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Moradores da Vila São Benedito e
Ouro Verde recebem ‘Nosso Bairro’
O programa Nosso
Bairro começa a beneﬁciar moradores do Ouro
Verde e da Vila São Benedito neste ﬁnal de semana. Dentre as oﬁcinas
de artesanato oferecidas
gratuitamente estão: pintura em tela e em tecido,
bordado vagonite, tricô
com fuxico, chinelos decorados, decorações de
festas, confecção de boneca de pano, dentre outros. Há também opções
de lazer e outras atrações,
como balé infantil, dança
do ventre, dança de salão,
dança de rítmos e zumba,
massagem, corte de cabelo e outros.
As inscrições podem ser
feitas nas tendas dos bairros nesta sexta-feira (24)
e no sábado (25).

Divulgação

Prefeito acompanhou
o trabalho de
patchwork embutido
no Vila Rica, atendido
recentemente
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BOMBEIROS
COMEMORAM
33 ANOS EM
PINDA

2º Caderno

Castolira tem Tarde de Lazer
Os moradores do Castolira e região
recebem as atividades do Tarde de Lazer neste sábado (25), a partir das 13

horas. Haverá apresentações de MCs,
dança de rua, atrações recreativas,
tecnológicas e doação de livros.
Esportes 17
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3º CADERNO

TRABALHADORES
DA CONSTRUÇÃO
CIVIL GANHAM
ESCOLA

População poderá obter
renda com curso de moda
A inauguração
da Escola de
Moda na semana
passada vai
possibilitar aos
participantes
a obtenção
de renda com
a venda de
produtos.
A unidade
do programa,
desenvolvido
por meio de uma
parceria entre
a Prefeitura,
o Governo do
Estado e os
Fundos Sociais
municipal
e estadual,
ﬁca no centro
comunitário do
loteamento Vila
São Paulo.

CIDADE PROMOVE
CONFERÊNCIA DO
IDOSO SÁBADO
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Divulgação

FESTIVAL OFERECE
VARIEDADES DA
GASTRONOMIA
PÁGINA 5

FUTEBOL SE
CLASSIFICA NOS
JOGOS ABERTOS
ESPORTES 18

PRAÇA RECEBE
APRESENTAÇÕES
DE CHORINHO
CULTURA 8

ACADEMIA DE
LETRAS REALIZA
PLENÁRIA NO
MUSEU
Descerramento da
placa de inauguração
da Escola de Moda,
no Vila São Paulo

PÁGINA 2

PREVISÃO DO TEMPO
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20º

29º

PANCADAS DE CHUVA À TARDE,
PREDOMÍNIO DE SOL PELA MANHÃ

UV 8

Fonte CPTEC/INPE
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DITORIAL
Entra ano, sai ano

Brasileiro deixa
para última hora

E

ntra ano, sai ano e é tudo a
mesma coisa. O brasileiro deixa tudo para a última hora.
Não, agora não vamos editoriar sobre as
festas de ﬁnal de ano, carnaval, verão ou
primavera, será sobre a declaração anual de imposto de renda.
Por isso, o chapéu ‘entra ano, sai ano’
no topo deste texto. É assim mesmo:
todo ano a mesma coisa. Faltam sete dias
– a contar por hoje - para o ﬁm do prazo
para a entrega da declaração de imposto de renda e, até o momento, segundo
a Receita Federal, apenas 15 milhões de
contribuinte enviaram o arquivo.
O número corresponde a 52% do total
de declarações esperadas para este ano,
cerca de 27,8 milhões. Praticamente
metade, ou seja, uma a cada duas pessoas que deveriam enviar os dados ainda
não o ﬁzeram.
Parte da culpa desta situação é dos
próprios contribuintes que têm a cultura de deixar para a última hora; parte
é dos contadores, que ainda não conseguiram terminar a declaração, enviar ou
que aguardam dados dos seus clientes; e
parte, muito signiﬁcativa por sinal, é do
próprio Governo Federal, que insiste em
manter uma plataforma lenta e obsoleta
para receber milhões de declarações.
Ao que tudo indica, o tratamento dado
à Receita Federal tem parecido o mesmo
destinado à infraestrutura do País. Isso
porque o meio digital também é infraestrutura, não apenas rodovias, portos
e aeroportos, ou matrizes energéticas
– que foi editoriada na edição de ontem
desta Tribuna.
É preciso muito investimento e, sobretudo, planejamento para que o
Brasil vença as barreiras impostas
por ele mesmo. Estamos longe de sermos exemplos de serviços oferecidos
ao cidadão, como também estamos
distantes de termos a maior parte da
população composta por pessoas responsáveis e que cumprem todos os
prazos.
Entretanto, neste caso, ninguém, ainda, excedeu o tempo limite regulamentado pelo órgão federal, todavia, por
mais que deixem para os minutos ﬁnais
(e vai acontecer isso) é obrigação da Receita oferecer um software capaz de suportar a elevada demanda de envio de
declarações.
Como, até o momento, as críticas à página, ao download e ao envio do IR 2015
são milhares, o contribuinte tem toda a
razão em reclamar e, deixar para o ﬁnal.
Se não por vontade, porque ainda não
conseguiu enviar o arquivo.
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Almoço sírio na Casa Transitória
Divulgação

Neste domingo (26),
a partir das 12h30, na
Casa Transitória Fabiano de Cristo, haverá
mais uma edição do ‘Almoço Sírio’, com comidas típicas a R$ 36,90
o quilo. Os convites
estão sendo vendidos
antecipadamente, com
desconto, na sede da
instituição. Para mais
informações entrar em
contato com o telefone
3642-6277.
A Casa Transitória
ﬁca na rua Guaratinguetá, 555, Crispim.

Igreja evangélica promove ‘Festa dos Gideões’
A Igreja Evangélica Pentecostal das Bem Aventuranças
promove a festa do 14º Aniversário do Grupo Gideões, que
acontece, a partir das 19 ho-

ras, nesta sexta-feira (24) e no
sábado (25), em sua sede (rua
Manoel Godoy Moreira, 339 –
Mombaça). O Grupo Gideões
apresentará a peça teatral “O

Povo da Cruz” (Igreja Perseguida). As encenações ocorrerão durante a celebração dos
cultos e todos estão convidados a participar.
Divulgação

Noite do carro cheio no Arena
O Arena 101 organiza, neste
sábado (25), mais uma edição
da Noite do Carro Cheio. Para os
que chegarem com o carro lotado, apenas o motorista paga, e os
carros com adesivo do Arena entram de graça. A festa começa a
partir das 23 horas, com a apresentação da dupla Rodrigo e Santafe, o grupo Nossamizade e DJ
Eduardo. Mulheres são VIP até 1

hora da manhã. Aniversariantes
com mais 10 acompanhantes entram como VIP Camarote e ganham um champagne.
O Arena está situado na estrada municipal Antônio Marçon, 4.900, Dutra KM 101. Para
mais informações acesse o site
www.arena101.com.br ou entre
em contato com o telefone (12)
3424-7673.
Divulgação

PLENÁRIA SOLENE DA APL

Nesta sexta-feira (24), haverá plenária
solene da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras no Museu Dom Pedro
I e Dona Leopoldina. A sessão começa às
20 horas e a programação será a seguinte:
apresentação musical pelos alunos da Fasc
– Faculdade Santa Cecília; performance poética em homenagem a Mazzaropi, com a
acadêmica Rhosana Dalle; lançamento do
livro Revolução Política: História e Novo
Sistema de Governo, do acadêmico João
Simões; ‘Caminhada Literária’, com a acadêmica professora Elaine Santos em parceria com Renata Bondioli e alunos da Escola Estadual Ismênia Monteiro de Oliveira;
homenagem ao Professor Manoel Cesar
Ribeiro, pela acadêmica Ismênia Monteiro
de Oliveira.

PIZZA BENEFICENTE NO
‘BEZERRA DE MENEZES’

O Centro Espírita Bezerra de Menezes
realiza neste sábado (25) o dia da ‘Pizza
Beneﬁcente’ em prol das obras de ampliação do centro. Serão oferecidas pizzas
grandes, prontas para assar, a R$ 12, sabores muçarela ou calabresa. Não haverá pizzas
para serem consumidas no local, somente
para levar. A entrega será realizada das 16
às 18 horas, na rua Capitão Vitório Basso,
75, São Benedito.

Cervejaria Óbvio divulga
agenda do ﬁnal de semana
A Cervejaria Óbvio, tradicional estabelecimento
que promove o rock and roll
na cidade, divulgou as atrações deste ﬁm de semana
para os amantes do estilo
musical. Nesta sexta-feira
(24), a partir das 23 horas,
tem apresentação da banda
Johnny Jahu.

Divulgação

Já no sábado, haverá tributo à cantora Amy
Wihnehouse e a apresentação da Blues Band a partir
das 23 horas.
A casa está situada na
rua Prudente de Moraes,
222, centro. Mais informações entrar em contato com
o telefone 3648-4913.
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cidade
Mudança de laboratório vai
oferecer melhor atendimento
A população que utiliza o Laboratório Municipal de Análises Clínicas
de Pindamonhangaba vai
contar com um novo espaço. A Prefeitura inicia,
a partir de quinta-feira
(30), o atendimento em
um novo prédio. O local
está recebendo as devidas adequações para que
os profissionais e moradores possam contar com
um espaço amplo e que
garanta conforto para todos.
Até quarta-feira (29) o
atendimento vai ser realizado em dois locais, sendo
ambos na rua Frederico
Machado. Com a mudança, a coleta de todos os pacientes será em um mesmo local. A entrada passa

a ser na rua Major José
dos Santos Moreira, 427,
e a saída na rua Frederico
Machado, no prédio onde
funcionava os serviços de
fisioterapia.
O prefeito de Pindamonhangaba destaca que a
administração municipal
está investindo bastante em saúde para que a
população tenha melhor
qualidade no atendimento. “Com esta mudança de
local estamos oferecendo
melhores condições aos
profissionais e também a
nossa população.”
Com esta mudança haverá fluxo único, pois, os
pacientes que irão chegar
ao laboratório irão se dirigir aos boxes de atendimento e em seguida serão

encaminhados para as salas onde farão as coletas,
não retornando à recepção, e com isto não haverá
tumultos e descontentamentos. As coletas serão
diferenciadas, cada público será atendido numa determinada sala.
O laboratório atende
diariamente mais de 800
pessoas, sendo moradores de Pindamonhangaba
e região, pois, este serviço
do município é referência para outras cidades e
presídios. O atendimento
é das 7 às 17 horas. Outro
benefício que a população
vai ter é retirar os resultados de exames durante
todo o horário de atendimento, não apenas no período da tarde.

Investimento em tecnologia
Pinda conta com equipamentos de
ponta e o investimento em tecnologia
é feito para melhorar a qualidade dos
serviços e dar maior segurança aos
exames. A cidade tem uma estrutura
totalmente renovada, com equipamentos
de médio e grande porte, também
existentes em laboratórios de referência.
De acordo com a responsável pelo
laboratório de Pindamonhangaba, 100%
dos exames realizados no município

A secretária de Saúde e a responsável pelo laboratório vistoriam o prédio

Codivap discute
segurança e habitação

Divulgação

são analisados aqui, não há nada
terceirizado, com isto, se ganha em
qualidade dos serviços e agilidade em
tratamentos.
Hoje o laboratório também oferece o
resultado via online, uma comodidade
para o munícipe, porque não precisa
retornar ao laboratório para pegálo. Assim que estiver com o resultado
em mãos o paciente pode retornar ao
médico para fazer a avaliação.

MRV inaugura escola de
alfabetização para trabalhadores
da construção civil em Pinda

Momento da reunião, realizada na sede da instituição, em Taubaté

Divulgação

Prefeitura participou da solenidade na terça-feira (22)
A MRV Engenharia
inaugurou, na quartafeira (22), a 1ª Escola de
Alfabetização para Trabalhadores da Construção
Civil da empresa em Pindamonhangaba.
Com o objetivo de oferecer aos seus funcionários cada vez mais condições de concluir sua
formação estudantil e
consequentemente preparar profissionais mais
capacitados, a empresa
firmou uma parceria com
prefeituras de cada uma
das 132 cidades onde tem
obras para a instalação de
salas de aula nos canteiros
de obra.

Divulgação

Em Pindamonhangaba, a Prefeitura indicou
profissionais do projeto
PAI - Programa de Alfabetização e Inclusão para ser
o parceiro pedagógico da
escola no município.
Para o prefeito de Pindamonhangaba, que participou da inauguração
ao lado da coordenação
da empresa na região, do
presidente da Câmara de
São José dos Campos, vereador Shakespeare e funcionários, é muito importante que a MRV aposte
na educação de seus trabalhadores a fim de que
conquistem a progressão
em suas carreiras. “É o

acesso à educação que faz
a diferença na vida das
pessoas, capacitando os
indivíduos e melhorando
a qualidade profissional
de cada um”, disse o prefeito. Ele ainda salientou
que a construção civil é
um dos pilares mais importantes da economia
e que essa oportunidade
pode mudar o perfil de
toda sociedade.
Na inauguração da
escola, foram entregues
kits de alfabetização aos
primeiros 11 alunos que
estarão participando das
aulas que serão realizadas
durante o expediente de
trabalho.

Com o objetivo de
abordar assuntos de interesse à administração pública municipal, o Codivap
- Consórcio de Desenvolvimento Integrado do vale
do Paraíba, Litoral Norte
e Mantiqueira realizou
na última semana, em Piquete, mais uma reunião,
onde foram discutidas
questões relacionadas à
segurança e à habitação.
O encontro foi realizado após a reinauguração
das instalações do Salão
de Atividades “Prefeito
Luiz Vieira Soares”, quando a prefeita da cidade,
Ana Maria de Gouveia,
fez uma rápida prestação
de contas de sua administração e ainda agradeceu a
presença dos prefeitos do
consórcio e todos os convidados que juntos prestigiaram a homenagem.
O presidente do con-

sórcio e prefeito de São
Sebastião, Ernani Bilotte
Primazzi, elogiou a iniciativa da Prefeitura de Piquete em reformar o local
e também agradeceu em
nome do Codivap.
Durante a reunião dois
assuntos foram abordados: o Sistema Prisional
no Vale do Paraíba, com
o promotor de Justiça
de Execuções Criminais
e também secretário da
Promotoria
Criminal,
Paulo José de Palma.
O promotor – com 26
anos de experiência na
área judiciária – salientou
a importância de que novas políticas públicas efetivas sejam realizadas em
conjunto pelas administrações municipais, estaduais
e federais, com o objetivo
de minimizar o aumento
da criminalidade.
Para o 2º vice-presi-

dente e prefeito de Pindamonhangaba, e também
o responsável pelo convite ao promotor Paulo de
Palma, a questão prisional no Vale do Paraíba é
muito importante, pois
as cidades acabam sendo
as responsáveis financeiras por manter a estrutura gerada no entorno
dos presídios. Para ele,
muitas vezes, os municípios não estão preparados
para isso.
A segunda palestra foi
sobre a Questão Habitacional na Região Codivapiana, com o engenheiro
Marcos Penido, presidente da CDHU - Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano.
O presidente da CDHU
expôs os programas habitacionais
disponíveis
para a região do Vale do
Paraíba.

Eleição do Codivap
Turismo será dia 8 de maio
Os integrantes do Codivap Turismo se reuniram na última semana, em Taubaté, e
definiram a data da eleição da próxima diretoria para o dia 8 de maio, em Monteiro
Lobato, durante os períodos da manhã e da tarde.
A reunião também tratou da participação dos secretários de turismo do Codivap
com o secretário estadual, do Gabinete Itinerante que está sendo agendado para a
região, e do lançamento do “Sabor São Paulo”, realizado em parceria com o Senac,
previsto para acontecer no dia 13 de maio.
O Codivap Turismo é a reunião dos secretários e diretores de Turismo das cidades
integrantes do Codivap – Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba.
Atualmente, é presidido pela representante de Pindamonhangaba.
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Martim Cesar pede
melhorias para a
Quadra Coberta

Professor Osvaldo preside Ricardo Piorino solicita, mais
Audiência Pública sobre
uma vez, aumento de policiais
rebaixamento da linha férrea na “Atividade Delegada”
DE

MARTIM CESAR

AT E N D E R S U A R E I V I N D I C A Ç Ã O
PARA A COBERTURA DA

POLIESPORTIVA

DO

D E P R O V I D Ê N C I A S U R G E N T E S .”

Durante a última sessão
ordinária, realizada no dia 13
de abril, o vereador Ricardo
Piorino (PDT), solicitou,
mais uma vez, a contratação
de novos policiais, através do
Convênio ﬁrmado entre o Executivo e o Governo do Estado
(Atividade Delegada), para
que policiais militares, em seus
horários de folga, atuem em
favor do município, buscando
dar maior segurança à população. Segundo o vereador, é
uma alternativa eﬁciente para
colaborar signiﬁcativamente
no combate ao crime.
Cidade Nova/Piscina
Atendendo solicitação dos

ASSESSORIA
DE

VEREADOR

AGRADECE O PREFEITO POR

QUADRA

VILA RICA

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

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

C O M U N I C A Ç Ã O /C V P

o rebaixamento e repetindo
inúmeras vezes que é favorável
ao projeto do rebaixamento da
linha férrea.
O Projeto foi apresentado
através de slides pelo Sr. Álvaro
Staut, o projeto básico completo
feito pela empresa Contécnica,
mostrando a razão pelo qual o
projeto precisa ser realizado,
mostrando a viabilidade técnica,
ambiental e social, permitindo assim gerar espaço para um projeto
urbanístico muito mais relevante
da região central.
Em sua palavra o Sr. Adelívio
Filho, do DNIT, ressaltou a relevância deste projeto que acabaria
com toda a poluição visual, poluição sonora, congestionamento e
acidentes, permitindo assim, uma
melhora na qualidade de vida de
nossa população, e que hoje o
projeto está sobre a responsabilidade do DNIT e não compete
mais ao Executivo Municipal,
ou seja a Prefeitura não tem mais
participação no projeto.
O Vereador Professor Osvaldo relatou no ﬁm da Audiência
que este projeto vai marcar a vida
de nossa cidade, pois sem dúvida
este projeto não só resolverá o
problema com a passagem do
trem pela região central como
também deixará nossa cidade
mais bonita. Agradeceu a presença de todos, frisando que é preciso
que haja uma união de todos para
o bem de nosso Município.

VEREADOR RICARDO PIORINO

Roderley Miotto se
Dr. Marcos Aurélio direciona
preocupa com desemprego foco do seu trabalho para
em Pindamonhangaba
SAMU e Creche do Idoso
PÚBLICA NA CÂMARA DE VEREADORES

Fale com o vereador:

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

ASSESSORIA

14ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 27 de abril de 2015,
segunda-feira, às 18 horas.

VEREADOR
DR. MARCOS
AURÉLIO
VILLARDI

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

V E R E A D O R R O D E R L E Y M I O TT O

ORDEM DO DIA

DE

juntos possam levantar as reais
necessidades em nossa cidade,
tanto dos trabalhadores quanto
dos empresários.
“Estamos diante de uma
insegurança generalizada da
economia no país. Não restam
dúvidas de que a turbulência
no mercado ﬁnanceiro chegou
ao bolso dos consumidores, na
forma de produtos mais caros,
diﬁculdades de crédito e ﬁnanciamento. Já sentimos a desaceleração da economia, que ﬁcou
evidente no mês de dezembro,
um mês de aumento de geração
de renda e emprego, o que não
ocorreu no ﬁnal de 2014”, destaca
Roderley Miotto.
Segundo o vereador, os setores que mais sentiram esses efeitos na região foram o automobilístico, de autopeças, alimentação
e comércio de veículos.

DE

O Vereador Roderley Miotto
(PSDB) vem acompanhando a
crise em que o País se encontra no
que se diz respeito ao desemprego, em especial em nossa cidade.
Preocupado com o alto índice
de desemprego nas cidades do
Vale do Paraíba, o vereador tem
participado de reuniões com
vereadores de cidades vizinhas
e acompanhou na Câmara de
Taubaté duas audiências Públicas
sobre o tema.
No intuito de juntar forças,
entre Executivo, Legislativo,
empresários, comerciantes e
os trabalhadores da cidade de
Pindamonhangaba, Roderley
Miotto solicitou a realização de
uma audiência Pública na cidade.
O vereador vem sendo procurado por moradores, pedindo
ajuda na recolocação no mercado
de trabalho, e tem encaminhado
diversas famílias aos CRAS, pois
muitas se encontram sem renda,
passando necessidades.
No primeiro momento, o
vereador solicitou uma reunião
para debater o assunto, e posteriormente a audiência.
O vereador Roderley Miotto
espera que a comunidade se
empenhe, compareça, e liguem
dando sua opinião sobre o assunto. Lembrando que a audiência
pública existe para se debater
ideias, opiniões e os microfones serão abertos para que a
população possa se manifestar.
O vereador conta com a participação da população para que

ASSESSORIA

DE AUDIÊNCIA

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

DEFESA DO EMPREGO EM PINDAMONHANGABA, SERÁ TEMA

moradores do bairro Cidade
Nova e adjacências, que alegaram a suspensão das aulas de
hidroginástica e natação por
problemas apresentados na
piscina, Piorino encaminhou
requerimento ao Secretário
de Esportes, solicitando, em
caráter de urgência, reparos
na piscina do Centro Esportivo
do bairro Cidade Nova.
Contratação de Médicos
O vereador vem solicitando, reiteradamente, a contratação de médicos especialistas
na rede municipal; e na última
sessão plenária solicitou
também a contratação de um
neuropediatra.

DE

O Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
presidiu no dia 1º de Abril último,
a Audiência Pública referente ao
projeto de rebaixamento da linha
férrea, na região central de nosso
município. A Audiência, realizada no Plenário da Câmara de
Vereadores, contou a presença do
Prefeito Vito Ardito; dos diretores
da Contécnica de Belo Horizonte,
Ricardo Wagner Fonseca e José
Maurício Gomes; representantes
do DNIT, Marco Antônio Blotta
e Adelívio Peixoto Filho; o representante do CONDEPHAAT
Alberto Cândido; Álvaro Staut,
representado a população; os
Vereadores Cal, Martim Cesar,
Magrão e Prof. Eric, além de
Secretários, Diretores e funcionários da Prefeitura; chefe da agência do Ministério do Trabalho,
Luiz Barros; gerente dos Correios
Wilma Rafaella; representantes
dos bairros e a população, que
marcaram presença na realização
deste evento.
Na abertura o Vereador
Professor Osvaldo ressaltou a
importância da realização desta Audiência, pois coloca em
debate um projeto de extrema
relevância social para o nosso
Município. Em sua palavra o
Prefeito Vito Ardito falou sobre a grande importância deste
projeto e que também já esteve
junto ao DNIT e a empresa MRS
Logística, para conversar sobre

INCIDÊNCIA DE CRIMES CONTINUA

A U M E N TA N D O , H AV E N D O N E C E S S I D A D E

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO LADEADO PELOS REPRESENTANTES DO DNIT ADELÍVIO PEIXOTO
F ILHO E M ARCO A NTÔNIO B LOTTA E O DIRETOR DA C ONTÉCNICA R ICARDO W AGNER F ONSECA

FOTOS: ASSESSORIA
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“A

C O M U N I C A Ç Ã O /C V P

de Mello, na Quadra Coberta.
Nesta rua tem um buraco que
também diﬁculta a entrada dos
moradores em suas residências, além de colocar em risco
a segurança dos condutores
de veículos e pedestres que
transitam pelo local.
Agradecimento
O vereador Martim Cesar
agradece ao Prefeito Vito Ardito Lerario, pelo atendimento
de sua Indicação referente
à construção da cobertura
da Quadra Poliesportiva na
Praça Tancredo Neves, localizada entre as ruas Professora
Idalina Cesar, Francisco de
Oliveira Penteado e Vicente
Corrêa Leite, no Loteamento
Residencial Vila Rica. Esta
obra visa promover uma
melhor qualidade de vida aos
esportistas da região.
C O M U N I C A Ç Ã O /C V P

O vereador Martim Cesar
(DEM) solicita ao Prefeito
Vito Ardito, providências
junto ao departamento competente, para que sejam feitas
melhorias no piso asfáltico
da rua Manoel Cembranelli,
na altura do número 283, na
Quadra Coberta. O vereador alega que a referida via
encontra-se com um grande
buraco que está diﬁcultando
a entrada dos moradores em
suas residências, além de
colocar em risco a segurança
dos condutores de veículos e
pedestres que transitam pelo
local.
Ainda na Quadra Coberta
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao Executivo é
que também seja feito melhorias no piso asfáltico na rua
Professora Francisca Bicudo

24 DE ABRIL DE 2015

ASSESSORIA

4

Após ter conquistado o
Pronto-Socorro Infantil (PSI)
e as UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) para nossa
cidade e que, em breve, se
tornarão realidade e estarão em
funcionamento, o vereador Dr.
Marcos Aurélio Villardi (PR)
direcionou todo o foco de seu
trabalho para a implantação da
Creche do Idoso e do SAMU
em Pindamonhangaba. Ambos
são projetos de autoria do
vereador Dr. Marcos Aurélio.
Ele vem lutando, incansavelmente, em prol da saúde da
nossa população.
Para ele, a Creche do Idoso
deverá contar com médicos,
enfermeiros, psicólogos, ﬁsioterapeutas e pessoas preparadas para atendimento,
convívio e higienização do
ambiente, sendo que o local
contará também com salas de
jogos, internet, refeitório e um
amplo espaço para algumas
atividades físicas e recreativa.
“Com isso, as pessoas poderão
trabalhar tranquilas, sabendo

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

que seus entes queridos estão
em um lugar adequado e seguro até o retorno do idoso ao
lar, no ﬁnal da tarde”, aﬁrmou
o vereador Dr. Marcos Aurélio
Villardi.
Já o SAMU (Serviço de
Atendimento Médico de
Urgência) irá complementar
o atendimento de urgência
móvel no município. Segundo
o vereador, o SAMU é muito
importante porque atende rapidamente o paciente no local
em que ele está, faz o socorro
pré-hospitalar em casos de
emergência e, desta forma,
reduz o número de óbitos, o
tempo de internação em hospitais e as sequelas decorrentes
da falta de pronto-atendimento. “A implantação do SAMU
será mais uma conquista para
a população e para a melhoria da saúde no município”,
explicou o vereador Dr. Marcos Aurélio, que continua à
disposição da comunidade
para melhor atender a saúde
da população.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 35/2015, do Poder Executivo, que “Altera
dispositivo da Lei n° 2.325, de 29 de março de 1989 que institui
o imposto de transmissão “inter vivos” e dá outras providências”.
Pindamonhangaba, 22 de abril de 2015.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

ASSESSORIA

DE

DE

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

COMUNICAÇÃO

IMPRENSA PARLAMENTAR: LUIZ CARLOS PINTO (MTB 32.783)
E ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021)

TELEFONES:
(12) 3644-2275 E 3644-2279
WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR
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cidade
Restaurantes de Pinda participam
de festival gastronômico
Seis restaurantes de Pindamonhangaba estão participando do
2º Festival Cultural Gastronômico
Cachaça Gourmet & Café Vale do
Paraíba 2015. São eles: Alecrim,
Boteco do David, Colméia, Colonial Plaza, Pesque Truta Ribeirão
Grande e Spazzio Restaurante.
A segunda edição do festival
segue até o dia 27 de maio, em 50
restaurantes da região, quando o
público poderá experimentar um
dos pratos e drinks participantes
e poderá dar sua nota, seja pelo
quesito de criatividade, apresentação ou sabor. Além de Pinda,
participam: São José dos Campos,
Taubaté, Guaratinguetá, Campos
do Jordão, Cunha, Santo Antonio
do Pinhal, São Luis do Paraitinga,

Caraguatatuba e Guararema.
O evento tem o objetivo de
valorizar a cozinha regional e as
cachaças de alambique, por meio
de pratos e drinks, tendo a bebida
como destaque. As receitas participantes foram elaboradas com
mais de 50 rótulos de cachaças
gourmet.
O festival acontece em parceria
com o Senac e o Governo do Estado de São Paulo, e as prefeituras
que aderiram. A festa de encerramento do circuito acontece nos
dias 30 e 31 de maio, no Clube de
Campo Santa Rita, com festas e
shows. Confira mais informações
no www.festivalcachacagourmet.
com.br ou www.facebook.com/cachacagourmet.

Divulgação

Restaurantes e
pratos de Pinda
Restaurante Alecrim - Risoto Campestre (risoto de carne
seca com abóbora, aromatizado
com cachaça, queijo parmesão e
crisp de couve) e o drink da casa é
o ‘Moça Ardente’.
Boteco do David - Cordeiro
Tonto (french rack de cordeiro,
casado com purê de mandioca baroa especial e arroz red) e o drink
da casa é o Yuri White.

Público poderá experimentar pratos e dar notas

‘Nosso Bairro’ começa no Ouro Verde e na Vila São Benedito
A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza o Programa
Nosso Bairro, a partir deste final de semana, no Ouro
Verde e na Vila São Benedito.
São duas tendas, uma em cada
bairro, e as inscrições serão na
sexta-feira (24) e no sábado
(25), quando terão início oficial as duas edições, simultaneamente. O término será no
dia 23 de maio.
Ouro Verde
No Ouro Verde e região, o
Nosso Bairro está na quadra
de esportes da praça do Ouro
Verde, ao lado do centro comunitário. As inscrições serão
no mesmo local, das 14 às 17
horas. As opções de oficinas
neste bairro são: pintura em
tecido, massagem, modalidades esportivas, unhas decoradas, bordado vagonite, tricô
com fuxico, chinelos decorados, balé infantil, dança de salão, dança ritmos e zumba, bonecas de pano, bijuteria, dança

de rua, corte de cabelo, decorações de festas com E.V.A.,
pathcwork embutido e dança
do ventre. As aulas são de segunda a quinta-feira, nos períodos da manhã, tarde e noite,
dependendo da modalidade

escolhida. No ato da inscrição,
é necessário levar duas garrafas descartáveis.
Vila São Benedito
Na Vila São Benedito e região, a tenda do Nosso Bairro
está na rua São João Batista,
Divulgação

Dança do ventre será uma das opções de oficinas

próximo ao campo do Colorado, na Vila São João. As inscrições serão no mesmo local, das
14 às 17 horas. As opções de oficinas neste bairro são: biscuit,
bonecas de pano, massagem,
capoeira, corte de cabelo, patchwork embutido, decorações
com garrafas pet, dança zumba, dança do ventre, chinelos
decorados, pintura em tela,
balé infantil, unhas decoradas,
tapetes com lycra, pintura em
tecido e dança de rua. As aulas
são de segunda a quinta-feira,
nos períodos da manhã, tarde
e noite, dependendo da modalidade escolhida. No ato da
inscrição, é necessário levar
duas garrafas descartáveis.
Tarde da Beleza
Nos dois bairros, nos dias
de inscrição, a população poderá participar de uma tarde
de beleza, com o Programa Escola da Beleza, oferecendo corte de cabelo, unhas decoradas
e massagem.

Programa de Rádio aborda temas turísticos e culturais
O programa de rádio “O Prefeito e Você”, da quarta-feira (22),
recebeu diversos convidados para
destacar o I Festival Tropeiro
do Vale do Paraíba, as comemorações do Dia do Chorinho, as
inscrições para a fase municipal
do Mapa Cultural Paulista e as
regras para a participação do
chamamento público de artistas.
Organizado pela Prefeitura, o
Festival será realizado em Pinda
de 1º a 3 de maio, na Fazenda Coruputuba, com diversas atrações,
envolvendo comitivas da região. A
diretora de Turismo da Prefeitura
lembrou que o principal objetivo
do festival é incentivar o turismo
rural e promover o resgate da
cultura tropeira, por meio das
tradições e da gastronomia.
Uma das atrações será a escolha da Rainha dos Tropeiros, no
dia 1º, abrindo a festa às 19 horas.
A seletiva que definiu as dez finalistas foi realizada na quinta-feira
(23), no Teatro Galpão, com a
participação de representantes de
diversas cidades.
Outra atração muito aguardada é a cavalgada, que sairá
de dois locais, no domingo (3):
Hípica Vigilato (Jardim Cristina)
e Lazinho (Moreira César), com
destino ao festival. Os cavaleiros

serão aguardados por uma missa
sertaneja com o Padre Gonçalves
e participação especial da banda
Exalta Cristo e da cantora Fernanda Silva, da Canção Nova. A
programação completa está no site
www.pindamonhangaba.sp.gov.br
O prefeito de Pindamonhangaba agradeceu a todos que estão
colaborando para a realização
deste festival. “Agradecemos
as pessoas que participam com
a gente, as cidades parceiras e
amigas de Pindamonhangaba,
que estão colaborando com suas
comitivas e representantes na
gastronomia. O festival é muito
importante porque vai promover
um resgate cultural e valorizar

o tropeiro, o homem que veio do
campo e que é a origem de quase todas as famílias dessa nossa
região. Tenho certeza que será um
grande sucesso”, afirmou.
Valorização dos artistas
O Dia do Chorinho foi outro
tema abordado, com a participação de Eduardo Claro, integrante
do grupo Só pra Recordar, que
se apresentará no sábado (25),
na praça Monsenhor Marcondes,
ao lado de outras atrações, para
comemorar a data. Ele convidou a
todos para prestigiar o evento, que
será realizado a partir das 9 horas.
As inscrições para a fase municipal do Mapa Cultural Paulista
estão abertas em PindamonhanDivulgação

Programa promove manifestações artísticas de Pinda

gaba e podem ser feitas no Departamento de Cultura. Para falar
sobre o assunto, o prefeito recebeu
a artista plástica Mônica Kaneshiro, que foi vencedora das fases
municipal e regional da última edição do evento. “Comecei a pintar
sozinha, em casa, e me inscrevi no
Mapa achando que nem poderia
concorrer. Tive muito incentivo
do Departamento de Cultura e,
quando você recebe muitos elogios,
acaba acreditando em seu potencial”, declarou a artista vencedora.
Ainda no campo das artes, o
diretor de Cultura da Prefeitura
falou a respeito do chamamento
público para artistas, que está
aberto na cidade, atendendo
os programas Pinda em Cena e
Cultura para Todos. Mais informações podem ser obtidas no
Departamento de Cultura, telefone 3642-1080.
“Temos que valorizar os artistas da nossa cidade e levar a arte
para perto da população. A arte
e a cultura são muito importantes para a formação dos nossos
jovens, por isso, os artistas da
cidade devem participar, fazer
sua inscrição para o chamamento
público, pois essa é uma oportunidade para mostrarem seu trabalho”, concluiu o prefeito.

Restaurante Colméia Leitoa à Pururuca Colméia (leitoa
à pururuca Colméia temperada
na cachaça) e o drink da casa é a
Caipirinha Colméia.
Restaurante do Colonial
Plaza Hotel - Camarão Colonial
Plaza (camarão empanado frito
com risoto de brócolis e champignons flambados na cachaça,
servido em cestinha de parmesão.
Acompanha purê de mandioquinha salsa e queijo provolone frito).
O drink da casa é a Caipicolonial.
Pesque Truta Ribeirão
Grande - Truta à Moda Ribeirão
Grande (truta com molho de alcaparras flambada na cachaça Vera
Cruz com purê de abóbora madura).
O drink da casa é o Romeu e Julieta.
Spazzio Restaurante –
Reserva Spazzio (lagarto temperado ao alho poro, flambado com
cachaça Spazzio ao molho madeira, servido com purê de batata
e brócolis). O drink da casa é o
Caipispazzio.

Seminário sobre
hipertensão
prepara
profissionais
de saúde
Pindamonhangaba vai promover
na segunda-feira (27), o 2º Seminário sobre Hipertensão Arterial.
Os profissionais da Secretaria de
Saúde poderão obter conhecimentos sobre o assunto para atender a
população da melhor forma.
As atividades serão realizadas
no auditório da Santa Casa de Misericórdia, das 8 às 11h30. Esta
ação também é destinada aos profissionais de Educação Física e Nutrição. O evento é organizado pela
Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria de Saúde
e Assistência Social. O público vai
obter informações sobre a influência da alimentação na prevenção
e controle da hipertensão arterial,
benefícios da atividade física para
a prevenção e controle da hipertensão arterial e participar de uma
mesa redonda.
A data 26 de abril é o Dia Nacional de Prevenção e Controle
da Hipertensão Arterial. É preciso
ficar muito atento, porque é uma
doença crônica e silenciosa, é um
problema sem sintomas, verificar a
pressão arterial é fundamental.
A população pode procurar os
profissionais de enfermagem das
unidades de saúde mais próximas
de casa para verificar a pressão.
De acordo com pesquisas recentes, anualmente, quase 300 mil
pessoas morrem no Brasil por
complicações
cardiovasculares,
sendo mais da metade por causa
de pressão alta.
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cotidiano
Curso de moda oferece oportunidade
de renda para moradores
Pindamonhangaba vai
formar profissionais do
ramo da moda, que com
a nova profissão poderão
obter lucro com a venda
de roupas. A cidade inaugurou na noite de quinta-feira (16), a Escola de
Moda no centro comunitário do loteamento Vila
São Paulo. A solenidade
contou com a presença da
comunidade, convidados,
prefeito, demais representantes da Prefeitura, do
Fundo Social de Solidariedade de Pinda e do Fundo
Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo.
Simone Aparecida
Rosa Alves dos Santos diz
que tinha noção de corte
e costura, mas resolveu
fazer este curso, porque
como está desempregada e pretende fazer deste
aprendizado uma nova
fonte de renda. “Achei ótimo este curso ser oferecido aqui no bairro, mara-

vilha, é pertinho de casa
e acredito que será excelente.”
Roseneide Fernandes
de Paula Garcia, moradora do Castolira, agradece
a oportunidade que a Prefeitura está dando para a
população, de fazer um
curso de qualificação. “É
uma oportunidade muito boa para todos nós. As
pessoas poderão colocar
isso no currículo e também
fazer roupas para a própria
família Agradeço à Prefeitura, ao Fundo Social de
Pinda e ao do Estado”.
O curso tem duração
de três meses, com quatro
horas de duração. A professora da Escola de Moda,
Andréa Souza, afirma que
o mercado tem uma defasagem muito grande de
costureira e a capacitação é essencial. Durante
as aulas será trabalhada
a confecção de produtos,
modelagem, peças básicas

como blusas, saias, vestidos, entre outras técnicas.
Hélder Souza Lima,
presidente da Associação
de Moradores da Vila São
Paulo, afirma que a comunidade está muito feliz,
porque este projeto ensina
as pessoas a produzir e ter
a própria renda, ajudando
as pessoas a caminharem
por si só.
“Um curso de moda é
muito importante, porque
fazer roupa gera renda.
Todo mundo precisa de
roupas, todas as pessoas compram e quem tiver
aptidão vai se dar muito
bem. Parabéns às alunas e
muito obrigado ao Fundo
Social de Solidariedade do
Estado por esta parceria,
pois estamos conseguindo oferecer muitos cursos
de qualificação profissional para a nossa população”, afirma o prefeito de
Pindamonhangaba.
Representante do Go-

Divulgação

Curso possibilita confecção de roupas e acessórios
verno do Estado, Georgia
Seródio agradece à Prefeitura de Pindamonhangaba por ter realizado esta
parceria para que mais

um curso seja desenvolvido no município. Ela revela que a Escola de Moda
começou em 2011 e hoje
atende centenas de pau-

Escola do Goiabal reativa horta
com apoio de voluntários
Divulgação

Voluntários durante preparo dos canteiros para plantio da horta

A Escola Municipal
Professora Yvone Apparecida Arantes Corrêa,
no Goiabal, realizou,
na última semana, um
evento junto aos pais e
voluntários, para reativação do projeto Horta
Escolar.
Para fazer as hortas,
a escola contou com a
parceria dos voluntários da empresa Gerdau,
que promoveram uma
ação solidária entre os
funcionários, ajudando
no preparo dos cantei-

ros, para que as crianças
possam realizar o plantio.
De acordo com a gestora da escola, o projeto
visa incentivar, por meio
das crianças, a prática
da agricultura familiar,
que traz benefícios na
área da saúde, promovendo uma alimentação
saudável através de produtos orgânicos, fornecendo, assim, um reforço na parte nutricional
para as famílias mais
carentes.

Professores da Rede Municipal participam
do curso “Cuidando de Quem Cuida”
Divulgação

O curso “Cuidando de Quem Cuida”
foi oferecido aos professores e funcionários das escolas da
Rede Municipal de
Ensino de Pindamonhangaba, de 25 de
março a 15 de abril.
Foram
realizados
quatro
encontros,
às quartas-feiras, no
período das 18h30 às
21 horas.
Cada
encontro
visava um objetivo
específico, como o
reconhecimento
e
integração de ambivalências e reflexões
sobre crenças que

conduzem ações. Diferentes estratégias
foram utilizadas para
atingir o objetivo.
O intuito da atividade é reconhecer
e valorizar o autoconhecimento como
valioso instrumento
para a transformação
pessoal, profissional
e social, e resgatar a
autoestima dos participantes. A responsabilidade pela condução dos encontros
foi de três gestoras
da rede que têm formação em Terapia
Comunitária
Integrativa.

Curso visou colaborar para a
autoestima dos profissionais

listas. O objetivo do Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo é
melhorar a qualidade de
vida da população.

Inscrições
abertas
para
oficinas
de dança
O projeto “Pinda Consciente” está
com as inscrições
abertas para as oficinas de dança. Os
interessados podem
procurar o Fundo
Social de Solidariedade, localizado ao
lado do Palacete 10
de Julho, até o dia
30 deste mês. O horário de atendimento é das 9 às 11 e das
14 às 16 horas.
As
atividades
acontecerão na Casa
do Jovem CDHU no
Araretama, na biblioteca do Castolira, Casa do Jovem
no Campinas, Acessa SP do Ribeirão
Grande e nos centros comunitários do
Feital, Cícero Prado
e Ouro Verde.
Serão oferecidas
20 vagas para cada
uma das unidades.
Para se inscrever
é necessário levar
cópia do RG, CPF
e comprovante de
endereço. Poderão
participar das oficinas os moradores com no mínimo 10 anos de idade.
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oportunidades
Curso de camareira prepara
profissionais para o mercado
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Assistência Social, está
com vagas para o curso de camareira. O curso faz parte das ações
de qualificação e preparação para
o mercado de trabalho e visa capacitar e preparar pessoas desempregadas. São oferecidas 40
vagas e a duração é de um mês.
Nas aulas, práticas e teóricas, os alunos aprendem técnicas de arrumação, limpeza,
higienização, vistoria de apartamentos e áreas comuns dos
meios de hospedagem. São realizadas 18 horas de aula em hotéis, para mostrar como são as
situações encontradas no mercado de trabalho.
Após o término do curso os
currículos dos alunos são encaminhados para o PAT - Posto de
Atendimento ao Trabalhador - e
disponibilizados para os empregadores.
“Como estão vindo muitos
hotéis para Pinda, então é importante fazer esse curso. Nesse
curso a gente aprende a trabalhar em hotel simples e também
no cinco estrelas”, afirma a aluna Natalia Rodrigues.
Está prevista a abertura de
duas novas turmas e os interessados podem procurar o Cras
mais próximo de casa. Para participar é preciso ter no mínimo
16 anos de idade e possuir pelo
menos o Ensino Fundamental
incompleto.

Divulgação

Prefeitura
realiza leilão de
novilhas no dia 7

São 40 vagas para o curso, que tem duração de um mês
O prefeito de Pindamonhangaba destaca que a administração municipal está buscando
novos empreendimentos para o
município, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econô-

mico, que os hotéis estão gerando muitos empregos e para que
os empresários possam contratar os moradores da cidade, a
prefeitura está oferecendo os
cursos de qualificação.

Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza, no
dia 7 de maio, leilão para
venda de 38 animais bovinos mestiços, remanescentes do Centro de Recria de
Matrizes Leiteiras. O leilão
será no estábulo número
11, às 9 horas, na fazenda
do Pólo Regional, localizada na avenida Professor
Manoel César Ribeiro,
1.920, com acesso pela estrada do Borba.
Os interessados podem
obter mais informações no
Departamento de Licitações
e Compras, instalado no
prédio da Prefeitura (avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 1.400, Alto Cardoso). O horário de atendimento é das 8 às 17 horas.

O edital detalhado está
disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br, basta clicar no botão
Licitações, do lado direito. O leilão será feito por
lotes. Esta ação está em
conformidade com os dispositivos da Lei Federal nº
8.666/93.
Poderá participar do
leilão qualquer pessoa
física ou jurídica. As
pessoas físicas deverão
apresentar o RG e CPF,
e as jurídicas, o cartão
do CNJP e RG. Os lances
serão verbais, o leiloeiro
ofertará o lote e aguardará a manifestação espontânea de cada interessado
em ofertar maior valor ao
preço.

Bosque recebe dança circular
interativa neste domingo
O Bosque da Princesa recebe,
neste domingo (26), mais uma
roda de dança circular interativa. Todas as pessoas podem participar: os professores ensinam
os passos na hora, formando um
grupo onde se respeita o limite e
o tempo de cada integrante.
As aulas serão ao ar livre e,
em caso de chuva, são automaticamente transferidas para a quadra do Lar São Judas, em frente
ao Bosque. A entrada é gratuita.

As rodas de dança circular
começam às 9 e seguem até as
11 horas. Todos estão convidados a participar dessa atividade.
Mãos de Barro
As oficinas gratuitas de argila
“Mãos de Barro”, com o artista
plástico premiado Sérgio Callipo, são realizadas todos os domingos, das 10 horas ao meiodia, próximo à Biblioteca do
Bosque.

Turismo Religioso
Divulgação

Estande da Secretaria de Turismo na Feira de Negócios realizada em Campinas

Pinda na Aviesp

P

indamonhangaba participou,
nos dias 10 e 11 de abril, da
38ª Aviesp - Expo Negócios em
Turismo, realizada em Campinas. A
cidade foi representada pela equipe
da Prefeitura, participando no estande
da Secretaria de Turismo do Estado de
São Paulo e representando, também,
o Circuito Mantiqueira. O evento

contou com grande infraestrutura,
que recebeu cerca de 5 mil visitantes
e presença de mais de 300 empresas
expositoras do setor turístico do
Brasil e América do Sul. Para Pinda,
é importante participar de eventos
abrangentes como este, para a
divulgação dos atrativos turísticos e
atração de visitantes.

Pindamonhangaba participou, na última semana, do
Encontro de Turismo Religioso, realizado em Aparecida.
A equipe da Prefeitura representou a cidade e o Codivap
Turismo. O evento contou com representantes do
Governo do Estado e palestrantes do México, para falar
sobre a experiência com caminhos e roteiros religiosos.
Pinda faz parte do Caminho da Fé, um roteiro de 450
km que liga Tambaú a Aparecida, abrangendo o maior
trajeto do percurso.
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CULTURA
Tribuna do Norte
Domingo é dia de teatro em Pinda
Pindamonhangaba recebe,
neste domingo (26), às 20 horas, o espetáculo teatral “Elza
& Fred – O Amor não tem
idade”, no Teatro Galpão. A
apresentação está sendo trazida à cidade por meio da parceria entre a Prefeitura com o
Circuito Cultural Paulista, do
Governo do Estado.
A entrada será gratuita e os
ingressos devem ser retirados
na sexta-feira (24), das 9 às 16
horas, no Departamento de
Cultura da Prefeitura, que ﬁca
no Palacete Tiradentes, praça Barão do Rio Branco, 22,
centro (ao lado da igreja São
José). Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos.
Com direção de Elias Andreato, adaptação para o
teatro do filme argentino,
que foi sucesso mundial em
2006, a montagem brasileira desta história de amor na
melhor idade traz nos papéis
centrais os premiadíssimos

João Caldas

atores Suely Franco e Umberto Magnani, contando a
história deste casal octagenário que, pela descoberta
do amor, se abre para a vida
novamente. O espetáculo
focaliza o tema do envelhecimento em suas várias
vertentes e desenvolve-se a
partir do momento em que
Fred se transfere para um
novo prédio, logo após ficar
viúvo. Neste novo endereço,
Elza será sua vizinha.
O espetáculo tem duração
de 80 minutos e é indicado
para maiores de 12 anos.
Os atores Suely
Franco, Umberto
Magnani e
Mayara Magri
fazem parte
do elenco do
espetáculo

Apresentações na praça comemoram Dia do Chorinho
Em comemoração ao
Dia Nacional do Chorinho, 23 de abril, a
Prefeitura de Pindamonhangaba realiza apresentações na praça Monsenhor Marcondes neste
sábado (25), a partir
das 9 horas, com o Conjunto Só Pra Recordar,
de Pinda, e o Conjunto
Chorando na Feira, de
Taubaté. Na ocasião,
será feita uma homenagem ao fundador do Só
Pra Recordar, Chiquito,
tocando as músicas que
ele mais gostava.
O evento Mova-se

Cultural, da Escola de
Dança Mônica Alvarenga,
também estará presente,
fazendo uma apresentação
de dança no intervalo entre os grupos de chorinho.
Aos sábados pela manhã, o centro da cidade
conta com a movimentação da população que
frequenta a feira livre e
o comércio, dessa forma,
as apresentações de chorinho estarão ao alcance
das pessoas que passarem pela praça, levando
mais alegria ao cotidiano, e apresentando o
trabalho dos artistas.

EXPOSIÇÕES ENCERRAM MÊS EM
HOMENAGEM A MAZZAROPI
Abril é o mês em que Pindamonhangaba homenageia Mazzaropi, com o evento “Mazzaropi em Cena”. Até o ﬁnal deste
mês, Pindamonhangaba está
realizando três exposições em
homenagem ao cineasta. São
elas: “Os Caipiras”, no Museu
Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina;
“Chico Frô, o Cinema de Coruputuba e Jeca Tatu”, no Palacete 10 de Julho; e a exposição
itinerante sobre imagens de
cenas de ﬁlmes de Mazzaropi,
no saguão da Prefeitura.
Museu
A exposição no Museu apresenta obras de Sérgio Callipo,
Felipe Callipo e Áttila Santos,
em modelagem em argila, e
Rivail Vilela. A visitação deve
ser realizada de terça-feira a
sábado, das 9 às 18 horas, e
Domingos, das 13 às 18 horas.

Palacete
A exposição no Palacete 10 de Julho traz uma
homenagem ao Chico Frô,
personagem de Augustinho
Ribeiro, além de maquinário original que compunha
o cinema de Coruputuba, o
primeiro cinema da cidade e
da região. A visitação é de
segunda a sexta-feira, das 8
às 20 horas.
Prefeitura
Já a exposição no saguão
da Prefeitura é uma parceria
com o Instituto Mazzaropi e
Museu Mazzaropi, que cederam fotos de cenas de ﬁlmes
de Mazzaropi. A parceria também se estendeu ao Festival
de Esquetes, realizado com o
mesmo tema das comemorações do Museu Mazzaropi, “O
Segredo de meu sucesso é
falar a língua do meu povo”,

com a intenção de integrar as
atividades e pesquisas sobre
o artista; e também nas sessões de exibição de ﬁlmes, cedendo o direito dos oito ﬁlmes
apresentados.
Outros eventos
Além das exposições, festival e ﬁlmes, o “Mazzaropi em
Cena” teve o Domingão Sertanejo Especial, o Bate-papo
no Museu com o professor
Mestre Luzimar Goulart Gouvêa e a Cantoria no Túmulo
do Mazzaropi, no Cemitério
Municipal.
Para conhecer ainda mais a
história de Amácio Mazzaropi,
o Museu Mazzaropi, localizado
em Taubaté, segue pelo ano
recebendo turmas interessadas na visitação do espaço.
Mais informações sobre o local poderão ser obtidas no
www.museumazzaropi.org.br.
Divulgação

Exposição no Palacete 10 de Julho mostra o maquinário do primeiro cinema de Pinda
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Encontro de heróis no shopping
Neste sábado (25) acontece o 1º Encontro de Heróis Ri Happy do Shopping
Pátio Pinda. O traje obrigatório é fantasia de herói.
Conﬁra a programação:

• 10h30 - Encontro dos
Heróis
• 11h - cineminha
• 12h30 - passeio dos heróis
• 13h - entrega do certiﬁcado de aventura

Bombeiros comemoram 33 anos de
serviços prestados à comunidade
Fundado no dia 24 de abril de
1982, o Corpo de Bombeiros de
Pindamonhangaba comemora,
nesta sexta-feira (24), 33 anos de
existência no município – “em
compromisso com o cidadão”.
Desde outubro de 2014, o tenente Metuzael Ferreira da Silva está à frente do comando da
Unidade.
“A Prefeitura de Pinda tem
convênio com o Estado para
prestação de serviços dos bombeiros há muito tempo, e tem
nos apoiado no que a gente
precisa. O bombeiro bem aparelhado e bem estruturado é
importante para a população”,
comentou o comandante, em
ocasião de entrega de viatura.
Em maio de 2013, os Bombeiros receberam uma nova unidade de resgate e, em novembro
de 2014, foi entregue um caminhão tanque, com capacidade
de 5 mil litros de água – uma
parceria entre Governo do estado e Prefeitura de Pindamonhangaba, com apoio da Câmara Municipal.
O Corpo de Bombeiros
A sede do Corpo de Bombeiros de Pindamonhangaba ﬁca na
avenida São João Bosco, 965, no
bairro Santana. São cerca de 30
proﬁssionais, entre prontidão e
o administrativo, que contam
com seis viaturas:entre unidades de combate a incêndio, resgate, viaturas administrativas e
caminhão tanque.

Atuação
O Corpo de Bombeiros atua
na área de prevenção contra
incêndios, por meio do Serviço
de Atividades Técnicas que é
responsável pela regularização
das ediﬁcações, de acordo com
a Legislação de Segurança contra Incêndios. São realizadas
análises de projetos técnicos e
vistorias em ediﬁcações, bem
como fornecidas orientações
às pessoas que desejam regularizar seus empreendimentos.
Esse serviço ajudou a diminuir
a ocorrência de incêndios urbanos. A corporação t ambém
ministra palestras e estágios
na área de prevenção contra incêndios e Primeiros Socorros,
geralmente destinados a órgãos públicos e instituições de
ensino; é responsável pelo treinamento da Brigada de Incên-

Divulgação

Caminhão tanque recebido pelos Bombeiros em novembro de 2014
dio da Defesa Civil, a qual atua
principalmente nos incêndios
em cobertura vegetal.
Divulgação

São, em média, 200 ocorrências por dia, sendo que 80% correspondem a resgates.
Atendimento ao público
O Corpo de Bombeiros também fornece diversas orientações ao público por telefone, tais
como sobre ingresso no Corpo
de Bombeiros, regularização da
documentação de estabelecimentos comerciais e industriais,
alvarás, etc. “Temos uma seção
O prefeito de Pinda e o
tenente Metuzael Ferreira
da Silva, que comanda
a Unidade do Corpo de
Bombeiros

especíﬁca de informações técnicas denominada Posto de Atendimento Técnico e há proﬁssionais para esclarecer as dúvidas.
A pessoa pode ligar no 36431999 e solicitar falar na seção. O
atendimento é de segunda à sexta-feira, das 9 às 12 e das 13 às
16 horas, mas a recomendação é
ir ao posto para sanar todas as
dúvidas.”
O tenente comenta que o
número de trotes tem diminuído bastante, entretanto, de
dez ligações, seis são trotes e a
maioria deles feitos por crianças, porque este público não
tem senso de responsabilidade,
e ele ainda pede aos pais para
conscientizar os ﬁlhos.
Divulgação

ASSOP PARTICIPA DE
EXPOSIÇÕES E PLANEJA
MOSTRA DO DIA DAS MÃES
ANA CAMILA CAMPOS
***
A Assop – Associação Orquidóﬁla de Pindamonhangaba
começou o ano a todo o vapor.
Nos dias 10, 11 e 12 de abril, José
Maria de Almeida, vice-presidente
da associação, participou da 42ª
Exposição Nacional de orquídeas
de Santo André – coordenada pela
Caob – Coordenadoria das Associações Orquidóﬁlas de Pindamonhangaba.
Representando o município,
Almeida levou 34 orquídeas de
diferentes espécies, sendo o maior
pontuador da exposição, alcançando o primeiro lugar dentre

96 expositores – classiﬁcando a
cidade em oitavo no rancking de
21 municípios participantes desse
evento.
“Foi um evento muito bom e visitado por muitas pessoas. Somente de vendas, havia 10 estandes.
Além de participar representando
o município, ﬁcamos em contato
com as novidades do “mercado
orquidóﬁlo”, relata Almeida.
Belo Horizonte
Dos dias 23 a 26 de abril, também haverá a 36ª Feira Nacional
de Orquídeas em Belo Horizonte.
Novamente, Almeida representará
Pinda, dessa vez, somente como
visitante.

Exemplar de Cattleya Walkeriana

Divulgação

Haverá um concurso entre os
orquidóﬁlos participantes e os
juízes farão dois tipos de avaliações - uma delas é voltada apenas
à Cattleya Walkeriana - espécie de
orquídea.
Dedicação
O vice-presidente revela que
atualmente cultiva suas orquídeas
em casa. Ele possui cerca de 800,
mas conta que está construindo
um orquidário em um sítio que
possui, na cidade de Lagoinha.
O amor pelas plantas é tanto
que, quando comemorou Bodas
de Prata, ele e a esposa presentearam os convidados com orquídeas. “Eram cerca de três em cada
mesa da festa. Pensamos que
as pessoas geralmente presenteiam com louça e os convidados
acabam não utilizando muito a
lembrança. No nosso caso, demos
algo bonito e que estimule o cuidado das pessoas”, diz.
Tanabe
Tsutomu Tanabe continua à
frente da Assop como presidente. Ele está com 82 anos e há 31,
depois de aposentar, se dedica
somente ao cultivo. Ele possui de 4
a 5 mil espécies e cuida com todo o
carinho. “Esses dias estava em meio
às plantas e vi um vaso diferente
ﬂorescer. Ainda bem que deixei a
etiqueta da planta, pois descobri
que a tenho há 40 anos e agora que

Tsutomu Tanabe e José Maria de Almeida
ela ﬂoresceu pela primeira vez”,
compartilha Tanabe.
Mostra do Dia das Mães
Esse é o terceiro ano que a
Assop realizará uma mostra no Dia
das Mães. Na programação estão
previstas venda, palestras e exposição dos associados – uma média
de 80, atualmente.“O objetivo
de nossos eventos é disseminar o
cultivo. É fazer os novatos conhecerem e estimular cada vez mais
esse cultivo como hobby. É uma
terapia, principalmente para quem

é aposentado. Além disso, nas
exposições fazemos muitas amizades”, aponta Tanabe.
A mostra deve contar com 150
orquídeas de diferentes espécies,
inclusive, as micro-orquideas. A
presidência promete bom preço
e qualidade e a expectativa é de
receber 600 visitantes.
“Quando se cultiva a orquídea,
se aprende a preservar ainda mais
não somente as ﬂores, mas o meio
ambiente como um todo”, conclui
Almeida.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.439, DE 08 DE ABRIL DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
RESOLVE
Art. 1º Designar os senhores a seguir indicados para constituírem a Comissão para Organização
e Acompanhamento de Leilão de Bens Móveis Inservíveis e Sucatas da Prefeitura de
Pindamonhangaba:
Presidente:
- Thalita Fernandes Foroni – Secretaria de Administração – Setor de Patrimônio
Secretário:
- Gilmar Jesus dos Santos – Secretaria de Obras – Oficina
Membros:
- João Bosco A. Homem de Mello – Secretaria de Administração – Setor de Patrimônio
- Rogério José de Azevedo – Secretaria de Administração – Gerente
- Fabrizio Macchia Rezende – Secretaria de Administração – Auxiliar de Almoxarife
- Arnaldo Claro dos Santos – Secretaria de Obreas – Oficina
Parágrafo único. A Comissão será responsável pelo acompanhamento, supervisão e fiscalização,
na organização dos bens móveis, veículos e sucatas, além dos serviços de avaliação e realização
do leilão, a ser executado pela Empresa que será contratada.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
		
Pindamonhangaba, 08 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana da Silva Monteiro
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Tribuna do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.451, DE 10 DE ABRIL DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Maria Eduarda Abreu San Martin, Assessor
Técnico em Meio Ambiente, para substituir o Sr. Edargê Marcondes Filho, Diretor do
Departamento de Licenciamento Ambiental e Urbanismo, durante o período em que o
mesmo encontrar-se em gozo de férias, de 07 a 19 de abril de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de
abril de 2015.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana da Silva Monteiro
Respondendo pela Secretária de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

CONCORRÊNCIA Nº 003/2015 PROCESSO EFCJ- 172/2014
Encontra-se aberta na ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO, a CONCORRÊNCIA
nº 003/2015, objetivando a permissão de uso da Unidade Comercial, denominada de
“Vagão Cafeteria”, para exploração de serviços de cafeteria, chocolateria e doceria,
localizada na estação sede, em Pindamonhangaba - SP, de propriedade do Governo do
Estado de São Paulo, sob guarda e administração da Estrada de Ferro Campos do Jordão,
mediante remuneração e encargos de administração, implantação, operação, manutenção
e exploração comercial, do tipo MAIOR OFERTA, POR ITEM. A realização da sessão
será na data de 25/05/2015 no horário das 10:00h, na Rua Martin Cabral, 87, Centro,
Pindamonhangaba - SP. A visita técnica deverá ser agendada pelo tel. (12) 3644-7405 /
3644-7411 com Marcelo Scofano / Cristiane Adba.
Pindamonhangaba, 22 de abril de 2015.
AYRTON CAMARGO E SILVA
DIRETOR FERROVIÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.452, DE 10 DE ABRIL DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais,
CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Federais nºs 6.766, de 19.12.79, c/c. a Lei nº 9.785, de
29.01.99;
CONSIDERANDO, o interesse do Município no desenvolvimento urbano e empresarial da cidade;
CONSIDERANDO, a necessidade de aumentar a oferta de lotes para fins empresariais no
Município.
R E S O L V E:Art. 1º Declarar APROVADO o Projeto Urbanístico do Loteamento Empresarial, Industrial e
Comercial – “Complexo Empresarial Nova Dutra” ficando desde já, conseqüentemente, aceita as
áreas destinadas a sistema de circulação, implantação de equipamentos e espaços livres de uso
público, com as seguintes características e elementos:
I – Denominação do Loteamento: Loteamento Empresarial, Industrial e Comercial – “Complexo
Empresarial Nova Dutra”
II – Localização do Loteamento: Estrada Municipal do Pinheiro – Bairro do Atanázio – Área
Remanescente denominada “Fazenda Santa Clara – Gleba A1”, Matrícula nº 55.248 do Cartório de
Registro de Imóveis de Pindamonhangaba, imóvel cadastrado sob a sigla SE 15-16-06-032-000,
arquivada no Processo Externo da PMP nº 987, de 15 de janeiro de 2013.
III – Proprietário do Loteamento: SPE Complexo Empresarial Nova Dutra
IV – Composição: 5 (cinco) quadras – “A”, “B”, “C”; “D” e “E” – compostas por 50 (cinquenta)
lotes industriais, empresariais e comerciais, com área de 51.634,17 m2 (53,34% da área total do
Loteamento).
V – Áreas que passarão a constituir bens públicos, sem ônus para o Município:
1 – Áreas Públicas:a) Área destinada a sistema viário:
20.895,55 m2 ( vinte mil e oitocentos e noventa e cinco metros quadrados e cinquenta e cinco
decímetros quadrados) – 21,59 %
b) Área destinada à área institucional (equipamentos urbanos e comunitários):
4.842,38m2 (quatro mil e oitocentos e quarenta e dois metros quadrados e trinta e oito decímetros
quadrados) – 5 %
2 – Áreas de Espaços Livres de Uso Público: 19.427,89 m2 (dezenove mil e quatrocentos e vinte
e sete metros quadrados e oitenta e nove decímetros quadrados) – 20,07 %
3 – Áreas de Lotes (nº de lotes 50):51.634,17 m2 (cinquenta e um mil e seiscentos e trinta e quatro metros quadrados e dezessete
decímetros quadrados) – 53,34%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.464, DE 08 DE ABRIL DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos da Portaria Interna nº 9.281 de 15 de abril de 2013,
RESOLVE CESSAR, a Suspensão do Contrato de Trabalho da servidora municipal Sra.
Taciana Aparecida de Carvalho, a partir de 13 de abril de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana da Silva Monteiro
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

Art. 2º São as seguintes as obras de infraestrutura exigidas para o loteamento, cujo cronograma
para execução em 24 (vinte e quatro) meses, foi aprovado pelos órgãos competentes e cujos
projetos aprovados, acham-se arquivados no Processo PMP nº 987 de 15/01/2013, devendo ser
rigorosamente cumpridos:
- Guias e sarjetas;
- Rede de distribuição de água;
- Rede de coleta de esgoto;
- Galeria de águas pluviais;
- Rede de energia elétrica e iluminação pública;
- Pavimentação asfáltica;
- Paisagismo e arborização.
Art. 3º Para efetivação do registro no CRIA fica fixado o prazo de 06 (seis) meses, a contar da data
da publicação da presente portaria, tendo como garantia hipotecaria os lotes 1 e 11 da Quadra “A”
(área de 2.624,33 m2); lotes 22, 23, 25, 35 e 36 da Quadra “B” (área de 5.232,62 m2); lote 39 da
Quadra “C” (área de 750,00 m2); lote 40 da Quadra “D” (área de 888,05 m2) e lote 48 da Quadra
“E” (área de 1.050,00 m2) totalizando 10.545,00 (dez mil e quinhentos e quarenta e cinco metros
quadrados) avaliados em R$ 1.834.830,00 (um milhão, oitocentos e trinta e quatro mil e oitocentos
e trinta reais).
Parágrafo único – A garantia, prevista no “caput” deste artigo, corresponde à execução das obras
de infraestrutura devidas nas alíneas do artigo anterior, e será objeto da lavratura de competente
Escritura Pública de caucionamento dos referidos lotes.
Art. 4º O Empreendedor se compromete a não alienar a terceiros os lotes dados como garantia
de hipoteca, de que trata o parágrafo único do art. 3º, até a conclusão do cronograma de obras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.465, DE 08 DE ABRIL DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido pelo Secretário de Administração,
Resolve sobrestar, pelo período de 12 de março a 15 de abril de 2015, os trabalhos da Comissão
constituída através da Portaria Interna nº 9.416, de 08 de dezembro de 2014, Processo
Administrativo Disciplinar nº 001/2015, nos termos do Memorando nº 344/15-DRH/Serviço de
Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 12 de março de 2015.
Pindamonhangaba, 08 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana da Silva Monteiro
Respondendo pela Secretária de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

Art. 5º Durante a execução das obras, o loteador solicitará, em todas as fases de execução, o
comparecimento do Engenheiro da Prefeitura, para constatar o cumprimento adequado dos
projetos aprovados.
Art. 6º A Prefeitura Municipal se reserva o direito de somente receber o Loteamento e autorizar
a ocupação dos Lotes ao final de sua implantação rigorosamente cumprida, inclusive o diâmetro
de galerias e após a apresentação do Termo de Recebimento pela SABESP e a apresentação do
Término de Serviço pela Concessionária de Energia Elétrica local.
Art. 7º Integram a presente portaria todos os projetos, memoriais descritivos e exigências
constantes no Processo Externo PMP nº 987/2013.
Art. 8º A validade da presente aprovação fica subordinada ao cumprimento integral do disposto na
presente portaria.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 10 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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variedades
‘Caridade e Amor’ comemora
100 anos com palestra de Baccelli
Divulgação

Carlos Baccelli abrirá as comemorações do centenário do centro espírita

Maria Fernanda Munhoz
***
O Centro Espírita Caridade e Amor “André
Luiz”, de Pindamonhangaba, comemora 100 anos
de atividades, completados em setembro de 2014.
O destaque das festividades será a realização da
palestra com o escritor e
jornalista Carlos Baccelli,
um dos grandes nomes da
literatura espírita da atualidade.
A palestra será realizada no domingo (26), às 17
horas, na instituição parceira Casa Transitória Fabiano de Cristo, rua Guaratinguetá, 555, Crispim.
O local foi escolhido por
oferecer mais acomodações para o público esperado. A entrada é gratuita.
Essa será a primeira de
uma série de palestras em
comemoração ao centenário do Centro Espírita. A

partir de maio, serão feitas, na sede do Centro, palestras com temas ligados
às obras de André Luiz,
ministradas por nomes
como Carlos Abranches,
Marina Ferri e outros palestrantes renomados. A
programação de palestras seguirá até novembro, acontecendo sempre
na última quinta-feira do
mês.
O Centro Espírita Caridade e Amor “André Luiz”
fica na rua Dr. Gustavo de
Godoy, centro, próximo
ao GE Juca Moreira.
Palestrante
Carlos Baccelli é nascido em Uberaba-MG,
formado em Odontologia, idealizador e fundador de várias instituições
espíritas em Uberaba e,
como escritor e jornalista, é autor de obras
de significativa importância para a Doutrina

Espírita. Foi, durante
muitos anos, diretor da
Aliança Municipal Espírita de Uberaba e secretário da Comunhão Espírita Cristã, antiga casa
de trabalho do médium
Chico Xavier, com quem
publicou vários livros
em parceria.
Atualmente,
dirige
o Lar Espírita Pedro e
Paulo, instituição que
abriga 30 idosos, mantendo ali suas atividades de psicografia aos
sábados e domingos,
atendendo a centenas
de pessoas que acorrem
em busca de palavra de
consolo e de esclarecimento.
Apresenta, ainda, com
expressiva audiência, o
programa “Na Próxima
Dimensão”, pela Rádio
Boa Nova, de Guarulhos,
transmitido às quintasfeiras, das 13 às 13h30.

Workshop aborda cultura e dança populares
O Atêlie Cênico de
Dança promove mais
uma oficina de Danças
Populares nesta sextafeira (24).
O evento acontecerá a partir das 18
horas e promove a relação dos alunos com
a cultura da cidade e
país. O workshop é
gratuito e as vagas, limitadas. Podem participar pessoas a partir
de 14 anos.
Para se inscrever
basta entrar em contato com o telefone
9-9600-3360.
O ateliê está situado na avenida Francisco Glicério, 45, centro.

Evento no
Shopping
Para lembrar o
Dia Internacional da
Dança,
comemorado em 29 de abril, o
Shopping Pátio Pinda
realiza uma série de
intervenções artísticas neste sábado (25),
a partir das 19 horas.
Estão previstas a execução de 20 coreografias conduzidas por 15
dançarinos por meio
de estilos: balé clássico e contemporâneo,
jazz, dança de salão e
dança do ventre, entre
outros.
“O evento é itinerante e voltado a to-

dos os públicos. Nossa
expectativa é que ele
seja bem aceito também pelos clientes do
shopping. Queremos
mostrar que pessoas de todas as idades
podem dançar e escolhemos coreografias
que reforcem esse
conceito”, destaca a
coreógrafa Mônica
Alvarenga. “É fundamental lembrarmos desta data, ainda muito esquecida
no Brasil. Ela é importante para reforçar, inclusive, que
todos devem praticar alguma atividade física.”

Divulgação

Cena de espetáculo da companhia de Mônica Alvarenga

Inscrições para vestibulares estão abertas
A Uerj - Universidade Estadual do Rio
de Janeiro iniciou o
período de inscrições
para o vestibular 2016.
O prazo vai até o dia 5
de maio. As inscrições
devem ser realizadas
pelo site da instituição
(www.vestibular.uerj.
br) e a taxa de inscrição
custa R$ 60.
A prova será realizada no dia 14 de junho e
abordará disciplinas de
linguagens, matemática, ciências da natureza
e ciências humanas.
O resultado desta
etapa será divulga-

Divulgação

do no dia 22 de junho.
Serão classificados para
a 2ª fase os candidatos
que conquistaram conceitos A, B, C ou D na
primeira fase.
Mackenzie
A Universidade Presbiteriana Mackenzie abriu
o período de inscrições
para o vestibular de inverno 2015. São 3.420 vagas para o campus de São
Paulo e 240 para Campinas. As inscrições podem
ser realizadas até o dia 29
de maio, exclusivamente, pelo site da instituição
(www.mackenzie.br). A

taxa de inscrição é de R$
100.
No dia 8 de junho será
divulgado, por meio do
site da Mackenzie, todas as informações sobre o local de prova.O
exame acontece no dia

13 de junho, às 14h30,
e abordará as seguintes
disciplinas: português,
redação, inglês, história, geografia, biologia,
matemática, química e
física. No total, serão
60 questões para serem

feitas em até 4 horas de
prova.
Os candidatos do curso
de Arquitetura e Urbanismo e Design deverão realizar a prova de habilidade
específica no dia 14 de junho, às 14h30.
O resultado final do
vestibular será divulgado
no dia 25 de junho, após
às 15 horas, no site da universidade.
Belas Artes
O Centro Universitário Belas Artes divulgou o
manual do candidato para
o vestibular de inverno
2015. O prazo para efetu-

ar a inscrição vai até o
dia 18 de junho.
As inscrições devem
ser feitas no site da universidade. A taxa de
inscrição é de R$ 80.
A prova acontece no
dia 27 de junho, às 9
horas, e será composta por 40 questões
objetivas multidisciplinares, 2 questões
dissertativas de conhecimentos gerais,
redação e prova de habilidade específica.O
resultado será divulgado no dia 30 de junho, às 18 horas, no
site www.belasartes.br.
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EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0009139-29.2005.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)
Parte Ativa: Instituto Nac de Metrologia Normalizacao e Qualidade Indl Inmetro
Parte Passiva:
F. A SANTOS MACHADO EPP

Processo Físico nº:
0500875-82.2013.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Retifica de Motores Alan Ltda

Processo nº 0012039-09.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - SIMPLES
Parte Ativa: União
Parte Passiva:
Vieira Transportes e Serviços Ltda - ME

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Instituto Nac
de Metrologia Normalizacao e Qualidade Indl Inmetro, para cobrança de dívida. Encontrando-se
a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s)
mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo
de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos
legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas
e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob
pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Flavio Augusto Santos Machado
Documentos da Executada: CNPJ 11.447.482/0001-49
Execução Fiscal nº: 0009139-29.2005.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 14 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move União,
para cobrança de dívida. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Retifica de Motores Alan Ltda
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0500875-82.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 13/11/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 14616
Valor da Dívida: R$ 847,85
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0011349-43.2011.8.26.0445 - Ordem 863/2011 R
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Parte Ativa: União
Parte Passiva:
Vieira Transportes e Serviços Ltda - ME

Processo nº 0502310-62.2011.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Parte Ativa: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva:
Vieira Transportes e Serviços Ltda - ME

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move União, para
cobrança de dívida. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívida. Encontrando-se a(s) executada(s)
relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por
edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco)
dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s)
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de
serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.

Executada: Orivaldo Raimundo Rodrigues da Silva
Documentos da Executada: CNPJ 11.447.482/0001-49
Execução Fiscal nº: 0011349-43.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 14 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

Executada: Vera Marques
Documentos da Executada: CNPJ 11.447.482/0001-49
Execução Fiscal nº: 0502310-62.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 14 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Executada: Jair Moreira Vieira
Documentos da Executada: CNPJ 11.447.482/0001-49
Execução Fiscal nº: 0012039-09.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 14 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0500793-51.2013.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Casa do Projeto da Solidariedade As Pessoas Carentes
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Balestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s)
relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por
edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco)
dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s)
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de
serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Casa do Projeto da Solidariedade As Pessoas Carentes
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0500793-51.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
Data da Inscrição: 17877
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 13/11/2013
Valor da Dívida: R$ 758,36
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Cotidiano
Para Governo, problemas técnicos
não devem afetar contratos do Fies
Divulgação

Em Pinda as instituições que aceitam o programa são Anhanguera, Funvic e Salesianos

Na quinta-feira (23),
o ministro da Educação
afirmou que as dificuldades ao acesso do Fies –
Fundo de Financiamento
Estudantil – não prejudicarão os novos contratos.
Em
Pindamonhangaba as instituições que
aceitam o programa são
Anhanguera Educacional,
Funvic – Fundação Universitária Vida Cristã e
Salesianos.
De acordo com o MEC,
há 296 mil contratos pendentes só neste ano e o
prazo para encerrar o cadastro é no dia 30 de abril,
no entanto, devido às falhas técnicas que já deixaram o site fora do ar, esse
prazo pode ser estendido.

O Programa
Foi criado em 1999
para financiar os alunos
em universidades privadas. O programa pode
custear de 50% a 100%
dependendo da renda
bruta familiar mensal
do estudante, que deve
ser de até 20 salários
mínimos, com juros
anuais de 3,4%.
A partir deste ano
foi fixado o prazo para
os novos contratos,
até 2014 poderia ser
feito em qualquer data
no ano.
Para o estudante requerer o programa federal, basta entrar no site
portal.mec.gov.br ou pelo
telefone 0800 61 61 61.

Veículos com placas de final 1 devem
ser licenciados até o fim de abril
Proprietários de veículos com placas de final
1 devem realizar o licenciamento obrigatório do
exercício 2015 até o fim
deste mês. O serviço pode
ser feito de forma eletrônica, com entrega do CRLV
- Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo
pelos Correios, ou diretamente nos postos do Detran-SP e do Poupatempo.
De acordo com o CTB
- Código de Trânsito Brasileiro, válido em todo o
país, todos os veículos devem ser licenciados anualmente e o porte do CRLV
é obrigatório. No Estado
de São Paulo, o licencia-

mento é feito entre abril e
dezembro, de acordo com
o final da placa.
Conduzir veículo com
o licenciamento em atraso
é infração gravíssima (artigo 230 do CTB): multa
de R$ 191,54, inserção de
sete pontos no prontuário
do proprietário do veículo, além de apreensão e
remoção do veículo.
Já conduzir sem portar
o documento, mesmo que
o licenciamento esteja em
dia, é infração leve (artigo
232 do CTB): multa de R$
53,20, três pontos na carteira e retenção do veículo
até que o CRLV seja apresentado.

Passo a passo – A
taxa de licenciamento
para o exercício 2015 é de
R$ 72,25 e pode ser paga
pela internet, caixas eletrônicos ou nas agências
dos bancos credenciados
(Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, Caixa
Econômica Federal, BMB,
HSBC, Safra e Citibank).
Ao realizar o licenciamento, é preciso quitar possíveis débitos de IPVA, seguro obrigatório e multas.
Na hora do pagamento,
é preciso fornecer o número do Renavam - Registro
Nacional de Veículos Automotores. Para receber o
documento via Correios,

Polícia
Homem é preso
com cocaína e
maconha
A Polícia Rodoviária
Federal, em abordagem
de rotina no posto de pedágio de Moreira César,
prendeu um homem de
26 anos que estava em um
ônibus que seguia de São
Paulo a Vitória, no Espí-

é necessário pagar o valor
adicional de R$ 11, referente à postagem. A entrega é feita em até sete dias
úteis. É imprescindível
que o endereço esteja atualizado junto ao Detran
-SP. Caso contrário, não
será possível fazer a entrega e o cidadão terá de retirar o documento em uma
unidade de atendimento.
Quem preferir retirar o
documento presencialmente deve apresentar o comprovante de pagamento na
unidade do Detran-SP, na
qual o veículo está registrado ou nos postos do Poupatempo. Nesse caso, será solicitado um documento de

Divulgação

identificação. Lembrando
que nessa modalidade não
se deve pagar o valor de envio pelos Correios.
A entrega poderá ser
solicitada, ainda, por procurador, portando procu-

Adolescente é assaltada
na ‘Fortunato Moreira’

Homem da cotovelada e
empurra mulher contra pia

Uma adolescente de 15
anos foi vítima de assalto
na tarde da última quartafeira (22) em Pinda.
A menina transitava
com sua bicicleta pela avenida Fortunato Moreira

Na noite da última
quarta-feira (22), no bairro Araretama, um casal se
desentendeu e o marido
acabou desferindo uma
cotovelada no pescoço da

mulher e a empurrou contra a pia da cozinha. A
agressão contra a mulher
não resultou em ferimentos graves. Foi instaurado
BO contra o agressor.

ração original e cópia do
RG do proprietário do veículo; ou por parentes próximos (pais, filhos, irmãos
e cônjuge), apresentando
documento que comprove
o grau de parentesco.

Para mais informações acessar
o site www.detran.sp.gov.br

Menores roubam
veículo de mulher
Uma mulher foi vítima de três menores na
noite da última quartafeira (22) em Pindamonhangaba.
Menores, moradores
de Taubaté, vieram a Pindamonhangaba e decidi-

rito Santo. Em sua bolsa foram encontradas 24
trouxinhas de maconha,
cinco pinos de cocaína
e a quantia de R$ 1.160.
Ele foi preso em flagrante e conduzido ao CDP de
Taubaté.

quando dois indivíduos se
aproximaram, anunciando o assalto. Eles levaram
o relógio e a bicicleta da
vítima. Segundo testemunhas, os assaltantes eram
menores de idade.

Divulgação

ram assaltar uma senhora de 55 anos e levar seu
veículo. A Polícia foi acionada, conseguiu localizar
os infratores e os encaminhou à Vara da Infância e
Juventude de Pindamonhangaba.

Porte ilegal
de arma em
Moreira César
Um jovem de 21
anos foi preso na última quarta-feira (22), no
loteamento Laerte Assumpção, no Distrito de
Moreira Cesar, com uma

arma calibre 32, municiada com quatro projéteis. Autuado em flagrante por porte ilegal
de arma, foi recolhido ao
CDP de Taubaté.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.448, DE 10 DE ABRIL DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve DESIGNAR o Sr. José Pereira de Miranda Junior para exercer a função de Assessor
Técnico, a partir de 1º de abril de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de
2015.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana da Silva Monteiro
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PORTARIA GERAL Nº 4.449, DE 10 DE ABRIL DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Alcineu Mont Serrato de Souza Junior, Oficial de Administração,
para substituir a Sra. Regiane Ferreira de Carvalho Lucio, Diretora do Departamento de Licitações
e Compras, durante o período em que a mesma encontrar-se em gozo de férias, de 07 a 26 de
abril de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de abril de
2015.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana da Silva Monteiro
Respondendo pela Secretária de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.447, DE 10 DE ABRIL DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve NOMEAR o Sr. Rafael Lamana para o emprego de provimento em comissão de Diretor do
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, a partir de 1º de abril de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de
2015.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana da Silva Monteiro
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PORTARIA GERAL Nº 4.445, DE 10 DE ABRIL DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve NOMEAR o Sr. Gilvane da Silva para o emprego de provimento em comissão de Analista
de Gabinete, a partir de 15 de abril de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana da Silva Monteiro
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PORTARIA GERAL Nº 4.444, DE 10 DE ABRIL DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve NOMEAR a Dra. Eny Câmara Guimarães para o emprego de provimento em comissão de
Diretor do Departamento de Assistência à Saúde de Moreira César, a partir de 1º de abril de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de
2015.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana da Silva Monteiro
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 102/15

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 106/15

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 107/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) JOSE ROGERIO PEREIRA ALCANTARA
responsável pelo imóvel situado a RUA INES DE ASSIS RESENDE, S/NR, bairro JD MARIANA,
inscrito no município sob as siglas SO110906024000 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.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) SEBASTIANA DE SOUZA PEREIRA,
responsável pelo imóvel situado a RUA PAULINO SCHMITZ, S/NR, bairro JD MARIANA, inscrito
no município sob as siglas SO110907013000 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.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) GERALDO MARIO DO SACRAMENTO,
responsável pelo imóvel situado a RUA ABEL CORREA GUIMARAES, S/NR, bairro VILA RICA,
inscrito no município sob as siglas NO111501041000 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

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
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		 PORTARIA GERAL Nº 4.442, DE 10 DE ABRIL DE 2015.

PORTARIA GERAL Nº4.440, DE 08 DE ABRIL DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve CESSAR a designação do Sr. Rafael Lamana para a função de Assessor Técnico, a partir
de 1º de abril de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de
2015.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve EXONERAR o Sr. Gilvane da Silva do emprego de provimento em comissão de Diretor do
Departamento de Assistência a Saúde Moreira César, a partir de 31 de março de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de março
de 2015.
Pindamonhangaba, 08 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana da Silva Monteiro
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana da Silva Monteiro
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.450, DE 10 DE ABRIL DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Gonçalo Correa Leite, Fiscal Sanitário, para substituir o Sr.
Leonardo Antunes Martuscelli, Gerente de Unidade, durante o período em que o mesmo encontrarse em gozo de férias, de 13 de março a 04 de abril de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de março
de 2015.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana da Silva Monteiro
Respondendo pela Secretária de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PORTARIA GERAL Nº 4.441, DE 10 DE ABRIL DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve EXONERAR a Sra. Vânia Cristina Fernandes do emprego de provimento em comissão de
Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, a partir de 1º de abril de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de
2015.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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Sinalização
no Campinas
beneficia
população
Visando proporcionar mais segurança
para pedestres, ciclistas
e demais condutores de
veículos, a Prefeitura
de Pindamonhangaba
realizou, na última semana, a sinalização nos
acessos ao bairro das
Campinas pela rodovia
Presidente Dutra e viaduto, restringindo o tráfego de caminhões com
capacidade de carga acima de 10 toneladas.
A partir de agora, somente veículos de carga de pequeno e médio
portes, abaixo dessa capacidade, terão acesso
livre, como transporte de
material de construção,
abastecimento do comércio e veículos prestadores
de serviço público.
Além da instalação
das placas, a equipe
do Departamento de
Trânsito realizará ﬁscalização no local, com
o objetivo de orientar

os motoristas e inibir
a prática de infrações
de trânsito que possam
comprometer a segurança.
Essas melhorias foram realizadas após reunião da comunidade do
Shangri-lá com o prefeito e assessores municipais. Bairro seguinte ao
Campinas, o Shangri-lá
também sofre com as
consequências do trânsito de veículos pesados.
“Estamos ouvindo a
população e cumprindo
com o que ﬁcou deﬁnido na reunião com os
moradores. Tudo o que
é possível está sendo realizado, para melhorar
a qualidade de vida do
bairro e região”, aﬁrmou o prefeito de Pindamonhangaba.
Além da sinalização,
o bairro havia solicitado
galerias de águas pluviais, que estão sendo
construídos.

Limpeza no
‘Andrade’
Divulgação

A sinalização restringe o tráfego
de caminhões com capacidade de
carga acima de 10 toneladas

Prefeitura revitaliza Largo do Quartel
Divulgação

Divulgação

A população que frequenta a praça Padre João de
Faria Fialho – “Largo do Quartel” – foi beneﬁciada
com diversas melhorias. A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou a revitalização da praça, com pintura nas quadras, revisão das luminárias, troca das

tabelas de basquete por novas de acrílico, pintura
de aparelhos de ginásticas e traves de futsal. Com o
serviço, a praça ﬁcou mais clara, proporcionando um
ambiente melhor para a prática de esportes e lazer
da população.

Ações para idosos serão debatidas em conferência

Atendendo
às solicitações
da população,
a Prefeitura de
Pindamonhangaba
realizou, na última
semana, limpeza
de vegetação,
retirada de entulho
e roçada de mato
na rua Sargento
José Joaquim dos
Santos Sobrinho, no
residencial Andrade,
em área conhecida
como “Talude do
Andrade”. Além dos
serviços, foi instalada
uma nova placa

proibindo o depósito
de entulho no local.
As ações colaboram
com a limpeza do
bairro, prevenção a
animais peçonhentos
e acabam com
possíveis criadouros
do mosquito
transmissor da
dengue. A Prefeitura
pede a colaboração
da população,
para que denuncie
descarte de entulho
em terrenos e áreas
verdes. O telefone
para denúncias é o
3644-5200.

Debater e defender os
direitos das pessoas que
tanto contribuíram com
a sociedade são ações que
irão marcar a 2ª Conferência do Idoso. Os trabalhos serão realizados pelo
CMI - Conselho Municipal
do Idoso, com o apoio da
Prefeitura de Pindamonhangaba. As atividades
acontecem na Etec João
Gomes de Araújo, neste

sábado (25), a partir das 8
horas.
“A Conferência Municipal é um espaço democrático, onde participam
cidadãos da sociedade
civil e representantes de
órgãos governamentais.
Elas são realizadas a cada
dois anos, sempre debatendo inovações e implementações de políticas
públicas. Realizamos as

pré-conferências para que
os interessados pudessem
se preparar para esta 2ª
Conferência”, aﬁrma a
presidente do CMI, Patrícia Campos.
O tema desta segunda
conferência é “Protagonismo e Empoderamento
da Pessoa Idosa – Por um
Brasil de todas as Idades”.
É formada por quatro eixos de avaliação e reﬂexão

com o objetivo de propiciar a reﬂexão e a discussão sobre o protagonismo
e empoderamento, e as
consequências nas transformações sociais como
estratégia na garantia dos
direitos da pessoa idosa.
São os seguintes eixos:
Gestão (programas, projetos e ações), ﬁnanciamento, participação e direitos
humanos da pessoa idosa.

Pré-conferência de Saúde acontece no Araretama
Os moradores do Araretama e região poderão
participar da pré-conferência de Saúde nesta sexta-feira (24). Esta é uma
oportunidade para que a
população possa conhecer
o trabalho desenvolvido
pelo Comus - Conselho
Municipal de Saúde. O
evento acontece a partir

das 18 horas no centro comunitário.
A primeira pré-conferência foi realizada no
último dia 17, no Colégio
Bom Jesus, no centro. Os
moradores do Ribeirão
Grande e região poderão
participar da pré-conferência dia 8 de maio, no
centro comunitário.

A população da Cidade
Nova também está convidada para marcar presença na pré-conferência do
dia 15, no centro comunitário. No distrito esta atividade está marcada para o dia
22, no Recinto São Vito.
A presidente do Comus,
Irene Ribeiro, convida a
população para as pré-

conferências e também
para a 7ª Conferência, que
acontecerá nos dias 12 e
13 de maio. A abertura dos
trabalhos é no dia 12, às 18
horas, no Lar São Judas
Tadeu. No dia 13 os trabalhos acontecem a partir
das 8 horas. As atividades
serão no mesmo local da
abertura.
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LEI Nº 5.763, DE 09 DE ABRIL DE 2015.
Denomina de CELINA LEITE DE ABREU COTAIT a Unidade de Fisioterapia do Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira – João do Pulo a Pista Pinda Banks, no bairro Campos Maia.
(Projeto de Lei nº 29/2015, de autoria do Vereador Janio Ardito Lerario)
Dr. 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. l° Fica denominado de CELINA LEITE DE ABREU COTAIT a Unidade de Fisioterapia do
Centro Esportivo João Carlos de Oliveira – João do Pulo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 09 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 09 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.764, DE 09 DE ABRIL DE 2015.
Denomina de LUIZ FERNANDO FERREIRA DE CASTRO a Pista Pinda Banks, no bairro Campos
Maia.
(Projeto de Lei nº 30/2015, de autoria do Vereador Janio Ardito Lerario)
Dr. 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. l° Fica denominado de LUIZ FERNANDO FERREIRA DE CASTRO a Pista Pinda Banks, no
bairro Campos Maia.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 09 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 09 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.180, DE 15 DE ABRIL 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 5.766, de 15 de abril 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$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais), no Departamento de Segurança, na
Secretaria de Administração, referente adequações neste exercício. A classificação orçamentária
será:
10.00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.40
Departamento de Segurança
2 050		
Operação Atividade Delegada
04 122 0026.1
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física

R$ 585.000,00

Art. 2º
O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO de
parte da seguinte dotação:

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 15 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.179, DE 15 DE ABRIL 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 5.765, de 15 de abril 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$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais), no Fundo Municipal
de Saúde/ Assistência Atenção Básica, da Secretaria de Saúde e Assistência Social, referente
a Resolução SS – 130 de 09-12-2013, firmada com o Fundo Estadual de Saúde, referente ao
programa Qualis UBS – fase II para reforma e/ou ampliação. A classificação orçamentária será:

R$ 172.500,00

Art. 2º
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo
Fundo Estadual de Saúde, sendo que do total, o valor de R$ 86.250,00 já foi repassado e está
incluído no 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, 15 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

LEI Nº 5.767, DE 15 DE ABRIL DE 2015.
entidade Associação dos Salesianos Cooperados de Pindamonhangaba.
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 a celebrar convênio com a entidade social, sem fins lucrativos,
elencada abaixo:

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 rerratificação,
que se fizerem necessários para o atendimento e desenvolvimento dos projetos.
Art. 4º A dotação orçamentária a ser onerada no repasse ou para anulação para abertura de crédito
adicional suplementar será 01.12.20.12.361.0013.2018.01.572.3350.39.00.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 15 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.766, DE 15 DE ABRIL 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$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco
mil reais), no Departamento de Segurança, na Secretaria de Administração, referente adequações
neste exercício. A classificação orçamentária será:
10.00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.40
Departamento de Segurança
2 050		
Operação Atividade Delegada
04 122 0026.1
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física

R$ 585.000,00

Art. 2º
O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO de
parte da seguinte dotação:
10.00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.40
Departamento de Segurança
2 050		
Operação Atividade Delegada
04 122 0026.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas – P. Civil (299) R$ 585.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.765, DE 15 DE ABRIL 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$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil
e quinhentos reais), no Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica, da Secretaria de
Saúde e Assistência Social, referente a Resolução SS – 130 de 09-12-2013, firmada com o Fundo
Estadual de Saúde, referente ao programa Qualis UBS – fase II para reforma e/ou ampliação. A
classificação orçamentária será:
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.12
Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica
1023 		
Postos Saúde – Ambulatório/ PSF/ Reformas
10 301 0020.2
4.4.90.51 – Obras e Instalações

R$ 172.500,00

Art. 2º
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo
Fundo Estadual de Saúde, sendo que do total, o valor de R$ 86.250,00 já foi repassado e está
incluído no 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, 15 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0005045-57.2013.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3°
Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Agropecuária Santa Rita do Vale Ltda, CNPJ 05.742.213/0001-02, na pessoa de seu repres.
legal, que Banco Safra S/A, ajuizou uma Ação de Reintegração de Posse Com Pedido Liminar c.c. Fixação de Taxa
de Ocupação, relativa a cédula de crédito bancário nº 005132235, emitida por Venice Veículos e Peças Ltda, onde
a reqda. compareceu na qualidade de terceiro garantidor, firmando o Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
de Imóveis em Garantia, tendo como objeto o imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora da Conceição,
localizado no Bairro do Goiabal, matrícula 20.709 do CRI de Pindamonhangaba/SP, eis que a emitente deixou de
pagar as prestações desde 25.04.2011, apesar de notificada. Consolidada a propriedade fiduciária ao Banco Safra
foi por ele ajuizada a presente, na qual lhe foi deferida a liminar de reintegração de posse. Estando a reqda. em lugar
ignorado, expediu-se o presente de: a) INTIMAÇÃO da Liminar para que, no prazo de até 60 dias, a fluir após os
20 dias supra, desocupe o imóvel acima descrito, deixando-o livre de coisas ou pessoas, sob pena de sua imediata
desocupação forçada, nos termos do art. 30, da Lei Federal 9514/97 e b) Citação para que em 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de presumirem-se aceitos os fatos. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 14 de abril de 2015.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO
DE DOUGLAS MARINI DOS SANTOS, REQUERIDO POR GENESIO MARQUES TEIXEIRA DOS
SANTOS - PROCESSO Nº0011756-15.2012.8.26.0445.

LICENÇA DA CETESB

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 26/02/2015 17:35:23, foi decretada a INTERDIÇÃO de DOUGLAS MARINI DOS
SANTOS, CPF 098.606.258-83, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente
os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a).
Genesio Marques Teixeira dos Santos. O presente edital será publicado por três vezes, com
intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Pindamonhangaba, aos 31 de março de 2015.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S)
QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BACEN JUD
Tipo de Processo nº:
Classe: Assunto:
Parte Ativa: Uniao
Parte Passiva:

0011935-03.1999.8.26.0445
Execução Fiscal - Cofins
Diamante Pinda Artigos Domésticos Ltda e outros

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO da(s)
EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhes move Uniao.
Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO,
por edital, DA PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACEN JUD, por
intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para, se o caso, oferecer(em) EMBARGOS,
no prazo de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 30 dias deste
edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de abril de 2015.
Executada: Silene Aparecida da Silva Fernandes e Raul Fernandes Filho
CNPJ: 00866853/001-00
Execução Fiscal nº: 0011935-03.1999.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Cofins
Nº da CDA: 80 6 99 005636-81
Valor da Dívida: R$ R$ 17.594,52
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PISANI PLÁSTICOS S.A. torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia
e de Instalação N° 3000815 para Embalagens de plástico; fabricação de à AVENIDA
TOBIAS SALGADO, 461, DISTR IND DUTRA, PINDAMONHANGABA.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO da(s)
EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhes move Uniao.
Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO,
por edital, DA PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACEN JUD,
por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para, se o caso, oferecer(em)
EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de
30 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de abril de 2015.
Executada: Silene Aparecida da Silva Fernandes e Raul Fernandes Filho
CNPJ: 00866853/001-00
Execução Fiscal nº: 0011935-03.1999.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Cofins
Nº da CDA: 80 6 99 005636-81
Valor da Dívida: R$ R$ 17.594,52
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 104/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) JOSÉ AMADOR DE PAULA responsável
pelo imóvel situado a RUA FRANCISCO GONÇALVES,S/Nº bairro ARARETAMA, inscrito no
município sob as siglas SO23.12.04.063.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

DATA e HORÁRIO:
DATA DA APLICAÇÃO DA PROVA: 26 de ABRIL de 2015
HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES: 08h00
HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: 09h00
O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, com antecedência
mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do horário de fechamento dos portões,
munido de caneta transparente de tinta azul ou preta, lápis preto, borracha; e deverá
apresentar o original de um dos seguintes documentos:
- Cédula de Identidade (RG);
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
- Certificado Militar;
- Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97;
- Passaporte;
- Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e
Corpos de Bombeiros Militares.
Não será admitido na sala ou no local de prova o candidato que se apresentar após
o horário estabelecido.
A aplicação da Prova Objetiva e de Redação, e a entrega de títulos e comprovantes
de experiência, serão realizadas simultaneamente no mesmo local.
E para que ninguém possa alegar desconhecimento é publicado o presente Edital.
Pindamonhangaba, 22 de abril de 2015.
Edson Macedo de Gouvea
Secretário de Administração

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº: 0005870-69.2011.8.26.0445
Classe Assunto: USUCAPIÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA Requerente: WEBER DENANI
SILVA e outros 3° Vara Cível - Edital de Citação prazo de 30 dias, expedido nos autos da Ação
de USUCAPIÃO, Processo Nº 0005870- 69.2011.8.26.0445.O(A) Doutor(a) HÉLIO APARECIDO
FERREIRA DE SENA, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, da
Comarca de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)s
confrontantes VANDERLEI BALBINO DA SILVA CAVALCANTE, herdeiros de FRANCISCO ANTUNES
CHAVES E DURVALINA ALVES MOREIRA e dos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que WEBER DENANI SILVA E S/M MARIA
FRANCISCA CAMARGO SILVA; GISELLE DENANI SILVA DE ANDRADE E S/M MAURÍCIO PEDRO
DE ANDRADE, ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO,
tendo por objeto um terreno urbano com frente para a Rua Dr. Fontes Júnior, Bairro Alto do Cardoso
em Pindamonhangaba/SP, que se confronta com VANDERLEI BALBINO DA SILVA CAVALCANTE;
com os herdeiros de Francisco Antunes Chaves e Durvalina Alves Moreira; Josefa Maria de Souza
Delgado e Paulo Raimundo Ferreira, com área de 3.363,68m². Descrições minuciosas encontram-se
nos autos, à disposição de qualquer interessado. O imóvel pertencia a Durvalina Alves Moreira Caves
e s/m Francisco Antunes Chaves e com o falecimento dos mesmos, os seus filhos promoveram a
divisão da área entre eles e transferiram aos autores as duas primeiras áreas em Fevereiro/1989
e posteriormente, em Maio/1995 os autores adquiriram de Terezinha Alves da Silva a terceira área,
que por sua vez, havia adquirido a posse de Benedito Carlos Antunes e sua mulher, herdeiros de
Durvalina e Francisco, alegando posse mansa e pacífica há mais de 15 anos. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a
fluir após o prazo de 30 dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros
os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
Lei. Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2015.

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0510753-36.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Ferramentaria Mundial Pinda Ltda
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Balestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s)
relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por
edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco)
dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s)
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de
serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Ferramentaria Mundial Pinda Ltda
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0510753-36.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
Data da Inscrição: 0311.0706.010.000
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 08/11/2010
Valor da Dívida: R$ 2.041,05
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívida. Encontrando-se a(s) executada(s)
relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por
edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco)
dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s)
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de
serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Vera Marques
Documentos da Executada: CNPJ 11.447.482/0001-49
Execução Fiscal nº: 0506217-79.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 14 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Balestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s)
relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por
edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco)
dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s)
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de
serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Vera Marques
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0506216-94.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
Data da Inscrição: 0311.0706.010.000
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 08/11/2010
Valor da Dívida: R$ 2.452,95
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

ETR ÓLEOS S/A

CNPJ: 07.830.977/0001-85
Relatório da Administração

Diamante Pinda Artigos Domésticos Ltda e outros

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

ESCOLA DOUTOR ANDRÉ FRANCO MONTORO
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor João José de Azevedo, nº 520 – bairro: CRISPIM
PINDAMONHANGABA/SP - CEP: 12402-010

Processo Físico nº:
0506216-94.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Vera Marques

Processo nº 0506217-79.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Parte Ativa: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva:
Vieira Transportes e Serviços Ltda - ME

0011935-03.1999.8.26.0445
Execução Fiscal - Cofins

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

LOCAL DE APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DE REDAÇÃO, E ENTREGA DE
TÍTULOS E COMPROVANTES DE EXPERIÊNCIA:

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S)
QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BACEN JUD
Tipo de Processo nº:
Classe: Assunto:
Parte Ativa: Uniao
Parte Passiva:

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por intermédio da Secretaria de Administração,
nos termos da legislação vigente, torna pública a convocação para a aplicação da
prova objetiva e de redação, e entrega de títulos e comprovantes de experiência
do Processo Seletivo para contratação por tempo determinado para o Programa
Estação Juventude.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 15 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

10.00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.40
Departamento de Segurança
2 050		
Operação Atividade Delegada
04 122 0026.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas – P. Civil (299) R$ 585.000,00

11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.12
Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica
1023 		
Postos Saúde – Ambulatório/ PSF/ Reformas
10 301 0020.2		
4.4.90.51 – Obras e Instalações
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Senhores Acionistas: Cumprindo dispositivo legal, apresentamos as demonstrações referentes ao período de janeiro a dezembro de 2014. A Diretoria.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2014 e 31/12/2013 (Em Reais)
31/12/2014
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2013
ATIVO
6.133.371,26
5.714.461,87 PASSIVO
6.133.371,26
5.714.461,87
CIRCULANTE
695.415,46
778.919,32 CIRCULANTE
10.927,24
11.025,01
Disponível
89.978,70
73.843,11 Fornecedores
9.513,50
10.063,01
Clientes
65.857,46
83.011,83 Obrigações Fiscais/Sociais
0,00
962,00
Impostos a Recuperar/Desp.Antec./Adiant.
539.579,30
622.064,38 Outras Obrigações
0,00
0,00
Estoques
0,00
0,00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
8.753.861,69
8.752.316,51
PERMANENTE
5.437.955,80
4.935.542,55 Exigível a Longo Prazo
8.753.861,69
8.752.316,51
IMOBILIZADO
5.437.955,80
4.935.542,55 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.631.417,67 -3.048.879,65
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2014 (Em Reais)

Demonstração do Resultado do Exercício - (Em Reais)
31/12/2014
31/12/2013
0,00
40.310,00
0,00
39.908,50
0,00
401,50
0,00
-3.728,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.063,56
0,00
-665,11
0,00
36.581,33
0,00
36.581,33
0,00
-44.698,00
0,00
-44.698,00
0,00
-8.116,67
-147.223,38 -2.477.291,74
0,00
-68.250,04
-2.359,46
-181.344,03
0,00
0,00
-142.017,09
-19.420,37
-998.297,87 -2.840.932,50
995.451,04
632.655,20
-147.223,38 -2.485.408,41
132.440,81
-265.203,00
-14.782,57 -2.750.611,41
-14.782,57 -2.750.611,41

Receita Operacional Bruta
Vendas de Produtos
Vendas de Serviços
Deduções da Receita Bruta
Devoluções de Vendas
ICMS sobre Vendas
ISS
COFINS sobre Vendas
PIS sobre Vendas
Receita Operacional Líquida
Receita Líquida
Custo das Vendas
Custo dos Produtos Vendidos (CPV)
Resultado Operacional Bruto
Despesas/Receitas Operacionais
Despesas com Fabricação
Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
Despesas Gerais
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras
Resultado Operacional
Outras Desp./Rec. não Operacionais
Resultado Antes CSLL/IRPJ
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício

31/12/2014
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2013
Fluxo de Caixa das Atividades Operac.
Caixa Gerado pelas atividades operac.
-2.065.492,55 -1.532.093,94
Prejuízo do Período
-2.750.611,41
-2.750.611,41 Fluxo de Caixa das Atividades de Invest.
(Aum.) redução nos ativos operacionais:
Aquisição de Imobilizado
0
0
Contas a Receber
65.857,46
83.011,83 Caixa Aplicado nas atividades de invest.
Adiantamentos
69.720,44
73.720,44 Fluxo de Caixa das Atividades de Financ.
Impostos a Recuperar
539.579,30
547.883,43 Financiamentos
0
0
Despesas Antecipadas
448,26
463,51 Ingresso de Capital
Estoque
0,00
0,00 Caixa Aplicado nas atividades de financ.
0
0
Depreciação/Amortização do Período
0,00
502.413,25 Aum. (Red.) de Cx. e Equivalentes de Cx.
-2.065.492,55 -1.532.093,94
Aum. (redução) nos passivos operacionais:
Caixa e Equivalentes de Caixa:
Fornecedores
9.513,40
10.063,01 Saldo Inicial
-141.645,46
1.390.448,48
Obrigações Tributárias
Saldo Final
-2.207.138,01
-141.645,46
Salários e Encargos Sociais
0,00
0,00
-2.065.492,55 -1.532.093,94
Outras Contas a Pagar
0,00
962,00
Notas Explicativas referente ao período de janeiro à dezembro de 2014: 1: Contexto Operacional: A Companhia tem sede em Pindamonhangaba no Estado de São Paulo. 2: Principais Práticas Contábeis: As demonstrações

Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na legislação societária. (a) Apuração de Resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência. (b) Estoque: Foram apurados de
acordo com a legislação vigente. (c) Permanente: As depreciações e amortizações foram efetuadas de acordo com o estabelecido pela Receita Federal (d) Passivo Circulante: Demonstrados por valores conhecidos.
Vania Maria - Liquidante

Jandira Matos da Silva - CRC 1SP201825/O-7

PINDAMONHANGABA

Tribuna do Norte
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ESPORTES
Equipe de coreografia da Melhor
Idade se prepara para os Jori
A equipe de coreograﬁa
da Melhor Idade de Pinda
está se preparando para
participar dos Jori - Jogos Regionais do Idoso de
2015. Os treinos acontecem de segunda a quintafeira. Os ensaios para os
Jori começaram há dois
meses.
De acordo com a professora, as alunas estavam prontas no primeiro
mês. Os ensaios acontecem segunda e quartafeira, das 8 às 9h30, no
centro comunitário do
Crispim e terças e quintas-feiras, das 15h30 às
17 horas, no ‘João do
Pulo’.
A equipe de coreograﬁa
é composta pelas alunas
Luiza Pinto, Auxiliadora
de Paula, Nadir Barbosa,
Iracema Esteves, Marina
Delﬁno, Aparecida Lemes, Aparecida Fresch,
Josephina Assoni, Maria
Máximo, Célia Irineu, Regina Irineu e Maria Del
Carmem.
A aluna Maria Del Carmem aﬁrmou que sempre
teve interesse em participar
das aulas mas nunca havia

Divulgação

Equipe promete surpreender com os ﬁgurinos, com os passos e com a trilha sonora escolhida
conseguido. “Eu não tinha
tempo para participar, agora que aposentei vou poder
participar e representar

Pinda. Essas atividades fazem bem para o físico e o
mental e também fazemos
muitas amigas”.

Para este ano, a equipe ainda não quis revelar qual coreografia
vai apresentar nos Jori.

Basquete masculino
disputa vaga nos Abertos
A equipe de basquete
masculino de Pindamonhangaba enfrentou Caçapava na noite de quarta-feira (22), no ginásio
do Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira ‘João
do Pulo’, pela fase sub regional dos Jogos Abertos
da Juventude, e venceu
por 79 a 18. O próximo
jogo será terça-feira (28),
às 20 horas, contra Campos do Jordão.
Os Jogos Abertos da
Juventude são divididos
em fases e a ﬁnal estadual
está prevista para junho.
Para que os pindenses
possam passar por outras
equipes na fase regional,
estão fazendo treinos táticos.

Divulgação

sentação desta atividade
será definida no congresso técnico, que acontecerá em breve.

AGENDA
DO ESPORTE
Os atletas da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura
de Pindamonhangaba participarão
de várias competições neste ﬁnal de
semana. Além das provas na cidade,
muitos irão para competições na
região.
Nesta sexta-feira (24), o ginásio
do Alto Tabaú receberá o segundo
jogo do Paulista. O desaﬁo será às
21 horas, contra o time de Cruzeiro.
No domingo (26), o time Sub 17
joga amistoso contra Taubaté, às
8h30, abrindo o duelo feminino, que
começa às 10h30, pelo Campeonato
Regional, contra Ubatuba.

Basquete de Pinda que venceu Caçapava por 79 a 18

Moradores do Castolira terão
tarde de lazer neste sábado
Os moradores do Castolira e região terão a oportunidade de participar de
uma tarde de lazer neste
sábado (25). O bairro vai
receber o ‘Tarde na Rua’,
uma atividade realizada
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, Fundo Social de Solidariedade, telecentro e Pinda Consciente,
com o apoio da FunvicFapi e Coalizão Pinda.
As atividades serão realizadas na rua Regina

Os figurinos e os passos
prometem surpreender,
assim como a trilha escolhida. A data de apre-

Célia com início às 13 horas, encerramento previsto
para as 17 horas. O público
poderá conferir apresentações de MCs, dança de rua,
participar de atividades
recreativas, tecnológicas e
receber doação de livros.
O ‘Tarde na Rua’ é uma
atividade onde os integrantes do ‘Pinda Consciente’, que participam de
oﬁcinas nos telecentros,
podem apresentar o trabalho que realizaram durante

um mês. Para esta edição
do evento foram convidados os artistas Mano Torto, Blackout, MC Lukinha,
MC Luanzinho, Batata,
Natacha e Paradoxo.
O público poderá
conferir apresentações
de MCs, dança de
rua, participar de
atividades recreativas,
tecnológicas e receber
doação de livros

Divulgação

SEXTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Futebol avança nos Abertos da Juventude

Divulgação

O time Sub 19 da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura conquistou vaga para
a próxima fase dos Jogos
Abertos da Juventude ao
bater Caçapava por 3 a 1,
no Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira ‘João
do Pulo, na noite do último dia 16.
No primeiro tempo os
adversários passaram na
frente, mas no retorno os
pindenses dominaram o
jogo.
O gol de empate veio
com Jow, que dominou no
meio do campo, driblou

a zaga e marcou. Depois
Dado fez o segundo com
uma cobrança de falta no
ângulo. Pedrão fechou o
placar, após uma triangulação rápida. Os próximos
desaﬁos acontecem em
maio, e a data ainda será
deﬁnida.
Na fase regional Pindamonhangaba poderá
enfrentar Cruzeiro, Guaratinguetá,
Caraguatatuba ou São José dos
Campos. Os jovens estão
treinando no campo do
‘João do Pulo’, às terças
e quintas-feiras, a partir
das 20 horas.

Vitória por 3 a 1 motivou o elenco

Provas de atletismo serão
disputadas no ‘João do Pulo’
O Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira
‘João do Pulo’ recebe a 2ª
Etapa de Iniciantes, PréMirim e Mirim do Circuito
Estadual de Atletismo Sesi-SP/Federação Paulista
neste sábado (25), a partir
das 8 horas. Haverá provas de campo e pista.
Nas provas de campo
serão realizadas disputas
de salto em distância, salto em altura, arremesso de
peso, lançamento de martelo, lançamento de dardo,
salto triplo, entre outras.
A organização conta
com o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba
para realizar a competição
que é considerada pioneira, promovendo o intercâmbio entre as entidades

Próximas Rodadas
SUB 11 – 2015
8a RODADA SÁBADO (25) - 8h30

Divulgação

ETNA X FLUMINENSE
(RODADA DUPLA)
GEREZIM X FERROVIÁRIA
(RODADA DUPLA)

MACHADÃO - MOREIRA CÉSAR
MACEDÃO - IPÊ I

MACHADÃO - MOREIRA CÉSAR
AZEREDO

COPA PEDRO ROSA DA SILVA (ICO) SUB 20
(SEMIFINAL JOGO DE IDA)
8a RODADA DOMINGO (26)
ROSÁRIO X SAPOPEMBA
(DUPLA C/ SÊNIOR 40) 1
22- CORINTIANS X MOMBAÇA
(RODADA DUPLA C/ SÊNIOR 40) 2

Treino dos alunos de atletismo
esportivas do Estado no
atletismo, contribuindo
com a descoberta de talentos da modalidade.
Ao todo, serão realizadas

oito etapas seletivas e os atletas serão premiados com medalhas em todas elas.
Quem for ao ‘João do
Pulo’ poderá torcer pelos re-

presentantes da cidade, que
estão treinando intensivamente , desde o início do ano,
para obter bons resultados
em todas as competições.

seletivas serão divididas de
acordo com as categorias,
separadas por peso. Não
será permitida a participação de judocas que residam
em outros municípios.
Os atletas serão observados por professores especialistas na modalidade,
que são proﬁssionais da
Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer da Prefeitura. Os que tiverem melhores resultados receberão
as instruções durante os
treinamentos, que acontecerão no mesmo lugar em
que ocorrerá a seletiva.

dades. Cada um possuirá
a sua ﬁcha e realizará
séries apropriadas. As
academias funcionarão
de segunda a sexta-feira,
das 7 às 12 e das 16 às 21
horas.
De acordo com o secretário de Juventude, Esportes e Lazer, as
academias contam com

BOSQUE RODADA

10h45

CARDOSÃO

8h30

BOSQUE

8h30

AFIZP

8h30

JARDIM RESENDE

8h30
8h30

RAMIRÃO
CIDADE NOVA

8h30

MORUMBI PINDENSE

10h30

AFIZP

10h30
10h30.

MARICÁ
CIDADE NOVA

CAMPEONATO SÊNIOR 40
7a RODADA DOMINGO (26)
ROSÁRIO X BANDEIRANTE
(RODADA DUPLA C/ SUB 20)
INDEPENDENTE X TERRA DOS IPÊS
(RODADA DUPLA C/ 2a DIVISÃO)
PINDENSE X BELA VISTA
(RODADA DUPLA C/ SUB 20)
FLUMINENSE X ESTRELA
CIDADE NOVA X ANDRADA
(RODADA DUPLA C/ 2a DIVISÃO)
SÃO PAULO X IMPERIAL

CHAVE A
Divulgação

ARARETAMA X JARDIM ELOINA
(RODADA DUPLA C/ SÊNIOR 40)
100 NOME X REAL CASTOLIRA
CIDADE NOVA X SANTA CECILIA
RODADA DUPLA C/ SÊNIOR 40
UNIÃO R8 X SANTA CRUZ
RA CÉSAR
JARDIM REGINA X BELA VISTA
CAMPO ALEGRE X MARICÁ
CHAVE B
MOREIRA CÉSAR X GALÁTICOS
RA CÉSAR
RAMOS X FLAMENGO
TERRA DOS IPÊS X CIDADE JARDIM
SANTOS X FLUMINENSE
JUVENTUS X JD PRINCESA
FOLGA UNIDOS AZUIS F C

Seletiva de Judô neste sábado (25)

Conﬁra as subdivisões:

Masculino: -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, e + 100kg.
Feminino: -44kg, - 48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, e +78kg.

aparelhos modernos e
as duas, juntas, irão receber mais de 1.100 alunos. Os interessados em
fazer esta atividade física
podem procurar as secretarias do “Zito” ou do
“João do Pulo”, das 7h30
às 11h30 e das 13h30 às
17h30.
O prefeito de Pinda-

10h30

CAMPEONATO 2a DIVISÃO
7a RODADA DOMINGO (26)

Centros Esportivos terão academias
com equipamentos modernos
Academias de musculação serão instaladas
em dois novos locais, nos
centros esportivos João
Carlos de Oliveira ‘João
do Pulo e José Ely Miranda ‘Zito’, em Moreira
César.
Os alunos serão acompanhados pelos professores em todas as ativi-

BOA VISTA
AZEREDO

SUB 15 - 2015 (SEMIFINAL JOGO DE IDA)
8a RODADA SÁBADO (25) - 9h30

Melhores judocas serão
selecionados para Abertos
Os melhores judocas de
Pindamonhangaba serão
escolhidos em uma seletiva neste sábado (25), para
representar a cidade nos
Jogos Abertos da Juventude. O evento acontece das
14 às 15 horas, na sala de
artes marciais do CE ‘João
do Pulo’. Para participar é
necessário ter nascido entre 1996 e 2000. A graduação mínima é faixa azul
e é necessário apresentar
RG, CPF, comprovante de
residência e uma foto 3x4.
A pesagem vai ocorrer
entre às 14 e 15 horas. As

FERROVIÁRIA X UNIDOS DO IPÊ
GEREZIM X JARDIM REGINA
(RODADA DUPLA)
ETNA X SÃO PAULO
(RODADA DUPLA)
TERRA DOS IPÊS X SANTOS F. C.

monhangaba
destaca
que o investimento na
área esportiva tem proporcionado aos munícipes melhores estruturas
para a prática de esportes e atividades físicas.
Ele enfatiza que estes espaços foram construídos
para ampliar o atendimento à população.

15 horas MACHADÃO MOREI10h30
10h30

JARDIM REGINA
QUIRINÃO

10h30

MACHADÃO MOREI-

10h30
10h30
15 horas
15 horas

RAMOS
MACEDÃO IPÊ I
Vera Assoni Socorro
AFIZP

JOGO AMISTOSO
PREPARATÓRIO PARA COPA SÃO PAULO
SUB 20 MASCULINO
QUINTA-FEIRA (23) – 19 HORAS
PINDAMONHANGABA X TAUBATÉ

JOÃO DO PULO

JOGO AMISTOSO
PREPARATÓRIO PARA COPA SÃO PAULO
SUB 17 MASCULINO
DOMINGO (26) – 8h30
PINDAMONHANGABA X TAUBATÉ

JOÃO DO PULO

DOMINGO (26) – 11 HORAS
PINDAMONHANGABA X UBATUBA

JOÃO DO PULO

