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Divulgação

PÁGINA 5

Prefeitura 
inaugura nova 
unidade de 
coleta 
de sangue

Festival Tropeiro começa 
neste fi nal de semana

NOVAS ACADEMIAS BENEFICIAM 
MORADORES DE PINDA E DE MOREIRA

Cidade inicia 
Campanha do 
Agasalho

Pindamonhangaba iniciou, 
na quarta-feira (29), a Campa-
nha do Agasalho 2015, que visa 
arrecadar 160 mil peças, entre 
roupas, cobertores, sapatos e 
outros produtos. As doações 
devem ser feitas nos prédios da 
Prefeitura, Fundo Social de Soli-
dariedade, Delegacia da Mulher, 
Sabesp, Fapi-Funvic, nas unida-
des do Programa Escola da Fa-
mília, instituições e em diversos 
estabelecimentos comerciais.

EXÉRCITO 
REFORÇA 
COMBATE À 
DENGUE

CORINTHIANS 
COMEMORA 
85 ANOS NA 
SEXTA-FEIRA

ORIENTAÇÕES 
DEVEM 
FORTALECER 
COMÉRCIO

Laboratório de Pindamonhangaba é referência regional em qualidade dos serviços

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba inaugura nes-
ta quinta-feira (30), às 10 
horas, o novo espaço da 
unidade de coleta do Labo-
ratório Municipal ‘Dr. Pau-

lo Emílio D’Alessandro’.
A mudança de local vai 

facilitar o trabalho dos 
profissionais e benefi-
ciar o atendimento dos 
pacientes.

O 1º Festival Tropeiro do Vale 
do Paraíba terá a abertura ofi cial 
nesta sexta-feira (1º/5), às 18h30; 
na sequência haverá o concurso 

que vai eleger a Rainha dos Tropei-
ros e show com a banda Rodeio. O 
festival segue até domingo (3), na 
Fazenda Coruputuba, sempre com 

atrações culturais e gastronômi-
cas, dentre outras atividades como 
cavalgada, missa, show, congada e 
museu do tropeiro.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba entregou duas no-
vas academias de musculação  
para a população esta sema-
na: uma no Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira ‘João 
do Pulo’, e outra no Centro 
Esportivo José Ely Miranda 

‘Zito’. Todos os alunos terão 
acompanhamento de profes-
sores especializados, e os inte-
ressados em fazer as aulas nas 
academias devem procurar as 
secretarias dos centros espor-
tivos, para obter mais infor-
mações. PÁGINA 3

PÁGINA 8

PÁGINA 5

2º CADERNO

PÁGINA 5

2º CADERNO

Divulgação

Divulgação

Orquestra de Viola 
Caipira da Fundação 

Cassiano Ricardo 
será uma das 

atrações do evento
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Parece até mentira de 1º de Abril, mas não 
é. Na realidade já estamos chegando ao 1º de 
Maio – Dia do Trabalho – e uma informação 
do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – pode vir a nos animar.

Segundo o órgão, o desempenho da econo-
mia mundial está prejudicando a retomada 
do mercado de trabalho em vários países. A 
Zona do Euro segue em estagnação econômi-
ca e está com uma taxa média de desemprego 
de 11,3%, sendo de 12,7% na Itália e de 23,2% 
na Espanha. Por outro lado, há boas perspec-
tivas, como, por exemplo, a recuperação dos 
Estados Unidos, que têm uma desocupação 
de 5,5%.

Nesse cenário, o Brasil ainda mantém taxas 
consideradas baixas, na comparação com o 
restante do mundo. Segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística, o desempre-
go nas seis maiores regiões metropolitanas 
atingiu 6,2% em março deste ano, ligeiramen-
te acima dos 5,9% registrados em fevereiro de 
2014.

Os demais membros dos Brics (grupo de 
países emergentes formado por Brasil, Rús-
sia, Índia, China e África do Sul) estão com 
tendências diferentes. China e Rússia se en-
contram com taxas baixas de desemprego, 
4,1% e 5,9%, respectivamente. O índice sobe 
para 8,6% na economia da Índia. A situação 
está mais crítica no menor parceiro do grupo, 
a África do Sul, que tem 24,3% de desocupa-
ção.

No final do ano passado, a Organização In-
ternacional do Trabalho divulgou uma avalia-
ção dos países da América Latina e do Caribe. 
A região reduziu o desemprego em 2014, de 
6,5% para 6,2%. Os países do Mercosul fecha-
ram com 5,5% em 2014, mas a taxa deve subir 
neste ano.

O Brasil, infelizmente, fica acima do índice 
obtido pelo Mercosul, com seus 6,2% e com 
uma economia cambaleante, é possível que o 
número se eleve e chegue a 7%. Torcemos, e 
muito, para que isso não ocorra.

Contudo, a considerarmos o momento 
mundial e diversos problemas na infraestru-
tura e no ‘andamento’ das ações econômicas 
do País, podemos sofrer com essa situação.

De certo, até o momento, são os esforços 
federais, estaduais e municipais para reverter 
um quadro que vem assolando o sistema eco-
nômico nos últimos anos.

Celebrar o Dia do Trabalho hoje é também 
ter esperança de tempos melhores, não apenas 
reviver as conquistas da classe trabalhadora, 
mas também batalhar por novos progressos. 
Se não vierem a ser obtidos outros benefícios 
inéditos, que ao menos, não percamos os já 
alcançados.

Trabalhador, o momento é de ter fé e união, 
e acreditar no seu potencial e na força do seu 
trabalho. Só assim, você colabora com a situ-
ação de todos. No mais, parabéns pelo 1º de 
Maio.

Na batalha pelo emprego

otimismo é o elemento 
do Trabalhador

mostra de 
foguetes no 
shopping

Ferroviária inicia venda de 
convites para baile das mães

Festa da Santa Cruz na matriz

Pinda abre cursos gratuitos 
de costura em maio

A Associação Atleti-
ca Ferroviária iniciou as 
vendas de ingressos para 
o tradicional Baile das 
Mães, que será realizado 
no sábado, dia 9 de maio, 
a partir das 22 horas. A 
atração principal do even-
to será a da Banda Clave 
de Sol, diretamente do 
Rio de Janeiro.

Ingressos e mesas es-
tão à venda na Secretaria 
do Clube. A diretoria es-
pera realizar uma noite 
agradável para confrater-
nizar, dançar, ouvir óti-
mas músicas e comemo-
rar a data especial. Além 
do repertório musical que 
a banda traz, o baile terá 
sorteio de brindes e a pre-
sença de free dancers.

Em comemoração aos 
25 anos de existência, o 
Senai – Serviço Nacional 
de Aprendizagem Indus-
trial de Pindamonhan-
gaba – preparou uma 
programação especial 
com whorkshops gratui-
tos de costura para a po-
pulação.

As inscrições estão 
abertas e os cursos serão mi-
nistrados de 11 a 15 de maio. 

As vagas são limitadas.
Confira a 

programação:
11/5 das 14 às 16 ho-

ras – modelagem de ca-
misetas e patchwork;

12/5 das 14 às 16 e das 
19  às 21 horas – mode-
lagem de roupa infantil e 
ajustes e reparos;

13/5 das 14 às 16 e  
das 19  às  21 horas - 
modelagem de cami-

setas e  patchwork;
14/5 das 14 às 16 ho-

ras – modelagem de rou-
pa infantil e ajustes e re-
paros;

15/5 das 14 às 16 ho-
ras – tie day (tingimento 
de roupas).

O Senai fica na rua 
Abel Correia Guimarães, 
971, Jardim Resende. 
Mais informações pelo te-
lefone 2126-9888.

O Santuário Mariano 
Diocesano Nossa Senho-
ra do Bonsucesso (Igreja 
Matriz) realiza até domin-
go (3), a Festa da Santa 
Cruz.

O Tríduo Preparatório 
tem início nesta quinta-
feira (30), às 7h30, com o 
diácono Nicola; na sexta-
feira, a celebração fica por 
conta do frei Laércio; e, no 
sábado, do diácono João 
Ivoneri.

No domingo (3), Dia 
da Festa, a programação 
começa às 6 horas, com 
alvorada de fogos. A pro-
cissão será realizada às 10 
horas, seguida de Santa 
Missa, com o pároco cône-
go Luiz Carlos de Souza e 
animação de Walmir, Ju-
liana e Léo.
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ApAe AntecipA 
vendA de 
convites pArA 
feijoAdA

A Apae – Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais de Pindamonhangaba -  
iniciou a venda de ingressos 
para a tradicional Feijoada, 
que acontecerá no dia 14 de 
junho, a partir das 12 horas. 
Os ingressos custam R$ 15 
e podem ser adquiridos na 
sede da instituição. Mais 
informações pelo telefone 
3645-1677.

cAsA 
trAnsitóriA 
solicitA 
doAção de 
bolos

A Casa Transitória Fa-
biano de Cristo solicita a 
doação de bolos para a ins-
tituição, que vai administrar 
uma barraca de alimentos 
na Feira de Artesanato neste 
domingo (3), na Ferroviária. 
Quem quiser doar o produto 
para ser vendido na feira tem 
até sábado (2), entre 9h30 e 
16h30, na Casa Transitória. 
A renda obtida com a venda 
dos produtos será utilizada 
em projetos ligados a ges-
tantes e famílias assistidas 
pela instituição. Mais infor-
mações pelo telefone 99197-
7015 – falar com Suzi.

Nos dias 5 e 8 de maio, o 
estacionamento do Shopping 
Pátio Pinda vai receber a 9ª 
Mostra Brasileira de Fogue-
tes do Colégio Tableau. Os 
alunos apresentarão seus 
projetos desenvolvidos das 
14 às 18 horas e a entrada 
é franca. Mais informações  
pelo telefone 3645-7277.



As academias municipais 
contam com os seguintes equipa-
mentos: bicicletas, bicicletas com 
encosto, esteiras, legpress, cadeira 
extensora, mesa flexora, gravi-
ton, máquina para agachamento, 
adutora, abdutora, máquina para 
abdominal, remador, cross over, 
voador, puxador costas, máquina 
para tríceps, máquina para bíceps, 
máquina para glúteos, máquina 
para ombros, supino, supino incli-
nado, rosca scott e pesos livres.
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cidade
Academias de musculação 
atendem centenas de moradores

Os moradores de Pindamo-
nhangaba têm a oportunidade 
de realizar atividade física em 
academias de musculação com 
equipamentos modernos. A Pre-
feitura inaugurou na terça-feira 
(28), a academia do Centro Es-
portivo João Carlos de Oliveira 
‘João do Pulo’, e na quarta-feira 
(29), Moreira César recebeu a 
primeira academia, instalada no 
Centro Esportivo José Ely Mi-
randa ‘Zito’.

A solenidade no ‘João do 
Pulo’ contou com a presen-
ça de autoridades, alunos de 
musculação e de outras moda-
lidades, professores, demais 
convidados  e familiares de 
Roberto Marinho de Espín-
dola, patrono da academia de 
musculação.

A academia de Moreira Cé-
sar está instalada no Salão de 
Ginástica Benedicta Amélia de 
Campos Souza ‘Dona Di’, e vai 
atender, neste início, 500 alu-
nos.

Para fazer as aulas nas 
academias basta procurar as 
secretarias dos centros es-
portivos para obter mais in-
formações. O atendimento do 
‘Zito’ ou do ‘João do Pulo’ é 
das 7h30 às 11h30 e das 13h30 
às 17h30.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está investindo em 
infraestrutura para que a po-
pulação possa fazer ativida-
des físicas diariamente. Foram 
instaladas as ‘Estações Saúde’, 
equipamento onde é possível 
realizar 11 tipos de exercícios, 
e com a inauguração das duas 
academias centenas de alunos 
serão atendidos.

O prefeito de Pindamonhan-
gaba destaca que o investi-
mento em infraestrutura é im-
portante, porque a prática de 
atividade física contribui com 
a saúde das pessoas e esporte é 
qualidade de vida.

Encontro discute competências para mercado de trabalho
Com o objetivo de oferecer 

aos seus alunos o contato com 
profissionais das mais diversas 
áreas de atuação, mostrando 
a diversidade do cotidiano de 
cada um deles, o polo da Unopar 
de Pindamonhangaba recebeu o 
prefeito para um bate papo com 
seus alunos.

Durante o encontro, que teve 
como tema ‘Liderança com su-
cesso’, o prefeito contou um 
pouco sobre sua infância em 
Pindamonhangaba, convivendo 
com responsabilidades de tra-
balho desde muito novo. Além 
de relatar algumas das muitas 
experiências fora da Prefeitura e 
também um pouco dos desafios 
de sua função, à frente da admi-
nistração municipal, e a busca 
constante de fazer grandes rea-
lizações, melhorando a qualida-
de de vida das pessoas e utilizar 
melhor os recursos disponíveis.

O encontro reuniu alunos 
das turmas dos cursos de Ges-
tão Pública, Logística e Marke-
ting. O polo da Unopar na cida-
de conta atualmente com 370 

Prefeito incentivou a qualificação profissional

estudantes, distribuídos em 24 
cursos.

Para o prefeito, cada vez 
mais a sociedade vem exigindo 

profissionais capacitados e pre-
parados para desempenhar fun-
ções de liderança. “Buscar qua-
lificação é o primeiro passo para 

garantir uma vaga no mercado 
de trabalho, cada vez mais exi-
gente e competitivo. Atingir re-
sultados vai garantir sua vaga”, 

disse. Ele ainda salientou que 
essa busca só depende de cada 
um, já que novos cursos – com 
condições atrativas – sempre 
surgem no mercado.

O chefe do Executivo con-
vidou dois outros profissionais 
para dividir com ele essa abor-
dagem aos novos profissionais: 
o empresário Jeremias Rodri-
gues, proprietário de duas imo-
biliárias, e o secretário munici-
pal de Esportes.

Rodrigues salientou o 
quanto a determinação e a 
persistência são importantes 
para o sucesso de um profis-
sional. Já o secretário abor-
dou as principais ações da 
administração municipal na 
área esportiva, evidenciando 
que a política deve beneficiar 
o maior número possível de 
pessoas. Um exemplo claro 
disso é o programa ‘Esporte 
para Todos’, que tem como 
objetivo levar ao maior núme-
ro de munícipes as modalida-
des esportivas e de lazer ofe-
recidas pela Prefeitura.

EquipAmEntos 
à disposição

Inauguração no Centro Esportivo ‘João do Pulo’ 

A aluna Maria Máximo 
parabenizou as instalações 
da academia

Luciana comenta que os 
alunos devem aproveitar a 
oportunidade

Os alunos farão aulas com 
professores especialistas e serão 
acompanhados. Cada um possuirá 
a sua ficha e realizará séries apro-
priadas. As academias irão funcio-
nar de segunda a sexta-feira, das 7 
às 12  e das 17 às 22 horas.

Luciana de Fátima Rosa, 
37 anos, conta que faz muscu-
lação no CT Luiz Caloi há três 
anos e vai ser transferida para 
a nova musculação. “Eu faço 
atividade física pela Prefeitu-
ra há 10 anos. Trabalho em pé, 

sou cabeleireira, e a muscula-
ção faz bem. Nesses três anos 
consegui emagrecer 42kg. Os 
alunos têm que vir e aproveitar 
esta oportunidade. Como fui 
obesa, não deixo de vir e man-
ter a disciplina”. 

Maria Máximo, 73 anos, 
mora no Maria Áurea, ela 
conta que já fez musculação e 
agora vai começar a fazer esta 
atividade na academia da Pre-
feitura. Ela integra as equipes 
de coreografia e vôlei adapta-
do da Melhor Idade há mais de 
uma década e diz que a muscu-
lação vai ajudá-la a criar mais 
massa muscular para ter força 
no vôlei. “Esporte é muito im-
portante para a saúde da gente. 
Se eu ficar em casa começam 
a doer as pernas, então tenho 
que caminhar para passar a 
dor. Depois que comecei com o 
esporte, comecei a sentir mui-
ta energia para viver”.Moradores e atletas acompanharam o evento

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
ASSISTENTES DE 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

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

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

VEREADOR RODERLEY MIOTTO

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

VEREADOR 

DR. MARCOS 

AURÉL IO 

VILLARDI

Sempre atuante e partici-
pativo, o vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR) está 
solicitando da atual Adminis-
tração de Pindamonhangaba, 
que adote providências para 
que seja feita a contratação 
de Neuropediatra para a Rede 
Pública de Saúde. O vereador 
alega que é importante ter 
profi ssionais nesta especiali-
dade para melhorar a saúde da 
população. O Neuropediatria 
(conhecido como Neurologia 
infantil ou Neurologia Pediá-
trica) tem a especialidade em 
disfunções neurológicas do 
sistema nervoso e muscular, 
nas crianças e adolescentes. 
“Precisamos contratar com 
urgência esses profi ssionais 
para ampliar e melhorar a 
saúde e qualidade de vida da 
nossa população”, ressaltou o 
vereador Dr. Marcos Aurélio.

Psiquiatras
e psicólogos
O vereador Dr. Marcos 

Aurélio está insistindo na 
contratação de mais psicó-

Dr. Marcos Aurélio solicita 
contratação de Neuropediatra 
para Rede Pública de Saúde

logos e psiquiatras na Rede 
Pública da cidade. Ele solicita, 
urgentemente, as providências 
para que a Secretaria de Saúde 
contrate esses profi ssionais 
visando aumentar o número 
de sessões de terapia indivi-
dual e grupal oferecidas aos 
munícipes.

Com isso, o vereador 
procura resolver problemas 
como depressão, Síndrome 
do Pânico, TOC - Transtor-
no obsessivo-compulsivo 
-, entre outros. “Com um 
maior número de psiquiatras 
e psicólogos, a população 
terá acesso mais rápido ao 
atendimento em terapia ou 
em medicamentos e, assim, 
eles serão melhor tratados”, 
esclarece. “A saúde dos 
pindamonhangabenses sem-
pre foi a minha prioridade. 
Fizemos este pedido, pois 
além do bem estar físico, é 
muito importante também, 
o conforto psicológico dos 
nossos cidadãos”, enfatizou o 
vereador Dr. Marcos Aurélio.

O vereador Ricardo Pio-
rino (PDT) recebeu, nesta 
última semana, um ofício do 
gabinete do Deputado Federal 
Major Olímpio (mesma sigla 
partidária do vereador), infor-
mando que mais uma emenda 
parlamentar foi aprovada 
junto ao Governo Federal, 
a qual destinará um valor 
aproximado de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais) para 
Pindamonhangaba, para ser 
aplicada em obras de infra-
estrutura urbana.

“Agradeço ao Deputado, e 
não tenho dúvidas de que esta 
parceria está sendo frutífera 
para a nossa cidade”, observou 
o vereador.

Operação Tapa Buracos
O vereador solicitou, jun-

Ricardo Piorino 
agradece ao Deputado 
Federal Major Olímpio

“PARCERIA TEM GERADO AUMENTO

NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO”

to à Secretaria de Obras e 
Serviços, uma operação tapa 
buracos nas principais ruas e 
avenidas da cidade, tendo em 
vista o excessivo número de 
reclamações de motoristas e 
ciclistas que trafegam pela 
cidade.

Sinalização/
Colégio Anglo
Piorino está cobrando, 

insistentemente, junto ao Se-
cretário de Obras e Serviços, 
melhorias na sinalização do 
trânsito na Avenida Japão, 
nas proximidades do Colégio 
Anglo (especialmente uma 
lombada), considerando os 
diversos acidentes que tem 
ocorrido no local, colocando 
em risco a vida de pais e alunos 
que ali frequentam.

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
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O Vereador Professor Os-
valdo 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, reali-
zada 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 re-
presentante do CONDEPHAAT 
Alberto Cândido; Álvaro Staut, 
representado a população; os 
Vereadores Cal, Martim Cesar, 
Magrão e Prof. Eric, além de 
Secretários, Diretores e funcioná-
rios da Prefeitura; chefe da agên-
cia 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 des-
ta Audiência, pois coloca em 
debate um projeto de extrema 
relevância social para o nosso 
Município. Em sua palavra o 
Prefeito Vito Ardito falou so-
bre a grande importância deste 
projeto e que também já esteve 
junto ao DNIT e a empresa MRS 
Logística, para conversar sobre 

Professor Osvaldo preside 
Audiência Pública sobre 
rebaixamento da linha férrea

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 as-
sim gerar espaço para um projeto 
urbanístico muito mais relevante 
da região central.

Em sua palavra o Sr. Adelívio 
Filho, do DNIT, ressaltou a rele-
vância deste projeto que acabaria 
com toda a poluição visual, polui-
ção sonora, congestionamento e 
acidentes, permitindo assim, uma 
melhora na qualidade de vida de 
nossa população, e que hoje o 
projeto está sobre a responsabi-
lidade do DNIT e não compete 
mais ao Executivo Municipal, 
ou seja a Prefeitura não tem mais 
participação no projeto.

O Vereador Professor Osval-
do relatou no fi m 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 presen-
ça de todos, frisando que é preciso 
que haja uma união de todos para 
o bem de nosso Município.

AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO LADEADO PELOS REPRESENTANTES DO DNIT  ADELÍVIO PEIXOTO 
FILHO E MARCO ANTÔNIO BLOTTA E O DIRETOR DA CONTÉCNICA RICARDO WAGNER FONSECA

O vereador Martim Cesar (DEM) solicita ao prefeito Vito 
Ardito, providências junto ao departamento competente, 
para que sejam feitas as trocas das lâmpadas queimadas na 
quadra poliesportiva localizada na rua Elpídio Sales Duarte, 
no Loteamento Residencial Jardim Imperial. O vereador 
alega que a falta de iluminação adequada, coloca em risco 
a segurança dos esportistas que fazem uso do local.

Ouro Verde
Outro pedido do vereador Martim Cesar ao Executivo é 

de providências junto ao departamento competente, para que 
também seja realizada a troca das lâmpadas queimadas na 
rua Marcolino Silva, na altura do nº 36, e na rua Francisco 
de Assis Cesar, altura do nº330, no Loteamento Residencial 
Ouro Verde. A falta de iluminação coloca em risco a segu-
rança dos moradores da região.

Campo Alegre
O vereador Martim Cesar também solicita ao prefeito Vito 

Ardito, providências para que sejam feitos estudos visando a 
possibilidade da rua Soldado Roberto Marcondes, no bairro 
Campo Alegre, se tornar mão única especialmente no trecho 
estreito localizado em frente a Diretoria de Ensino e nos 
fundos da Escola Ryoiti Yassuda. O  vereador alega que o 
estacionamento de veículos nos dois lados da via, coloca 
em risco a segurança dos alunos, professores e moradores.

Martim Cesar pede a troca 
das lâmpadas queimadas na 
quadra do Jardim Imperial

VEREADOR MARTIM CESAR

Desde o inicio de seu manda-
to, o Vereador Roderley Miotto 
(PSDB) vem falando sobre o pro-
blema de iluminação pública, que 
através da resolução Normativa 
da ANEEL, passou em janeiro de 
2015, todo o serviço da presta-
dora EDP Bandeirantes, para os 
municípios. 

O parlamentar, sempre ques-
tionou a Administração Municipal 
e salientou que os funcionários 
municipais designados para tal 
serviço, não dariam conta do ta-
manho do problema. A partir do 
mês de janeiro deste ano, serviços 
como troca de lâmpadas queima-
das em toda cidade, inclusive o 
Distrito de Moreira César, estão 
sendo realizados pela Prefeitura, 
através do setor de Elétrica, que 
para este serviço designou apenas 
2 funcionários.

Algumas cidades entraram 
com ações no Ministério Pú-
blico, no sentido de postergar a 
transferência deste ônus para o 
município, é o caso da cidade de 
Aparecida, que antes de cobrar da 
população, reuniu com a Empresa 
EDP Bandeirantes e fi rmou um 
acordo de seis meses, para que 
a concessionária continuasse a 
fazer os trabalhos, e a prefeitura 
se adequasse para assumir esta res-
ponsabilidade. Também a cidade 
do Rio de Janeiro, entrou na justiça 
e conseguiu que as contas venham 
com dois códigos de barras e os mo-
radores decidem em pagar ou não a 
taxa. Já a cidade de Taubaté, vêm 
realizando reuniões para discutir 
o assunto e assim tentar revisar as 
porcentagens que vêm cobrando 
da população, dos comerciantes 
e dos donos de empresas, já que 
elas estão pagando um alto valor 
pela contribuição. Lembrando que 

Roderley Miotto continua 
sua luta sobre a iluminação 
pública em Pindamonhangaba

estamos vivendo uma crise, vários 
setores demitindo funcionários.

O vereador cobra da Empresa 
EDP Bandeirantes e do Secretário 
responsável, informações sobre a 
realização das pendências que fi ca-
ram, desde o ano passado. Também 
solicitou ao Prefeito, informações 
quanto à licitação para contratação 
de uma empresa para prestar este 
serviço ou a possibilidade de au-
mentar o quadro de funcionários, 
chamando os concursados na área 
de elétrica, para mais rapidez e 
melhoria na iluminação da cidade.

De acordo com o vereador é 
grande a quantidade de reclama-
ções de vários bairros que pedem 
a troca de lâmpadas queimadas e 
também em locais públicos. “En-
caminho semanalmente pedidos de 
melhorias na iluminação, mas os 
trabalhos estão sendo feitos com 
uma certa morosidade, precisamos 
agilizar este atendimento, pois 
a escuridão causa insegurança e 
medo e, além disso, o contribuinte 
está pagando por um consumo que 
ainda não o está benefi ciando”, des-
taca o vereador Roderley Miotto.

ORDEM DO DIA

15ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a

realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 

Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 04 de maio de 

2015, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Decreto Legislativo n° 02/2015, da Comissão 

de Finanças e Orçamento, que “Dispõe sobre as contas da 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba relativas ao 

Exercício de 2012”.

 Pindamonhangaba, 29 de abril de 2015. 

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Obs.: De acordo com o art. 273 do Regimento Interno - 
“Nas sessões em que se discutirem as contas

municipais não haverá a fase do Expediente nem a de
Explicação Pessoal, sendo todo o seu tempo destinado 

à Ordem do Dia, lavrando-se a respectiva ata”.

Exercício de 2012”.

 Pindamonhangaba, 29 de abril de 2015

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

COMUNICADO ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015

A Prefeitura comunica que a Tomada de Preços n° 002/2015, que cuida da “Contratação 
de empresa especializada para elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos do Município de Pindamonhangaba”, fica adiado para o dia 
03/06/15 com início de recebimento dos envelopes às 9h e início da sessão às 9h30.  
A garantia de proposta exigida no edital, no valor de R$ 5.187,00 (cinco mil, cento e 
oitenta e sete reais), devendo ser depositada na Tesouraria desta Prefeitura, até às 
15hs do dia 02/06/15.

Pindamonhangaba, 29 de abril de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EDITAL RESUMIDO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 039/2015

A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito 
na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 39/15, 
referente à “Aquisição de placas orientativas”, com encerramento dia 14/05/15 às 8h 
e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou 
através do tel.: (12) 3644-5600. 

Pindamonhangaba, 29 de abril de 2015.

COMUNICADO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2015

A Prefeitura comunica que as inscrições para cadastro no Chamamento Público n° 
01/2015, que cuida do “Cadastramento de artistas e profissionais de arte e cultura 
nos programas “Pinda em Cena” e “Cultura para Todos”, para fomento à cultura 
municipal de Pindamonhangaba”, fica prorrogada por mais 20 (vinte) dias, conforme 
solicitação do Departamento de Cultura amparado pelo item 3.3 do edital. Portanto 
os interessados poderão efetuar suas inscrições até o dia 20/05/2015 nos termos do 
edital.

Pindamonhangaba, 29 de abril de 2015. 

ediTaL

Prefeitura inaugura nova 
unidade de coleta de sangue

Vacinação contra gripe 
começa na segunda

Campanha do Agasalho vai 
‘aquecer’ os mais necessitados

Exército auxilia 
Prefeitura no 
combate à dengue

ProfissionAis dA sAúdE PArtiCiPAm 
dE sEminário sobrE HiPErtEnsão

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba inaugura nesta quinta-feira 
(30) o novo espaço da unidade de 
coleta do Laboratório Municipal 
‘Dr. Paulo Emílio D’Alessandro’. A 
solenidade acontece às 10 horas, na 
rua Major José dos Santos Moreira, 
427.

Além do investimento em infra-
estrutura para garantir o atendi-
mento humanizado, a Prefeitura 
investe em equipamentos para 
a análise de todos os exames. O 
município conta com aparelhos de 
última geração, que proporcionam 
agilidade e precisão nos resultados.

O prefeito de Pindamonhangaba 
afirmou que a mudança do local de 
coleta vai oferecer mais conforto 
aos pacientes. Ele lembra que são 
atendidas mais de 800 pessoas por 
dia no laboratório e que a unidade 
do município é referência para 
diversas cidades da região.

É importante salientar que 
todos os exames são analisados em 
outra unidade do laboratório, onde 
estão instalados equipamentos que 
utilizam tecnologia de ponta. os equipamentos do laboratório possuem tecnologia de ponta

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está em ‘guerra’ con-
tra a dengue. A partir desta ter-
ça-feira (5), a equipe de Controle 
de Vetores estará nas ruas com 
o Exército para fazer a remoção 
de criadouros. Este trabalho 
terá início no bairro Araretama, 
a partir das 9 horas.

 Na segunda-feira (4), os sol-
dados  participam de  treina-
mento com a equipe de combate 

ao mosquito Aedes aegypti. Até 
quarta-feira (29), a cidade havia 
registrado 313 casos autóctones 
e sete importados.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba lançou nova cam-
panha visual de combate à 
doença, envolvendo os alunos 
da Rede Municipal de Edu-
cação. Toda a população está 
convocada a ser combatente 
da dengue.

Começa na segunda-feira (4), 
a vacinação contra a gripe, In-
fluenza A. As unidades de saúde 
estão preparadas para receber 
adultos acima de 60 anos, ges-
tantes, crianças de seis meses a 
menores de cinco anos de idade, 
pessoas com doenças crônicas, 
trabalhadores de saúde e mu-
lheres no período pós-parto, até 
45 dias. O atendimento é de se-
gunda a sexta-feira, a partir das 
7h30. Basta procurar a unidade 
de saúde mais próxima.  

Para serem imunizadas, as 
gestantes devem apresentar 
comprovante de gestação, que 
pode ser atestado médico, car-
teirinha de gestante ou o resul-
tado de exame positivo. Adultos 

acima de 60 de anos devem le-
var o RG e os pais ou responsá-
veis por menores de cinco anos 
de idade têm que apresentar a 
carteira de vacinação do menor.

No dia 9 de maio será realiza-
do o Dia D de Vacinação, Pinda-
monhangaba vai disponibilizar 
12 postos para imunização. O 
CEM - Centro de Especialida-
des Médicas, USF-Araretama 
II, USF-Cidade Nova, USF-Fei-
tal, USF-Campinas, USF-Cisas, 
UBS-Crispim, UBS-Vila São Be-
nedito e Unimed-Medicina Pre-
ventiva, das 8 às 17 horas. A USF 
do Cidade Jardim estará aber-
ta das 7 às 13 horas e na praça 
Monsenhor Marcondes será das 
7 às 12 horas.

Teve início na última quarta-
feira (29), o lançamento da Cam-
panha do Agasalho. A solenidade 
ocorreu na praça Padre João de 
Faria Fialho, Largo do Quartel, 
com a presença de representantes 
da Diretoria de Ensino, Acip, Polí-
cia Militar, Delegacia da Mulher, 
Sabesp, Fapi-Funvic, Batalhão 
Borba Gato, alunos da Etec João 
Gomes de Araújo, entre outros.

A expectativa de arrecadação 
deste ano é de 160 mil peças. A 
população pode doar roupas, 
cobertores, sapatos, toucas e 
cachecóis para aquecer os mais 
necessitados. As doações podem 
ser realizadas nos prédios da 
Prefeitura, Fundo Social de Soli-
dariedade, Delegacia da Mulher, 
Sabesp, Fapi-Funvic, em uma das 
19 escolas do Programa Escola da 
Família, entidades e em diversos 
estabelecimentos comerciais.

José Fonseca Marcondes 
Júnior, gerente de Divisão da 

Sabesp, afirma que o órgão cola-
bora com esta campanha há mais 
de 25 anos e que o povo de Pinda 
é muito generoso e com certeza 
a campanha deste ano será um 
sucesso novamente.

Simone Braça, representan-

o lançamento contou com a participação de diversos 
colaboradores e apoiadores

te da Fapi-Funvic, conta que a 
instituição abraçou esta causa há 
cinco anos e que ajudar o próximo 
é fazer uma boa ação. Ela para-
beniza o trabalho da Prefeitura e 
convida a população para coope-
rar com este trabalho.

Pindamonhangaba promo-
veu o 2º Seminário de Hiper-
tensão Arterial na segunda-feira 
(27), no auditório da Santa Casa 
de Misericórdia. O evento, vol-
tado para profissionais da saú-

de, estudantes e população, teve 
como objetivo destacar ações 
que auxiliam no combate e pre-
venção da pressão alta.

A nutricionista Cássia Olivei-
ra falou sobre a influência dos 

alimentos na vida das pessoas 
e como eles ajudam no controle 
da doença.  Cássia destacou que 
ingredientes simples, presentes 
na mesa dos brasileiros, são be-
néficos à saúde, como o leite e 
seus derivados, que não podem 
ficar fora do cardápio do hiper-
tenso e dos indivíduos em geral.

O público também ouviu 
atento o educador físico da Se-
cretaria de Esportes de Pinda-
monhangaba que ressaltou o 
quanto a prática de atividade 
física é essencial no controle da 
enfermidade, e que pequenas 
mudanças no dia a dia geram 
grandes transformações na saú-
de futuramente.

O Seminário foi promovido 
pela Prefeitura em comemoração 
ao Dia Nacional da Prevenção e 
Combate à Hipertensão Arterial, 
ocorrido no dia 26 de abril.Profissional explica que uso de sal em excesso causa hipertensão

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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CMDCA – Conselho MuniCipAl Dos 
Direitos DA CriAnçA e Do ADolesCente

EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O 
MANDATO 2015/2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA – CMDCA.

O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Pindamonhangaba na pessoa de seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, e com 
base na Lei Municipal 2.626/91, bem como diretrizes aprovadas em reunião ordinária do 
CMDCA-Pinda no dia 28 de abril de 2015, vem CONVOCAR os movimentos de defesa dos 
direitos, as entidades de atendimento e de estudos e pesquisas, relacionadas à criança 
e ao adolescente, com sede no município de Pindamonhangaba para o credenciamento 
e inscrição de representantes visando a participação na Assembléia para a eleição dos 
representantes da sociedade civil que deverão integrar o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, na Gestão 2015/2017, cujas normas são regidas pelo 
presente Edital.

REGIMENTO ELEITORAL
Artigo 1°. Ficam convocados os movimentos de defesa dos direitos, as entidades de 
atendimento e de estudos e pesquisas, relacionadas à criança e ao adolescente, com sede 
no município de Pindamonhangaba para votar, bem como serem votados às 16 (dezesseis) 
vagas de representação da sociedade civil do CMDCA - Pindamonhangaba, sendo 8 (oito) 
vagas titulares e 8 (oito) vagas para suplentes, seguindo ordem de classificação na votação, 
nos termos deste Edital do CMDCA- Pindamonhangaba.

I - DA COMISSÃO ELEITORAL
Artigo 2º. São membros da Comissão Eleitoral conforme reunião ordinária do dia 24 de 
março de 2015, os seguintes conselheiros:
I – Ranta Bertoloto Serra de Carvalho e Edson Fernandes Nogueira (poder público); 
II – Ana Maria Rita Gomes e Maria Giovana do Amaral (sociedade civil).
Artigo 3º. As atribuições da comissão eleitoral são:
I - Homologação do credenciamento e cadastro dos representantes de acordo com os 
critérios definidos neste regimento;
II - Abrir e encerrar as votações no local de votação;
III - Organizar as listas de eleitores e validar as cédulas de votação;
IV - Lavrar atas de abertura e encerramento da eleição;
V - Fornecer e organizar as listas de presença nas votações e sanar casos omissos deste 
edital;
VI - Homologar os formulários de inscrição e cadastramento de candidatos e eleitores;
VII - Fiscalizar o sistema de votação e apuração;
VIII - Fazer publicar os atos de suas Deliberações em Diário Oficial da Cidade ou Jornal de 
grande circulação.

II – DO CREDENCIAMENTO E INDICAÇÃO DE SEUS REPRESENTANTES PARA 
PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
Artigo 4º. O pedido de credenciamento dos representantes para a assembléia deverá 
ser feito diretamente na sede do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Pindamonhangaba, à Rua Deputado Claro Cesar, 53, Centro, 
Pindamonhangaba, das 8h30 às 11h30 e das 14 às 17h00, impreterivelmente, de 04 de 
maio, até o dia 15 de maio de 2015.
Parágrafo Único: Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Comissão 
Eleitoral.
Artigo 5°. Os movimentos de defesa dos direitos, as entidades de atendimento e de 
estudos e pesquisas, relacionadas à criança e ao adolescente, com sede no município de 
Pindamonhangaba deverão demonstrar no momento da sua inscrição:

I – Para Entidade de atendimento:
Ficha de inscrição (conforme modelo)
Copia do registro no CMDCA ou protocolo de renovação.
II – Para os Movimentos de defesa dos direitos e Entidades de Estudos e Pesquisas:
Ficha de Inscrição (conforme modelo)
Comprovação de existência.

III- DOS PRAZOS RECURSAIS DO CREDENCIAMENTO
Artigo 6º. A Comissão Eleitoral publicará a lista dos credenciados deferidos e, bem como a 
relação de indeferimento até o dia 19 de maio de 2015.
Artigo 7º. O prazo para o protocolo de recurso para impugnação da negativa dos 
Credenciados será de 03 (três) dias úteis, contadas da data da publicação no Diário Oficial 
da Cidade ou Jornal de grande circulação, ou seja, de 20 de maio de 2015 até 22 de maio 
de 2015.
Parágrafo Único: Os Recursos deverão ser protocolados na sede do CMDCA – Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba, à Rua Deputado 
Claro Cesar, 53, Centro, Pindamonhangaba, das 8h30 às 11h30 e das 14 às 17h00 e serão 
julgados pela Comissão Eleitoral, devendo a decisão ser publicada no Diário Oficial da 
Cidade no dia 26 de maio de 2015.

IV - DOS CANDIDATOS
Artigo 8º As indicações de representantes apresentadas e devidamente credenciadas farão 
o candidato, necessariamente, o seu representante no CMDCA, na Gestão 2015/2017.
Artigo 9º - Os movimentos de defesa dos direitos, as entidades de atendimento e de 
estudos e pesquisas, relacionadas à criança e ao adolescente, com sede no município 
de Pindamonhangaba indicarão até 2 (dois) representantes, por escrito, conforme modelo 
anexo.

V - DA ELEIÇÃO
Artigo 10. A Eleição dos Conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 28 de maio 
de 2015, às 16h00, e a Posse dos mesmos, às 18horas do mesmo dia, no Auditório da 
Prefeitura Municipal. 
Paragrafo único – somente poderá ser votado o candidato que estiver presente na reunião, 
tendo por tolerância 15 minutos de atraso.
Artigo 11. Participarão da eleição, como candidatos e eleitores, os representantes com as 
inscrições devidamente deferidas pela Comissão Eleitoral.
Artigo 12 – Os representantes dos movimentos de defesa dos direitos, das entidades de 
atendimento e de estudos e pesquisas, relacionadas à criança e ao adolescente, com sede 
no município de Pindamonhangaba poderão votar em até quatro candidatos, em cédula 
especifica distribuída pela Comissão de Eleição.

VI - DA APURAÇÃO
Artigo 13 - A Comissão eleitoral apurará os votos ao término da votação.
Parágrafo Primeiro - O critério de desempate deverá ser pela maior idade do candidato.
Parágrafo segundo - O quadro dos resultados será divulgado imediatamente, respeitando 
a ordem de votação.

VII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 14. O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo eleitoral com a 
divulgação do edital, prazos e formas de acesso.
Artigo 15. Ao final do processo eleitoral será redigida a ata da assembleia com os resultados 
do pleito.
 Artigo 16. A posse da nova Gestão será no dia 28 de maio de 2015, às 18 horas, no 
Auditório da Prefeitura, logo após a posse será realizada a eleição da diretoria. 
Artigo 17. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral nos termos da Lei.

RESUMO DAS DATAS

ANEXO 

FICHA DE INSCRIÇÃO

Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil – CMDCA (2015/2017)

Instituição: ______________________________________________________________ 

Tipo: Movimento (  )   Entidade de Atendimento ( ) Entidade de Estudos e Pesquisa (  )  

Endereço Completo: _______________________________________________________

Telefone de contato: _______________________________________________________

Email: __________________________________________________________________

Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________

Representante Legal (Coordenador do Movimento)

Nome: __________________________________________________________________

RG: ______________________ CPF: _________________________________________

Telefone para contato: ____________________ Email:____________________________

 

Indicados para o processo eleitoral 

Nome: __________________________________________________________________

RG: ____________________________CPF: ____________________________________

Telefone para contato: __________________email: _______________________________

Nome: __________________________________________________________________

RG: ____________________________CPF: ____________________________________

Telefone para contato: __________________email: _______________________________

Atividades e/ou principais projetos executados em 2014:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Documentos Apresentados

(  ) Ficha de Inscrição

(  ) Cópia do Registro no CMDCA ou Protocolo de Renovação (para entidades de atendimento)

(  ) Cópia do documento que identifique os dirigentes em exercício

(  ) Lista nominal, assinada e com número de documentos de identidade de, pelo menos 10 (dez) 

integrantes do movimento, da qual conste também o nome de seus dirigentes, com os respectivos 

endereços.

(  ) Outros. Quais ________________________________________________

Pindamonhangaba, ____ de______________ de 2015.

__________________________________________________ 

(Identificação e Assinatura do Representante Legal)

SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGÓCIOS DA  
SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE POLICIA JUDICIARIA DE S. PAULO-INTERIOR 
                      DEITER I – SÃOJOSE DOS CAMPOS 
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ 

DELEGACIA DE POLÍCIA DE DEFESA DA MULHER DE 
PINDAMONHANGABA-SP

Rua Gustavo de Godoy, 409 – Centro- Pindamonhangaba-SP. 
 
 

EDITAL Nº  01/DDM/2015 
 

A Sra. Dra. MARIA ELISABETE BASSI, 
Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Polícia 
de Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, no uso e 
gozo de suas atribuições legais, etc...  

 
       FAZ SABER AO PUBLICO EM GERAL QUE, 
usando de suas atribuições legais que lhe conferem o Art. 27, inciso 
II do Decreto nº 44.448 de 24/11/99 e Resolução SSP-46 de 
21/12/70, o Exmo. Sr. Dr. JOSE FRANCISCO RODRIGUES FILHO, 
Digníssimo Delegado Seccional de Polícia de Taubaté – SP, 
realizará no próximo dia 26 de maio de 2015 às 14:00 hs, nesta 
Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, CORREIÇÃO 
ORDINÁRIA E PERIÓDICA, referente ao primeiro semestre do 
corrente ano. Ficam, pois, convidados todos os funcionários 
sujeitos a fiscalização correicional e demais pessoas interessadas, as 
quais poderão apresentar queixas, reclamações, sugestões, 
atinentes ao serviço policial e/ou administrativos prestados por 
esta Repartição Policial. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente 
Edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. Dado e 
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba aos 27 de 
abril de 2015. Eu,  Lourdes dos Santos Gama , Escrivã de Polícia 
que o digitei. 
 
    REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
 
                              Dra. MARIA ELISABETE BASSI 
                     Delegada de Polícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2° VARA CÍVEL
Rua Alcides Ramos Nogueira n. 780, ., Mombaça - CEP 12421-705, Fone:
(12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0001267-02.2001.8.26.0445
Classe: Assunto: Consignação Em Pagamento - Pagamento em Consignação
Requerente: Maria Aparecida de Oliveira
Requerido: Espolio de Derivaldo Bispo de Souza

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0001267-02.2001.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Cláudia Calles Novellino Ballestero, MM. Juiz(a) de Direito da 2° Vara Cível, do
Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) Maria Gomes da Silva, RG 36.270.403 SSP/SP e Antonio Carlos Gomes da
Silva, RG 18.465.918-8, que lhe foi proposta uma ação de Consignação Em Pagamento por parte
de Maria Aparecida de Oliveira, alegando em síntese que a autora firmou contrato particular de
compromisso de Venda e Compra com o falecido Derivaldo Bispo de Souza, do imóvel com
matrícula nº4528 – lote de terreno 01 da quadra m-2, loteamento Jardim Residencial Araretama
na cidade de Pindamonhangaba/SP, com frente para a rua 28, onde mede 12,00 m, raio de curva
de 19,06 m, no lado direito mede 13,50 m em divisa com a Avenida 12, no lado esquerdo mede
25,00 m em divisa com o lote 02 e nos fundos mede 8,00 m em divisa com o lote 13, com área de
402,40 m². Alegou que efetuou os pagamentos até 08/05/2000, sendo que os demais pagamentos
foram suspensos pela autora, pois os herdeiros do requerido recusaram-se a receber em razão de
processo de arrolamento e demais herdeiros existentes. Requer, após a quitação do débito, seja
outorgada a escritura pública definitiva relativa ao imóvel que lhe foi compromissado à venda
pelo falecido proprietário, ou se necessário, a compulsória. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como
verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.

Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2° VARA CÍVEL
Rua Alcides Ramos Nogueira n. 780, ., Mombaça - CEP 12421-705, Fone:
(12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0001267-02.2001.8.26.0445
Classe: Assunto: Consignação Em Pagamento - Pagamento em Consignação
Requerente: Maria Aparecida de Oliveira
Requerido: Espolio de Derivaldo Bispo de Souza

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0001267-02.2001.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Cláudia Calles Novellino Ballestero, MM. Juiz(a) de Direito da 2° Vara Cível, do
Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) Maria Gomes da Silva, RG 36.270.403 SSP/SP e Antonio Carlos Gomes da
Silva, RG 18.465.918-8, que lhe foi proposta uma ação de Consignação Em Pagamento por parte
de Maria Aparecida de Oliveira, alegando em síntese que a autora firmou contrato particular de
compromisso de Venda e Compra com o falecido Derivaldo Bispo de Souza, do imóvel com
matrícula nº4528 – lote de terreno 01 da quadra m-2, loteamento Jardim Residencial Araretama
na cidade de Pindamonhangaba/SP, com frente para a rua 28, onde mede 12,00 m, raio de curva
de 19,06 m, no lado direito mede 13,50 m em divisa com a Avenida 12, no lado esquerdo mede
25,00 m em divisa com o lote 02 e nos fundos mede 8,00 m em divisa com o lote 13, com área de
402,40 m². Alegou que efetuou os pagamentos até 08/05/2000, sendo que os demais pagamentos
foram suspensos pela autora, pois os herdeiros do requerido recusaram-se a receber em razão de
processo de arrolamento e demais herdeiros existentes. Requer, após a quitação do débito, seja
outorgada a escritura pública definitiva relativa ao imóvel que lhe foi compromissado à venda
pelo falecido proprietário, ou se necessário, a compulsória. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como
verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.

Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Edital Maria Aparecida 2 col por 13 cm 

Termo de Retirratificação n.º 01/2015 – convênio 89/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba”
Objeto: redução de recursos financeiros de custeio por descumprimento de metas contratualizadas 
Valor reduzido R$ 178.464,62
Data de Assinatura: 14/04/2015

prefeiturA MuniCipAl De pinDAMonhAngAbA
eDitAl De notifiCAção

Controle 114/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) GENILSON BASTOS DA SILVA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA KAEMA, S/NR, Bairro MARICA, inscrito no município sob 
as sigla SE12.08.02.026.000, QUADRA O, LOTE 12, 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

CoMuniCADo
sr. luis André de souza Avelino – CTPS 0051107 série 00112 – RJ.
Solicitamos o comparecimento de V. Sa. até o dia 04/05/2015 na Sede do Sindicato Rural de 
Pindamonhangaba, sito a Rua Frederico Machado,65 - Centro Pindamonhangaba-SP, afim de , 
tratarmos de assuntos relacionados ao seu contrato de trabalho.
Sem mais, Rubens Andrade Vilela

prefeiturA MuniCipAl De pinDAMonhAngAbA
ConCurso pÚbliCo nº 02/2012

ConVoCAção
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em 
original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

professor DA reDe MuniCipAl De ensino

Dia 11/05/2015 às 14:00 horas

160º luCiAne freire pAssos
RUA MAESTRO CARLOS GOMES, 164 – SANTANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-290

eDson MACeDo De gouVÊA
seCretÁrio De ADMinistrAção

prefeiturA MuniCipAl De pinDAMonhAngAbA
ConCurso pÚbliCo nº 02/2012

ConVoCAção
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, 
em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

professor DA reDe MuniCipAl De ensino

Dia 11/05/2015 às 14:00 horas

161º gerAlDA MADAlenA De CArVAlho pereirA

AVENIDA MANOEL JOSÉ SIQUEIRA MATTOS, 71 – RES. SANTO ANTONIO
TAUBATÉ – SP
CEP 12072-240

eDson MACeDo De gouVÊA
seCretÁrio De ADMinistrAção

prefeiturA MuniCipAl De pinDAMonhAngAbA
ConCurso pÚbliCo nº 02/2012

ConVoCAção
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em 
original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

professor DA reDe MuniCipAl De ensino

Dia 11/05/2015 às 14:00 horas

162º DAniele CristinA CorteZ borges

RUA ANTONIA SALGADO LESSA, 181 – COND.REAL VILLE – MOMBAÇA 
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12421-710

eDson MACeDo De gouVÊA
seCretÁrio De ADMinistrAção 

prefeiturA MuniCipAl De pinDAMonhAngAbA
ConCurso pÚbliCo nº 02/2012

ConVoCAção
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em 
original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

professor DA reDe MuniCipAl De ensino

Dia 11/05/2015 às 14:00 horas

163º ADriAnA MAriA goMes De CAstilho MoreirA
RUA DALVA DE OLIVEIRA, 101 – BELA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-420

eDson MACeDo De gouVÊA
seCretÁrio De ADMinistrAção

prefeiturA MuniCipAl De pinDAMonhAngAbA
ConCurso pÚbliCo nº 02/2012

ConVoCAção
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em 
original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

professor DA reDe MuniCipAl De ensino

Dia 11/05/2015 às 14:00 horas

164º Milene MoreirA DA silVA

RUA VEREADOR RAFAEL BRAGA, 600 – APTO. 304 – BL. 04 – SANTA CLARA
TAUBATÉ – SP
CEP 12080-080

165º poliAnA Monteiro CorrÊA

AVENIDA VOLUNTÁRIO VITORIANO BORGES, 1088 – SANTA LUZIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-130

eDson MACeDo De gouVÊA
seCretÁrio De ADMinistrAção

prefeiturA MuniCipAl De pinDAMonhAngAbA
eDitAl De notifiCAção

Controle 105/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) PAULO DOMINGOS DA SILVA, 
responsável pelo imóvel situado a AV. 15 DE NOVEMBRO, S/Nº bairro CIDADE NOVA, inscrito 
no município sob as siglas SE13.16.01.004.000, 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

                ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br ou comparecer ao PAT para
                Cadastro Av. Albuquerque Lins, nº 138 – São Benedito – Pindamonhangaba-SP ou 
                na  Av. José Augusto Mesquita, nº 170 – Subprefeitura- Moreira César. O horário de
                segunda à sexta das 8:00 as 16:00 horas, munido de PIS ativo, Carteira de 
               Trabalho, RG E CPF.
               OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO 
               OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

FUNÇÃO 
ALINHADOR DE DIREÇÃO 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (vaga para pessoas com deficiência)
CASEIRO 
MECÂNICO DE AUTOS 
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA 
OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA (BOB CAT) 
OPERADOR DE VENDAS (vaga para pessoas com deficiência)
RECEPCIONISTA DE POUSADA 
TÉCNICO EM GESSO HOSPITALAR 

posto De AtenDiMento pAt Ao trAbAlhADor 
De pinDA/MoreirA CesAr

DATA: 29/04/2015
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O Programa Nosso 
Bairro teve início na sex-
ta-feira (24) e sábado 
(25) no Ouro Verde e na 
Vila São Benedito, onde 
prosseguirá até o dia 23 
de maio. As atividades 
estão sendo realizadas 
nos dois bairros ao mes-
mo tempo, e é grande a 
participação dos mora-
dores.

Nos dias de inscrição, 
a população pôde parti-

cipar de tardes da bele-
za, com corte de cabelo, 
unhas decoradas e mas-
sagem. Diversas moda-
lidades de artesanato, 
atividades esportivas e 
de lazer estão sendo ofe-
recidas.

No Ouro Verde, o pro-
grama está instalado na 
quadra ao lado do centro 
comunitário e, na Vila São 
Benedito, está próximo ao 
campo do Colorado.

Os alunos do curso de 
caseiro, oferecido pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, colocam em 
prática as atividades 
que irão desempenhar 
durante o dia a dia pro-
fissional. Os participan-
tes foram até o Instituto 
Florestal, na sexta-feira 
(24), e cuidaram da lim-
peza de jardins e áreas 
verdes.

O curso oferece téc-
nicas de limpeza e ma-
nutenção de jardins, 
zeladoria e pequenos 
reparos, manutenção de 
piscinas e relações hu-
manas. De acordo com 
o professor do curso, 
Edmundo da Rocha Pra-
tes, os alunos tiveram 
informações sobre tipos 
de plantas, tipos de adu-
bação, podas, cuidados, 
preparo do solo e com-
bate às pragas.

Bairros da cidade recebem serviços de manutenção

As bibliotecas públi-
cas municipais recebem 
a doação de livros de li-
teratura e paradidáticos 
em bom estado de con-
servação.

Na última semana, 
mais 50 livros foram 
recebidos pela biblio-
teca Vereador Rômulo 
Campos D´Arace, entre 
romances, autoajuda, 
técnicos e pedagógicos. 

Títulos como “Jogo Peri-
goso”, “Consiga um au-
mento e Seja promovido 
com rapidez”, “A sombra 
de uma paixão”, “Líder 
24 horas por dia”, “Paz 
e Guerra no Oriente Mé-
dio” e “Equipes movidas 
pela paixão”, entre ou-
tros, integram o acervo.

A equipe das bibliote-
cas agradece todas as do-
ações.

‘Nosso Bairro’ 
segue no 
Ouro Verde 
e na Vila São 
Benedito

BiBliOteca receBe 
dOaçõeS de liVrOS

Pinda qualifica profissionais 
para atuar como caseiros

Neste curso de caseiro, 
também são desenvolvi-
das aulas sobre elétrica, 
alvenaria, hidráulica e 
limpeza de piscinas.

Mônica do Valle, mo-
radora do Andrade, con-
ta que aproveita os cur-

sos sempre que pode, 
porque o conhecimento 
é essencial e hoje em 
dia é necessário ser um 
profissional polivalen-
te. “Além deste curso de 
caseiro, estou fazendo 
os de cuidador de ido-

sos e camareira, porque 
aprendo muitas coisas 
e faço muitas amizades. 
Os cursos são excelentes, 
só não aprende quem não 
quer. Já estou trabalhan-
do e conseguindo renda”, 
disse.

A Prefeitura realiza, 
ininterruptamente, ser-
viços de manutenção 
em toda a cidade. Entre 
os dias 7 e 17 de abril, fo-
ram realizadas limpeza, 
capina, roçada, retirada 
de entulho, aplicação de 
mata-mato e operação 
Pega-tudo em diversos 
bairros.

Roçada e limpeza 
também aconteceram  
na Vila Prado, Praça 
São Paulo, Carangola, 
Jardim Imperial, Cris-
pim, Santana, Bonsu-
cesso, Cruz Grande, 
Bosque, centro, Parque 
São Domingos, San-
ta Luzia, Bairro das 
Oliveiras, Parque das 

Moradores da Vila São Benedito e região durante inscrições para o programa

Nações, Lessa, Jardim 
Imperial, Jardim Eloy-
na, Vitória Parque, 
Santa Cecília, lotea-
mento Yassuda e Vila 
São Paulo.

Roçada, capina 
e limpeza

O serviço de roçada 
foi realizado em locais 
na Vila São Paulo, Beta 
(Triângulo), bairro das 
Campinas, Castolira e 
Palmeiras, e na entra-
da do Maricá.

As equipes de capi-
na e de limpeza atu-
aram no canteiro da 
praça Geraldo da Luz e 
rua Dr. Fontes Junior 
e em diversas ruas do 
Crispim.

A equipe da limpe-
za de vegetação esteve 
nas ruas dos bairros 
Bela Vista, Andrade, 
Mombaça I e da gruta 

da praça Monsenhor 
Marcondes.

Araretama
Diversos serviços 

foram feitos no Arare-
tama: roçada no Posto 
Policial, área verde, 
praça e área interna 
da igreja São Miguel 
Arcanjo, área verde 
na avenida Nicanor 
Ramos Nogueira e ro-
tatória. A varrição foi 
na avenida Nicanor 
Ramos Nogueira, nas 
praças São Miguel Ar-
canjo e José Ezequiel 
da Silva, avenida Be-
nedito Pires César, no 
Arco-Íris (CDHU), e 
avenida Mirabeau An-
tonio Pini, no Nova 
Esperança. A equipe 
da capina esteve na 
rua José Inácio e no 
loteamento Arco Iris 
(CDHU).

Retirada de 
Entulho e aplicação 

de mata-mato
As equipes de reti-

rada de entulho reali-
zaram o serviço nos se-
guintes bairros: Parque 
das Nações, Via Ex-
pressa, Santana, Cris-
pim, Anel Viário (An-
tonio Pinheiro Júnior, 
Maria Áurea, Vila Pra-
do e proximidades do 
CE ‘João do Pulo’, so-
mando 31 caminhões 
de entulho), Andrade, 
Parque Ipê, do Vitória 
Parque ao túnel mo-
lhado, Castolira, Vila 
São Paulo, retirada 
de pneus da Regional 
Leste, Beta, Nova Es-
perança, Araretama e 
Cidade Jardim.

A aplicação de ma-
ta-mato foi em diver-
sas ruas e avenidas nos 

bairros: Ouro Verde, 
Jardim Cristina, Jardim 
Imperial e Quadra Co-
berta.

Pega-tudo
Entre os dias 13 e 18 

de abril, o Pega-tudo re-
alizou capina, varrição e 
limpeza geral nos bairros 
Vila Prado, São Sebastião 
e Parque São Domingos, 
somando 70 caminhões 
de retirada de entulho.

Até dia 30 de abril, 
o Pega-tudo estará no 
Parque do Ipê, São Ju-
das e Santa Luzia. Nesse 
período, a população de-
verá depositar o entulho 
de seus quintais nas cal-
çadas, para que a equipe 
da Prefeitura possa fazer 
a retirada. O Pega-tudo 
é uma importante arma 
contra a dengue, pois 
acaba com os criadouros 
do mosquito.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Roçada na 
praça do Lessa

Livros em bom estado podem ser doados

Divulgação

Alunos colocaram em prática os conhecimentos adquiridos
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VARIEDADES

De 1º a 3 de maio, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza o 1º Fes-
tival Tropeiro do Vale do 
Paraíba, na Fazenda Co-
ruputuba. Com atrações 
culturais e gastronômicas, 
o festival visa incentivar 
o turismo rural, o resgate 
da cultura tropeira, gas-
tronômica e cultural e a 
promoção do turismo lo-
cal, com o envolvimento 
das comitivas da região do 
Vale do Paraíba.

O festival começa nesta 
sexta-feira (1º/5), a partir 
das 18h30, quando será 
realizada a abertura ofi -
cial. Em seguida, a fi nal 
do concurso Rainha dos 
Tropeiros, que conta com 
representantes de Pinda e 
cidades da região. A noite 
será encerrada com show 
da banda Rodeio. No sába-
do, as atrações começam 
ao meio-dia, com o almoço 
tropeiro, ao som de César 
& Banda. Na sequência, 
haverá show com Heron 
e Heitor, Congada de Pin-
damonhangaba, Roda de 
Viola, Show com Mont Bel 
e Daniel, encerrando a noi-
te com show da Orquestra 

de Viola da Fundação Cul-
tural Cassiano Ricardo, de 
São José dos Campos.

O domingo (3) começa 
com a cavalgada, saindo 
de dois locais: Hípica Vi-
gilato, no Jardim Cristi-
na, e Lazinho, em Moreira 
César. As cavalgadas se 
encontrarão na festa para 
a missa sertaneja com o 
padre Gonçalves, tendo a 
participação especial da 
Banda Exalta Cristo e da 
cantora Fernanda Silva, 
da Canção Nova. Haverá, 
ainda, show com Trio Cai-
pira, apresentação de Ca-
tira de Monteiro Lobato, 
Roda de Viola com as co-
mitivas do Vale e, encer-
rando o Festival, show da 
Banda Orgulho Caipira, 
de Lagoinha.

Gastronomia e 
participação

Além da programação, 
o festival apresentará uma 
gastronomia típica varia-
da, com alimentos como 
arroz tropeiro, arroz car-
reteiro, feijão tropeiro, 
churrasco fogo de chão, 
bife na chapa, quirera, 
bisteca de porco, torres-
mo, café tropeiro, bolo de 

Mais do que ser um 
opção turística na área 
gastronômica em Pinda-
monhangaba, o Pesqueiro 
Truta Azul, no Ribeirão 
Grande, também vem re-
cebendo grupos de alunos 
do Ensino Superior para 
conhecerem as técnicas da 
criação de trutas.

Um desses grupos que 
esteve visitando o local foi 
o do curso de Veterinária, 
da Faculdade Anhembi 
Morumbi, da capital pau-
lista. Mais de 200 alunos 
tiveram a oportunidade 
de visitar os seis tanques 
de criação de truta, além 
de complementar as infor-
mações teóricas desenvol-
vidas em sala de aula.

Para o professor do curso 
que acompanhou os grupos, 
Luciano Polaquini, a visita 
faz parte da Disciplina Ba-
ses da Criação Animal, para 
alunos do 3º semestre de 
Veterinária. “Entendemos 
que participar enriquece 
ainda mais as informações 
teóricas”, disse. Salientou 
ainda que essa vivência é 
muito enriquecedora para 
os alunos que, mesmo es-
tudando em uma capital, 
saem da faculdade com no-
vas experiências.

Todos os grupos são re-
cepcionados pelo proprie-
tário João Benedito dos 
Santos, que mostrou todas 
as etapas da criação de alta 
qualidade no sabor, que 

agrega características como 
baixo teor de gordura. “Es-
sas visitas acabam se tor-
nando uma oportunidade 
de recepcionar novos visi-
tantes no restaurante, mas 
também consolidar nossa 
posição de uma das proprie-
dades referência na produ-
ção de trutas”, afi rmou.

Segundo ele, atual-
mente são produzidas seis 
toneladas do peixe por 
mês, comercializados sem 
qualquer corte principal-
mente para empresas que 
depois do corte, revendem 
ao consumidor fi nal.

O prefeito de Pindamo-
nhangaba também parti-
cipou da visita de um dos 
grupos e também apoiou a Na manhã de sábado 

(25), na praça Monsenhor 
Marcondes, a cidade ce-
lebrou o Dia do Chorinho 
e o público pôde conferir 
apresentações dos grupos 
Só para Recordar e Cho-
rando na Feira. No mes-
mo dia, alunos da Escola 
de Dança Mônica Alva-
renga apresentaram o I 
Mova-se Cultural, em co-
memoração ao Dia Inter-
nacional da Dança.

Valquíria Gonçalves, 
vocalista e percussionista 
do grupo Só para Recor-
dar, conta que a apresen-
tação em comemoração 
ao Dia do Chorinho foi  
muito especial, porque foi 
em homenagem ao funda-
dor do grupo, mestre Chi-
quito, morto há dois anos. 
“A manhã de sábado foi 

1º Festival Tropeiro do Vale do 
Paraíba será neste final de semana

Sexta-feira (1o/5)

18h30 - Abertura ofi cial
19h - Concurso Rainha dos Tropeiros
21h - Show com Banda Rodeio

Sábado (2)

12h - Almoço tropeiro ao som de César & Banda
14h - Show com Heron e Heitor
15h - Congada de Pindamonhangaba
15h30 às 18h30 - Roda de Viola, com violeiros das Comiti-

vas do Vale
18h30 - Show com Mont Bel e Daniel
21h - Show com Orquestra de Viola da Fundação Cultural 

Cassiano Ricardo, de São José dos Campos

Domingo (3)

8h30 - Cavalgada - Saída da Hípica Vigilato (av. Dr. Antonio 
Pinheiro Jr, 1.300, Jardim Cristina) e Lazinho (rua Jossei Toda, 
838, Mantiqueira - Moreira César) com destino à Fazenda Coru-
putuba, estrada Municipal Coruputuba, 1330, Distrito de Moreira 
César

11h - Missa Sertaneja com Padre Gonçalves, com participa-
ção especial da Banda Exalta Cristo e Fernanda Silva

12h30 - Show com cantora sertaneja da Canção Nova, Fer-
nanda Silva - Comitiva Sertão de Deus

13h30 - Show com o Trio Caipira (Yolanda do Zé Bé)
14h30 - Apresentação de Catira - União Lobatense, de Mon-

teiro Lobato
15h30 às 16h30 - Roda de Viola, com violeiros das comitivas 

do Vale
16h - Show com Banda Orgulho Caipira, de Lagoinha

Programação
Opções gastronômicas, com pratos típicos, estarão entre destaques do festival

Para o prefeito, as visitas enriquecem o aprendizado dos alunos

fubá, paçoca, doces típi-
cos, milho verde, pamo-
nha e muito mais.

Diversas cidades da re-
gião confi rmaram presen-
ça, tanto na parte gastronô-
mica quanto na cavalgada, 
como Taubaté, Tremembé, 
Jambeiro, Piquete, Potim, 
Lagoinha, Guaratinguetá, 
Cachoeira Paulista, Apare-

cida, Monteiro Lobato, São 
Bento do Sapucaí, entre 
outras cidades, muitas do 
sul de Minas Gerais.

O festival tem entrada 
gratuita e a Fazenda Co-
ruputuba fi ca na estrada 
Municipal Coruputuba, 
1330, sentido Pinda/Mo-
reira César (segunda en-
trada da fazenda). 

Propriedade turística é 
referência em criação de trutas

População comemora 
Dia do Chorinho

muito especial para todos 
nós do grupo, nos emocio-
namos bastante. O grupo 
gosta de se apresentar em 
Pinda porque o público é 
receptivo”.

Rosângela Souza Lei-
te, dona de casa, conta 
que foi ao centro para 

fazer outras atividades, 
mas quando passou pela 
praça ouviu o som e resol-
veu fi car e acompanhar as 
apresentações. “Eu adoro 
música e o Chorinho é ex-
celente e com isto o públi-
co conhece este estilo mu-
sical maravilhoso”.

A população elogiou as atrações culturais na praça 

Divulgação

Divulgação

iniciativa. “Temos a chan-
ce de também evidenciar 
que a administração – 
por meio de uma parceria 
com o Departamento de 
Turismo – vem criando 
oportunidades para o de-
senvolvimento turístico 
das propriedades turísti-
cas da cidade”, disse.

Divulgação
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polícia indicia culpados 
após investigação

Os autores da tentativa de roubo na rua 
Vitório Basso, às 18h10, do dia 2 de março 
deste ano, foram identificados. Eles foram 
fotografados durante a ação. Os responsá-
veis foram interrogados e indiciados. O caso 
está sendo encaminhado para a Justiça. 

Responsável por 
crime é identificado

Uma investigação da Polícia Civil revelou 
o autor de um roubo ocorrido na rua Pro-
fessora Angelina Boueri, no bairro Campos 
Maia, na noite do dia 20 de fevereiro. A polí-
cia devolveu o celular para a vítima e o autor 
está sendo julgado pela Justiça Criminal.

Investigação identifica 
autor de roubo

A Polícia Civil investigou um roubo ocor-
rido na avenida Dr. Francisco Lessa Júnior, 
dia 10 de fevereiro e identificou o autor. Os 
agentes recuperaram o celular e o devolve-
ram à vítima. O autor responde à Justiça Cri-
minal.

Finalizando a programa-
ção, no dia 20 de maio, a 
cidade recebe a visita da 
Carreta Loja Modelo, que 
ficará estacionada em fren-
te à Prefeitura. Com 55 m², 
o espaço consiste em uma 
loja conceito que traz ao 
público as novas tecnolo-
gias do mercado de varejo 
e moda, além das principais 
tendências do visual mer-
chandising.

Com visitas guiadas por 
consultores, os empresários 
e futuros empreendedo-
res do setor de vestuário e 
acessórios poderão conhe-
cer as melhores práticas 
para organização e layout 
do estabelecimento. No 
local, são tratados tópicos 
como iluminação, disposição 
dos produtos, vitrine, preci-
ficação e outras técnicas de 
merchandising para tornar o 
negócio mais atrativo.

O Escritório Regional do Se-
brae-SP vai realizar em Pinda-
monhangaba, durante o mês de 
maio, uma série de atividades 
voltadas para o desenvolvimento 
de empresários do comércio. A 
ação tem o apoio da Prefeitura, 
Senac, Senai, Acip e Sincomércio 
e contará com visitas nos esta-
belecimentos, Workshop sobre 
Inovação e a presença da Carreta 
Loja Modelo.

A ação começa na próxima 
segunda-feira (4) com o Sebrae 

Visita, quando  os consultores 
e analistas do Sebrae-SP per-
correrão as áreas comerciais 
do município, visitando os em-
preendimentos e levando in-
formações sobre os principais 
aspectos da gestão empresarial, 
como: planejamento, finanças, 
vendas, marketing e qualidade 
no atendimento.

No dia 12 de maio, acontece 
o Workshop “Encontro sobre 
Inovação”, no auditório do Se-
nai. O evento vai contar com 

duas palestras voltadas para a 
melhoria visual e organizacio-
nal dos estabelecimentos. A pri-
meira apresentação será sobre 
‘Visual Merchandising’, com  
especialista do Senac, Victória 
Balady.

Em seguida será a vez das 
consultoras do Sebrae-SP, Eri-
ka Miguel e Tamares Ferreira, 
falarem sobre disposição de 
produtos na palestra ‘Loja or-
ganizada vende mais’.  As vagas 
são limitadas e as inscrições de-

vem ser feitas pelo telefone (12) 
3132-6777.

Na capacitação os participan-
tes aprenderão como conquistar 
os clientes com uma distribui-
ção mais estratégica dos itens 
nas vitrines e prateleiras, a fim 
de tornar os produtos mais visí-
veis e atrativos. “Muitos clientes 
acabam por não comprar alguns 
produtos porque simplesmente 
não conseguiram visualizá-los 
no estabelecimento”, disse Ta-
mares Ferreira.

As atividades contarão com visitas nos estabelecimentos, Workshop sobre Inovação e a presença da Carreta Loja Modelo

Sebrae Visita
Data: 4 a 29 de maio
horário: 10 às 16 horas
Local: centro e áreas comerciais

Workshop Encontro
sobre Inovação
Data: 12 de maio
horário: 18 às 21 horas
Local: Senai pindamonhangaba 
(Av. Abel Correa guimarães, 
971 - Jardim Resende)

Carreta Loja Modelo 
Pindamonhangaba
Data: 20 a 22 de maio
horário: 10 às 18 horas
Local: Av. n. Sra. do Bom 
Sucesso, nº 1.400, Alto 
Cardoso – pindamonhangaba 
(no estacionamento da 
prefeitura)

LojA ModeLo

progrAMAção

PoLÍcIa CorINthIANS CoMPLEtA 85 ANoS

O Corinthians Futebol Clube completa 
85 anos nesta sexta-feira (1º/5). O clube 
do Alto Cardoso vai realizar uma grande 
festa para os associados e a principal atra-
ção do dia será o jogo entre os veteranos 
do Timão, que tradicionalmente jogam 
aos sábados à tarde, contra os atuais cam-
peões do Cinquentão, às 9 horas, dentre 
outras partidas festivas.

De acordo com o presidente do Corin-

thians, Renatinho, será um grande even-
to para a fiel torcida. “É uma data come-
morativa muito especial para todos nós e 
para Pindamonhangaba. O Corinthians é 
um dos times mais tradicionais da região 
e muito importante para o futebol do mu-
nicípio. Trata-se de uma agremiação acos-
tumada a grandes conquistas, como o bi-
campeonato Amador do Estado em 1981 e 
1982, dentre tantos outros títulos”.

LigA de 
FutsAL FAz 
Aniversário 
no sábAdo

outra instituição es-
portiva que faz aniversá-
rio neste final de semana 
é a Liga Pindamonhanga-
bense de Futsal, que vai 
comemorar 32 anos neste 
sábado (2). Segundo o 
presidente da Liga, Bene-
dito José Coelho, o Pinta-
do, os parabéns são para 
todos os clubes e atletas 
do município que dispu-
tam competições e fazem 
a alegria da torcida.

Pintado lembrou que 
a liga foi fundada pelo 
jornalista e desportis-
ta Aércio Muassab. “Ele 
iniciou todo processo de 
organização do futsal e 
também do futebol em 
Pindamonhangaba e 
depois me convidou para 
dar continuidade a este 
trabalho”, finalizou

Comemoração acontece na sede do clube

Divulgação

Divulgação



Pindamonhangaba 30 dE abril dE 2015Tribuna do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA                     

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

28/04/2015

Exercício de 2015

14:46:58

Março / 2015

NO PERÍODO ACUMULADO

ARRECADADO

DISCRIMINAÇÃO

RECEITAS

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

IMPOSTOS MUNICIPAIS

1.1.1.2.02.01.00 - Imposto s/ Propriedade Predial Urbana 5.723.070,005.376.697,73

1.1.1.2.02.02.00 - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana 3.536.072,053.249.808,12

1.1.1.2.04.31.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho 1.831.234,35537.846,63

1.1.1.2.04.34.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos 57.331,8818.548,85

1.1.1.2.08.00.00 - Imp s/ a Trasmissão "Inter Vivos"  de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis 1.079.429,82424.420,51

1.1.1.3.05.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 7.825.977,582.368.878,55

1.9.1.1.38.00.00 - Multas e Juros do Imp.s/ a Propriedade Territ.Urbana - IPTU 1.127,331.119,65

1.9.1.1.39.00.00 - Multas e Juros do Imp.s/ a Transf.de Bens Imóveis - ITBI 178,571,13

1.9.1.1.40.00.00 - Multas e Juros do Imp.s/ Serviços - ISS 1.739,31150,16

1.9.1.3.11.00.00 - Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/Prop.Territ.Urbana - IPTU 520.222,16205.923,60

1.9.1.3.13.00.00 - Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/ Serviços - ISS 84.895,1728.696,57

1.9.3.1.11.00.00 - Receita da Div.Ativa do Imposto s/ a Propr. Territorial Urbana - IPTU 1.240.261,35470.978,83

1.9.3.1.13.00.00 - Receita da Div.Ativa do Imposto s/ Serviços - ISS 217.350,5676.301,77

12.759.372,10 22.118.890,13

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1.7.2.1.01.02.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 15.409.690,294.144.688,49

1.7.2.1.01.05.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 348.266,711.134,46

1.7.2.1.36.00.00 - Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,010,00

4.145.822,95 15.757.957,01

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

1.7.2.2.01.01.00 - Cota-Parte do ICMS 34.446.883,6115.195.302,43

1.7.2.2.01.02.00 - Cota-Parte do IPVA 13.646.218,603.094.765,55

1.7.2.2.01.04.00 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação 287.719,7573.990,96

18.364.058,94 48.380.821,96

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

25% DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS À APLICAR

35.269.253,99 86.257.669,10

8.817.313,50 21.564.417,28

Página: 1SIAP - Módulo Controle de Execuçao Orçamentaria: 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA                     

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

28/04/2015

Exercício de 2015

14:46:58

Março / 2015

NO PERÍODO ACUMULADO

ARRECADADO

DISCRIMINAÇÃO

RECEITAS

RECURSOS ADICIONAIS (100%)

01  - TESOURO

200 0000.  - EDUCAÇÃO

1.3.2.5.01.05.00 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE 2.586,82 13.559,6301 200 0000.

2.586,82 13.559,63TOTAL DA APLICAÇÃO: 200 0000.  - EDUCAÇÃO

2.586,82 13.559,63TOTAL DO RECURSO: 01  - TESOURO

02  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

200 0000.  - EDUCAÇÃO

1.3.2.5.01.99.05 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Merenda Estadual 0,00 0,0402 200 0000.

0,00 0,04TOTAL DA APLICAÇÃO: 200 0000.  - EDUCAÇÃO

211 0000.  - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.3.2.5.01.99.15 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Educação Infantil 1.883,61 4.937,4802 211 0000.

1.883,61 4.937,48TOTAL DA APLICAÇÃO: 211 0000.  - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

1.7.6.2.02.02.00 - Auxílio Transporte de Alunos 413.400,00 826.800,0002 220 0000.

413.400,00 826.800,00TOTAL DA APLICAÇÃO: 220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

221 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.3.2.5.01.99.06 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Transporte de Alunos 3.723,11 7.398,8702 221 0000.

3.723,11 7.398,87TOTAL DA APLICAÇÃO: 221 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
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261 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

1.7.2.4.01.00.00 - Transferência de Recursos do Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica e de Valor.dos Profissionais da Educação - 4.828.924,93 10.029.224,4002 261 0000.

4.828.924,93 10.029.224,40TOTAL DA APLICAÇÃO: 261 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

262 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

1.7.2.4.01.00.00 - Transferência de Recursos do Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica e de Valor.dos Profissionais da Educação - 0,00 2.264.742,3902 262 0000.

0,00 2.264.742,39TOTAL DA APLICAÇÃO: 262 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

263 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.3.2.5.01.02.00 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB 25.529,34 53.482,0402 263 0000.

25.529,34 53.482,04TOTAL DA APLICAÇÃO: 263 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

5.273.460,99 13.186.585,22TOTAL DO RECURSO: 02  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

05  - CONVÊNIOS FEDERAIS

200 0000.  - EDUCAÇÃO

1.3.2.5.01.99.03 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Pnae 2.490,76 10.485,3805 200 0000.

1.7.2.1.35.03.00 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 0,00 239.388,0005 200 0000.

2.490,76 249.873,38TOTAL DA APLICAÇÃO: 200 0000.  - EDUCAÇÃO

210 0000.  - ENSINO INFANTIL

2.4.2.1.99.03.00 - Convênio FNDE - Construção Creche 664.999,98 664.999,9805 210 0000.

664.999,98 664.999,98TOTAL DA APLICAÇÃO: 210 0000.  - ENSINO INFANTIL

211 0000.  - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.3.2.5.01.99.07 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Educação Infantil 10.759,90 26.594,1305 211 0000.

10.759,90 26.594,13TOTAL DA APLICAÇÃO: 211 0000.  - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
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220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

1.7.2.1.35.01.00 - Transferências do Salário-Educação 536.463,69 2.498.137,7805 220 0000.

1.7.2.1.35.04.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 0,00 12.996,1205 220 0000.

2.4.2.1.99.14.00 - Convênio Construção Quadra Poliesportiva Liberdade 0,00 32.389,5005 220 0000.

536.463,69 2.543.523,40TOTAL DA APLICAÇÃO: 220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

221 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.3.2.5.01.99.02 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Qese 105.491,94 274.867,5105 221 0000.

1.3.2.5.01.99.04 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Pnate 48,56 187,1705 221 0000.

1.3.2.5.01.99.13 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Ensino Fundamental 6.176,13 16.904,6505 221 0000.

111.716,63 291.959,33TOTAL DA APLICAÇÃO: 221 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.326.430,96 3.776.950,22TOTAL DO RECURSO: 05  - CONVÊNIOS FEDERAIS

6.602.478,77 16.977.095,07TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS (100%)

TOTAL DOS RECURSOS À APLICAR NO ENSINO 15.419.792,27 38.541.512,34

VALOR RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

9.5.1.7.21.01.02 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM -828.937,66 -3.081.937,90

9.5.1.7.21.01.05 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR -226,88 -69.653,32

9.5.1.7.22.01.01 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS -3.039.060,48 -6.889.376,69

9.5.1.7.22.01.02 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -618.953,11 -2.729.243,69

9.5.1.7.22.01.04 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação -14.798,20 -57.543,96

TOTAL DO VALOR RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -4.501.976,33 -12.827.755,56

Página: 4SIAP - Módulo Controle de Execuçao Orçamentaria: 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA                     

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

28/04/2015

Exercício de 2015

14:46:58

Março / 2015

NO PERÍODO ACUMULADO

EMPENHADA

DISCRIMINAÇÃO ACUMULADOPERÍODO ACUMULADO

LIQUIDADA PAGA

DESPESAS

DESPESAS GERAIS COM ENSINO

FUNÇÃO: 12 - Educação COM SUBFUNÇÕES TÍPICAS DO ENSINO

12  - Educação

361  - Ensino Fundamental

01  - TESOURO

220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 60.793,66 175.253,09 60.793,66 175.253,09 175.253,09361 01 220 0000.12

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.835,96 55.121,62 18.835,96 55.121,62 36.285,66361 01 220 0000.12

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 1.201,18 2.994,78 1.201,18 2.994,78 2.994,78361 01 220 0000.12

3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 46.351,92 15.450,64 46.351,92 46.351,92361 01 220 0000.12

3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 72.455,94 72.455,94 8.050,66 8.050,66 8.050,66361 01 220 0000.12

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.150,00 5.455,00 675,00 4.705,00 4.705,00361 01 220 0000.12

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 320.552,77 1.034.809,65 188.582,80 628.768,56 598.272,44361 01 220 0000.12

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.362,67 232.113,86 48.948,67 115.769,86 94.183,86361 01 220 0000.12

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 409.400,50 5.545.302,55 1.205.134,57 1.708.453,43 1.545.846,93361 01 220 0000.12

3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 60.881,85 211.152,77 60.881,85 211.152,77 211.152,77361 01 220 0000.12

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES -582.936,00 3.749.070,15 100.117,12 631.833,32 631.833,32361 01 220 0000.12

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.844,15 117.844,15 52.000,00 52.000,00 52.000,00361 01 220 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 455.542,68 11.247.925,48 1.760.672,11 3.640.455,01 3.406.930,43220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DO RECURSO: 455.542,68 11.247.925,48 1.760.672,11 3.640.455,01 3.406.930,4301  - TESOURO

02  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 7.680,00 3.383.328,81 266.149,95 266.149,95 256.029,40361 02 220 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 7.680,00 3.383.328,81 266.149,95 266.149,95 256.029,40220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL
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261 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.507.890,76 5.579.260,30 1.506.654,49 5.578.024,03 5.578.024,03361 02 261 0000.12

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 487.490,89 1.751.173,19 487.490,89 1.751.173,19 1.263.682,30361 02 261 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 1.995.381,65 7.330.433,49 1.994.145,38 7.329.197,22 6.841.706,33261 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

262 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 308.961,76 933.551,36 307.798,71 931.668,57 929.935,31361 02 262 0000.12

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96.903,62 292.364,87 96.903,62 292.364,87 195.461,25361 02 262 0000.12

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 3.340,03 11.553,91 3.340,03 11.553,91 11.553,91361 02 262 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 409.205,41 1.237.470,14 408.042,36 1.235.587,35 1.136.950,47262 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

264 2014.  - EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MAGISTÉRIO

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 37.922,65 37.922,65 37.922,65 37.922,65 37.922,65361 02 264 2014.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 37.922,65 37.922,65 37.922,65 37.922,65 37.922,65264 2014.  - EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO 

TOTAL DO RECURSO: 2.450.189,71 11.989.155,09 2.706.260,34 8.868.857,17 8.272.608,8502  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

05  - CONVÊNIOS FEDERAIS

220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1.740,00 1.740,00 0,00 0,00 0,00361 05 220 0000.12

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 2.249.889,93 3.522.071,93 50.990,52 50.990,52 50.990,52361 05 220 0000.12

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 2.108.892,32 51.391,74 104.246,90 104.246,90361 05 220 0000.12

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00361 05 220 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 2.251.629,93 5.932.704,25 102.382,26 155.237,42 155.237,42220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DO RECURSO: 2.251.629,93 5.932.704,25 102.382,26 155.237,42 155.237,4205  - CONVÊNIOS FEDERAIS

5.157.362,32 29.169.784,82 4.569.314,71 12.664.549,60 11.834.776,70TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 361  - Ensino Fundamental

365  - Educação Infantil

01  - TESOURO
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210 0000.  - ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 631.629,51 2.210.785,00 630.165,87 2.209.321,36 2.207.069,30365 01 210 0000.12

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 198.467,91 690.822,00 198.467,91 690.822,00 492.354,09365 01 210 0000.12

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 1.148,42 3.872,81 1.148,42 3.872,81 3.872,81365 01 210 0000.12

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 45.406,65 0,00 39.245,15 39.245,15365 01 210 0000.12

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 382.936,00 557.603,28 10.961,01 31.063,91 31.063,91365 01 210 0000.12

3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 40.587,90 140.768,52 40.587,90 140.768,52 140.768,52365 01 210 0000.12

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 1.814.705,40 284.154,59 510.694,69 510.694,69365 01 210 0000.12

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00365 01 210 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 1.254.769,74 5.468.113,66 1.169.635,70 3.629.938,44 3.429.218,47210 0000.  - ENSINO INFANTIL

TOTAL DO RECURSO: 1.254.769,74 5.468.113,66 1.169.635,70 3.629.938,44 3.429.218,4701  - TESOURO

02  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

261 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 85.019,45 310.616,73 85.019,45 310.616,73 310.616,73365 02 261 0000.12

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.900,84 97.193,16 26.900,84 97.193,16 70.292,32365 02 261 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 111.920,29 407.809,89 111.920,29 407.809,89 380.909,05261 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

TOTAL DO RECURSO: 111.920,29 407.809,89 111.920,29 407.809,89 380.909,0502  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

05  - CONVÊNIOS FEDERAIS

210 0000.  - ENSINO INFANTIL

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 4.038.722,98 5.384.964,00 0,00 0,00 0,00365 05 210 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 4.038.722,98 5.384.964,00 0,00 0,00 0,00210 0000.  - ENSINO INFANTIL

TOTAL DO RECURSO: 4.038.722,98 5.384.964,00 0,00 0,00 0,0005  - CONVÊNIOS FEDERAIS

5.405.413,01 11.260.887,55 1.281.555,99 4.037.748,33 3.810.127,52TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 365  - Educação Infantil

40.430.672,37 5.850.870,70 16.702.297,93 15.644.904,2210.562.775,33TOTAL DA FUNÇÃO: 12  - Educação

TOTAL DAS DESPESAS GERAIS COM ENSINO 10.562.775,33 40.430.672,37 5.850.870,70 16.702.297,93 15.644.904,22
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RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 12.293.966,79

TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 12.347.448,83

53.482,04RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL

MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)

12.347.448,83

7.408.469,30

RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

12.827.755,56

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS RETENÇÕES

12.347.448,83 12.827.755,56

DESPESAS BRUTAS COM FUNDEB

MAGISTÉRIO (60%)

OUTRAS DESPESAS (40%)

TOTAL DO FUNDEB

2.107.301,94 7.738.243,38 2.106.065,67 7.737.007,11 7.222.615,38

409.205,41 1.237.470,14 408.042,36 1.235.587,35 1.136.950,47

20,38 % 72,69 % 20,36 % 72,67 % 67,70 %

17,07 % 62,67 % 17,06 % 62,66 % 58,49 %

3,31 % 10,02 % 3,30 % 10,01 % 9,21 %

8.359.565,858.972.594,462.514.108,038.975.713,522.516.507,35

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

EMPENHADA EMPENHADA LIQUIDADA LIQUIDADA PAGA

NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO) 

(PERDA) -480.306,73

DEDUÇÕES DAS DESPESAS

DESPESAS COM APONSENTADOS (3.1.90.01)

DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)

MAGISTÉRIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,000,000,000,000,00

DESPESAS COM APONSENTADOS (3.1.90.01)

DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)

OUTRAS DESPESAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,000,000,000,000,00

DESPESAS LÍQUIDAS COM FUNDEB

MAGISTÉRIO (60%)

OUTRAS DESPESAS (40%)

TOTAL DO FUNDEB

2.107.301,94 7.738.243,38 2.106.065,67 7.737.007,11 7.222.615,38

409.205,41 1.237.470,14 408.042,36 1.235.587,35 1.136.950,47

20,38 % 72,69 % 20,36 % 72,67 % 67,70 %

17,07 % 62,67 % 17,06 % 62,66 % 58,49 %

3,31 % 10,02 % 3,30 % 10,01 % 9,21 %

8.359.565,858.972.594,462.514.108,038.975.713,522.516.507,35

MARIA APARECIDA PEDROSO ROCHA PENA

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CPF: 162.729.758-80

VITO ARDITO LERÁRIO

PREFEITO MUNICIPAL

RG: 2650953

BENEDITO DONIZETTE DOS SANTOS

CONTADOR

CRC: 143626/O-4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA                     

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

28/04/2015

Exercício de 2015

14:46:58

Março / 2015

DESPESAS BRUTAS APLICADAS NO ENSINO

APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL

APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIAS APLICADA NO ENSINO

1.254.769,74 5.468.113,66 1.169.635,70 3.629.938,44 3.429.218,47

455.542,68 11.247.925,48 1.760.672,11 3.640.455,01 3.406.930,43

17,61 % 34,25 % 21,07 % 23,30 % 22,80 %

3,56 % 6,34 % 3,32 % 4,21 % 3,98 %

1,29 % 13,04 % 4,99 % 4,22 % 3,95 %

12,76 % 14,87 % 12,76 % 14,87 % 14,87 %

DEDUÇÕES DAS DESPESAS

( - ) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO INFANTIL

FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO

TOTAL DAS DEDUÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,63 % 3,85 % 5,64 % 3,85 % 4,56 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

5,63 % 3,85 % 5,64 % 3,85 % 4,56 %

DESPESAS LIQUIDAS APLICADAS NO ENSINO

APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL

APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA APLICADA NO ENSINO

1.254.769,74 5.468.113,66 1.169.635,70 3.629.938,44 3.429.218,47

455.542,68 11.247.925,48 1.760.672,11 3.640.455,01 3.406.930,43

11,98 % 30,40 % 15,44 % 19,45 % 18,24 %

3,56 % 6,34 % 3,32 % 4,21 % 3,98 %

1,29 % 13,04 % 4,99 % 4,22 % 3,95 %

7,14 % 11,02 % 7,13 % 11,02 % 10,31 %

( - ) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

12.827.755,56

19.663.904,4620.098.149,01

12.827.755,564.501.976,33

7.432.284,1429.543.794,70

12.827.755,564.501.976,33

6.212.288,75

1.985.468,98

1.985.468,98 3.318.253,27

3.318.253,27 1.987.868,30

1.987.868,30 3.321.372,33 3.934.400,94

3.934.400,943.321.372,33

2.516.507,35

4.226.819,77

9.509.502,29

26.225.541,43 5.444.415,84 16.776.776,68 15.729.503,52

8.893.354,629.506.383,232.514.108,03

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

EMPENHADA EMPENHADA LIQUIDADA LIQUIDADA PAGA

NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO

DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO

ARRECADAÇÃO

NO PERÍODO ACUMULADORECEITAS DE IMPOSTOS

IMPOSTOS MUNICIPAIS

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

12.759.372,10 22.118.890,13

4.145.822,95 15.757.957,01

48.380.821,9618.364.058,94

VALOR A APLICAR

NO PERÍODO ACUMULADOAPLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

25% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTO 8.817.313,50 21.564.417,28

TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS 86.257.669,1035.269.253,99

(-) RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 12.827.755,564.501.976,33

TOTAL LÍQUIDO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS 30.767.277,66 73.429.913,54

MARIA APARECIDA PEDROSO ROCHA PENA

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CPF: 162.729.758-80

VITO ARDITO LERÁRIO

PREFEITO MUNICIPAL

RG: 2650953

BENEDITO DONIZETTE DOS SANTOS

CONTADOR

CRC: 143626/O-4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  08/05/2015 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

130º KATIA GODOI DAVID SOUZA
AVENIDA FRANCISCO FERNANDO MOREIRA, 27 – RESIDENCIAL AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-770

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  08/05/2015 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

131º SUELY FRANCISCO SOARES
AVENIDA ESPANHA, 724 – PASIN
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12610-450

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia 08/05/2015 às 14:00 horas

AUXILIAR DE CLASSE

21º GERUSA JANETE DAMACENO
ESTRADA LUIZA FERNANDES MIRANDA, 01 – RIBEIRÃO GRANDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12404-019

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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variedades
‘Caridade e Amor’ mantém 
comemorações do centenário

Dia Mês  Expositor  obra
  28 maio  João luiz n. ramos nosso lar
  25 Junho  Paula guimarães os mensageiros
  30 Julho  Carlos mesquita  missionários da luz
  27 agosto  Tiago Fonseca  obreiros da Vida eterna
  24 Setembro Carlos abranches no mundo maior
  29 outubro guilherme azeredo agenda Cristã
  26 novembro marina Ferri  libertação

A Escola Estadual Yolanda Bueno 
de Godoy recebeu, no último sábado 
(25), cerca de 350 pessoas da comuni-
dade para informações sobre a dengue 
– causas, sintomas e tratamento.

A atividade orientou a população para 
que no futuro existam cidadãos mais 
conscientes e que problemas como os de 
hoje não se repitam.

A escola organizou o evento em 
parceria com o PSF – Programa de 
Saúde da Família – do bairro Cidade 

Nova. Houve apresentação de peças 
teatrais e palestras com dicas de como 
evitar focos da dengue, em compro-
misso com a comunidade.

Para a direção da escola, professo-
res e alunos, a ação foi fundamental 
para esclarecimentos sobre o mosquito 
transmissor da doença e sobre a própria 
doença.

Escola ‘YolanDa buEno’ 
DEbatE sobrE água E DEnguE

MAriA FErNANdA MuNHoz
* * *

Mais de 300 pessoas parti-
ciparam da palestra com o es-
critor Carlos Baccelli, realizada 
no domingo (26), em comemo-
ração ao centenário do Centro 
Espírita Caridade e Amor ‘An-
dré Luiz’. A palestra ocorreu na 
instituição parceira, Casa Tran-
sitória Fabiano de Cristo, que 
possui instalações mais amplas 
para receber o público.

Pela primeira vez em Pinda-
monhangaba, Baccelli contou 
que tem vários amigos na cida-
de, que conheceu em uberaba, 
quando trabalhava com Chico 
Xavier e que tinha muita von-
tade de visitar o município. Por 
conta do sucesso do evento, Bac-
celli foi convidado a retornar, no 
ano que vem, para a realização 
de um seminário, onde mais 
pessoas poderão participar.

Workshop sobrE as obras DE anDré luiz

Próximas comemorações

Em continuidade às come-
morações do centenário, o ‘Ca-
ridade e Amor’ dará início, no 
dia 28 de maio, ao workshop so-
bre as obras de André Luiz, com 
a palestra de João Luiz ramos, 
sobre a obra ‘Nosso Lar’. os en-
contros serão realizados men-
salmente, até novembro, sem-

pre das 20 às 22 horas, na sede 
do ‘Caridade e Amor’, que fica 
na rua dr. Gustavo de Godoy, 
327, centro (ao lado do ginásio 
de esportes Juca Moreira).

Além do workshop, no dia 3 
de setembro será realizada a pa-
lestra comemorativa “A história 
do Ceca André Luiz, com o ora-
dor Clóvis San Martin, também 
às 20 horas.

Pétala rodrigues

baccelli distribuiu autógrafos após a palestra

cerca de 350 pessoas do bairro 
estiveram presentes

bandas de rock tocam 
no fim de semana

banda Espora faz 
show na sexta-feira

pindamonhangaba 
promove festa da cerveja

aGeNda CULTUraL

a Cervejaria Óbvio 
traz uma programação 
completa para o feria-
do e fim de semana. Os 
eventos começam nesta 
quinta-feira (30), véspera 
de feriado, com o show 
da banda lumens, com 
os maiores sucessos do 
classic rock e sucessos 
autorais. a apresentação 
começa às 22h30.

na sexta-feira (1º/5), 
feriado, no mesmo horá-
rio, acontece a “noite de 
buteco”, com show acús-

tico de erick Wolf. Su-
cessos de bandas como 
U2, men at Work, legião 
Urbana, Capital inicial e 
Paralamas do Sucesso 
estarão no repertório.

no sábado (2), a 
Óbvio traz um tributo a 
uma das grandes bandas 
de rock do final dos anos 
80: Nirvana. O som fica 
por conta da banda breed 
Sheepe. a abertura será 
com a banda de pop rock 
Éramos 4 – a partir das 
23 horas.

na sexta-feira 
(1º/5), o Ópera Mix 
traz o melhor do ser-
tanejo universitário 
com mulheres vip 
até a uma da manhã.

no palco, a par-

tir das 23 horas, 
haverá show com 
a banda Espora e 
no lounge, Diego 
rocha também traz 
grandes sucessos 
do estilo musical. 

o arena 101 recebe 
nesta quinta-feira (30) a 
partir das 23 horas, a festa 
da cerveja ‘o rei do Copo’. 
a banda espora faz apre-
sentação junto com o dJ 
eduardo geampaoli e pro-
mete contagiar o público 
com as músicas eletrônicas 
de sucessos do momento. 

haverá 2 mil litros de 
chope na faixa e quem be-
ber mais ganhará brindes 
da casa.

os shows continuam no 
sábado (2). a dupla marlon 
e marcelo se apresenta-
rão e a banda Samba no 

Quiosque, grupo nossami-
zade, e engenharia Ser-
taneja animam o final de 
semana.

os aniversariantes do 
dia entram ViP com mais 
10 acompanhantes e as 
mulheres são ViP até uma 
hora da manhã nos dois 
dias de festa.

o arena está situado na 
estrada municipal antônio 
marçon, 4.900, dutra Km 
101. Para mais informa-
ções acesse o site www.
arena101.com.br ou o 
entre em contato com o 
telefone (12) 3424-7673.

banda breed sheep

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 113/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) LE-
TICIA BARCELOS PICADO, responsável pelo imóvel situado a 
RUA ANTONIO COZZI, S/NR, Bairro LESSA , inscrito no municí-
pio sob as siglas SO111409019000,   para que efetue a limpeza 
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação.  Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da 
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, 
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 115/15

A Prefeitura Municipal de Pindam onhangaba notifica Sr. (a) DIRCEU 
VIANA, responsável pelo imóvel situado a RUA CLELIA SANTOS MO-
REIRA, S/Nº, Bairro RES.ARARETAMA, inscrito no município sob as 
sigla SO.23.02.020.19.000, QUADRA H-05, LOTE 38, para que efe-
tue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação.  Em atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, 
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 116/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) EDSON 
RICARDO RODRIGHEIRO responsável pelo imóvel situado a RUA 
CLELIA SANTOS MOREIRA, S/Nº, Bairro RES.ARARETAMA, 
inscrito no município sob as sigla SO.23.02.020.21.000, QUADRA 
H-05, LOTE 36, para que efetue a limpeza do referido imóvel no pra-
zo 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

ediTaL
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 Tribuna do Norte
ESPORTES

A cidade realizou, no 
último sábado (25), a se-
letiva de Judô no Salão de 
Artes Marciais ‘Milton Mon-
teiro’, no CE ‘João do Pulo’. 
O evento contou com a 
participação de judocas de 
vários bairros, dando opor-
tunidade para todos.

Pablo Senna, 18 anos, 
luta judô há 11 anos e par-
ticipou da seletiva promovi-
da pela Prefeitura de Pinda. 
Ele conta que é uma honra 
participar e representar a 
cidade onde nasceu. Mora-
dor do Mantiqueira, ele afi r-
ma que os judocas da cida-
de se preparam bastante 
para conquistar vagas para 
as competições.

Marcos Monteiro, pro-
fessor de judô, acompa-
nhou a seletiva e diz que 
a iniciativa da Prefeitura 
é muito boa, porque dá 
oportunidade aos jovens 
talentos e pode projetar 
campeões em eventos de 
alto nível. Ele parabeniza a 
ação porque o que forma o 
esporte forte na cidade é a 
base.

Confi ra os atletas sele-
cionados que irão integrar 
a seleção de Pinda na fase 
regional dos Jogos Abertos 
da Juventude.

Jovens talentos do judô 
são escolhidos em seletiva

O Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira, 
‘João do Pulo’, foi palco 
de uma das provas pro-
movidas pela Federação 
Paulista de Atletismo no 
sábado (25). O local fi cou 
repleto de jovens promes-
sas do esporte que mar-
caram presença no Circui-
to Estadual de Atletismo 
Sesi-SP/FPA Iniciantes, 
Pré-Mirim e Mirim.

A Federação Paulista 
de Atletismo parabenizou 
a Prefeitura pelas condi-
ções da pista e do centro 
esportivo. Há intenção de 
que Pinda sedie uma das 
etapas do Circuito Esta-
dual no próximo ano, as 
seletivas estaduais e os 

jogos escolares do Estado 
de São Paulo. Membros 
da FPA consideraram o lo-
cal uma grande referência 
para realização de várias 
provas.

Esta foi a 2ª Etapa 
de Iniciantes, Pré-Mirim 
e Mirim e contou com 
a participação de atle-
tas de Mogi das Cruzes, 
Praia Grande, Taubaté, 
Tremembé, Barueri, Bau-
ru, Osasco, Santo André, 
Sorocaba, São José dos 
Campos, São Caetano, 
Itapira, Pindamonhanga-
ba, entre outros.

Pindamonhangaba foi 
representada por aproxi-
madamente 100 atletas, 
alunos das Escolinhas de 

A equipe da Melhor Idade 
de Pindamonhangaba está se 
preparando para representar 
a cidade nos Jogos Regionais 
do Idoso. Na última semana,  
eles participaram do Intermu-
nicipal do Idoso, em Lorena 
e obtiveram a 3ª colocação 
competindo nas modalidades:  
dominó, damas, buraco, xa-
drez e vôlei.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba parabeniza os 

atletas pela participação no 
Intermunicipal de Lorena, 
conquistando medalhas de 
ouro, prata e bronze em di-
versas modalidades.

 Os treinos para participar 
dos Jogos Regionais do Idoso 
acontecem em diversos locais 
do município e a delegação 
conta com os professores da 
Prefeitura, que os observam 
atentamente e dão apoio nas 
competições.

SUB 11 - 2015
9ª rodada – 2º turno sábado (2) - 8h30
JARDIM REGINA X UNIDOS DO IPÊ - JARDIM REGINA
SÃO PAULO X FERROVIÁRIA   - MORUMBI - PINDENSE
SANTOS X GEREZIM                   AFIZP
TERRA DOS IPÊS X ETNA          MACEDÃO - IPÊ I
 
SUB 15 - 2015 (SEMIFINAL JOGO DE VOLTA)
9ª rodada sábado (2) - 9h30
FLUMINENSE X ETNA                  RAMIRÃO
FERROVIÁRIA X GEREZIM          BOA VISTA

COPA PEDRO ROSA DA SILVA (ICO) 
SUB 20 - 2015 (SEMIFINAL JOGO DE VOLTA)
9ª rodada domingo (3)
SAPOPEMBA X ROSÁRIO    8h30 AZEREDO 
RODADA DUPLA C/ 2ª DIVISÃO
MOMBAÇA X CORINTHIANS 8h30 JARDIM RESENDE

CAMPEONATO SÊNIOR 40
8ª rodada domingo (3)
ROSÁRIO X CIDADE NOVA   8h30 BOSQUE 
RODADA DUPLA C/ 2ª DIVISÃO
BANDEIRANTE X TERRA DOS IPÊS 8h30 FEITAL 
RODADA DUPLA C/ 2ª DIVISÃO
SÃO PAULO X ANDRADA      8h30 MORUMBI PINDENSE 
INDEPENDENTE X IMPERIAL  8h30 AFIZP 
RODADA DUPLA C/ 2a DIVISÃO
FLUMINENSE X PINDENSE   8h30 RAMIRÃO 
RODADA DUPLA C/ 2a DIVISÃO
BELA VISTA X ESTRELA  8h30 BAIRRO DAS CAMPINAS 

CAMPEONATO 2ª DIVISÃO
Domingo (3)

CHAVE A
ARARETAMA X MARICÁ     10h30 AFIZP 
RODADA DUPLA C/ SÊNIOR 40
JARDIM ELOYNA X REAL CASTOLIRA  10h30 JARDIM ELOYNA
100 NOME X SANTA CECILIA   10h30 FEITAL 
RODADA DUPLA C/ SÊNIOR 40
JARDIM REGINA X UNIÃO R 8 10h30 JARDIM REGINA 
RODADA DUPLA C/ 2ª DIVISÃO
SANTA CRUZ X BELA VISTA     10h30 AZEREDO 
RODADA DUPLA C/ SUB 20
CIDADE NOVA X CAMPO ALEGRE 15h CIDADE NOVA 

CHAVE B
MOREIRA CÉSAR X FLAMENGO  10h30 MACHADÃO 
MOREIRA CÉSAR
SANTOS X CIDADE JARDIM        10h45 CARDOSÃO
RODADA DUPLA C/ SÊNIOR 40
TERRA DOS IPÊS X RAMOS        10h30 MACEDÃO IPÊ I 
JUVENTUS X UNIDOS AZUIS      10h30 BOSQUE
RODADA DUPLA C/ SÊNIOR 40
GALÁTICOS X FLUMINENSE        8h30 JARDIM REGINA 
RODADA DUPLA C/ 2a DIVISÃO
FOLGA  UNIDOS JARDIM PRINCESA

Rodada do Futsal
21ª Rodada: quinta-feira (30)
GE Jardim Eloyna

1º jogo: 19h30 – categoria principal
Fênix x Bela Vista

2º jogo 20h30 – categoria principal
Goiabal Futsal x Rosário

3ª rodada, adiada do dia 2 de abril, será nesta 
sexta-feira (1º/5)

3ª rodada: sexta-feira (1º/5)
GE Alto do Tabaú

1º jogo 19h30 – categoria principal
Unidos do Araretama x Unidos Castolira

2º jogo: 20h30 – categoria principal
Rosário x Fênix

Rodada do Futebol

EQUIPE MASCULINA

• Super Ligeiro até 55kg : Gabriel D. Alcides da Silva Abreu;
• Ligeiro + de 55kg a 60kg : Henrique Siqueira Anderson;
• Meio Leve + de 60kg a 66kg : Alessandro Lima da Cruz;
• Leve + de 66kg a 73kg : Luís Gustavo Cardoso Rodrigues da Silva;
• Meio Médio + de 73kg a 81kg : Pablo Senna Souza Sinobre;
• Médio + de 81kg a 90kg: Tiago Donola Costa e Silva;
• Meio Pesado + de 90kg a 100kg: Reinaldo Henrique Leite Monteiro,
 

EQUIPE FEMININA

• Super Ligeiro até 44kg : Isabella Homem de Mello Camargo;
• Ligeiro + de 44kg a 48kg : não teremos participação;
• Meio Leve + de 48kg a 52kg : Edilaine Gabriele da Silva Costa;
• Leve + de 52kg a 57kg : Tainá Borges dos Santos;
• Meio Médio + de 57kg a 63kg : Danielle Ingrid dos Santos Leite.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba oferece 
‘Esporte para Todos’ e 
a cidade conta apenas 
com os atletas pindenses 
para participar de diver-
sas competições. Os alu-
nos formados pela Esco-
la de Iniciação Esportiva 
têm a oportunidade de 
representar o município 
e realizam treinamento 
intensivo para conquistar 
bons resultados.

Jovens de todos os bairros participaram da seletiva

Melhor Idade participa de competição regional

Etapa Paulista de Atletismo revela talentos de Pinda

Atleta       Classifi cação Prova                         Categoria
Eduarda Peixinho 2º Salto em distância         Iniciantes
Nayara de Sousa 3º Lançamento de dardo      Pré-mirim
Gabrielle Torquato 4º Lançamento de dardo      Pré-mirim
Jamile E. da Silva 1º Salto em altura          Pré-mirim
Raul D. Soares 1º Lançamento de dardo      Pré-mirim
Natália  2º 60m           Pré-mirim
Mariane Tereza 3º 60m                          Pré-mirim
Júlio C. Gonçalves 3º 60m                          Pré-mirim
Paulo Henrique 5º 60m                          Pré-mirim
MarcellePeniche 4º 2000m                       Marcha atlética Mirim

Veja a classifi cação dos atletas de Pinda

Dominó masculino -           2º lugar
Dominó feminino -              4º lugar
Damas feminino -               2º lugar
Damas masculino -            2º lugar
Truco -                                3º lugar
Buraco feminino -               3º lugar
Buraco masculino -             3º lugar
Xadrez feminino -               1º lugar
Xadrez masculino -             2º lugar
Vôlei feminino 60 anos -     4º lugar
Vôlei feminino 70 anos -     3º lugar
Vôlei masculino 60 anos -   2º lugar
Vôlei masculino 70 anos -   2º lugar

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO 
POR MODALIDADES

Divulgação

Divulgação

Iniciação Esportiva, dos 
projetos Atleta do Futuro 
e Atletismo Cidadania.  O 
município também foi re-
presentado pelos alunos 
do projeto Corupin.

O atletismo é um es-
porte que tem se destaca-
do em Pindamonhangaba 
e a Prefeitura realiza par-
cerias para que mais pes-
soas possam praticar esta 
modalidade.

“Nossa cidade ofere-
ce ‘Esporte para Todos’ 
e é muito prazeroso ver 
crianças e adolescen-
tes participando de uma 
competição como esta. O 
investimento no esporte 
de base é essencial e es-
tamos formando não ape-
nas excelentes atletas, 
mas cidadãos melhores”, 
comenta o prefeito de 
Pinda.

Atletas que participaram das provas promovidas pela Federação Paulista de Atletismo




