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Pinda celebra Corpus Christi

Akim/agoravale

As paróquias de Pindamonhangaba vão promover missas
e procissões de Corpus Christi
nesta quinta-feira (4). A data,
marcada para a celebração do
Corpo de Cristo, é uma das mais
populares entre os católicos, e
desperta a fé e o talento dos ﬁéis,
que usam diversos produtos para
decorar, com imagens religiosas,
as ruas e avenidas por onde as
igrejas fazem as procissões.

Procissões passam sobre
tapetes decorados com
imagens sacras

PÁGINA 3

SOS PROMOVE
FESTA JUNINA
BENEFICENTE
A tradicional Festa Junina
Beneﬁcente do SOS – Serviço
de Obras Sociais de Pindamonhangaba começa nesta quartafeira (3), a partir das 19 horas,
no pátio de eventos do Sindicato Rural. A festa segue até este
domingo (7), depois retorna na
quinta-feira (11) e termina no
domingo (14), e todos os dias
com entrada franca.
O evento contará com barracas de alimentos, apresentações
culturais, danças, shows musicais, bingo e outras iniciativas
características das festas juninas.

PÁGINA 7

Trem até ‘Campos’ volta a circular
O trem turístico de serra entre Pindamonhangaba e Campos do Jordão volta a
circular hoje, com saída às 9 horas da Estação Pindamonhangaba (rua Dr. Campos
Sales) e retorno às 16h30 da Estação Emílio Ribas, em Campos do Jordão.

De acordo com a EFCJ – Estrada de
Ferro Campos do Jordão – a viagem ﬁcará mais segura, pois o sistema ferroviário
recebeu uma série de melhorias como a
instalação de caixa-preta, implantação do
GPS limitador de velocidade e de um dis-

positivo que exige a presença de operador
no comando do veículo, modernização dos
comandos mecânicos e elétricos, além da
construção de encostas, substituição de
dormentes, e outras ações.

PÁGINA 5
Divulgação

RIBEIRÃO GRANDE
SEDIA CURSO
SOBRE BAMBU
PÁGINA 5

INSCRIÇÕES
ABERTAS PARA
CORRIDA
SOLIDÁRIA

Os interessados em participar da 1ª Corrida Solidária do
SOS, que será realizada dia 14
de junho, já podem fazer inscrições. O evento terá corrida e caminhada, ambas com percurso
de 6km, e a taxa é de R$ 35, que
será revertida para projetos da
instituição.

PÁGINA 7
TERÇA-FEIRA
15º
VARIAÇÃO DE NEBULOSIDADE,
PERÍODOS CURTOS DE SOL

21º
UV 6
Fonte: CPTEC/INPE
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DITORIAL
Aos poucos

Sociedade vai conseguindo
vencer batalha contra tabaco

D

emorou, mas depois de anos de intensa batalha, a sociedade está ﬁnalmente vencendo
o mal do cigarro. O ato de fumar está cada
vez menos popular no Brasil. Segundo dados do Vigitel
2014, atualmente, 10,8% dos brasileiros ainda mantém
o hábito de fumar – o índice é maior entre os homens
(12,8%) do que entre as mulheres (9%). Os números
representam uma queda de 30,7% no percentual de
fumantes nos últimos nove anos. Em 2006, 15,6% dos
brasileiros declaravam consumir o produto. A redução
no consumo é resultado de uma série de ações desenvolvidas pelo governo federal para combater o uso do
tabaco.
Entre os principais motivos para a queda do consumo do tabaco no Brasil está o aumento do preço dos cigarros. Segundo a Pesquisa ICT/INCA 2013, 62% dos
fumantes pensaram em parar de fumar devido ao valor
do produto no país. A política de preços mínimos também está diretamente ligada à redução da experimentação entre os jovens, já que cerca de 80% dos fumantes
iniciam o hábito antes dos 18 anos.
De acordo com o Ministério da Saúde, outras ações
importantes são a proibição da propaganda do cigarro
e ao fumo em ambientes coletivos, além da oferta crescente de tratamento para quem quer deixar de fumar.
Em 2013, mais de 70% dos brasileiros que tentaram parar foram atendidos pelo SUS.
Os dados foram divulgados na quinta-feira (28) em
cerimônia comemorativa ao Dia Mundial sem Tabaco,
celebrado em 31 de maio.
Pouco difundidas entre os meios de comunicação,
porém constantemente lembradas nesta Tribuna, são
as ações contra o tabaco. Em 2014,por exemplo, a regulamentação da Lei Antifumo proibiu o consumo de
cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos e outros produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco, em locais
de uso coletivo, públicos ou privados, mesmo que o ambiente esteja só parcialmente fechado por uma parede,
divisória, teto ou até toldo. Os narguilés também foram
incluídos na proibição. O ato já vigorava desde 2009 no
estado de São Paulo.
Porém mais eﬁcaz que as campanhas, é a própria
conscientização das pessoas: além de fazer mal à saúde,
o cigarro fede e incomoda.
Pare de fumar.
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Kid Vinil contagia público
na balada ‘Retrô na Ferrô’
O cantor Kid Vinil,
conhecido por seus grandes sucessos nos anos 80
na banda Magazine, deu
um show de música, simpatia e interação com o
grande público que compareceu à balada Retrô
na Ferrô no sábado (30).
Ele apresentou seus
grandes sucessos, entre
eles Sou Boy e Tic Tic
Nervoso, e diversas músicas da banda Legião
Urbana, Paralamas do
Sucesso e outras. Kid Vinil posou para fotos com
centenas de fãs que demonstraram grande carinho pelo artista.
Outra atração da festa Retrô foi o show com
Banda La Brava, composta pelo quarteto Arthur
(guitarra), Diego (guitarra), Cláudio (baixo) e

João Paulo Ouverney

Rafaela (vocal), que está
fazendo muito sucesso em
diversas casas de São Paulo e região, apresentando
sucessos dos anos 80 e 90.
E entre um show e outro, e até o final, o comando do som ficou a cargo

Na sexta-feira(29), às 20
horas, no salão de eventos
do Museu Dom Pedro I e
Dona Leopoldina, local gentilmente cedido pela administração municipal, aconteceu a sessão plenária solene
da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras referente ao mês de maio.

LIVROS DE AUTORES
ACADÊMICOS
A sessão teve início com
o presidente APL, Alberto
Marcondes Santiago anunciando o lançamento para
breve, data ainda indefenida, de seu livro de contos
“A Face do Anjo”. A publicação atende à lei municipal que garante anualmente a impressão de obras
de membros da Academia
Pindamonhangabense de
Letras. Os autores preten-

dentes devem obedecer
ao prazo estabelecido e a
obra estar de acordo com
os critérios elaborados pela
diretoria da APL. Os livros
devem ter no máximo 200
páginas e a tiragem é de
200 exemplares. Na contemplação deste ano também está o livro do acadêmico Maurício Cavalheiro:
“Histórias de uma Índia
Purí”, a história de Pindamonhangaba destinada ao
público infanto-juvenil.

MÚSICO DA FASC
Para animar a noite literária no Palacete do Visconde, abriu a programação o aluno músico Fábio
Diniz, da Fasc – Faculdade
Santa Cecília. Diniz apresentou números musicais
(solo) ao violão. As apresentações musicais de alunos da Fasc nas sessões da
APL ocorrem graças à professora de música daquela
escola de nível superior, a
também acadêmica, Jaqueline Bigaton.

Fundação Dr. João Romeiro

dos DJs Adriano K (Dance Now ex-Ferrô) e Serginho (ex-Literário). “Foi
mais um grande evento
que a Ferroviária ofereceu à população de Pindamonhangaba e Vale do
Paraíba, e nos sentimos

Feira Cultural do Livro
O Shopping Pátio
Pinda iniciou na semana
passada a Feira Cultural do Livro e segue com
atrações até 28 de junho.
A feira acontece na praça de eventos e além de
disponibilizar mais de
1.000 títulos infantis e

juvenis de grandes autores a preços simbólicos,
terá uma programação
extensa, com oficinas
de modelagem e pintura, contação de história
e pocket show. O evento
é organizado pela Pé de
Letra.

felizes por isso”, comentou o presidente do clube, José Celso Pupio.
O evento teve a cobertura do Programa Vavá
Beraldo no Ar, e será apresentado esta semana pelo
Canais 21 e 26 da Net TV.

CONFIRA O FUNCIONAMENTO
DE SERVIÇOS NA CIDADE
NESTE FERIADO:

Divulgação

CONFIRA A AGENDA COMPLETA
5 de junho, às 18h30 – Oﬁcina de Pintura
6 de junho, às 15h – Hora do contra: A bola e o goleiro
7 de junho, às 15h – Caricaturista da Imago
12 de junho, às 18h30 – Pinte com o Pé da Letra
13 de junho, às 15h – Pintura Divertida Bday Kids
14 de junho, às 15h – Pocket Show D’Zambe
19 de junho, às 18h30 – Monte seu desenho
20 de junho, às 15h – Caricatura Show
21 de junho, às 15h – Contação de história: Como contar crocodilos
26 de junho, às 18h30 – Oﬁcina de arte
27 de junho, às 15h – Hora do contra: A história do boi Bumba

Bancos - Quinta-feira (4) não haverá expediente e
sexta-feira (5) os serviços funcionarão normalmente.
Comércio - Quinta-feira (4) funcionará normalmente, das 9 às 18 horas.
Coleta de lixo - Quinta-feira (4) não haverá expediente e sexta-feira (5) a coleta funciona normalmente.
Os bairros que são atendidos todas as quintas-feiras
terão coleta excepcionalmente neste sábado (6).
Correios - Quinta-feira (4) não haverá expediente e
sexta-feira (5) funcionará normalmente.

28 de junho, às 15h – Caricaturista da Imago

R EGISTRO CULTURAL
HOMENAGEM,
PALESTRA E MÚSICA
NA PLENÁRIA
DA APL
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HOMENAGEM AO
MESTRE PESCIOTTA
A homenagem do mês foi
para o professor Nelson Pesciotta, membro da APL, que
entre as inúmeras entidades
às quais pertence destacam
a ALL - Academia de Letras
de Lorena, da qual é membro fundador e o IEV – Instituto de Estudos Valeparaibanos, do qual por diversas foi
presidente.
Coube ao acadêmico ‘Presidente de Honra’ da APL,
Francisco Piorino Filho, falar
alguma coisa sobre a vida e
obra de Pesciotta, destacando seus grandes feitos em
Pindamonhangaba. Com a
palavra, Pesciotta, aparentando incrível lucidez, saúde
invejável levando em conta
os seus 92 anos de vida,
também relembrou sua infância em Pindamonhangaba e explicou que só não é
pindamonhangabense devido as circunstâncias. Quando sua mãe estava grávida,
teve que ir até Campinas,
para ﬁcar aos cuidados de

ALTAIR FERNANDES

uma irmã. Assim foi que Pesciotta nasceu em Campinas.
Atualmente reside em Lorena, mas seu coração e suas
raízes se encontram em Pindamonhangaba.

FEITOS ACADÊMICOS
O espaço destinado ao
pronunciamento dos acadêmicos sobre suas recentes
conquistas literárias, o acadêmico Paulo Tarcízio abriu
relembrando o segundo título de Magníﬁco Trovador,
conquistado em abril último
pelo acadêmico José Ouverney. Em seguida falou da
conquista do primeiro lugar
no X Concurso Estadual da
OAB SP, também em abril,
com o poema Tabebuia. Tarcizio foi o primeiro colocado
entre os duzentos inscritos.

HOMENAGEM
ÀS MÃES

Os convidados, respectivamente, presidente e vice
da ACL – Academia Caçapavense de Letras, Brasilino

EXPEDIENTE

Alves de Oliveira Neto e Cleopata Maria de Melo Novaes,
improvisaram um cenário
para encenar uma peça em
homenagem às mães. Uma
mensagem de alerta à falta
de atenção, falta de visita e
até ao abandono que muitas
são vítimas. A apresentação
sensibilizou o público.

PALESTRA DO MÊS
Como ocorre em plenárias solenes da APL houve
palestra alusiva a uma data
do mês em andamento, sendo escolhido o 13 de maio,
no Brasil considerado o Dia
da Abolição da Escravatura. A
acadêmica professora Gislene
Alves discorreu sobre o tema:
“Novo Olhar Sobre os Cativos”. Objetiva e clara em suas
considerações, a professora
de história apresentou razões
que sugerem questionamentos sobre a Lei Áurea como
sendo aquela que concedeu
realmente a liberdade aos
cativos. Embasada na obra
de Robert Wayne Andrew

Slenes, ‘Na senzala uma ﬂor’:
Esperanças e Recordações da
Família Escrava (Brasil Sudeste, Século XIX), Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999; e
Hebe Maria Mattos de Castro,‘Das cores do silêncio’ –
Os signiﬁcados da liberdade
no sudeste escravista, Brasil
século XIX, Rio de Janeiro,
Nova Fronteira, 1999, Gislene
Alves conseguiu despertar o
interesse da platéia em um
novo olhar para a realidade
da escravidão no Brasil.

MESA

A mesa que dirigiu os trabalhos em mais uma plenária
solene da Academia de Letras
foi composta por: presidente
APL – Alberto Santiago; ‘Presidente e Honra’ APL, Francisco Piorino Filho; presidente
da ALL – Academia Lorenense de Letras, José Ferreira
Rocha; presidente da ACL
– Academia Caçapavense de
Letras, Brasilino Alves de Oliveira Neto; professor Nelson
Pesciotta, acadêmico homenageado, e a palestrante,
acadêmica Gislene Alves.
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religiosidade
Celebrações de Corpus Christi
devem reunir 10 mil pessoas
Como em todos os anos, a celebração católica de Corpus Christi será comemorada em
Pindamonhangaba com missas e procissões na quinta-feira (4). Somadas todas as
paróquias da cidade, as atividades devem reunir cerca de 10 mil pessoas

Arquivo TN

Tapetes
Uma das maiores lembranças em relação à data, são os
tradicionais tapetes feitos pelos fiéis nas ruas da cidade para
enfeitar a passagem durante a
procissão. Pinturas, enfeites e
outros materiais são colocados
no caminho, fazendo referência
a Cristo, a hóstia (Seu corpo) e
ao vinho (Seu sangue). No Brasil, a primeira cidade a seguir
essa tradição vinda dos portugueses, foi Ouro Preto em Minas Gerais, assim se espalhando pelo país.
Em Pindamonhangaba muitos devotos continuam a tradição, como Victória Caroline
Divulgação

Victória Caroline Rodrigues

Chaves Rodrigues de 20 anos,
que ajuda na confecção do tapete pela segunda vez, pois acredita ser um momento de partilha
e união. “É uma sensação maravilhosa, me sinto útil a Deus, em
união com a igreja e com meus
irmãos paroquianos”, conta a
jovem.
A produção dos tapetes é feita
pelas igrejas católicas ao redor
do globo. “Só de imaginar que
no mundo todo existem grupos
realizando a mesma tarefa, com
o mesmo objetivo, é a prova que
a igreja esta viva. Sou grata por
poder participar de tudo isso”,
completa.
De família católica, Victória
conta que seus pais também
ajudavam na confecção dos tapetes quando criança. Atualmente não vão às ruas como a
filha, mas ajudam no que ela e
outros fiéis precisam.
Com o auxílio de outros
membros da Paróquia São Vicente de Paulo, eles sairão na
quarta-feira (3), após as 22 horas, para enfeitar as ruas de Moreira Cesar.
As demais paróquias da cidade também enfeitam as ruas.
Arquivo TN

Como em outros lugares católicos do mundo, ruas de Pinda são decoradas com tapetes

Confira a programação das Paróquias
Paróquia NS do Bom Sucesso - Matriz
9h – Procissão até a Ferroviária para a Missa
Paróquia NS da Assunção - São Benedito
6h e 8h – Missas
9h – Procissão de Corpus Christi até a Ferroviária
10h – Missa Solene na Quadra da Ferroviária
(Decanato Cristo Rei de Pindamonhangaba)
Paróquia Sant’Ana - Santana
8h30 – saída da Paróquia em Procissão até a Praça
do Cruzeiro, onde se encontrará com a Paróquia
Nossa Senhora do Bom Sucesso e seguirá para a
Ferroviária, onde haverá a Celebração da Santa
Missa às 9 horas.
Paróquia São Vicente de Paulo - M. César
8h – saída da Paróquia e às 9 horas da Igreja São
João Batista. Encontro na Praça do Ipê 1 e procissão
até o Centro Esportivo, José Ely Miranda Zito.
10h – Santa Missa
Paróquia NS das Graças - Jardim Imperial
8h30 – Procissão

Paróquia São Benedito - Vila São Benedito
9h – Missa, e logo após procissão. Encontro na
Praça do Ipê 1 e procissão até o Centro Esportivo,
José Ely Miranda Zito.
Paróquia São Cristóvão - Cidade Nova
16h – Missa Solene. Após a Celebração, procissão
pelas ruas do bairro Cidade Nova
19h – Shows Católicos.
Paróquia São Miguel Arcanjo - Araretama
7h – Procissão, em seguida Missa
Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Crispim
8h – Procissão saindo da Praça da Nossa Senhora
da Aparecida à Paróquia Nossa Senhora do Bom
Sucesso
Paróquia NS Rainha dos Apóstolos - Cidade Jd.
18h – Missa
A igreja está pedindo agasalhos, onde serão
feitos um corredor com as roupas dentro da
entidade e em seguida, doados às pessoas
carentes.

Missa especial na Ferroviária
Como tradicionalmente acontece, o Ginásio Tobias
Salgado receberá na quinta-feira (4), a celebração
solene da Missa de Corpus Christi. O evento receberá os católicos das paróquias centrais da cidade,
que sairão de suas comunidades em procissão até o
ginásio da Ferroviária. A Missa Solene terá início às

10 horas, quando milhares de fiéis deverão lotar as
instalações do Ginásio em uma solenidade organizada pelo Decanato Cristo Rei e reunirá os diversos fiéis
das paróquias NS Bom Sucesso (centro), NS Assunção (São Benedito), NS Fátima (Crispim) e NS Graças
(Jardim Imperial).
Paulo Flausino

Devotos enfeitam trajeto da procissão de Corpus Christi

Significado
Corpus Christi significa Corpo de Cristo, celebrado na quinta-feira subsequente ao domingo de Pentecostes - festividades
que completam o ciclo de atividades da Páscoa.
Estudos apontam que em
1264, o então líder da Igreja
Católica, Papa Urbano IV consagrou a data, que já era comemorada.
O simbolismo é referência à
transubstanciação (mudança da
água e vinho para corpo e sangue de Cristo), um dos dogmas

da Igreja. Momento mais importante da data, onde as hóstias se tornam sagradas.
A Páscoa - data da Ressurreição - é comemorada no domingo depois da Lua Cheia em 21 de
março (podendo variar até o dia
25 deste mês). No entanto há a
Quaresma, que são 40 dias antecessores à Páscoa e o Domingo de Ramos,um domingo antes
da Páscoa. O Pentecostes é celebrado 50 dias após a Páscoa e o
Corpus Christi, após o Domingo
de Pentecostes.

Ginásio Tobias Salgado recebe a celebração solene da Missa de Corpus Christi
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Janio Lerario
Quadra do CDHU
homenageia o Magnífico Cícero Prado recebe
Trovador José Ouverney cobertura e vestiários

Fotos: Assessoria

de

concursos mais difíceis do
Brasil. Além de três vitórias
nos temas nacionais, Ouverney também foi 1º lugar na
categoria “Conjunto”, tendo
se classificado em 1º e 2º lugar, na categoria “Isoladas”,
do concurso dos “Magníficos
Trovadores”.
Em 2008 José Overney
conquistou o título na categoria Lírica-Filosófica e,
assim, passou a concorrer
somente entre os magníficos
trovadores nesta categoria.
Para o vereador Janio
Lerario, “é muito gratificante
prestar homenagem às pessoas que enaltecem o nome de
Pindamonhangaba nas diversas áreas da cultura, Por isso,
José Ouverney merece todo o
nosso respeito e admiração
pela sua brilhante conquista”.

de

C o m u n i ca ç ã o /C V P

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) está
acompanhando a construção da quadra coberta com
vestiário no bairro do CDHU-Cicero Prado, que está
sendo coberta e a construção dos vestiários; esta
obra, orçada em R$ 607.286,65, conta como agentes
participantes o Ministério da Educação e Prefeitura
de Pindamonhangaba.
A obra está prevista para ser concluída em 16 de
agosto de 2015, e quando terminada será entregue para
que a comunidade do CDHU possa fazer bom uso na
pratica de esportes, que hoje é o caminho para tirar a
juventude das drogas.

Assessoria

O 1º secretário da Câmara
de Pindamonhangaba, vereador Janio Ardito Lerario
(PSDB) apresentou no dia
11 de maio, durante a sessão
ordinária, uma Moção de
Congratulações ao trovador pindamonhangabense,
Jose Ouverney. Ainda nesta
sessão, Ouverney foi agraciado com um Diploma de
“Honra ao Mérito” por sua
trajetória e pelas brilhantes
conquistas nos diversos concursos de Trovas pelo Brasil.
A iniciativa da homenagem
foi pela conquista do Título
de “Magnífico Trovador”,
de Nova Friburgo, categoria
humorística. Esta foi a segunda vez que o pindamonhangabense venceu o concurso.
Este ano, José Orverney
conquistou seis premiações
na cidade de
Nova Friburgo, nos Jogos
Florais, considerado um dos

C o m u n i ca ç ã o /C V P

Após apresentar Moção de Congratulações,
vereador entregou Diploma de Honra ao
Mérito ao homenageado

Toninho da Farmácia destaca
a importância da campanha de
castração de cães e gatos

Sincronização de semáforos
O vereador Cal enviou o Requerimento nº 128/2015
ao Executivo, solicitando que, através do Departamento de Transito, realize estudos visando a contratação
de uma empresa especializada para a elaboração de
um projeto de sincronização dos semáforos de Pindamonhangaba, para que o transito possa fluir melhor,
principalmente nos horários de pico, onde fica um
caos, prejudicando a população.

Vereador Janio
Lerario (à
d i r e i ta ) e n t r e g a
Diploma de Honra
ao Mérito ao
p o e ta e M a g n í f i c o
Trovador de
Pindamonhangaba,
José Ouverney

Fale com o Vereador Janio Lerario

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) sempre atento as
questões da causa animal destaca
que a castração é considerada a
única forma realmente eficaz e
ao mesmo tempo humanitária de
controle populacional de animais.
A esterilização ou castração é
uma cirurgia que impede a procriação de cães e gatos (machos
e fêmeas). Consiste na retirada
dos ovários e útero da fêmea
e dos testículos do macho.
Os animais podem ser esterilizados a partir dos 3 meses de
idade, não interferindo em seu
desenvolvimento e formação.
As cirurgias devem ser feitas
por médicos veterinários em
clínicas com estrutura apropriada, sob anestesia, com
todo o equipamento e todos os cuidados necessários.
A esterilização, além de impedir
a reprodução e assim diminuir a
superpopulação de cães e gatos,
tem muitas outras vantagens para
o animal e para seu proprietário.
O vereador solicita que a
Prefeitura, através do abrigo de
animais intensifique a realização destas cirurgias para que o
maior número de famílias sejam
atendidas pela campanha, dando
prioridade as de baixa renda, que
não possuem recursos para arcar
com os custos desta cirurgia.
“Segundo informações do
abrigo municipal, em um primeiro momento serão realizadas
em torno de 250 cirurgias em
cães e gatos, atendendo aqueles
proprietários que deixaram seus
nomes em uma lista de espera,
sei que este é muito grande, mas
temos que destacar a iniciativa

de
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da administração em buscar uma
solução para o grande número de
animais que se encontram abandonados nas vias do município”,
explica o vereador.
Posse Responsável
O vereador Toninho da
Farmácia preocupado com as
últimas notícias sobre abandono
de animais nos bairros de nossa
cidade, destaca a importância
da realização de uma campanha
educativa sobre posse responsável e a conscientização da população, de que um animal necessita
de cuidados e a decisão de levar
um animal para casa deve ser
discutida com toda a família e
analisado todos os prós e contras.
Algumas das principais
características que devem ser
analisadas são: tamanho do
animal, comportamento (ativo,
calmo, etc), custos de vacinação,
custos de alimentação, tempo
disponível para dar atenção ao
animal e aceitação dos membros
da família com animais, entre
outros.
D ireito dos A nimais
O vereador T oninho da F armácia destaca
ainda o A rtigo 1º da D eclaração
U niversal dos D ireitos A nimais ,
proclamada em A ssembleia pela UNESCO,
em B ruxelas , B élgica , em 27 de J aneiro
de 1978.
“A rt . 1º – T odos os animais nascem

Fale com o Vereador Cal

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Assessoria

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

iguais diante da vida e têm o mesmo
direito à existência ”.

Vereador Magrão pede Vereador solicita melhorias Felipe César – FC solicita
ao Governo melhoria no
urgência nos serviços de em toda extensão de
castração de cães e gatos ciclovia em Moreira César atendimento oncológico da região
“Medida visa realizar o controle populacional de
animais de rua de Pindamonhangaba”

atendimento oncológico na região que

de infraestrutura nas galerias de
C o m u n i ca ç ã o /C VP

águas pluviais e poda de cerca viva

irá atender os munícipes que solicitaram o serviço.
Magrão quer saber da Administração como andam os serviços
prestados pelo Abrigo Municipal
com relação a capacidade para acolhimento de animais abandonados e
se o mesmo possui estrutura física
e de pessoal para resgatar animais
atropelados em via pública e prosseguir com os procedimentos de
salvamento e tratamento.
Ele enfatiza que “todas essas
indagações servirão para traçar um
plano de ação, juntamente com o Poder Público, sociedade e protetores
individuais, para realizar o controle
populacional de cães e gatos e a
diminuição de animais abandonados
nas vias públicas”.
“Os animais ficam perambulando pelas ruas, com risco de serem
atropelados ou de causarem acidentes, sendo que constantemente nos
deparamos com cachorros atravessando na frente dos veículos. Vamos
nos unir para sanar este problema
que é uma realidade no município,
são muitos animais abandonados
nas ruas e algo precisa ser feito
urgentemente”, concluiu o vereador
Magrão.

A

cerca viva

composta pela
planta chamada

Sansão do
Campo possui
espinhos;

de

serviços de castração de cães e gatos na cidade
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Fotos: Assessoria

de

Através dos requerimentos números 824 e 825/2015, aprovados
no plenário da Câmara, durante a sessão ordinária realizada no dia
25 de maio, o vereador Professor Eric (PR) solicitou ao Prefeito, ao
Subprefeito de Moreira César e ao Departamento de Meio Ambiente
que realizem estudos e adotem providências para a poda da cerca
viva e melhorias de infraestrutura nas galerias de águas pluviais, ao
longo da ciclovia na rua José Monteiro Machado César, no Distrito
de Moreira César.
O serviço de poda é importante, pois a cerca viva invadiu a ciclovia
atrapalhando os ciclistas que utilizam esta via que, muitas vezes, são
obrigados a usar a avenida correndo o risco de serem atropelados.

F o t o s :A s s e s s o r i a

Vereador Magrão analisa ofício da Secretaria
de Governo com a resposta sobre o início dos

O vereador Magrão (PPS) está
solicitando providências urgentes
ao Executivo Municipal para que a
empresa contratada para realização
de cirurgia de castração de cães
e gatos inicie os serviços o mais
rápido possível. Magrão protocolou
requerimento no dia 13 de abril, pedindo informações à Prefeitura, para
saber se o município possui serviço
de castração de animais, quem os
realiza e como solicitar.
Em resposta - através do ofício
nº 159/2015-SEG -, a Secretaria de
Governo e Integração informou que,
após realização do Pregão Presencial
na modalidade Registro de Preço
sob o nº 369/14, para contratação
de empresa especializada para castração, foi firmado a ata nº 16/2015
com a “Clínica Veterinária S.O.S.
Peludos Ltda.”. A empresa vai
locar um espaço dentro das normas
da vigilância sanitária para realizar
as castrações. O ofício esclarece,
ainda, que a Vigilância Sanitária já
inspecionou o estabelecimento e que
o referido serviço está sendo contratado primeiramente para contemplar
os animais que já foram doados pelo
Abrigo de Animais Municipal e que
não são castrados. Posteriormente,

Presidente da Câmara pede melhoria no

M elhorias reivindicadas são na rua J osé
M onteiro M achado C ésar e envolvem obras

ciclovia está
toda tomada
pelos galhos
da planta,
inviabilizando
a passagem dos
ciclistas

Já as melhorias de infraestruturas nas galerias de águas pluviais
também são necessárias, uma vez que, as galerias se encontram sem
tampas e alguns ciclistas já sofreram acidentes e tiveram, além dos
ferimentos, as suas bicicletas quebradas.
As

galerias

estão sem
tampas e alguns
ciclistas já
sofreram
acidentes na
ciclovia da rua

José Monteiro
Machado César

Para o vereador Professor Eric, estas melhorias são necessárias para a população. “A cerca viva é da planta chamada Sansão
do Campo, que possui espinhos muito pontiagudos e cortantes. A
ciclovia está toda tomada pelos galhos desta planta, inviabilizando
a passagem dos ciclistas. Alguns acidentes já ocorreram, fatos que
poderiam ser evitados. Peço atenção e celeridade nos serviços, uma
vez que zelamos muito pelo Distrito de Moreira César”, enfatizou o
vereador Professor Eric.

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Fale com o vereador Professor Eric

teve aumento do número de pacientes

O Presidente da Câma r a , Ve r e a d o r Fe lip e
Cé s a r – FC ( PM D B)
enviou no início de
a b r il, o Re q u e r ime n to
nº 619/2015 de sua auto r ia , s u b s c r ito p e lo s
demais Vereadores, endereçado aos seguintes
órgãos: Ministério
da Saúde, Secretaria
de Saúde do Estado
d e Sã o Pa u lo , M e mbros do Ministério
Pú b lic o d e Pin d a mo nhangaba, Membros
do Poder Judiciário
d e Pin d a mo n h a n g a b a ,
Prefeito Municipal
d e Pin d a mo n h a n g a b a ,
Secretária de Saúde
de Pindamonhangaba
e OAB – Ordem dos
A d v o g a d o s d o Br a s il
– Se c ç ã o d e Pin d a mo n h a n g a b a , s o lic ita n d o
u ma a te n ç ã o e s p e c ia l
e a urgente recomposição do teto Financeiro
para ampliação do
atendimento dos pacientes oncológicos na
região abrangida pelas
cidades atendidas pelo
D e p a r ta me n to Re g io n a l d e Sa ú d e – D RS
X V I I Ta u b a té .
O Presidente da

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric
Assistentes

Assessoria

de

de

Câ ma r a d e Pin d a mo n h a n g a b a , Ve r e a d o r
Felipe César – FC,
conta com o total apoio
d o D e p u ta d o E s ta d u a l
Pa d r e A f o n s o L o b a to ,
inclusive, manifesta n d o o p r o b le ma n a
Assembleia Legislativ a d o E s ta d o d e Sã o
Pa u lo .
O Vereador justifica
seu pedido no Relató r io s o b r e a s itu a ç ã o
dos serviços de onc o lo g ia n a Re g iã o d a
D R S X V I I Ta u b a t é ,
que aponta apenas seis
serviços habilitados
na região, e todos
apresentaram um esto u r o n o a te n d ime n to
a o s p a c ie n te s e m r e la ção ao teto autorizado,
b e m c o mo u ma g r a n de diferença no teto
financeiro, com um
estouro significativo
dos valores. “Pedimos
às nossas autoridades,
uma melhora neste
atendimento, tendo
e m v is ta q u e s ã o p a cientes que necessitam
do tratamento para
sua saúde”, destaca
o Presidente Felipe
Cé s a r – FC.

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

C o m u n i ca ç ã o
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Telefones:
(12) 3644-2275 e 3644-2279
w w w . ca m a r ap i n d a . s p . g o v . b r

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

5

2 de junho de 2015

cotidiano
Trem de Serra, entre Pinda e
Campos volta a funcionar
O tradicional Trem de Serra, que realiza as viagens entre
Pindamonhangaba e Campos do
Jordão, volta a funcionar nesta
terça-feira (2). Desta vez será
utilizado o equipamento automotriz A1, veículo utilizado no
serviço, que junto com a via permanente da ferrovia passaram
por uma série de intervenções
de modernização para dar mais
segurança aos turistas.
Mudanças
Entre as principais mudanças
na A1 estão: instalação do registrador de eventos (caixa-preta),
responsável por registrar todos
os acontecimentos operacionais no trajeto; implantação do
GPS limitador de velocidade
(orientado por radar), e de um
dispositivo que exige a presença de operador no comando do
veículo. A carroçaria, a parte
interna e os sistemas mecânico
e elétrico também foram modernizados, recebendo acompanhamento dos engenheiros da
CPTM - Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos nas fases
de implantação e testes.
“É importante ressaltar o processo de adaptação tecnológica
pelo qual passou nosso veículo.
Uma automotriz antiga recebendo intervenções desse porte é algo
complexo, mas ficamos felizes em
poder entregar uma condição
operacional mais segura para os
turistas”, explica o diretor da Estrada de Ferro Campos do Jordão, Ayrton Camargo e Silva.
Já a via permanente vem recebendo intervenções de modernização desde 2012, com a
construção de 2.347m³ de contenção de encostas, troca de
14.800 unidades de dormentes
e de 20.156 metros de trilho,
implantação de 4.889 metros
de canaletas de drenagem, entre
outros. Tais intervenções dão
mais segurança e perenidade ao
Trem de Serra e aos demais serviços da EFCJ.
O Trem de Serra irá operar
nos dias 2, 9, 16, 17, 23 e 24 de
junho. A partida é sempre às 9
horas, saindo da Estação de Pindamonhangaba, e o retorno às

Divulgação

Aqueles que quiserem adquirir antecipadamente os bilhetes do Trem de Serra podem se dirigir à Estação Pindamonhangaba
16h30, saindo da Estação Emílio Ribas, em Campos do Jordão. A tarifa é de R$ 59 para o
percurso de ida e volta, e de R$
43 para trajeto único, somente
ida ou volta. Os horários para a
alta temporada de 2015 (julho
e agosto) ainda não foram defi-

nidos e serão divulgados posteriormente.
Trem de Serra
O Trem de Serra parte de
Pindamonhangaba e vai até
Campos do Jordão. Durante o trajeto, além das belezas
naturais do Vale do Paraíba

Acidente
A última viagem oficial entre as duas cidades ocorreu em
3 de novembro de 2012, quando o trem A2 descarrilhou e
causou a morte de três pessoas (incluindo uma grávida) e
feriu outras 40.
Folhapress

e da Serra da Mantiqueira, o
turista passa por outras edificações históricas da ferrovia,
com destaque para a Estação
Eugênio Lefèvre, localizada
em Santo Antônio do Pinhal,
onde é realizada uma pausa
de trinta minutos para que os
turistas possam conhecer o
famoso Mirante da Santa Expedicionária (com ampla vista
para a região), experimentar
o tradicional bolinho de bacalhau e ainda levar um presente
das lojas de lembrancinhas do
local. O Trem de Serra também
passa pelo Alto do Lajeado,
ponto culminante ferroviário
do Brasil, com 1.743 metros de
altitude. Vale a visita!
Compra antecipada
Aqueles que quiserem adquirir antecipadamente os bilhetes
do Trem de Serra podem se dirigir à Estação Pindamonhangaba, Estação Vila Abernéssia
ou Estação Emílio Ribas para
realizar a compra, uma vez que
a venda nessas estações é interligada. O local de embarque e
desembarque do Trem de Serra,
entretanto, é mantido.

Divulgação

Diretor da EFCJ, Ayrton
Camargo e Silva

Estação Pindamonhangaba
Rua Martin Cabral, 87 – Centro
Pindamonhangaba – SP
(12) 3644-7408

Estação Vila Abernéssia
Avenida Januario Miraglia, 1.310 –
Vila Abernéssia
Campos do Jordão - SP
(12) 3662-1531

Estação Emílio Ribas
Avenida Emílio Ribas, s/n – Capivari
Campos do Jordão - SP
(12) 3663-1531

Ribeirão Grande recebe edição de curso do bambu
O 3º Curso de Utilização
Sustentável do Bambu será realizado no sábado (6) e no domingo (7), no bairro Ribeirão
Grande.
A oficina será dividida em
parte teórica e prática e ministrada por Alexandre Almeida,
Paulo Couto e Robson Correa,
que compartilharão suas experiências em trabalhos com bambu. Durante a parte teórica os
participantes aprenderão sobre
o manejo sustentável do bambu:
plantio, cultivo, corte, beneficiamento, tratamento e aplicações
do bambu. Na parte prática,
aplicarão os conhecimentos adquiridos na parte teórica e trabalharão com o material fazendo

encaixes, amarrações e acabamentos, vivenciando assim as
técnicas e peculiaridades, além
de praticar algumas técnicas de
tratamento.
Segundo Alexandre Almeida, o bambu é um material com
muitas virtudes, mas apesar de
ser acessível e barato ainda é
um recurso pouco explorado
na construção civil e demais
segmentos aqui no Brasil. “O
bambu é um material que pode
resultar em vários produtos
como vestuários, instrumentos musicais diversos, utensílios para o lar e principalmente ser utilizado com eficiência
como material na construção
sustentável de moradias e com

tecnologia barata e acessível”,
afirma.
O curso contará ainda com
as presenças de Rodrigo Motta
e Luciano Gonçalves de Paiva
que explanarão sobre a utilização do bambu em móveis e
construção civil.
Os interessados em participar da oficina devem entrar
em contato com o email emailbambuzeriazen@gmail.com ou
pelo telefone9 9207-3193 (Alexandre), 99153-0136 (Robson)
ou 9 8840-8305 (Paulo).
Oficina será ministrada
por Alexandre
Almeida, Paulo Couto
e Robson Correa

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 390/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 390/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada
na instalação de cortinas persianas com galeria, incluindo material e mão de obra para o pronto
atendimento infantil e novo centro de fisioterapia”, a Autoridade Superior, considerando o parecer
da Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexos aos autos, nega provimento ao recurso da empresa
Totis-X Ltda. ME, através do processo externo 11422 de 15/04/2015, e HOMOLOGA e ADJUDICA
o procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): 7R Comercial Ltda. ME (01).
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 059/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 59/15, que cuida de “Aquisição de ventiladores”, a Autoridade
Superior, com base na análise técnica da Secretaria de Educação e Cultura, HOMOLOGA e
ADJUDICA os itens já analisados e aprovados em favor da empresa (itens/preços R$): Master
Auction Transportes e Comércio de Eletro-Eletrônicos EIRELI ME (01 – 135,63; 02 – 160,38).
Pindamonhangaba, 21 de maio de 2015.
PREGÃO Nº. 084/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 84/15, que cuida de “Aquisição de impressos para atender as
unidades de saúde CAPS, Fisioterapia e PAMC (Pronto Atendimento Moreira César)”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Senhor Pregoeiro no procedimento licitatório supra em
favor das empresas (itens/lotes): Bella’s Gráfica EIRELI ME (05, 07, 08, 11, 13, 17, 18, 19 e 20);
José Augusto Fernandes Moreira ME (09 e 14); Marquinhos Artes Gráficas Ltda. EPP (06, 10 e 12);
Puccinelli Gráfica e Editora Ltda. ME (01, 02, 03, 04, 15 e 16).
Pindamonhangaba, 21 de maio de 2015.
PREGÃO Nº. 086/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 86/15, que cuida de “Aquisição de material de expediente”,
a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Senhora Pregoeira no procedimento
licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): Fabrício de Ramos & Cia. Ltda. EPP (01, 02 e
03). Item impróspero: 04.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2015.
PREGÃO Nº. 091/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 91/15, que cuida de “Aquisição de materiais para higienização
predial para as nova unidades de saúde do Município de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Senhor Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor
das empresas (itens/lotes): HSX Comércio e Serviços EIRELI (01); Raul Rabello Neto EPP (02,
03, 04, 05 e 06).
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 078/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 78/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
na realização de exames de eletroneuromiografia, pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade
Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base
nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 20 de maio de 2015.
PREGÃO Nº. 079/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 79/15, que cuida de “Aquisição de materiais de funilaria e
pintura visando atender as necessidades de manutenção e conservação dos veículos pertencentes
à frota municipal por um período de 12 meses”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr.
Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e
suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2015.
PREGÃO Nº. 082/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 82/15, que cuida de “Contratação de empresa na prestação
de serviço para cópia de chave, abertura de segredo e troca de mola de porta e piso para o
departamento de administração”, a Autoridade Superior, face à manifestação da Sra. Pregoeira,
considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas
alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 20 de maio de 2015.
PREGÃO Nº. 083/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 83/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de manutenção de academia de musculação, com material e mão de
obra inclusa, visando a manter em perfeito estados os aparelhos para uso de atletas e usuários”,
a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação
DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 20 de maio de 2015.
PREGÃO Nº. 087/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 87/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
para disponibilizar profissional especializado em neuropediatria para realização de consultas
incluindo retorno, pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior, face à manifestação do
Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e
suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO
Tornam-se sem efeito as publicações veiculadas neste Jornal em 27/05/15 e 29/05/15 concernente
ao Pregão nº 09/14. Considera-se ratificada as informações abaixo:
PREGÃO Nº 009/2014
Contrato nº 030/2014 Aditamento nº 001/2015.
Contratada: Rafael de Paiva Pinto Transportes ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada para transporte de animais de grande porte (incluindo:
motorista, manutenção, pedágio e combustível), dentro do município de Pindamonhangaba, por um
período de 12 meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 12/06/2016.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato, com base no índice IPC-FIPE 5,91%, passando de
R$ 80.400,00 para R$ 85.151,64.
Data de assinatura: 05/02/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Rafael de Paiva Pinto.
Pindamonhangaba, 01 de junho de 2015.

Extrato de Convênio nº 06/2015
Processo administrativo n.º 9724/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social / Casa Transitória Fabiano
de Cristo de Pindamonhangaba
Objeto: verba municipal
Valor R$ 116.751,60
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 07/2015
Processo administrativo n.º 9155/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social /
SOS – Serviços de Obras Sociais
Objeto:
verba
municipal,
para
desenvolvimento do projeto SOS – Unidade
de Moreira César
Valor R$ 116.537,40
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 08/2015
Processo administrativo n.º 9154/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social /
SOS – Serviços de Obras Sociais
Objeto:
verba
municipal,
para
desenvolvimento do projeto Casa de
Passagem.
Valor R$ 50.638,50
Prazo: 31/05/2016
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 09/2015
Processo administrativo n.º 9152/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social /
SOS – Serviços de Obras Sociais
Objeto:
verba
municipal,
para
desenvolvimento do projeto Casa de
Passagem
Valor R$ 75.200,00
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 10/2015
Processo administrativo n.º 9586/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social /
Associação de Caridade Santa Rita de
Cássia de Pindamonhangaba
Objeto: verba municipal, para promover o
fortalecimento do vínculo familiar
Valor R$ 63.504,00
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 11/2015
Processo administrativo n.º 9032 /2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social / Casa Transitória Fabiano
de Cristo de Pindamonhangaba
Objeto: verba estadual, para promover o
fortalecimento do vínculo familiar.
Valor R$ 6.300,00
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 12/2015
Processo administrativo n.º 8875/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social /
Liceu Coração de Jesus
Objeto: verba estadual para o objetivo de
desenvolver atividades sócio assistenciais.
Valor R$ 44.889,70
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 13/2015
Processo administrativo n.º 8871/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social /
Liceu Coração de Jesus
Objeto: verba municipal, para o objetivo de
desenvolver atividades sócio assistenciais.
Valor R$ 97.902,00
Prazo: 31/05/2016
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 14/2015
Processo administrativo n.º 9474/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social /
Associação Criança Feliz ”São Gabriel”
Objeto: verba municipal, para promover o
Projeto “Família Feliz”
Valor R$ 47.023,20
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 15/2015
Processo administrativo n.º 10373/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social /
Associação Pindamonhangabense de Amor
Exigente - APAMEX
Objeto: verba municipal, complementar o
trabalho social nas famílias.
Valor R$ 22.327,20
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 17/2015
Processo administrativo n.º 9723/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social /
Associação dos Salesianos Cooperadores de
Pindamonhangaba
Objeto: verba municipal, visando o
desenvolvimento do Projeto Harmonia,
fortalecimento de Vínculos.
Valor R$ 77.175,00
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 18/2015
Processo administrativo n.º 9157/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social /
SOS – Serviços de Obras Sociais
Objeto: verba estadual, para desenvolvimento
do projeto SOS – Unidade de Moreira César Valor R$ 18.000,00

Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 19/2015
Processo administrativo n.º 9156/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social /
SOS – Serviços de Obras Sociais
Objeto: verba municipal, para desenvolvimento
do projeto SOS Pindamonhangaba.
Valor R$ 61.689,60
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 20/2015
Processo administrativo n.º 9430/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social /
Lar Irmã Terezinha Associação de Assistência
ao Idoso
Objeto: Verba Estadual, para promover e
assegurar o atendimento integral da pessoa
idosa, no lar irmã Terezinha.
Valor R$ 79.250,71
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 21/2015
Processo administrativo n.º 9431/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social /
Lar Irmã Terezinha Associação de Assistência
ao Idoso
Objeto: verba municipal, para promover e
assegurar o atendimento a pessoa idosa,
residente no lar irmã Terezinha
Valor R$ 93.718,50
Prazo: 31/05/2016
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 22/2015
Processo administrativo n.º 9428/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social /
Lar Irmã Terezinha Associação de Assistência
ao Idoso
Objeto: verba Federal, para promover e
assegurar o atendimento integral da pessoa
idosa.
Valor R$ 32.358,36
Prazo: 31/05/2016
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 23/2015
Processo administrativo n.º 10794/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social /
Associação dos Salesianos Cooperadores de
Pindamonhangaba
Objeto:
verba
estadual,
visando
o
acompanhamento
e
orientação
aos
adolescentes inseridos nas medidas sócio
educativas.
Valor R$ 105.600,00
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 24/2015
Processo administrativo n.º 9314/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social / Lar São Judas Tadeu
Objeto: verba municipal para desenvolvimento
na prevenção da marginalidade e delinquência
Valor R$ 76.960,80
Prazo: 31/10/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 25/2015
Processo administrativo n.º 9313/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social / Lar São Judas Tadeu
Objeto: verba estadual para desenvolvimento
na prevenção da marginalidade e delinquência
Valor R$ 29.787,62
Prazo: 31/10/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 26/2015
Processo administrativo n.º 11445/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social / Associação do Centro de
Convivência para Idoso – Francisca Inácio
Ribeiro
Objeto: verba municipal para desenvolvimento
do projeto despertar
Valor R$ 18.307,80
Prazo: 30/04/2016
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 27/2015
Processo administrativo n.º 11443/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social / Associação do Centro de
Convivência para Idoso – Francisca Inácio
Ribeiro
Objeto: verba estadual para desenvolvimento
do projeto despertar
Valor R$ 3.600,00
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 28/2015
Processo administrativo n.º 11413/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social / Associação do Centro de
Convivência para Idoso – Francisca Inácio
Ribeiro
Objeto: verba federal para desenvolvimento
do projeto despertar
Valor R$ 3.642,00
Prazo: 30/04/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 29/2015
Processo administrativo n.º 9043/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social / Associação para Auxilio
da Criança e do Adolescente
Objeto: verba municipal para desenvolvimento
do projeto Crescer
Valor R$ 31.915,80
Prazo: 30/11/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015

Tribuna do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 19.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.05.2015.
Às quinze horas do dia dezenove de maio de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Nona
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença
dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho,
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 18.ª Sessão Extraordinária, realizada em
15.05.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr.
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0038/15 Maria
Aparecida Carvalho Martins de Castro. II – EXPEDIENTE: Ofício 021/15-JARI encaminhado ao
Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 19 de Maio de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 19.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 21.05.2015.
Às quinze horas do dia cinco de maio de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima
Nona Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e
presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José Moreira
dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 19.ª Sessão Ordinária, realizada em 22.05.2015.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando
Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0010/15 Maria Salete Nobrega Freire Aires.
II – RELATOR: Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime:
1-0027/15 Fernando Alves de Oliveira. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho.
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0035/15 Luigi Bello Teixeira.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 21 de maio de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 20.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 26.05.2015.
Às quinze horas do dia vinte e seis de maio de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima
Sexta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Antonio Augusto Marcondes da
Silva, presidente suplente, Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 19.ª Sessão Extraordinária, realizada em
21.05.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sra.
Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0030/15 Fabricio Alexandre da
Silva. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime:
1-0041/15 Reynaldo Muassab Silva Lima. III – EXPEDIENTE: Ofício 022/15-JARI encaminhado ao
Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 26 de maio de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 171/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) SOCITECA LTDA , responsável pelo
imóvel situado a RUA SERGIO MARCONDES SALGADO / ANGELINA BOUERI, S/N, Bairro
CAMPOS MAIA, inscrito no município sob as sigla SO111109007000, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do
local, 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

Extrato de Convênio nº 30/2015
Processo administrativo n.º 9041/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social / Associação para Auxilio
da Criança e do Adolescente
Objeto: verba estadual para desenvolvimento
do projeto Crescer
Valor R$ 51.326,43
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 31/2015
Processo administrativo n.º 11408/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social / Casa São Francisco de
Assis de Pindamonhangaba
Objeto: verba municipal para fortalecimento
de vínculos familiares
Valor R$ 20.512,80
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 32/2015
Processo administrativo n.º 9726/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
–
Secretaria
de
Saúde de Assistência Social / Associação
dos
Salesianos
Cooperadores
de
Pindamonhangaba
Objeto: verba municipal para desenvolvimento
de atividades sócio educativas com crianças e
adolescentes
Valor R$ 89.523,00
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 33/2015
Processo administrativo n.º 9029/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
de Assistência Social / Instituto das Filhas de
Nossa Senhora das Graças
Objeto: verba municipal para desenvolvimento
do projeto criança ativa
Valor R$ 45.914,40
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 34/2015
Processo administrativo n.º 13616/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social / Lar São Vicente de Paulo
Objeto: verba municipal para atendimento de
idosos residentes no lar
Valor R$ 96.958,50
Prazo: 30/04/2016
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 35/2015
Processo administrativo n.º 13610/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social / Lar São Vicente de Paulo
Objeto: verba estadual para atendimento de
idosos residentes no lar
Valor R$ 72.030,71
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 36/2015
Processo administrativo n.º 13615/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social / Lar São Vicente de Paulo
Objeto: verba federal para atendimento de
idosos residentes no lar
Valor R$ 27.477,50
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 37/2015
Processo administrativo n.º 9728/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social / Associação Cooperadores
Salesianos de Pindamonhangaba
Objeto: verba municipal atendimento de
adolescentes encaminhados na medida
socioeducativa
Valor R$ 243.992,80
Prazo: 30/04/2016
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 38/2015
Processo administrativo n.º 9793/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
de Assistência Social / APAE - Associação de
Pais e Amigos de Pindamonhangaba
Objeto: verba municipal para promover
atendimento básico para pessoas com
síndromes e deficiência intelectual
Valor R$ 120.000,00
Prazo: 30/04/2016
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 39/2015
Processo administrativo n.º 9795/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
de Assistência Social / APAE - Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Pindamonhangaba
Objeto: verba estadual para promover
atendimento básico para pessoas com
síndromes e deficiência intelectual
Valor R$ 25.264,80
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 40/2015
Processo administrativo n.º 9711/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
de Assistência Social / Associação Centro de
Convivência Idosos Conego Nestor Jose de
Azevedo
Objeto: verba estadual para promover o
fortalecimento de vínculo com pessoas acima
de 50 anos
Valor R$ 11.600,00
Prazo: 31/12/2015
Data de Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 41/2015
Processo administrativo n.º 9710/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
de Assistência Social / Associação Centro de
Convivência Idosos Conego Nestor Jose de
Azevedo
Objeto: verba federal para promover o
fortalecimento de vínculo com pessoas acima
de 50 anos

Valor R$ 25.089,96
Prazo: 1/03/2016
Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 42/2015
Processo administrativo n.º 9712/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
de Assistência Social / Associação Centro de
Convivência Idosos Conego Nestor Jose de
Azevedo
Objeto: verba municipal para promover o
fortalecimento de vínculo com pessoas acima
de 50 anos
Valor R$ 6.400,80
Prazo: 1/03/2016
Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 43/2015
Processo administrativo n.º 9799/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
de Assistência Social / APAE - Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Pindamonhangaba
Objeto: verba municipal para atendimento
e serviços de média complexidade para
pessoas com deficiência intelectual e
síndromes
Valor R$ 100.056,60
Prazo: 31/05/2016
Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 44/2015
Processo administrativo n.º 9798/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
de Assistência Social / APAE - Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Pindamonhangaba
Objeto: verba estadual para atendimento
e serviços de média complexidade para
pessoas com deficiência intelectual e
síndromes
Valor R$ 55.294,74
Prazo: 31/12/2015
Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 45/2015
Processo administrativo n.º 9796/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
de Assistência Social / APAE - Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Pindamonhangaba
Objeto: verba federal para atendimento
e serviços de média complexidade para
pessoas com deficiência intelectual e
síndromes
Valor R$ 105.300,00
Prazo: 31/05/2016
Assinatura: 11/05/2015
Extrato de Convênio nº 46/2015
Processo administrativo n.º 14614/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social / convivência de Idoso de
Moreira César - CIMC
Objeto: verba municipal para promover a
autoestima do idoso
Valor R$ 9.097,20
Prazo: 31/05/2016
Assinatura: 21/05/2015
Extrato de Convênio nº 47/2015
Processo administrativo n.º 14610/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social / convivência de Idoso de
Moreira César - CIMC
Objeto: verba estadual para promover a
autoestima do idoso
Valor R$ 7.200,00
Prazo: 31/12/2015
Assinatura: 21/05/2015
Extrato de Convênio nº 48/2015
Processo administrativo n.º 14607/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social / convivência de Idoso de
Moreira César - CIMC
Objeto: verba federal
para promover a
autoestima do idoso
Valor R$ 7.353,00
Prazo: 31/05/2016
Assinatura: 21/05/2015
Extrato de Convênio nº 49/2015
Processo administrativo n.º 11409/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
de Assistência Social / IA3 – Instituto de
Acolhimento e Apoio ao Adolescente
Objeto: verba estadual para desenvolvimento
do projeto Atores Sociais
Valor R$ 44.800,00
Prazo: 31/12/2015
Assinatura: 25/05/2015
Extrato de Convênio nº 50/2015
Processo administrativo n.º 9260/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
de Assistência Social / IA3 – Instituto de
Acolhimento e Apoio ao Adolescente
Objeto: verba estadual para desenvolvimento
do Aprendiz na Empresa
Valor R$ 40.000,00
Prazo: 31/12/2015
Assinatura: 25/05/2015
Extrato de Convênio nº 51/2015
Processo administrativo n.º 9261/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
de Assistência Social / IA3 – Instituto de
Acolhimento e Apoio ao Adolescente
Objeto: verba municipal para desenvolvimento
do Aprendiz na Empresa
Valor R$ 42.000,00
Prazo: 31/12/2015
Assinatura: 25/05/2015
Extrato de Convênio nº 52/2015
Processo administrativo n.º 11412/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
de Assistência Social / IA3 – Instituto de
Acolhimento e Apoio ao Adolescente
Objeto: verba municipal para desenvolvimento
do Projeto Vem Ser
Valor R$ 123.480,00
Prazo: 31/12/2015
Assinatura: 25/05/2015

2 de JUNHO de 2015
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ATA DA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Às 16 horas do dia 27 de maio do ano de 2015, na Sala de reunião do Departamento de Finanças,
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Sidervan Luiz Alves Superintendente do FPMP, Antonio Carlos Bertoni Alvares – Diretor do Departamento de Recursos
Humanos, Rômula Maria Soares, Francisco Piorino Filho e Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta,
todos membros do Conselho de Administração, para a apreciação, discussão e deliberação dos
atos de competência deste colegiado adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte
ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC
n° 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de Abril de 2015, com o
respectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo
Conselho de Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, qual seja, o conhecimento de todos os atos de
benefícios previdenciários concedidos no presente exercício, onde foi informado que aguarda-se
o parecer jurídico quanto à solicitação de concessão de aposentadoria para a servidora Ana Lúcia
Tavares de Almeida Souza, através do Processo Externo nº 1761/2015.
Por fim, passou ao último item da pauta, abrindo para assuntos diversos, dando conhecimento aos
presentes que conforme orientação jurídica foi elaborado e publicado as portarias de concessão
de pensão do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba, conforme modelo de portaria
apresentado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, encerrou a reunião e foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada
conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração.
Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP
Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta		
Alvares Conselheira

Antonio Carlos Bertoni
Diretor Depto. RH Prefeitura

Rômula Maria Soares
Conselheira

Francisco Piorino Filho
Conselheiro
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 172/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) ANDRE DOS SANTOS TOLEDO N ,
responsável pelo imóvel situado a RUA FRANCISCO BUENO G. LEME, S/N, Bairro MOMBAÇA,
inscrito no município sob as sigla SO110104031000, para que efetue a limpeza do referido imóvel
no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, 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
COMUNICADO ADIAMENTO PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 106/2015
A Prefeitura comunica que o PPRP n° 106/2015, que cuida da “Aquisição de materiais de
expediente para consumo da Administração Geral e Gestão Educação, e materiais que compõem o
kit escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 meses”, fica Suspensa, em
atendimento ao determinado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através do processo
TC-003270/989/15-5.
Pindamonhangaba, 01 de junho de 2015.

EDITAL DE INTERDIÇÃO
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO
DE FRANCISCO EDESIO MARSON, REQUERIDO POR MARIA DE FÁTIMA MARSON BATISTA PROCESSO Nº0009229-61.2010.8.26.0445.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 04/03/2015 15:58:08, foi decretada a INTERDIÇÃO de FRANCISCO EDESIO
MARSON, CPF 234.386.688-07, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente
os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a).
Francisco Edesio Marson e Maria de Fátima Marson Batista. O presente edital será publicado por
três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de maio de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
EDITAL Nº. 01/2015 – BOLSA DE ESTUDO
Estabelece critérios para inscrição e seleção de estudantes para bolsa de estudo de ensino técnico
na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João Romeiro”.
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, através da Diretora do Departamento de Assistência
Social da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Sra. Eliana Maria Galvão Wolff, no uso de
suas atribuições e nos termos do Inciso IV do Artigo 2º da Lei nº 3.775 de 05 de março de 2001,
resolve tornar públicos os critérios de inscrição e seleção de alunos para concessão de Bolsas de
Estudo dos Cursos Técnicos de Administração e Segurança do Trabalho na Sociedade Civil de
Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João Romeiro”, nas quantidades, a saber:
CURSO		
VAGAS DISPONÍVEIS
Administração		 20
Segurança do Trabalho		
20
Poderá ocorrer alteração no nº de vagas disponíveis em razão de desistência ou reprovação as
quais poderão ser supridas pelo presente Processo Seletivo, obedecida a classificação
As bolsas serão de 100% do valor do curso, sendo os alunos bolsistas isentos da taxa de matrícula
e material pedagógico.
Haverá reserva de 20% das vagas para pessoas portadoras de deficiências, as quais não possuam
características que as impeçam de cumprir as exigências do curso.
1- DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba sito
à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso ou na Subprefeitura de Moreira
César, no período 20/05 à 18/06
2- OS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Poderão se inscrever os interessados que:
- possuírem Ensino Médio concluído ou estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio;
- residirem no Município de Pindamonhangaba há, no mínimo, 2 (dois) anos (2013,2014 e 2015)
- possuírem renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo vigente.
3- DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
3.1. –
- RG
- Comprovante de residência no Município há, no mínimo, 2 (dois) anos;
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Escolar, caso estejam cursando a 3ª
série do Ensino Médio, ambos em escola pública;
- Comprovante de renda de todos os moradores do domicílio (holerite atual, CPTS);
- Declaração de renda individual no caso de desempregado ou autônomo;
- Ficha de inscrição retirada no Protocolo, devidamente preenchida.
3.2. Os requerentes que não preencherem a ficha de inscrição de forma correta, completa
e fidedigna, ou que não apresentarem toda a documentação necessária, terá seus pedidos
indeferidos, automaticamente.
3.3. As pessoas portadoras de deficiência deverão declarar sua condição no ato da inscrição, para
fazer jus à vaga reservada, bem como, indicar a necessidade de prova ampliada e/ou acessibilidade.
4- DA SELEÇÃO
4.1. Os inscritos serão submetidos a uma avaliação com questões objetivas de Português,
Matemática e Conhecimentos Gerais/Atualidades.
4.2. A avaliação será realizada no dia 21/06 /2015, nas dependências do Colégio Comercial Dr.
João Romeiro, localizado na Rua Senador Dino Bueno, 119 – Centro, com início às 9h e término
às 12h.
4.3. Os inscritos deverão indicar opção pelo curso a ser realizado de acordo com a disponibilidade
de turma do colégio, devendo indicar ainda, no ato da inscrição, primeira e segunda opções.
5- DA TRIAGEM SOCIAL
Após avaliação prevista no item 4. “da Seleção” os classificados serão submetidos a uma triagem
social realizada pelo Departamento de Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba,
devendo atender os seguintes requisitos:
- Renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo;
- Não ser, no momento, beneficiário de outra bolsa de estudo;
- Não possuir outro curso técnico;
- Não ter outro membro da família bolsista na supracitada Escola.
6. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS
6.1. O resultado classificatório será o de maior para a menor pontuação obtida na avaliação,
observando ainda, a análise dos critérios da triagem social.
6.2. O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado na Secretaria do Colégio
Comercial Dr. João Romeiro no dia
03/07/2015.
6.3. Do resultado caberá recurso no prazo máximo de 10 (dez) dias contado da publicação.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar ciente e de acordo com
as normas deste Processo, bem como serem corretas e verdadeiras todas as informações por ele
prestadas.
7.2. A bolsa de estudo somente será válida para os cursos cujas turmas iniciantes completem
número mínimo de 20 (vinte) matriculas previstas para a viabilidade da sua efetiva abertura e
autorização para início das atividades.
7.3. Caso o aluno beneficiário desista do curso após iniciadas as aula, a bolsa de estudo
correspondente poderá ser transferida para o classificado suplente até 30 (trinta) dias do início das
aulas ou, decorrido este prazo, para classificado suplente que esteja
regularmente matriculado no Colégio na mesma turma e curso do
desistente ou, classificado suplente regularmente matriculado em curso distinto, obedecida à opção
indicada na avaliação.
Para maiores informações, procurar o Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba.
Pindamonhangaba, 18 de Maio de 2015.
ELIANA MARIA GALVÃO WOLFF
Diretora do Departamento de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 043/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 43/15, referente à “Contratação
de empresa especializada em serviços de chaveiro para atender as necessidades da Secretaria de
Educação e Cultura”, com encerramento dia 17/06/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 01 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 064/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 64/15, referente à “Contratação de
empresa especializada na realização de exames de eletroencefalograma sem sono induzido e com
sono induzido; com fornecimento de mão de obra, dentro do município de Pindamonhangaba-SP ou
numa distância máxima de aproximadamente 70 (setenta) quilômetros; pelo período de 12 (doze)
meses”, com encerramento dia 18/06/15 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, 01 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 066/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 66/15, referente à “Contratação
de empresa especializada para fornecimento de concreto usinado para calçada, a ser utilizado em
diversas obras executadas pela Subprefeitura de Moreira César”, com encerramento dia 18/06/15
às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12)
3644-5600.
Pindamonhangaba, 01 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 114/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 114/15, referente à “Contratação
de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção para o elevador instalado
no Palacete da Palmeira - Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina e no
Palacete 10 de Julho - Centro de Memória Barão Homem de Mello (Contrato por 12 meses)”,
com encerramento dia 17/06/15 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, 01 de junho de 2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 031/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 31/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço com material e mão de obra na instalação de sistema de monitoramento
por meio de câmeras de segurança na nova portaria do Parque da Cidade pelo período de 12
(doze) meses”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação
FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015.
PREGÃO Nº. 073/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 73/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
para fornecimento, instalação de vidros canelados, lisos e porta de vidro”, a Autoridade Superior,
face à manifestação do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis
Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015.
PREGÃO Nº. 085/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 85/15, que cuida de “Aquisição de equipamentos para nova
unidade da fisioterapia”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, fica a
presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas
alterações.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2015.
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cidade
SOS promove festa junina

O SOS – Serviço de
Obras Sociais de Pindamonhangaba – promove,
a partir de quarta-feira
(3), a sua tradicional Festa Junina Beneficente.
O evento acontece no
pátio de eventos do Sindicato Rural. Panzeroti, bolinho caipira, pastel, cachorro quente, caldinho,
massas, yakisoba, doces
típicos, quentão, vinho
quente, entre outros, serão oferecidos em mais
de 20 barracas. Também
haverá apresentações culturais de dança e música.
As barracas são montadas por voluntários. O
evento tem apoio da Prefeitura e outros parceiros
e a renda será revertida
para a instituição.
A festa segue por todo
o fim de semana, até domingo (7). Depois retorna
na quinta-feira (11) e termina no domingo (14).
O SOS foi fundado em
27 de outubro de 1967.
Está localizado na rua
Frederico Machado, 270,
São Benedito. Os interessados em contribuir com
a entidade pode fazer doações de cestas básicas,
remédios, roupas, móveis,
entre outras.
O Sindicato Rural de
Pindamonhangaba fica na
rua Frederico Machado,
65, no centro da cidade.

Divulgação

Instituição realiza
1ª Corrida Solidária

Evento contará com praça de alimentação
Programação musical, a partir das 19 horas
Quarta-feira (3), Frente de Varanda
Quinta-feira (4), Bruno & Hiago e Banda Bom
Talento
Sexta-feira (5), Banda Rota Nacional
Sábado (6), Banda Bellator
Domingo (7), Mult Band Show

Mais de 200 skatistas participam
do 2º Encontro de Longboard
Aiandra Alves Mariano
***
Mais de 200 skatistas
do Vale do Paraíba participaram, no sábado (30),
do 2º Encontro de Lon-

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE NÃO ESTÃO SENDO SACADOS - JUNHO 2015
NIS

TITULAR

16144698664 ANA CLAUDIA REZENDE PRADO

MAR/2015

ABR/2015

Disponivel

Disponivel

BAIRRO
FEITAL

16030138813 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA

Disponivel

Disponivel

16104159762 ANGELA MARIA MENEZES

Disponivel

Disponivel

ARARETAMA

20785048752 ANGELA MARIA SENA RIBEIRO

Disponivel

Disponivel

ATANASIO

16160725565 ANGELICA DO PRADO SANTOS

Disponivel

Disponivel

ARARETAMA

21226636529 APARECIDA ELIZETE BARBOZA

Disponivel

Pago / Sem Parcela

ALTO TABAU

12284574604 ARIMAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Disponivel

Disponivel

13527663850 BENEDITA APARECIDA ALVES DA SILVA AMARAL

Disponivel

Disponivel

CENTRO

12995100229 BRUNA ALVES DA CONCEICAO

Disponivel

Disponivel

CAMPINAS

16143410365 BRUNA KARINA DA SILVA

Disponivel

Disponivel

CASTOLIRA

21218447798 BRUNA MARIA CESAR

Disponivel

Disponivel

16408099956 CARMECI DE SOUSA MORAIS

Disponivel

Pago / Sem Parcela

12329700549 CELESTE DE FATIMA DE LIMA

Disponivel

Disponivel

22824628382 CLAUDENIR ROSANE ALVES

Disponivel

Disponivel

16413936712 CLERISTA HELENA LIMA DA SILVA

Disponivel

Pago / Sem Parcela

16144010557 DJANE DE SOUZA MACHADO

Disponivel

Disponivel

21212438304 EDILEUSA ESMERALDA

Disponivel

Pago / Sem Parcela

LIBERDADE
MOREIRA CESAR

CESAR PARK

CICERO PRADO
AZEREDO

16106488216 EDLEIA SILVERIO

Disponivel

Disponivel

TAIPAS

23654712955 EDNA LUZIA DA SILVA

Disponivel

Disponivel

CIDADE NOVA

21273278862 ELAINE CRISTINA DUARTE

Disponivel

Disponivel

OLIVEIRAS

12431874275 ELAINE PROLUNGATTI CESAR

Disponivel

Disponivel

SANTANA

13548897818 ELIANA ALVES MACHADO

Disponivel

Disponivel

MANDU

16017980352 ELIZABETE ALVES DE CARVALHO PASSOS

Disponivel

Disponivel

ARARETAMA

16127395608 ELIZABETE PORFIRIO DA SILVA

Disponivel

Disponivel

16194805510 ESTER MONTEIRO ROQUE

Disponivel

Pago / Sem Parcela

16020057241 EUNICE MARIA LEITE

Disponivel

Disponivel

20169002157 FERNANDA CRISTINA SERRA

Disponivel

Pago / Sem Parcela
Pago / Sem Parcela

BORBA
LIBERDADE
CAMPO ALEGRE
JARDIM CARLOTA

10840368639 FRANCISCO CARLOS BASTOS

Disponivel

10847841178 GERALDA MARIA DA SILVA

Disponivel

Disponivel

CIDADE JARDIM

12823370260 GISELDA MAURA ANDRADE SEBASTIANA

Disponivel

Disponivel

ALVARENGA

20696206271 GISLAINE MONTEIRO VASCONCELOS

Disponivel

Disponivel

AZEREDO

22023553112 GRABRIELA DOS SANTOS VASCONCELLOS

Disponivel

Disponivel

VALE DAS ACACIAS

12695306239 IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS

Disponivel

Pago / Sem Parcela

16323401399 IVANILDA MEIRELES DE ALMEIDA

Disponivel

Disponivel

FEITAL
ARARETAMA

16316452846 JOSE LOPES DE OLIVEIRA

Disponivel

Disponivel

16233843929 JULIANA DE FATIMA DA CONCEICAO OLIVEIRA

Disponivel

Pago / Sem Parcela

21016417367 KARINA SAMPAIO DE SOUZA

Disponivel

Pago / Sem Parcela

CICERO PRADO

22814188878 KELLY CRISTINA QUINTANILHA DE FREITAS

Disponivel

Disponivel

SANTA CECILIA

MANDU

gboard, o surf de rua. O
evento, promovido pela
InTime Pinda, aconteceu
ao lado da rodovia Presidente Dutra e contou com
muita música, demonstrações de manobras a
apresentação de slackline.
De acordo com o organizador do evento, André
Rodolfo Bastos, o clima
era de muita amizade. “A
interação das pessoas e a
participação do público
foi incrível. Muitas amizades sugiram e outras se
encontraram”, destacou
ele.
Houve apresentações
musicais de hard core e
rap, além de uma competição de slide feminina e
uma competição de speed
masculina, que foi o ponto alto do encontro. “Os
skatistas esbajaram técnica e velocidade”, garantiu
Bastos.
A equipe de skatistas de ladeira, Life Core,
que representa Pindamonhangaba em diversas competições por todo
Brasil, marcou presença
no evento.
Para Manu Rezende,

que faz parte da equipe,
mais que apresentar manobras radicais, o time de
skatistas busca divulgar
a mais pura essência do
skateboard, apresentando um estilo diferente de
se vestir, de se relacionar
e principalmente se divertir em cima do carrinho.
“A ideia é mostrar para
a população todo o universo que o skate oferece,
além da prática esportiva,
como suas manifestações
artísticas, através do grafite, do design, da música
e da dança”, ressaltou.
Para quem não conhece, o skateboard ou surf
de rua é um esporte radical que está se tornando cada vez mais popular
entre os surfistas e skatistas. Inventado durante a
década de 1950, o longboard – um skate que parece uma prancha de surf
com rodinhas, foi construído para a corrida em
declive ou transporte em
geral. Longboard é muitas vezes descrito como
“surfar no concreto”,
porque as rodas grandes
e o shape fino permitem

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).

BELA VISTA

13199325776 LUANA DA SILVA FERNANDES DO PRADO

Disponivel

Disponivel

JARDIM ELOYNA

12627512341 LUCIANA APARECIDA DE SOUZA SANTOS

Disponivel

Disponivel

BOM SUCESSO

23644203128 LUCIANE PEREIRA OLIMPIO

Disponivel

Disponivel

MAR/2015
Disponivel

ABR/2015
Disponivel

10405392912 MANOEL BELO DO NASCIMENTO

Disponivel

Disponivel

AZEREDO

16403411986 MARCELO DOS SANTOS

Disponivel

Disponivel

CENTRO

22815411449 MARIA APARECIDA CLARO SCANDOLA

Disponivel

Disponivel

ARARETAMA

16369574776 MARIA APARECIDA DA SILVA

Disponivel

Disponivel

CASTOLIRA

21022645090 MARIA DE OLIVEIRA SANTOS

Disponivel

Disponivel

MARCON

16508926412 MARIA DE SOUSA AGUIAR DE BARROZ

Disponivel

Pago / Sem Parcela

ARARETAMA

16495007753 MARIA HELENA ALVES DE AQUINO

Disponivel

Disponivel

ARARETAMA

20733935219 MARIA IVONETE DOMINGOS

Disponivel

Disponivel

ARARETAMA

12313690581 MARIA NAZARE DE FATIMA

Disponivel

Pago / Sem Parcela

12075286150 MARIA SONIA BATISTA SANTOS

Disponivel

Disponivel

20070274767 MARIPAULA NASCIMENTO DA SILVA

Disponivel

Disponivel

CRISPIM

16407267006 MARLETE DOS SANTOS CARLOTA

Disponivel

Disponivel

RIBEIRAO GRANDE

16445954155 MARTA DA SILVA FEITOSA

Disponivel

Disponivel

AZEREDO

23625104829 MARY ANNE SILVEIRA PINHO

Disponivel

Disponivel

BOA VISTA

16369443957 MAYARA MARINE DE CARVALHO GOMES BARBOSA

Disponivel

Disponivel

SANTA CECILIA

10831515268 NELSI RODRIGUES

Disponivel

Disponivel

12663815251 PATRICIA SANTOS BARBOSA FERRAZ SILVESTRE

Disponivel

Disponivel

MARIETA AZEREDO

16621026103 RENATA APARECIDA DE SOUZA

Disponivel

Disponivel

GOIABAL

16554734350 ROSEMARA GENEROSO

Disponivel

Disponivel

FEITAL

12339860832 SALETE DONIZETTI PEREIRA

Disponivel

Disponivel

JARDIM REGINA

12998982265 SILVANA MARIA APARECIDA SILVA

Disponivel

Disponivel

ARARETAMA

20776929989 TABATA GABRIELE DE PAULA SANTOS

Disponivel

Disponivel

VALE DAS ACACIAS

13781601853 TELMA MARQUES DA SILVA SAVIANO

Disponivel

Disponivel

CIDADE NOVA

13518246851 TIANE DENISE DE OLIVEIRA

Disponivel

Disponivel

MANTIQUEIRA

12878785268 VALDINEIA APARECIDA RAMOS

Disponivel

Disponivel

CASTOLIRA

13311173774 VALKIRIA SILVA

Disponivel

Disponivel

CENTRO

20782398280 VANDERLUCIA VILAS BOAS GUIMARAES

Disponivel

Pago / Sem Parcela

KARINA

23631475183 VANESSA DE OLIVEIRA SERRA

Disponivel

Disponivel

PAULINO DE JESUS

16544867587 VANESSA GONCALVES COSTA

Disponivel

Disponivel

ARARETAMA

20785124564 YASMIN SAITTA ASSAF

Disponivel

Disponivel

RIBEIRAO GRANDE

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE NÃO ESTÃO SENDO SACADOS - JUNHO 2015

NIS
12933331251
MAIRA SIQUEIRA ROSA TITULAR

Quinta-feira (11), Tadeu & Rafael
Sexta-feira (12), Banda Gold
Sábado (13), Sambatuque
Domingo (14), André e Andreza.
Encerramento com Frente de Varanda

O Serviço de Obras Sociais realizará a sua 1ª Corrida Solidária no dia 14 de junho. As inscrições devem ser feitas pelo site
www.minhasinscricoes.com.br/corridasolidariasospinda/2015/.
Podem participar pessoas dos 15 aos 99 anos. São 500 vagas
e a taxa é R$ 35. A renda será revertida para os projetos da
entidade.
Além da corrida de 6km, haverá a caminhada, ambas com
largada às 9 horas em frente ao Sindicato dos Trabalhadores
Rurais. Os atletas podem participar do evento em uma única
prova. Não haverá classificação para a caminhada.
Se o atleta for menor de 18 anos será necessária autorização dos pais ou responsável por escrito. Quem estiver suspenso
pela Confederação Brasileira de Atletismo não poderá participar
da competição.
Serão colocados à disposição dos atletas inscritos, sanitários
e guarda-volumes na região da largada e chegada. Os organizadores não recomendam deixar valores e não se responsabilizarão por quaisquer objetos, pois, o serviço será uma cortesia. Todos participantes deverão usar o número no peito e a ocultação
do mesmo ou mutilação será motivo para a desclassificação.
A classificação será definida conforme o tempo e ordem de
chegada. A publicação vai ser no site www.estounessa.com.br.
Não está autorizada a divulgação integral ou parcial dos resultados através de outros meios sem a prévia autorização da
organização.

SHANGRILA
BAIRRO
BOA VISTA

MOREIRA CESAR

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

AGENTE DO CONTROLE VETOR
Dia 10/06/2015 às 14:00 horas
47º TABADA FERNANDES MARCONDES
CÉSAR
RUA FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE
CARVALHO, 22 – PARQUE SÃO DOMINGOS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-390

Manu Rezende/Life Core

Atleta Luana
Bustamante

voltas rápidas e suaves,
assim como nas ondas de
surf.
Segundo o organizador
do encontro, o objetivo é

trazer mais ações como
esta para a cidade, para
divulgar os esportes de
rua como o skate, o longboard e o slackline.

Polícia
Caminhão roubado em Caçapava
é recuperado em Pinda
Após investigações, do
SIG - Setor de Investigações Gerais do 3º Distrito
Policial de Pindamonhangaba, policiais recuperaram, por volta das 17 horas,
da última sexta-feira (29),
um caminhão que havia
sido roubado um dia antes
em Caçapava. O caminhão,

avaliado em mais de R$
280 mil, foi localizado
em um galpão na rua São
José dos Campos, no Cidade Nova. No momento
da apreensão ninguém
estava no local. O veículo
foi devolvido à vítima e os
responsáveis pelo galpão
estão sendo procurados.

Assaltante leva R$ 5 mil após
vítima sair de agência bancária
Um homem foi vítima
da “saidinha de banco”, na
última quinta-feira (28) em
Pindamonhangaba. O criminoso roubou R$ 5 mil. A vítima contou à polícia que chegando ao estacionamento foi

abordado por um homem que
estava armado e o agrediu,
levando todo o dinheiro que
estava em seu bolso e fugindo
de moto, com outro rapaz.
O crime que foi registrado no 1º DP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
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 - Comprovante de Inscrição no Conselho
de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e
dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de
0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos
de 6 a 14 anos).

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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 09/06/2015 às 14:00 horas
186º GLAUCIMARA EZILDA DE OLIVEIRA
CASTRO
RUA FREI NICETO LAURO PEDRO
WERNER, 74 – PARQUE DAS ALAMEDAS
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12517-270
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia 10/06/2015 às 14:30 horas
ENFERMEIRO DO PSF
8º KATIA BITTENCOURT BOTELHO
RODOVIA DOS TAMOIOS, KM
COMÉRCIO
PARAIBUNA – SP
CEP 12260-000
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EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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HISTÓRIA
Tribuna do Norte

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Tradições católicas na Pinda antiga
A

página de história relembra nesta edição
alguns eventos referentes à
religião católica ocorridos na
Pindamonhangaba do século
passado.
A nota inicial é alusiva à festa
católica realizada na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que, por sua
vez, acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes: o Corpus Christis, que este ano será
no dia 4 de junho.
Corpus Christi
Em 1909, no dia 6 de junho,
a procissão de Corpus Christi
realizada pela paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso foi
assim noticiada pela Folha do
Norte:
“Tivemos a missa cantada com acompanhamento de
orquestra, sendo celebrante o
estimado monsenhor Joaquim
Antônio de Siqueira, acolitado
pelo vigário e pelo reverendo
padre Antonio.
Na nossa matriz mal podia
caber a enorme massa de ﬁéis.
Finda a missa, desﬁlou pelas
ruas da cidade um belíssimo e
bem organizado préstito processional, sendo conduzida em
triunfo a sagrada hóstia.
Apresentando-se com suas
insígnias, tomaram parte muitos irmãos do Santíssimo, zeladores do apostolado e do rosário, ﬁlhas de Maria e numeroso
grupo de meninas levando ﬂores que foram ofertadas ao
Santíssimo Sacramento.
Os sacerdotes e a prestimosa
Corporação Euterpe prestaram
gentilmente os seus trabalhos.
As ruas por onde transitou
a procissão achavam-se totalmente alcatifadas de ﬂores, e
em muitas viam-se pendentes
das sacadas e janelas, ricas
¹colgaduras e ornatos com jarros de ﬂores, como homenagem
a Jesus Sacramentado.
Atrás do ²pálio um contingente do destacamento local
mantinha a ordem popular.
Recolhida a procissão, foi
dada a bênção solene retirando-se todos satisfeitos pela solenidade dignamente celebrada.”

¹Colgaduras: tecido que se pendura
nas janelas ou nas paredes, para cobri
-las e orná-las.
²Pálio (do latim pallium, manto)
é um manto sustentado por quatro
ou mais hastes sob o qual se conduz
o Santíssimo Sacramento exposto no
ostensório em procissões fora da igreja. O exemplo mais comum de uso do
pálio é na procissão na Solenidade do
Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo
(Corpus Christi), ainda que possa ser
utilizado em qualquer procissão eucarística. O sentido do pálio é manifestar
reverência ao Santíssimo Sacramento
e, de certa forma, protegê-lo quando é
retirado da igreja. (fonte: pilulasliturgicas.blogspot)

Festa de Santana
no Alto do Ribeirão
Ainda do início dos anos
1900, encontramos um programa da histórica festa de Santana realizada na capela ediﬁcada no antigo bairro Alto do
Ribeirão (atual bairro de Santana), publicado em novembro
de 1902:
“No dia 28 do corrente (refere-se ao mês de novembro)
terão começo as novenas que
serão cantadas com música.
Desse mesmo dia em diante
haverá no largo da Capela divertimentos profanos e rifas de
todos os sistemas.
Duas grandes alas de bote-

quins e barracas de rifas ocuparão os espaços laterais do
largo.
No dia 6, às 5 horas da tarde será levantado o mastro, tocando por essa ocasião a banda
de música Euterpe.
O dia 7 será saudado com
alvorada às 4 horas da manhã, sendo o povo despertado
por uma salva de 21 tiros; às 8
horas da manhã a banda musical Euterpe irá buscar o pau de
sebo.
Às 10 horas do dia, terá lugar a missa rezada, em honra
da gloriosa Santa Ana, para
cuja solenidade convidam-se as excelentíssimas famílias, o
comércio e o povo em
geral, achando-se a
capela devidamente ornamentada.
Terminada
a
missa, com todas
as formalidades do
estilo, será levantado o predileto
da rapaziada,
o apreciado,
majestoso e
tradicional...
Pau de sebo.
Depois da novena, o bom e
apreciado leiloeiro Manoel
do
Pinhão,
anunciará o
último leilão,
cheio de atrativos e novidades.
Terminando o leilão, será queimada uma linda
armação de fogos, caprichoso
trabalho do hábil e afamado pirotécnico Antonio Gonçalves de
Araújo.

L

Capela de Santa Ana
(foto do álbum ‘Cidade de
Pindamonhangaba’, de Agostinho
San Martin Filho)

Em seguida será ateado fogo
em uma piramidal fogueira,
começando então diversos divertimentos, tais como: jongo,
cana verde, bois de jacá, caia
-pós etc.

As pessoas que desejarem
oferecer prendas para os leilões
podem entregá-las ao sr. Domingos Vieira Salgado, em sua
casa, ao Largo do Rosário.
As pessoas que tomaram de

ITERÁRIAS

embranças

Minha batina
M inha batina – velha em crua guerra!
I nﬁnda em glória, plena de fulgores.
N unca “te houveram rota na batalha”
H oje, amanhã – sacrário dos amores.
A ntes a morte que servil mortalha!
B anhem te d’oiro, acendam-te fogueira,
A qui, ali, nos campos, na cidade.
T u só batina, és minha companheira!
I nda que “te gozem” e riam à puridade,
N unca te eu deixe, do caminho à beira,
A miga, anjo da guarda, minha glória!
Q uem te não viu, batina esverdinhada,
Ú mida de suor, áurea de poeira?
E ras imagem lídima, amassada,
R epara bem: da Nacional Bandeira!
I ndo pelo Brasil, amplidão em fora,
D o Rio Mar aos pampas do Chuí,
A pátria exclama: “És glória e aurora!”
Monsenhor João José de Azevedo (1898/1976),
jornal Sete Dias, 30 de abril de 1967

Arquivo TN

empreitada diversos serviços
pede-se o obséquio de estarem
com tudo pronto no dia e hora
marcados no respectivo contrato, para o desempenho do referido programa.”

Festa de Santa Cruz
Destaque também para um
convite feito em versos para
Festa de Santa Cruz, isso já na
segunda metade do século XX,
lá no bairro Cruz Pequena, feita pelo poeta trovador Orlando
Brito na edição de 30 de abril
de 1972 da Tribuna do Norte,
quando era um dos diretores
deste jornal:
Festa de Santa Cruz
- Convite Faço em nome dos festeiros,
em nome dos noveneiros,
faço em nome de Jesus,
um convite especial
para que o povo de Pinda
não falte, que vai ser linda,
a festa de Santa Cruz!

Vai ter barracas e prendas,
garapa boa nas vendas,
muitas cores, muita luz,
um vinho que remoça,
e os bons quitutes da roça:
pastel, cocadas, cuscuz...
Vai ter rojões e foguetes,
cana vendida em roletes,
trovas de amor ao luar,
quentão de ﬁna cachaça,
e a graça dada de graça
pelas moças do lugar...

Ninguém deve faltar
para a festança e a novena,
more no centro ou na roça,
seja de carro ou carroça
ou na garupa de um baio,
de 5 a 13 de maio
no bairro da Cruz Pequena!

