meio Ambiente
2 038
Manutenção do Meio Ambiente
18 541 0023.5
3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiros P. Jurídica
516.000,00
Art. 2º O crédito adicional aberto pelo art. 1º terá como cobertura o repasse efetuado pela Associação PróGestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba dos Sul- AGEVAP, através da Caixa Econômica
Federal.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Art. 2° Esta Emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2013.

RICARDO PIORINO
Presidente

MARTIM CESAR
1° Vice-Presidente

JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

exibição juntamente com
os professores de zumba
André Loesch, Carla Karine, Adivan Sales, Drika,
Daniel Ribeiro, Jaqueline
Pacheco, Trajano Ferrari,
Katia, Giovanni Santos e
Katia Costa.
A Ópera Mix fica na rua
Luiza Marcondes Vieira,
244 – Alto Cardoso – antiga Vinil. Mais informações pelos telefones
(12) 99243-3951 e (12)
974033786.

RODERLEY MIOTTO

Divulgação

2° Vice-Presidente

Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 02/2013, de autoria do Vereador José Carlos Gomes – Cal e subscrita pelos
demais Vereadores.
eas/DL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Pindamonhangaba - SP
http://www.camarapinda.sp.gov.br/

DECRETO Nº 5.160, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.
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 5.752, de 24 de fevereiro de 2015,
D E C R E T A:
Art. 1º
Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no
valor de R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais), na Secretaria de Educação e Cultura, no
Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental, em função do superávit financeiro apurado em 2014 e de
adequações de investimentos neste exercício, a saber:
12.00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.31
Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental
2046
Operação/ Manutenção – Ensino Fundamental/ QESE
12.361.0013.5
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica (616) R$6.600.000,00
Art. 2º O crédito adicional aberto pelo art. 1º terá como cobertura parte do Superávit Financeiro apurado no
Balanço Patrimonial do exercício de 2014, de acordo com o artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

A Ópera Mix Club promove nesta sexta-feira
(27), uma noite de muitos ritmos. A partir das
23 horas a Red Fox irá se
apresentar e em seguida a
dupla sertaneja Marlon e
Marcelo.
Já no sábado (1º/3),
acontece o “Zumbalada”,
com a presença do DJ
Mateus Nyery que vai incendiar a pista de dança
a partir das 21 horas. A
banda Bala também fará

CMDM - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
Convocação para a 2ª Reunião Ordinária do CMDM – 2015.
Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a comparecerem, na
data e local abaixo, para a realização da 2ª reunião ordinária, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
•
Leitura e Aprovação da Ata
•
Programação do Fórum da Mulher
•
Definição de Datas e Locais para Pré-conferências
•
Informes
Dia:
02/03/2015 (segunda-feira)
Horário:
18h (tolerância de 10min)
Duração: Aproximadamente 2 horas
Local:
Auditório da Prefeitura Municipal
Observação:
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno, deverão justificar
a ausência através do email – cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br
Simone Braça - Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.159, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos
termos da Lei nº 5.749, de 24 de fevereiro de 2015,
D E C R ETA
Art. 1º Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de
R$430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), no Departamento de Meio Ambiente, da Secretaria de
Governo e Integração, referente aos contratos de repasse BB/FECOP nºs 84/2014 e 85/2014, firmados
com a Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo. A classificação orçamentária será:
07.00
SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO
07.40
Departamento de Meio Ambiente
1 025
Equipamentos em Geral
18 541 0023.2
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
430.000,00
Art. 2º
O crédito adicional aberto pelo art. 1º terá como cobertura o repasse efetuado pela Secretaria
do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, através do Banco do Brasil.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 011/2015
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 PPRP nº. 11/15, referente à “Aquisição de gêneros especiais
para atendimento a alimentação escolar, conforme Termo de Referência”, com encerramento dia 13/03/15
às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 029/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MARIA ROSA MAIA MOREIRA , responsável
pelo imóvel situado a Rua AUREA DE ARAUJO FARIA s/nº. Bairro ARARETAMA, inscrito no município sob
a sigla SO230806034000, 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

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 010/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. ELIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, responsável
pelo imóvel situado a Rua WALDOMIRO ANTUNES, S/Nº bairro ARARETAMA, inscrito no município sob a
sigla SO230303003000, 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
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.755, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Lei nº 4.320/64, um crédito adicional suplementar no valor de
R$ 2.089.000,00 (dois
milhões e oitenta e nove mil reais), na Secretaria de Obras e Serviços, em função do superávit
financeiro apurado em 2014 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:
08.00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

08.50
Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1024
Pavimentação em Geral
15.451.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (226) R$

Art. 2º
O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2014, de acordo com o artigo
43, § 1º, incisos I e III da Lei nº 4.320/64.
Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº17/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.754, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Lei nº 4.320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três
mil reais), no Departamento de Agricultura, da Secretaria de Governo e Integração, referente ao
contrato de repasse nº. 0371942-24/2011 / MAPA / CAIXA, firmado com o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento através da Caixa Econômica Federal. A classificação orçamentária será:
07.00
SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO
07.80
Departamento de Agricultura
1 025
Equipamentos em Geral
20 606 0011.5
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
R$ 143.000,00
Art. 2º
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento através da Caixa Econômica Federal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº15/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.752, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de
R$ 6.600.000,00 (seis milhões
e seiscentos mil reais), na Secretaria de Educação e Cultura, no Departamento Pedagógico/
Ensino Fundamental, em função do superávit financeiro apurado em 2014 e de adequações de
investimentos neste exercício, a saber:
12.00

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). ALZEMIR SALUM BENJAMIN ,
responsável pelo imóvel situado a Rua Sebastião Nogueira s/nº. Bairro Mombaça, inscrito no
município sob a sigla SO111609006000, 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 RESUMIDO
PREGÃO Nº 008/2015
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. 08/15, referente à “Aquisição de
aparelhos de telefone para as unidades de Saúde do Município”, com encerramento dia 20/03/15
às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12)
3644-5600.
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2015.
PREGÃO Nº 014/2015
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. 14/15, referente à “Aquisição de sistema
de trabalho em ‘L’, para as unidades de saúde”, com encerramento dia 16/03/15 às 8h e abertura
às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2015.
PREGÃO Nº 020/2015
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. 20/15, referente à “Aquisição de tendas
piramidal para atender as necessidades do atendimento ao público externo e eventos do CRAS
Cidade Nova e Cias”, com encerramento dia 17/03/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.753, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei
4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 516.000,00 (quinhentos e dezesseis mil reais),
no Departamento de Meio Ambiente, da Secretaria de Governo e Integração, referente ao contrato
de transferência nº 0441818-02/2014, para Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, firmado com a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba dos Sul- AGEVAP, através da Caixa Econômica Federal. A classificação orçamentária será:
07.00
SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO
07.40
Departamento de Meio Ambiente
2 038
Manutenção do Meio Ambiente
18 541 0023.5
3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiros P. Jurídica

516.000,00

Art. 2º O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pela
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba dos Sul- AGEVAP, através
da Caixa Econômica Federal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº14/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.750, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.
Autoriza o Executivo Municipal a celebrar subvenção à entidade Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pindamonhangaba - APAE.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção à entidade social, sem fins
lucrativos, elencada abaixo:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.31
Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental
2046
Operação/ Manutenção – Ensino Fundamental/ QESE
12.361.0013.5 3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica (616) R$
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 028/15

2.089.000,00

Banda Bala será atração no sábado 1º de março

66.600.000,00

Art. 2º
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2014, de acordo com o artigo 43, § 1º,
incisos I e III da Lei 4320/64.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº13/2015

Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a subvenção à
entidade.
Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos
documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de Contas
e Lei Federal 8.666/93.
Art.3º. Fica ainda, o Chefe do Executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou re-ratificação,
que se fizerem necessários para o atendimento e desenvolvimento dos projetos.
Art. 4º A dotação orçamentária a ser onerada no repasse é:
-01.12.20.12.361.0013.2018.3.3.50.43.00.01 - ficha 385
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi - Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 16/2015

Tribuna do Norte
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Programa para declaração de IR será lançado dia 2
O programa do Imposto de Renda de 2015 será
liberado pela Receita Federal às 8 horas, na segunda-feira (2). A data marca,
também, o início do prazo
de entrega do documento,
que vai até 30 de abril.
Os aplicativos para declarar o IR por meio de
celular e tablet também
só estarão disponíveis
para download no dia 2
de março nas lojas Google
Play (para usuários de Android) ou AppStore (para
o sistema iOS).
Em anos anteriores, a
Receita Federal costumava liberar o download alguns dias antes do início
do prazo de entrega.
A liberação antecipada
permitia que o contribuinte que fosse declarar pelo
computador adiantasse o
preenchimento e pudesse,
assim, enviar sua declaração logo que o prazo de
entrega começasse.
Para quem tinha direito a restituição, isso aumentava a chance de receber o valor nos primeiros
lotes liberados pela Receita Federal.
Contribuinte pode
fazer rascunho da
declaração
Neste ano, quem quiser
se adiantar pode lançar

mão apenas do rascunho
da declaração, que foi lançado em novembro do ano
passado e está disponível
até sábado (28).
Os dados preenchidos
no rascunho poderão, depois, ser transportados
para a declaração.
O aplicativo para desktop pode ser baixado no
site da Receita (http://
zip.net/brp5QZ). Para tablets e smartphones, está
disponível no APP IRPF,
disponível nas lojas Google Play e AppStore.
Para salvar o rascunho, é preciso criar uma
palavra-chave. Apenas o
contribuinte terá acesso
aos dados por meio desta
senha. Se esquecer essa
senha, o consumidor não
conseguirá mais acessar
o rascunho e não há como
recuperá-la.
Este ano será possível
fazer declaração online através do e-Cac
Este ano cerca de 27,5
milhões de contribuintes
devem prestar contas ao
fisco. A multa por atraso
de entrega será de 1% ao
mês-calendário, até 20%
- valor mínimo R$ 165,74.
Alguns limites foram
corrigidos em 4,5% em relação ao ano passado:

Rascunho da
Declaração
— Aplicativo
para
que o contribuinte possa
informar dados de pagamentos e recebimentos
durante todo o ano. Durante o período de entrega essas informações poderão ser importadas na
DIRPF;
— Pode ser utilizado
até o lançamento do Programa da Declaração de
IRPF.
Carnê Leão 2015
— Contribuintes que
prestam serviço a pessoa
física deverão informar os
recebimentos por CPF;
— Estas informações
serão exportadas para a
Declaração de Rendimentos do IRPF em 2016;
— Os contribuintes
pessoa física nas ocupações de médico, odontólogo,
fonoaudiólogo,
fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional, advogado,
psicólogo e psicanalista,
nas prestações de serviço
efetuadas a partir de 1º de
janeiro de 2015, deverão
atentar para a necessária
identificação do CPF dos
titulares do pagamento de
cada um desses serviços.
Essa informação será
obrigatória no preenchi-

mento da declaração de
rendimentos das pessoas
físicas em 2016. O programa Recolhimento Mensal
Obrigatório (Carnê-Leão)
- 2015 que será disponibilizado em janeiro de 2015
estará preparado para receber as informações. O
Contribuinte que utilizar
o programa (Carnê-Leão)
2015 poderá exportar esses dados para a Declaração de Rendimentos do
IRPF em 2016.
A decisão visa a evitar
a retenção em malha de
milhares de declarantes
que preenchem a declaração de forma correta e
pelo fato de terem efetuado pagamentos de valores
significativos a pessoas
físicas podem precisar
apresentar documentos
comprobatórios à Receita
Federal. A medida equipara os profissionais liberais
às pessoas jurídicas da
área de saúde que hoje estão obrigadas a apresentar
a Demed.
m-IRPF
— A aplicação foi
atualizada com novos
campos, por exemplo: Informações do Cônjuge ou
Companheiro.
Declaração Online
— Será possível fa-

zer a declaração de modo
online através do e-CAC
desde que acessado com
certificado digital. Declaração com as mesmas limitações do m-IRPF.
Impossibilidade de
utilização do m-IRPF
1. caso os declarantes
ou seus dependentes tenham auferido pelo menos algum dos seguintes
rendimentos.
1.1tributáveis:
a) recebidos do exterior;

b) com exigibilidade
suspensa;
c) sujeitos ao ajuste
anual, cuja soma foi superior a R$ 10.000.000 (dez
milhões de reais);
1.2 sujeitos à tributação
exclusiva /definitiva:
a) ganhos de capital na
alienação de bens e /ou
direitos;
b) ganhos de capital na
alienação de bens, direitos
e aplicações financeiras
adquiridas em moeda estrangeira;
c) ganhos de capital na
alienação de moeda estrangeira em espécie;
d) ganhos líquidos em
renda variável (bolsa de
valores, mercadorias, de
futuros e assemelhados e
fundos de investimento
imobiliário);
e) rendimentos recebidos acumuladamente;
f) rendimentos cuja
soma foi superior a R$
10.000.000 (dez milhões
de reais);
1.3. rendimentos isentos e não tributáveis:
a) lucro na alienação
de bens e/ou direitos de
pequeno valor ou do único imóvel, lucro na venda
de imóvel residencial para
aquisição de outro imóvel
residencial, e redução do
ganho de capital.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
========================================================================
ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
========================================================================
Às 16 horas do dia 25 de fevereiro do ano de 2015, na Sala de reunião do Departamento de Finanças, da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Sidervan Luiz Alves - Superintendente do FPMP, Antonio
Carlos Bertoni Alvares – Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Rômula Maria Soares, Francisco
Piorino Filho e Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta, todos membros do Conselho de Administração, para a
apreciação, discussão e deliberação dos atos de competência deste colegiado adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte ordem do dia, conforme
publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC n° 01/2004, art. 10);
b) Aprovação da avaliação atuarial do Fundo de Previdência (LC n° 01/2004, art. 11);
c) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
d) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo, o Senhor Superintendente deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de Janeiro de 2015,
com o respectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo Conselho de
Administração.
Em seguida passou ao item segundo da pauta, apresentando aos presentes a Avaliação Atuarial do Fundo de
Previdência Municipal, data base Dezembro – 2012, que foi apreciada e aprovada pelos presentes.
Prosseguindo os trabalhos, passou ao item terceiro da pauta informando que não houve movimentação.
Por fim, passou ao último item da pauta, abrindo para assuntos diversos, e nada havendo a tratar, o Senhor
Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA encerrou a reunião e
foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do Conselho
de Administração.

Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP
Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta
Conselheira

Antonio Carlos BertoniAlvares
Diretor Depto. RH Prefeitura

Rômula Maria Soares
Conselheira

Francisco Piorino Filho
Conselheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 009/2015
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. 09/15, referente à “Aquisição de
portas, vitros e janelas”, com encerramento dia 16/03/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2015.
PREGÃO Nº 010/2015
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. 10/15, referente à “Aquisição
de materiais para pintura para uso nas obras e manutenções diversas executadas no distrito de
Moreira César”, com encerramento dia 17/03/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2015.
PREGÃO Nº 012/2015
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. 12/15, referente à “Aquisição de
materiais de enfermagem para serem usados na campanha contra a Dengue no ano de 2015”, com
encerramento dia 13/03/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2015.
PREGÃO Nº 015/2015
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. 15/15, referente à “Aquisição balcão de
recepção para farmácia”, com encerramento dia 20/03/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2015.

MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
de Justica 2 colPREFEITURA
por 10cm
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 029/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). GERALDO DE MOURA, responsável
pelo imóvel situado a Rua
DR. ELOY CHAVES Nº184. Bairro TABAÚ, inscrito no
município sob a sigla NE11.14.10.022.002, para que efetue a fechamento do referido imóvel no
prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, e atualize seu endereço junto ao setor de
imobiliários. Em atendimento e conformidade com o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c
artigo 1º da Lei 2610 de 09/12/1991.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

2 col por 13 cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 028/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). GERALDO DE MOURA, responsável
pelo imóvel situado a Rua DR. ELOY CHAVES Nº186. Bairro TABAÚ, inscrito no município sob
a sigla NE11.14.10.022.001, para que efetue a fechamento do referido imóvel no prazo de 90 dias
a contar da data desta publicação, e atualize seu endereço junto ao setor de imobiliários. Em
atendimento e conformidade com o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2610
de 09/12/1991.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREGÃO Nº 016/2015
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. 16/15, referente à “Aquisição
de madeiramento para uso na Subprefeitura de Moreira César”, com encerramento dia 19/03/15
às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12)
3644-5600.
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2015.

LAR DA CRIANÇA “IRMÃ JÚLIA”
Rua São João Bosco, nº. 744, bairro Santana, cep. 12403-010

Lar da Criança “Irmã Júlia”
Assembleia Geral Ordinária
Edital de Convocação
Pelo presente edital, ficam convidados os associados contribuintes quites do Lar da Criança “Irmã
Júlia” para participarem da Assembleia Geral ordinária a ser realizada, de acordo com o artigo 19
dos Estatutos Sociais, no dia 28 de março de 2015, nas dependências desta Instituição, à Rua S.
João Bosco, nº 744, às 16 h., a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:
•
Apreciação do Balanço Geral referente ao exercício de 2014;
•
Aprovação do parecer do Conselho Fiscal;
•
Eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal;
•
Outros assuntos de interesse da Instituição
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2015.
Demétrio Cabral Júnior – Presidente

PREGÃO Nº 017/2015
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. 17/15, referente à “Aquisição
de madeiramento que serão utilizados em casas provisórias e/ou serviços emergenciais”, com
encerramento dia 19/03/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2015.
PREGÃO Nº 019/2015
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. 19/15, referente à “Aquisição de
barra de ferro, arame e prego que serão utilizados em casa provisórias e/ou serviços emergenciais”,
com encerramento dia 18/03/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2015.

PINDAMONHANGABA

SEXTA-FEIRA

27 DE FEVEREIRO DE 2015

ESPORTES
Tribuna do Norte
Ex-jogador da Seleção Brasileira
estará no ‘João do Pulo’ hoje

O ex-jogador da Seleção Brasileira de futebol, Edmilson,
estará em Pinda nesta sextafeira (27) para um bate papo
com o público, sobre a própria
carreira, e Clínica Esportiva. A
população poderá encontrá-lo
no ginásio do Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira, “João
do Pulo”, às 9h30.
Edmilson irá visitar várias
cidades do Vale do Paraíba com
a caravana esportiva do Sesc
– Serviço Social do Comércio.
O projeto tem o objetivo de difundir a prática esportiva e dar
oportunidade ao público para
conhecer outras modalidades
esportivas. A caravana virá ao
município após a parceria realizada entre a Prefeitura, por
meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, e Sesc-SP.
O ex-jogador também realiza um trabalho social em sua
cidade natal, Taquaritinga/SP,
e poderá compartilhar esta experiência com a Prefeitura de
Pindamonhangaba, que ﬁrma
parcerias com projetos sociais
esportivos, como é o caso do
Atletismo Cidadania, que tem

Divulgação

Seletiva para Jori
começa terça-feira
Os Jori - Jogos Regionais
do Idoso reúnem centenas de
atletas. Para que a cidade possa ser representada em mais
uma edição, vai ser realizada
uma seletiva a partir desta
terça-feira (3). A competição
é destinada aos que possuem
mais de 60 anos ou que completam em 2015. Para participar, basta procurar a Secretaria de Juventude, Esportes e

Arquivo TN

Edmilson foi campeão mundial com a Seleção em 2002
o aporte ﬁnanceiro da Gerdau
e é idealizado pelo medalhista
olímpico Edson Luciano.
Atividade prática
A partir das 15h30 o público
poderá praticar o badminton,

que é um esporte que pode ser
jogado individualmente ou em
duplas. Parecido com o tênis,
porém, é utilizada uma peteca
no lugar da bolinha.

MORADORES DO DISTRITO PARTICIPAM
DE PROGRAMA DE CAMINHADA
A equipe da Secretaria de
Juventude, Esportes e Lazer da
Prefeitura de Pindamonhangaba está desenvolvendo as ações
do programa “Esporte é Saúde,
Caminhada é Vida” em diversos
pontos estratégicos do município.
Na manhã de terça-feira (24),
os moradores de Moreira César
receberam as orientações dos
proﬁssionais de Educação Física.
De acordo com o secretário da Pasta, o próximo local
a contar com a equipe será a
Estação Saúde nas proximidades
do bairro Lessa, região onde há
muitos praticantes de caminhada
no período da manhã. Os munícipes poderão participar de

PROGRAMAÇÃO COMPLETA
Arquivo TN

Dias 3 e 4 - terça e quarta-feira
Modalidade: Truco - 18 horas
Local: CCI Vila Rica
OBS: dia 5 também, se necessário
Dia 7 - sábado
Modalidade: Atletismo - 7h30
Local: “João do Pulo”
Dia 7 - sábado
Modalidade: Natação - 8h30
Local: “João do Pulo”

A Sejelp conta com proﬁssionais para orientar os moradores
avaliação física, receber dicas de
alongamentos e de alimentação
saudável.

Na manhã de terça-feira (3) os
moradores poderão contar com os
professores das 6h30 às 10 horas.

COPA REGIONAL

Castolira e Araretama
disputam vaga na ﬁnal
O Castolira e o
Araretama disputam
uma vaga na ﬁnal
da Copa Regional,
categoria Amador neste
domingo (1º/3), às 10
horas, no Ramirão. Os
treinadores Gordinho
(Castolira) e Beibe
(Arara) estão fazendo
mistério e evitando a
imprensa.

Lazer da Prefeitura.
As modalidades disponíveis são: atletismo, bocha,
buraco, natação, damas, dominó, malha, tênis de mesa,
truco e xadrez. As seletivas
ocorrerão até o dia 12 de
março em vários locais, tais
como: CCI Vila Rica, “João
do Pulo”, Recinto São Vito e
na raia de malha ao lado da
“Quadra Coberta”.

Embora tenha sido o
time com a melhor campanha na fase de classiﬁcação, o Castolira não
acredita em favoritismo
contra o alviazul da região oeste. Em caso de
empate haverá disputa
de pênaltis.
VILA SÃO JOSÉ
ENCARA CAPITUBA
O Vila São José,

do meia Jequinha, é
a terceira equipe de
Pindamonhangaba na
semiﬁnal da Copa Regional. Neste domingo
(1º/3), às 10 horas, no
Macedão, o time encara o Capituba de Caçapava e busca manter o
retrospecto na competição para disputar a
decisão.

Dia 10/3 - terça-feira
Modalidade: Malha - 19 horas
Local: Raia ao lado da Q. Coberta
Dia 11/3 - quarta-feira
Local: Recinto São Vito - 8h15
Modalidade: Tênis de Mesa
Dia 11/3 - quarta-feira
Local: Recinto São Vito - 14 horas
Modalidade: Xadrez

Dia 9 - segunda-feira
Modalidade: Bocha - 18h30
Local: CCI Vila Rica

Dia 11/3 - quarta-feira
Local: Recinto São Vito - 14 horas
Modalidade:
Xadrez

Dia 10 - terça-feira
Modalidade: Damas - 14 horas
Local: Recinto São V ito

Dia 12/3 - quinta-feira
Modalidade: Dominó - 14 horas
Local: Recinto São Vito

OUTROS JOGOS
Copa Regional, Sub 17,
DOMINGO (1º/3), às 8h30
INDEPENDÊNCIA X FLUMINENSE, no RAMIRÃO
CIDADE JARDIM X E. C. TAMANDARÉ, no JARDIM RESENDE
Copa Laerte Alves da Silva (Fresga)
SÁBADO (28)
FIM DE CARREIRA X AMIGOS DO GERVAL RAMOS,
às 8h30, no RAMOS
TERRA DOS IPÊS X RAMOS,
às 10 horas, no RAMOS
Copa Gina, sênior 50 (Copa Flamenguinho)
DOMINGO (1º/3)
INDEPENDENTE X SANTOS,
às 8h30, no QUIRINÃO
CAMPO ALEGRE X SÃO CRISTÓVÃO,
às 10 horas, no QUIRINÃO
FLAMENGO X BORRACHARIA CHAFARIZ,
às 8h30, no VERA ASSONI
ESPLANADA TAUBATÉ X FLAMENGUINHO,
às 10 horas, no VERA ASSONI
AFIZP X MARICÁ, às 8h30, no AFIZP

