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UBS e asfalto garantem mais 
qualidade de vida no Distrito

Os moradores de Moreira César estão come-
morando a entrega de melhorias no distrito. No 
último dia 28, a Prefeitura inaugurou a UBS – 
Unidade Básica de Saúde ‘Benedito Marcelino 

da Silva’, na Terra dos Ipês II. O prédio conta 
com espaço para sala de espera, farmácia, salas 
de inalação, de curativos e de procedimentos 
médicos, além de sanitários acessíveis e sete 

consultórios. No mesmo dia, a Vila São Benedi-
to ganhou obras de pavimentação asfáltica na 
travessa das Palmeiras e ruas próximas, benefi -
ciando centenas de moradores.

CONSCIÊNCIA 
NEGRA É TEMA 
DE ATIVIDADES 
NO MUSEU

JOGOS DOS 
IDOSOS COMEÇAM 
NO SÁBADO

Tem início no sábado (7) os 
Jomi - Jogos Municipais dos 
Idosos. A competição é promo-
vida pela Prefeitura e segue até 
o dia 13 de novembro.

Desde o domingo (1º/11), Pinda está ‘respirando’ 
teatro. O Feste chegou em sua XXXVIII edição e conta 
com várias atrações. O ingresso para conferir as apre-
sentações é solidário: um brinquedo, que será doado 

para as crianças carentes. As novidades do fi m de se-
mana serão os espetáculos de rua, que acontecem no 
Bosque da Princesa às 10 e  15 horas.

SECRETÁRIO DE 
TURISMO VISITA 
A CIDADE

Pindamonhangaba recebeu 
a visita do secretário de Turis-
mo do Estado de São Paulo, Ro-
gério Lucena, na semana pas-
sada. Ele fez o roteiro do trem 
de serra até Campos do Jordão 
para conhecer as belezas e os 
atrativos locais.

PÁGINA 2
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Autoridades e comunidade comemoram a entrega da UBS Prefeito destaca importância do asfalto na travessa das Palmeiras
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O espetáculo  O ‘Cuscuz 
Fedegoso’ será a atração 
de sábado no Bosque, 
às 10 horas
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João Paulo 
OuverneySom da Terra “... VI TODO O MEU ORGULHO em sua mão, deslizar, 

se espatifar no chão, vi o meu amor tratado assim...  mas  
basta agora o que você me fez. acabe com essa droga de 
uma vez, não volte nunca mais pra mim...” – Roberto Carlos

DESTAQUE DA SEMANA

Divulgação
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- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

Duas pesquisas sobre a área ambiental e o 
mundo corporativo, feitas recentemente, vi-
raram motivo de preocupação. Uma delas, 

guiada pela empresa britânica Verdantix, foi realizada 
com 250 líderes empresariais em 13 países. A outra, ela-
borada pelo BCG – Boston Consulting Group em parce-
ria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o 
MIT na sigla em inglês, entrevistou 2.300 diretores de 
empresas. O resultado das duas pesquisas revelou que a 
maioria dos executivos só se interessa por sustentabili-
dade se o assunto signifi car redução de custos.

De acordo com o resultado das pesquisas, cerca de 
90% dos entrevistados contaram que é o fator lucrati-
vidade que os fazem inserir a empresa no mundo “eco-
logicamente correto”. Além disso, poucas empresas in-
vestem mais do que 2% em ações de sustentabilidade, o 
que é preocupante devido ao impacto que a maioria das 
corporações causa na natureza.

Apesar do tema ter passado a receber destaque na 
mídia a partir da década de 1970 com a realização de 
uma conferência da ONU – Organização das Nações 
Unidas na cidade de Estocolmo (Suécia), os empresá-
rios ainda acham que é cedo para pensar de forma mais 
séria sobre o assunto. É o que aponta a pesquisa da Ver-
dantix: a maioria dos entrevistados afi rmou que a sus-
tentabilidade é importante, mas não agora.

Para Eduardo Tirlone, coordenador do MBA Perícia, 
Auditoria e Gestão Ambiental do Instituto de Pós-Gra-
duação e Graduação, esse é um dos pontos de defi ciên-
cia na área de Gestão Ambiental em todo o mundo, in-
clusive no Brasil. Mas o problema não se resume a isso. 
Segundo ele, quando o planejamento ambiental existe, 
ele é, na maioria das vezes, bastante falho. Além disso, 
avalia Tirlone, as normas e legislações ambientais são 
ignoradas pelas pessoas e corporações.

“O país acaba gerando resíduos desnecessários e em 
grande volume, por causa do crescimento populacional, 
continua permitindo o desmatamento, desperdiçando 
água, e mais uma série de outros problemas”, alerta Tirlone.

O aviso vale para toda a sociedade. A degradação am-
biental traz consequências desastrosas para pessoas e 
também empresas. Esta na hora de ‘todos’ acordarem e 
passarem a valorizar o planeta.

Com isso, é louvável qualquer ação ambiental, seja 
feita pelas grandes corporações, ou por pequenas equi-
pes escolares, grupo de amigos, ou individualmente.

Hora de se preocupar

Empresas investem apenas 
2% em sustentabilidade

ARENA 101 Pinda: 7/11 
(sábado) – Churrasco na Brasa. 
500 caipirinhas frozen para elas. 
Bandas 8 segundos e Espora. 
Aniversariante do mês mais 10 
acompanhantes vip. Traiados vip 
até 1h.

BAR DO GAÚCHO Pinda: 
7/11 (sábado 12h) - Churrasco 
Fogo de Chão. César Barbosa. 
Estrada do Ribeirão Grande, 
bairro Cruz Pequena.

BAR DO SANTISTA Pinda: 
Som ao vivo  quarta e domingo, 
com ótimos artistas da cidade. 
Porções, bebidas, a simpatia do 
casal Zé Luiz e Lurdes.

CASARÃO ROSEIRA – 
Toda quinta, banda sertaneja e 
2º ambiente. 15/11 (domingo 
22h) – Nego Blue (Se Joga no 
Fervô).

CENTRO DE CONVIVÊN-
CIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile 
com banda ao vivo todo sábado 
início 18h30. Tel (012) 3645-
2361.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena:  7/11 (sábado) – Hai-
kiss. Hungria Hip Hop. Elas vip 
até 1h30 com 1 kg de alimento 
(menos sal, açuçar e fubá),

CHICK NA ROÇA Taubaté:  
8/11 (domingo 20h30) – Bailão 
com banda ao vivo.

CLUBE DA VILA São Bene-
dito tem três bailes agendados 
no Recinto São Vito (Moreira Cé-

sar) aos domingos: 15/11 – Ban-
da Gold. 22/11 – Swing Brasil. 
27/11 – Banda Magneto Som. Tel 
(12) 3642-2087.

CLUBE DO VAQUEIRO de 
Roseira:  7/11 (sábado) – Banda 
Geração Sertaneja. Dj Toni Bala-
da. Elas free até meia-noite. Tel 
(3641-2424.

CLUBE DO LAZER Tauba-
té:  Quarta-Feira (20h):  11/11 
– Banda Energia. 18/11 – Lilian 
Romanhole. Domingo (20h): 
08/11 – Magia do Som. 15/11 – 
Clave de Sol. 

CREIX TÊNIS CLUBE de 
Tremembé “Creix: 7/11 (sába-
do 22h) – Banda Chamego.com 
(Anjinho do Vale).  28/11 (sá-
bado) – Noite Sertaneja. César 
Barbosa, Bruno & Gyago e André 
Guedes.

ESTÂNCIA SERTANEJA 
Caçapava: 6/11 (sexta) – Sex-
taneja. Talis e Welinton, Ciroc e 
Circuladô di Fulô. 7/11 (sábado) 
– Balada Black Nigt. Rodrigão 
BBB eMc Rodolfi nho. Via Dutra, 
Aparecida.

FERROVIÁRIA Pinda: Som 
ao vivo no deck da piscina SEX-
TA-FEIRA: 6/11 – Anjinho do 
Vale. 13 – César Barbosa. 20 – 
André Guedes. 27 – Banda Gold.

FERROVIÁRIA Pinda: 
14/11 (sábado) – Festa Retrô 
na Ferrô. Bandas Volupia e The 
Cafonas, e Djs Adriano K e Ser-

ginho. Ingressos e mesas já sen-
do vendidos. Veja mais detalhes 
no Destaque da Semana no fi nal 
desta coluna.

FESTIVAL SERTANEJO 
Cunha: Música de raiz inédita. 
6/11 (sexta 20) – Abertura com 
Marcelo Viola e Ricardo. 7/11 
(domingo 20h) – Arnaldo Freitas. 
Tel (12) 3111-5000. contato@
cunha.sp.gov.br. 

GOLD’S BAR Pinda: Toda 
segunda-feira, 20h, Banda Gold. 
Encontro agradável de amigos. 
Estrada Pinda-Piracuama, bairro 
Mandu. Tel (12) 99733-1660 e 
99174-0026.

MANGUERÃO Pinda:  Bailão 
sertanejo/forró toda sexta-feira: 
6/11 (sexta) –  Bruno & Hyago. 
O ingresso custa R$ 10 preço 
único. Free dancers. Telefone 
para contato: (012) 99708-2011.

MARCELA OLIVEIRA de 
Pinda: 6/11 (sexta 20h) – Show 
no Cantinho da Praça, em Qui-
ririm.

MUNDI Taubaté: 7/11 (sá-
bado) – Glow Party. Marlon & 
Marcelo.

MUTLEY Taubaté: 6/11 
(sexta) – We Love Party. Banda 
Music Box. 7/11 (sábado) – Ciroc 
Premium.

ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 
6/11 (sexta) – Bom Jovi Tribut. 
Banda Wild Pussy. 07/11 (sábado) –  
Vinti. Rua Prudente de Morais, 222.

ÓPERA MIX Pinda: 8/11 
(domingo) – Baile de Máscaras 
Teen. Jacky Costa Rodrigues, 
Zeus Live e Mateus Nyery, Djs de 
funk.

PÉ NA COVA Pinda: 7/11 
(sábado 21h) – Pé no Hawaii.  
Banda Walwe Som e Dj Sergi-
nho. Chope e frutas à vontade 
para quem adquirir convite. Me-
sas 2º lote R$ 200 para 4 pesso-
as. No clube da Sabesp. Tel (12) 
99165-2657 Sérgio Rezende, 
99132-3900 Waltão e watashap 
99165-2657.

PINDABAR Pindamonhan-
gaba: Quarta -  Sertanejo ao 
vivo. Cerveja Itaipava lata R$ 
2,50 a noite toda. Elas vip até 
23h. Quinta – Videokê. Elas vip 
até 23h. Sexta – Pagode ao vivo. 
Eles R$ 10 a noite toda. Elas vip 
até 0h. Segunda Sertaneja. 

QUARTO DO SANTO 
Taubaté: 7/11 (sábado) – Elas 
fi cam loucas. Fábio & Guilherme. 
Dj Puff y. 8/11 (domingo) – Pago-
de Especial. Gigantes do Samba. 
H’Lera, Dilleto e Nossa Amizade. 
Elas vip na lista. Aniversariante 
mais 10 amigos são vip.

RANCHO SANTA FÉ Apa-
recida: 6/11 (sexta) – Marcos & 
belutti. Homem R$ 25 e Mulher 
R$ 15.

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural: 7/11 (sába-
do) – Alexandre Vilela. Tel. (12) 

FESTA RETRÔ NA 
FERRÔ:  Está chegando,  
dia 14 de novembro, sá-
bado (22h), com duas su-
per bandas: Volúpia, com 
o melhor do rock e do pop 
rock retrô anos 80 e 90, e 
The Cafonas com o som 
“trash”. 

O  associado e con-
vidado voltarão no tem-
po com as músicas que 
embalaram as pistas 
de dança dos anos 80 
e 90, especialmente da 
‘Domingueira da Ferro-
viária’.

Além das bandas, o 
Dj Adriano K e Serginho 

99775-0389.
RESTAURANTE COLMEIA 

Pinda: 7/11 (sábado) –  Banda 
Sete Cidades. Legião Urbana Tri-
buto 10 anos. Abertura – Rádio 
Motel. Almoço com música 
ao vivo todo domingo e som 

ao vivo quartas-feiras com 
Yolanda Vinagre, Zé Bé Fi-
lho e Silvinho Vasques. Te-
lefone (12) 3652-2120.

SÍTIO DO LELÉ Pinda: 7/11 
(sábado 14h) – Luana Camarah, 
Banda Rodeio e atração surpresa.

também vão animar a fes-
ta. Mesas e ingressos já 
estão a venda. 1º lote de 
ingressos: R$ 10 associa-
do e R$ 20 não associado.

Agende aí para não fi -
car de fora dessa. Censu-
ra 18 anos.

Empresários participam de 
reunião sobre alimento seguro

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou a re-
tirada do acúmulo de lixo 
e materiais das valetas do 
bairro Beta. O acúmulo de 
lixo acontece devido ao de-
pósito incorreto de lixo e ob-
jetos, como sofás, colchões 

e guarda-roupas. A limpeza 
é feita para a prevenção de 
enchentes durante o período 
de chuvas e  evitam prolife-
ração do mosquito da den-
gue, devido à água parada.

A limpeza durou cerca de 
uma semana. Outras  quatro 

valetas da região leste da ci-
dade também serão limpas 
na próxima semana. Para 
evitar o acúmulo desse ma-
terial é necessária a cons-
cientização da população 
sobre o descarte correto de 
lixo e entulho.

A equipe da regional do 
DSM orienta que as pessoas 
depositem seus entulhos no 
Depósito de Resíduos Sóli-
dos no Araretama, separem 
seus lixos para coletas sele-
tivas e utilizem o serviço do 
Pega-tudo. 

PINDA RECEBE SECRETÁRIO DE TURISMO DO ESTADO

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba reali-
za parcerias para fazer 
com que os empresá-
rios da cidade possam 
oferecer, cada vez mais, 
melhores serviços à po-
pulação. Empresários 
participaram de um en-
contro sobre o Progra-
ma Alimento Seguro, no 
dia 29 de outubro.

A atividade foi or-
ganizada por meio da 
Secretaria de Governo, 
por intermédio do De-
partamento de Turis-
mo, quando profi ssio-
nais do Sebrae vieram 
esclarecer informações 

Pindamonhangaba recebeu a 
visita do secretário de Turismo 
do Estado de São Paulo, Rober-
to de Lucena, no último dia 28. 
O secretário foi levado ao museu 
da Estrada de Ferro Campos do 
Jordão, fez o roteiro do trem de 
serra até Campos do Jordão e, 
durante o percurso, a diretora 
do Departamento de Turismo 
de Pinda o acompanhou, desta-
cando as belezas e o informando 
sobre os atrativos locais.

Materiais são retirados de valetas no Beta

sobre este trabalho.
Foram apresentadas 

propostas e a importân-
cia dos empreendedores 

que trabalham com ma-
nipulação de alimentos. 
Presentes  neste encon-
tro os representantes dos 

restaurantes Colméia, 
Rancho Fundo, do Hotel 
Majore, Fazenda Nova 
Gokula e Doces da Roça.

Divulgação
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Um importante equi-
pamento público na área 
de saúde foi entregue na 
mesma noite na Terra 
dos Ipês II: a nova Uni-
dade Básica de Saúde, 
denominada “Benedito 
Marcelino da Silva”, na 
alameda das Grevíleas.

A obra é uma parce-
ria entre a Prefeitura e 
o Governo Federal, por 
meio de emenda parla-
mentar de Ricardo Ber-
zoini. O valor final do 

convênio ficou em R$ 
947.549,36.

A secretária de Saú-
de e Assistência Social 
também ressaltou a 
transformação que vem 
sendo realizada nas uni-
dades de saúde, ante-
riormente sucateadas e 
sem qualquer possibi-
lidade de promoção da 
saúde da família. “Esta 
é a 12ª obra entregue na 
saúde, além de outras 
que estão sendo realiza-

das, sempre para garan-
tir a assistência à popu-
lação”, disse.

O prefeito também 
salientou a responsabi-
lidade da administração 
pública em garantir o 
melhor atendimento nas 
clínicas básicas. “Com 
a entrega desta nova 
unidade, pretendemos 
atender de uma forma 
mais rápida a população 
desta região”, salientou 
o prefeito.

População de Moreira César recebe obras
Com o objetivo de levar 

cada vez mais qualida-
de de vida à população, a 
administração municipal 
entregou no último dia 
28 de outubro duas novas 
obras em Moreira César: 
a pavimentação asfáltica 
na travessa das Palmeiras, 
na Vila São Benedito, e a 
Unidade de Saúde na Ter-
ra dos Ipês II.

Na travessa das Palmei-
ras, foram 1.525 m²  asfal-
tados, além de 450m²  nas 
vielas do entorno. O in-
vestimento da Prefeitura 

foi de R$ 60 mil em ma-
terial, pois a obra foi reali-
zada totalmente com mão 
de obra própria, da equipe 
da Usina de Asfalto. Além 
da pavimentação também 
foram feitas guias e sarje-
tas. A galeria também uti-
lizou mão de obra própria 
e teve o investimento, com 
material utilizado, de cer-
ca de R$ 100 mil.

Segundo o morador 
Rodrigo Cezarino, é mui-
to importante que a Pre-
feitura esteja cumprindo 
o que prometeu. “Setenta 

famílias estão beneficia-
das com a obra, garantin-
do qualidade de vida aos 
moradores”, disse Cezari-
no.

Para o prefeito de Pin-
damonhangaba, a admi-
nistração municipal deve 
priorizar a garantia de 
saúde e bem estar à popu-
lação, “aqui, especialmen-
te, foi muito bom rever os 
amigos e garantir que o 
dinheiro público seja em-
pregado em obras que be-
neficiem o maior número 
de pessoas”, salientou.

UbS na Terra dos ipês ii

O programa de rádio 
“O Prefeito e você” de 
quarta-feira (4), transmi-
tido pela Rádio Princesa 
FM, teve a participação 
de representantes de di-
versos segmentos para a 
discussão das ações rea-
lizadas na cidade para a 
proteção de animais.

Entre as ações, o desta-
que foi o trabalho de par-
ceria realizado pelo  AMA 
- Abrigo Municipal de Ani-
mais, o vereador Toninho 
da Farmácia, a Associação 
Centopéia, veterinários, 
alunos e voluntários que 
gostam e cuidam de ani-
mais na cidade.

Atualmente o Abri-
go Municipal tem – se-
gundo a coordenadora  
- mais de 100 animais, 

entre cães e gatos, todos 
recolhidos das ruas da ci-
dade, e disponíveis para 
adoção. “Já realizamos 
neste ano dois mutirões 
de castração gratuitos 
em mais de 400 animais, 
o que reflete na diminui-
ção do número de filho-
tes a longo prazo”, disse 
a coordenadora.

No próximo dia 14 
de novembro, será rea-
lizado um novo mutirão 
em mais de 153 felinas, 
encerrando as castra-
ções do ano de 2015. Os 
mutirões são realizados 
pela Clínica Santa Cecí-
lia, oferecendo todo o su-
porte pós-operatório dos 
animais.

A presidente da As-
sociação Centopéia, An-

Programa de rádio discute ações 
para a proteção de animais

P i n d a m o n h a n g a b a 
possui escritores talen-
tosos e as obras produ-
zidas por eles e as de 
autores já renomados 
podem ser lidas em di-
versos lugares. A Prefei-
tura incentiva a leitura de 
livros e a cidade comemo-
rou o Dia Nacional do Li-
vro, 29 de outubro. 

A biblioteca municipal 

deixou vários livros ex-
postos nos bancos da pra-
ça Monsenhor Marcon-
des para quem quisesse 
levá-los. Nos livros havia 
um recadinho para quem 
o levasse, era um pedido: 
repassar a obra para outra 
pessoa. 

O objetivo da Bibliote-
ca nesta ação é incentivar 
a leitura e fazer com que 

estes livros circulem para 
que outras pessoas pos-
sam ter acesso à leitura. 
O acervo das bibliotecas 
de Pinda possuem inú-
meras obras e a popula-
ção pode emprestá-los e 
adquirir mais conheci-
mentos ou aventurar-se 
com as páginas, imagi-
nando-se no lugar dos 
personagens.

gélica Italiani, também é 
parceira do abrigo, prin-
cipalmente na realização 
das feiras de animais na 
cidade. Segundo Angélica, 
em 2015 foram registra-
das 294 adoções. “O ob-
jetivo das feiras é que os 
animais encontrem um lar 
definitivo.”

O Colégio Tableau vem 
participando das ações 
do AMA com o trabalho 
voluntário dos alunos do 
curso técnico de Veteriná-
ria, quando os mesmos re-
alizam atividades no abri-
go e podem vivenciar o dia 
a dia das ações.

Para o prefeito, toda a 
sociedade pode colaborar 
com essas ações que en-
volvem desde animais de 
pequeno porte até os bo-
vinos e equinos. “Garantir 
a segurança dos animais, 
em parceria com todos os 
setores da sociedade, é a 
função do poder público”, 
disse.

Os alunos da Escola 
Estadual Ryoiti Yassu-
da também visitaram 
locais históricos da ci-
dade, além do Jornal 
Tribuna do Norte e par-
ticiparam do programa 
fazendo vários questio-
namentos.

Prefeito destacou ações para segurança dos animais

O atendimento na UBS teve início nesta semana

Travessa das Palmeiras com o novo asfalto

Moradores prestigiaram a inauguração

Empréstimo de livro incentiva a leitura

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Pinda incentiva a leitura de livros

Alunos da EE Ryoiti Yassuda participaram do programa
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Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Roderley.RMR

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

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

DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO/CVP

VE R E A D O R

RI C A R D O 
P I O R I N O

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR) esteve 
no ato solene de inauguração 
da Unidade Básica de Saúde 
“Benedito Marcelino da Silva”, 
localizada no bairro Terra dos 
Ipês II. A cerimônia foi reali-
zada na quarta-feira, dia 28. O 
vereador Dr. Marcos Aurélio 
afirma que “é fundamental e 
muito importante a parceria 
realizada entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba e o Governo 
Federal”. Segundo dados da 
Prefeitura, a UBS está locali-
zada num terreno de 2.422,44 
m² e tem 730,97 m² de área 
construída, além de estacio-
namento interno. A Prefeitura 
de Pindamonhangaba informou 
que “a UBS conta com espaço 
para sala de espera, farmácia, 
salas de inalação, de curativos 
e de procedimentos médicos, 
além de sanitários acessíveis 
e sete consultórios”.

Por sua vez, a Secretaria de 
Saúde de Pindamonhangaba 
explicou que a UBS da Terra 
dos Ipês II contará com os 
serviços de atendimento básico 

Dr. Marcos Aurélio parabeniza 
Prefeitura pela inauguração da 
UBS do bairro Terra dos Ipês II

DI V I S Ã O D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

de profissionais, como clínico 
geral, pediatria, ginecologista, 
procedimentos de enferma-
gem, entre outros. 

Com a inauguração deste 
novo espaço haverá a descen-
tralização do serviço que, atu-
almente, é realizado apenas na 
unidade da Vila São Benedito.

Segundo o vereador Dr. 
Marcos Aurélio – que também 
é médico da rede municipal - 
o importante é ressaltar que 
ocorrerá uma descentralização 
e alívio de demanda na unidade 
da Vila São Benedito. “Tendo 
em vista que a UBS da Vila 
São Benedito entrará em um 
processo de reforma, adequa-
ção e ampliação, esta Unidade 
Básica de Saúde do Terra dos 
Ipês II irá atender o bairro e 
outros adjacentes, proporcio-
nando uma melhor saúde e 
uma melhor qualidade de vida, 
para nossa população. Agora 
aguardamos a inauguração do 
Pronto Atendimento Infantil, 
cujo projeto é de minha auto-
ria”, enfatizou o vereador Dr. 
Marcos Aurélio Villardi.

VEREADOR 
DR. MARCOS 

AURÉL IO 
VILLARDI

O ve reado r  P ro fe s -
sor Osvaldo Macedo Ne-
grão (PMDB) protocolou 
o  r eque r imen to  de  n º 
1.383/2015 ao Executivo 
Municipal com cópia ao 
Min i s té r io  Púb l ico  do  
Estado de São Paulo, soli-
citando mais informações 
quanto as condições que 
vem sendo realizado a 
prestação do serviço do 
velório municipal à popu-
lação de nossa cidade.

Através  do  requer i -
mento de nº 919/2015, o 
vereador indagou à Ad-
ministração Municipal se 
procedia informações que 
o velório foi construído 
com verba pública munici-
pal e, posteriormente, foi 
transferido à Santa Casa.

Em resposta, foi enca-
minhado ao vereador, o 
Ofício nº 1156/15-GAB, 
descrevendo que o imóvel 
onde foi construído o Ve-
lório e Serviço Funerário 
é de propriedade da Santa 
Casa de Misericórdia de 
Pindamonhangaba, sendo 
o prédio erguido com o au-
xílio concedido pelo Muni-
cípio, além da subvenção 
para os equipamentos, in-
formando também que não 
há registros de convênio 
ou instrumento celebrado 
entre a Prefeitura e a Santa 

Professor Osvaldo 
cobra informações 
sobre convênio do 
velório municipal

Casa quanto à cessão ou a 
administração do velório.

Também em resposta, 
a um requerimento ante-
rior - nº 733/2015 - que 
pedia informações se hoje 
o velório municipal é de 
competência privada ou 
pública, foi encaminhado 
o Ofício nº 656/15-GAB, 
informando que as insta-
lações utilizadas por esse 
setor pertencem mesmo à 
Santa Casa e que há um 
contrato para prestação 
de serviços firmado com 
a empresa Lucas César 
Ribeiro ME.

O vereador Professor 
Osvaldo considera inad-
missível que este assunto 
de extrema importância 
para a população de Pin-
damonhangaba possa ser 
desprezado, sem uma in-
formação correta. “Quero 
ressaltar que, desde 1993, 
já houve uma solicitação 
interna para a localização 
do citado convênio, entre 
a Prefeitura Municipal e a 
Santa Casa de Misericór-
dia de Pindamonhangaba, 
referente ao velório. O 
processo nº 107/86, tem 
tudo, menos o convênio. 
Espero que agora, junto 
ao Ministério Público, esta 
Administração encontre o 
documento”, conclui.

Nesta última semana, 
o vereador Ricardo Piori-
no esteve reunido com o 
Deputado Federal Major 
Ol ímpio  (mesma s ig la 
partidária – PDT), para 
tratar de assuntos rela-
cionados exclusivamente 
à Saúde de Pindamonhan-
gaba.

Segundo o vereador, 
a crise enfrentada pela 
saúde também deve ser 
atribuída aos atrasos nos 
repasses de verbas do Go-
verno Federal, havendo a 
necessidade da interven-
ção, com a cobrança de 
sua devida regularização.

“ E m  q u e  p e s e m  o s 
problemas  enf ren tados 
pela Administração local, 

Vereador Ricardo 
Piorino solicita apoio ao 
Deputado Major Olímpio

“DEPUTADO FEDERAL COBRARÁ REPASSE DE

VERBA DO GOVERNO FEDERAL À SAÚDE DA CIDADE”
temos que colaborar no 
sent ido  de  melhorar  o 
orçamento, o que contri-
buirá significativamente 
para aliviar a dramática 
s i tuação que  enfrenta-
mos”, observou o verea-
dor Ricardo Piorino.

Polícia Militar
O vereador  Ricardo  

Piorino agradece ao novo 
Comandante da Polícia 
Militar local – Cap. Ri-
cardo Prolungatti, que no 
último dia 26 de outubro 
esteve reunido com os ve-
readores, demonstrando 
grande espírito de cola-
boração e determinação, 
colocando-se à disposi-
ção da comunidade pin-
damonhangabense.

 

ORDEM DO DIA

40ª Sessão Ordinária do ano de 2015,
a realizar-se no Palácio Legislativo

“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,
no próximo dia 09 de novembro

de 2015, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 139/2015, do Vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi, que “Denomina de JUSCELINA AMARIZ 
MENEZES a Ala da Saúde da Mulher do Pronto Atendi-
mento Infantil”.

 Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2015. 

  

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

O vereador Roderley Miot-
to (PSDB), membro da Co-
missão de Saúde na Câmara, 
atuante no que se diz respeito 
a Saúde na cidade, enviou 
solicitação ao Prefeito, com 
cópia à Secretária de Saúde, 
pedindo a instalação de um 
posto de coleta de sangue no 
Distrito de Moreira César.

“O Distrito possui muitos 
bairros, é desumano os mora-
dores terem que sair de suas 
residências em jejum, enfren-
tar as vezes dois ônibus para 
ir até o centro fazer a coleta”.

O vereador diz que no 
Cisas e na UBS recém-inaugu-
rada na Terra dos Ipês II, tem 
espaço físico que pode realizar 
este serviço, trazendo mais 
conforto para a população. 

Centro de Distribuição
dos Correios
O vereador Roderley Miot-

to encaminhou o requerimento 
n° 1.268/2015, ao Prefeito 
Vito Ardito, com cópia à Di-
retoria Regional dos Correios 
e o Gerente dos Correios em 
Pindamonhangaba, solicitan-
do informações quanto a pos-
sibilidade de instalação de um 
Centro de Distribuição e aten-
dimento de correspondências 
no Distrito de Moreira César.
Segundo dados do IBGE, o 
Distrito de Moreira César 
chega a ser maior que muitas 
cidades do Estado de São 
Paulo e, é grande a quantida-
de de bairros com problemas 
de entregas, principalmen-
te nesta região da cidade.

Roderley Miotto faz 
reivindicações para 
Moreira César

Os moradores precisam se 
deslocar até o centro da cidade 
para retirar suas correspon-
dências e, muitas vezes, não 
possuem condições de pagar 
a condução. 

Corpo de Bombeiros
Outra reivindicação en-

viada pelo vereador Roderley 
Miotto ao Prefeito, com cópia 
ao Comandante do Corpo 
de Bombeiros e ao Gover-
nador Geraldo Alckmin, é a 
realização de estudos para a 
implantação de uma unidade 

do Corpo de Bombeiros no 
Distrito de Moreira César, vi-
sando mais agilidade e rapidez 
nos atendimentos daquela re-
gião da cidade. “Esta semana 
houve um caso de incêndio em 
um comércio do Distrito e os 
moradores disseram que teve 
demora para os bombeiros 
chegarem no local. Espero 
que este meu pedido seja ana-
lisado e implantado”, fi naliza 
o vereador Roderley Miotto.

DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO/CVP

VE R E A D O R RO D E R L E Y  MI OTTO

O vereador  Mart im 
C e s a r  ( D E M )  e n v i o u  
solicitação ao Prefeito 
para que sejam realiza-
dos estudos visando o 
asfaltamento da Estrada 
Municipal  do Ypiran-
ga, que liga a Rodovia 
Manoel César Ribeiro à 
avenida Gastão Vidigal.

De acordo com o ve-
reador,  é um pequeno 
trecho que necessita de 
recuperação e a coloca-
ção de guias, sarjetas e 
o asfaltamento da via 
propriamente dita. 

Recapeamento do 
Jardim Rezende
e Vila Rica 
Outro pedido do ve-

reador Martim Cesar ao 
Executivo é o recapea-
mento da avenida Abel 
Correia Guimarães, no 
Jardim Rezende e as ruas 
Álvaro Pinto Madureira 
e  Dr.  Manoel  Ignácio 
Marcondes Romeiro, na 
Vila Rica.

D e  a c o r d o  c o m  o  
v e r e a d o r ,  e s t a s  v i a s 
são trajetos do trânsito 
urbano, principalmente 

Recuperação e asfaltamento 
da Estrada Municipal do 
Ypiranga são requeridos pelo 
vereador Martim Cesar

o transporte público e 
ap re sen ta  vá r io s  t r e -
chos esburacados, com 
ondulações e desníveis 
que causam problemas 
aos veículos que nelas 
transitam.

Mercado
Municipal
Outra reivindicação 

d o  v e r e a d o r  M a r t i m 
Cesar é o término das 
obras do mercado mu-
nicipal, no espaço onde 
é realizada a feira livre 
diariamente.

O vereador  Mart im 
César alega que a Ad-
minis t ração,  após vá-
rias reuniões, disse que  
realizaria o fechamento 
l a t e ra l ,  po rém,  a inda 
não foi feito. Como está 
chegando o período das 
chuvas, o vereador pede 
ag i l i dade  no  t é rmino  
das obras de reforma do 
local, com o fechamento 
destas laterais para me-
lhor atender os feirantes 
e  a  população consu-
midora da feira l ivre,  
minimizando os efeitos 
do sol e da chuva.
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Museu terá programação especial em 
comemoração ao Mês da Consciência Negra

Moradores de Pindamo-
nhangaba   participaram da 
4ª Ofi cina de Criação Lite-
rária, encerrada no dia 26 
de outubro com a apresen-
tação dos trabalhos e entre-
ga de certifi cados.    

A ofi cina foi ministra-
da pela escritora Evalda 
de A. S. Costa e teve como  
tema “A verossimilhança”, 
assunto fundamental na 
construção de uma narra-
tiva que estrutura gêneros 
como o conto e o romance.

Os participantes  ad-
quiriram conhecimento 
para elaborar suas produ-
ções por meio de um pro-
cesso em que revisitavam 
seus próprios repertórios 
de leituras e, tendo isso 
em mãos, utilizavam as 
ferramentas de criação 
narrativa que eram dis-
cutidas durante os encon-
tros. 

De acordo com as infor-
mações da coordenadora 
de bibliotecas de Pindamo-

Pacientes de unidades participam 
de Mostra de Talentos

O Shopping Pátio 
Pinda recebe neste sá-
bado (7), o 2º Students 
Dance, evento de apre-
sentações das ofi cinas 
de danças dos centros 
comunitários da cidade, 
oferecidas pela Prefei-
tura de Pindamonhan-
gaba, por meio do De-
partamento de Turismo 
- via programa Nosso 
Bairro.

O evento contará 
com apresentações de 
balé infantil, dança de 
rua, dança do ventre 
e árabe, dança de sa-
lão, dança de capoei-
ra, dança de zumba e 
participação do cover 
juvenil do Michael Ja-

ckson.  As turmas que 
irão se apresentar são 
dos bairros: Vila São 
Paulo, Karina Ramos, 
Mombaça, Ouro Verde, 
Jardim Resende, Cerâ-
mica, Vila Rica e Cida-
de Jardim.        

O programa Nosso 
Bairro foi convidado 
para realizar as apre-
sentações desse even-
to, que também será a 
abertura para a chegada 
do Papai Noel, promo-
vida pelo Shopping Pá-
tio Pinda.

Os alunos que se for-
maram no  programa 
estão tendo a oportuni-
dade de se apresentar 
em diversos lugares.

Na quarta feira (4), 
aconteceu a cerimônia 
de abertura das come-
morações do Mês da 
Consciência Negra, no 
Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina. 
A exposição que abriu 
as comemorações é da 
artista plástica Maria 
Aparecida Guimarães, 
mais conhecida como 
Cidoka e trouxe vários 
quadros retratando be-
líssimas negras. Para 
a artista plástica, seu 
trabalho é um pequeno 
agrado à cultura negra, 
diante de tantas atroci-
dades cometidas contra 
os negros.

O prefeito de Pin-
damonhangaba esteve 
presente ao evento e 
ressaltou a importância 
da abertura ser realiza-
da no museu, um local 
que marca a ativa parti-

cipação dos negros tam-
bém em toda a história 
de Pindamonhangaba. 
“Nossa administração 
sempre buscou a pre-
servação do patrimônio 
histórico da cidade e 
este prédio faz parte da 
história de muitos pin-
damonhangabenses, as-
sim como a minha pró-
pria história de vida”, 
disse. Ele ainda citou o 
importante trabalho da 
família Salles na preser-
vação do prédio.

No encontro, o poeta 
Fernando Braga decla-
mou a poesia “Negra”, 
exaltando as mulheres.  
O grupo de Maculelê 
Capoeira Vida também 
fez uma apresentação. 
A população poderá 
visitar a exposição no 
Museu, de terça a sába-
do, das 9  às 18 horas e 
aos domingos, das 13  às 
18 horas.

Shopping terá 
apresentações 
de dança   

Moradores de Pinda 
participam de Ofi cina Literária

nhangaba, os resultados 
desta ofi cina foram tex-
tos muito criativos e com 

‘força’. O encerramento 
da atividade contou com 
a presença da vice-presi-

dente da APL - Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras, Juraci Faria.

Acontece nesta sexta-fei-
ra (6) a II Mostra de Talentos 
dos pacientes das unidades de 
saúde do bairro Araretama. O 
evento será realizado na praça 
em frente à Escola Municipal 
Elias Bargis, organizado pelas 
equipes que atuam no bairro e 
terá início às 8 horas.

A Mostra de Talentos é um 

espaço em que os pacientes 
dos grupos de hipertensos, 
diabéticos e gestantes têm 
para apresentar os trabalhos 
à comunidade. O público tem 
a oportunidade de apreciar 
as produções e também fazer 
aquisições.

O evento também é uma 
das formas de promover a 

interação entre os grupos 
e fazer com que as pessoas 
aproveitem o tempo livre 
para fazer atividades onde 
possam exercitar o lado 
artístico. Os profissionais 
das equipes de Estratégia 
em Saúde da Família orga-
nizam as atividades com os 
grupos.

Divulgação

Exposição com a artista Cidoka abre mês da Consciência Negra

Ofi cina Literária abordou técnicas para criar textos
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LICENÇA DA CETESB
LAJES E BLOCOS MODELO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a 
Licença Prévia N° 3001561 e requereu a Licença de Instalação para Artefatos de 
cimento para uso na construção; fabricação de à ESTRADA MUNICIPAL T.M. N. 444 
- ESTRADA DA FAZ, 260, ÁREA INDUSTRIAL A, DO POÇO GRANDE, TREMEMBÉ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 192/2015

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. 192/15, referente à 
“Aquisição de garrafa térmica, bandeja de inox, xícaras, copos, escorredor de pratos”, com 
encerramento dia 01/12/15 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, 05 de novembro de 2015. 

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 205/2015

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. 205/15, referente 
à “Aquisição de Tubos de Concreto para construção de galerias de água pluviais nos bairros, 
Crispim, Vila Mariana, Abilio Flores, Vila Verde, Goiabal, Shangrilá, Trabiju, água Preta e outros 
locais na cidade”, com encerramento dia 18/12/15 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, 05 de novembro de 2015. 

PREGÃO Nº 217/2015

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. 217/15, referente 
à “Aquisição de 02 (dois) veículos, tipo picape, zero quilometro aplicação, departamento de 
controle de vetores”, com encerramento dia 26/11/15 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, 05 de novembro de 2015. 

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 287/2015

A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 287/15, referente 
à “Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação, transporte, 
instalação, retirada e sucção de dejetos de banheiros químicos e locação de pias portáteis, para 
eventos do município de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, com encerramento dia 
27/11/15 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, 05 de novembro de 2015. 
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CONVOCAÇÃO – 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015 

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “20ª
Reunião Ordinária de 2015” , cuja pauta vem a seguir: 

Pauta:

 Aprovação de ata 
 Edital FUMCAD 2016 
 Prioridades FUMCAD 2016 
 Informes e outros assuntos. 

Dia:   10/11/2015 (terça-feira) 

Horário:  17h (dezessete horas)  

Local:  Auditório da Prefeitura Municipal 

Adriano Augusto Zanotti 
Presidente 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público)  
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 

conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2015 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 248/2015 de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) FAIXA III E IV 
DO DER, POR UM PERÍODO DE 12 MESES”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 27/10/2015: 

ATA nº 114/2015 Empresa: DARC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
ITEM UNID. 

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 TON 1.032.001.015492 MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) - 
FAIXA II DER 

DARC 188,00 5.000 

02 TON 1.032.001.015493 MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) - 
FAIXA IV DER 

DARC 195,00 5.000 

Pindamonhangaba, 5 de novembro de 2015. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2015 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 249/2015 de “Aquisição de meia cana e guia chapéu 
de concreto pré-moldado conforme solicitação do Departamento de Obras e Viação”, foram 
elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 
27/10/2015:

ATA nº 113/2015 Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP
ITEM UNID. 

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 PC 1.013.001.005319 GUIA DE CONCRETO 
ABERTA PARA BOCA DE LOBO 1,20 MTS 

UNATUBOS 19,80 500 

02 PC 1.013.001.017978 MEIA CANA DE 
CONCRETO  PRÉ-MOLDADO TIPO CANALETA 

UNATUBOS 21,92 1.000 

Pindamonhangaba, 5 de novembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.240, DE 28 DE OUTUBRO DE 2015.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial 

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei nº 5.831, de 28 de outubro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial 
no valor de  R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), no Departamento de Segurança, na 
Secretaria de Administração, referente adequações neste exercício. A classificação orçamentária 
será:

10.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.40 Departamento de Segurança
2 050  Operação Atividade Delegada
04 122 0026.1 3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física(635)   R$   146.000,00

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

10.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.40 Departamento de Segurança
2 019  Manutenção da  Folha de Pagamento
04 122 0004.1 3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (295)  R$   146.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 28 de outubro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 28 de outubro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.241, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial.
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei nº 5.835, de 03 de novembro de 2015,

D E C R E T A:
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial 
no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), na Secretária de Obras e Serviços, 
no Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços, em função do superávit financeiro 
apurado em 2014 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.50  Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1024        Pavimentação em Geral
15 451 0007.5        4.4.90.51 –  Obras e Instalações                                          R$  950.000,00

Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2014, de acordo com o artigo 
43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2014 
com o valor de R$ 73.669.306,17 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de 
R$ 35.559.310,94, resultando o Superávit no valor de R$ 38.109.995,23. 
 Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de novembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.242, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 5.836, de 03 de novembro de 2015,

D E C R E T A:
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 1.523.000,00 ( Um milhão e quinhentos e vinte e três mil reais), na 
Secretária de Educação e Cultura, no Departamento Pedagógico/Ensino Fundamental, em função 
do superávit financeiro apurado em 2014 e de adequações de investimentos neste exercício, a 
saber:
12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.31 Departamento Pedagógico/Ensino Fundamental 
2046  Operação/Manutenção - Ensino Fundamental/Qese
12 361 0013.5 3.3.90.30 –  Material de Consumo   (409)                      R$ 1.523.000,00
Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2014, de acordo com o artigo 
43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2014 
com o valor de R$ 73.669.306,17 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de 
R$ 35.559.310,94, resultando o Superávit no valor de R$ 38.109.995,23. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de novembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.243, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 5.837, de 03 de novembro de 2015,

D E C R E T A:
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial 
no valor de R$ 1.040.000,00 (um milhão e quarenta mil reais), na Secretária de Educação e Cultura, 
no Departamento Pedagógico/Serv. Atend. Criança- Creches, em função do superávit financeiro 
apurado em 2014 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:
12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.33 Departamento Pedagógico/Serv. Atend. Criança - Creches
2016  Operação/Manutenção – Creche Municipal
12 365 0010.5 3.3.90.30 –  Material de Consumo   (649)                      R$ 1.040.000,00
Art. 2º O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2014, de acordo com o artigo 
43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2014 
com o valor de R$ 73.669.306,17 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de 
R$ 35.559.310,94, resultando o Superávit no valor de R$ 38.109.995,23. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de novembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 5.835, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial.
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 
4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil 
reais), na Secretária de Obras e Serviços, no Departamento Técnico e Administrativo de Obras e 
Serviços, em função do superávit financeiro apurado em 2014 e de adequações de investimentos 
neste exercício, a saber:
08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.50  Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1024     Pavimentação em Geral
15 451 0007.5      4.4.90.51 –  Obras e Instalações                                 R$  950.000,00
Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2014, de acordo com o artigo 
43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2014 
com o valor de R$ 73.669.306,17 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de 
R$ 35.559.310,94, resultando o Superávit no valor de R$ 38.109.995,23. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de novembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 116/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.836, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 
42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.523.000,00 ( Um milhão 
e quinhentos e vinte e três mil reais), na Secretária de Educação e Cultura, no Departamento 
Pedagógico/Ensino Fundamental, em função do superávit financeiro apurado em 2014 e de 
adequações de investimentos neste exercício, a saber:

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.31 Departamento Pedagógico/Ensino Fundamental 
2046  Operação/Manutenção - Ensino Fundamental/Qese
12 361 0013.5 3.3.90.30 –  Material de Consumo   (409)                    R$ 1.523.000,00

Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2014, de acordo com o artigo 
43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2014 
com o valor de R$ 73.669.306,17 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de 
R$ 35.559.310,94, resultando o Superávit no valor de R$ 38.109.995,23. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de novembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 122/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.837, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da 
Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 1.040.000,00 (um milhão e quarenta mil 
reais), na Secretária de Educação e Cultura, no Departamento Pedagógico/Serv. Atend. Criança- 
Creches, em função do superávit financeiro apurado em 2014 e de adequações de investimentos 
neste exercício, a saber:

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.33 Departamento Pedagógico/Serv. Atend. Criança - Creches
2016  Operação/Manutenção – Creche Municipal
12 365 0010.5 3.3.90.30 –  Material de Consumo   (649)                      R$ 1.040.000,00
Art. 2º O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2014, de acordo com o artigo 
43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2014 
com o valor de R$ 73.669.306,17 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de 
R$ 35.559.310,94, resultando o Superávit no valor de R$ 38.109.995,23. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de novembro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 123/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.838, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015.

Autoriza o Executivo Municipal a executar obras e serviços em propriedade particular decorrentes 
de intervenções necessárias ao desassoreamento do Ribeirão do Barranco Alto. 

 Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

 Art.1º Fica o Executivo Municipal autorizado realizar obras e serviços na propriedade do  
Espólio de Kiyo Shinoda, em contrapartida as intervenções necessárias na propriedade para o 
desassoreamento do Ribeirão do Barranco Alto, no trecho localizado próximo a Avenida das Rosas, 
bairro Vale das Acácias

§1º As obras e serviços necessários são:

I-  Construção de uma travessia num ponto sob as coordenadas UTM 462.142E  /  UTM 7.466.772N

II- Instalação de cerca de arame farpado no local com 1.100m (mil e cem metros) de extensão;

§2º. Fica o Executivo autorizado, ainda, a realizar o plantio de mudas nativas no local para 
compensação ambiental.

Art. 2º O custo estimado para as obras e serviços necessários é de R$ 70.800,00 (setenta mil e 
oitocentos reais).

Art. 3º Caberá ao proprietário celebrar termo de anuência para realização das obras necessárias ao 
desassoreamento do Ribeirão do Barranco Alto retornando-o ao seu leito original. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2015.
 

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal  

Francisco Norberto Silva Rocha
Secretário de Governo e Integração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de agosto de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 136/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 LEI Nº 5.830, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015.

Dispõe sobre a concessão para exploração do imóvel do Terminal Rodoviário de Passageiros deste 
Município e dá outras providências.

Art.1° Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a outorgar, mediante licitação, a concessão 
onerosa do serviço público de gerenciamento e administração do TERMINAL RODOVIARIO DE 
PASSAGEIROS, compreendendo a exploração dos serviços e a utilização do prédio e seu terreno, 
respeitado o fim social a que se destina, nos moldes das Leis Federais 8.666/93, 8.987/95 e 
9.074/95.

Art.2° A concessão autorizada terá o prazo de vigência de até 10 (dez) anos, podendo ser 
prorrogado por até igual período, desde que, motivado o interesse público.

Parágrafo único. No caso de prorrogação da concessão caberá a Secretaria Municipal gestora da 
concessão justificar o interesse público, avaliar a qualidade dos serviços prestados pela empresa 
concessionária, os quais deverão ser considerados satisfatórios e adequados nos termos e 
condições a serem previstos no edital e na legislação vigente, e analisar se o valor da concessão 
enquadra-se nos patamares de mercado por ocasião da prorrogação, após a devida avaliação do 
imóvel.

Art. 3º Será estabelecido no instrumento convocatório da licitação, o valor mínimo referente a taxa 
de concessão para a outorga onerosa do Terminal Rodoviário de Passageiros, sendo considerada 
a maior oferta para a outorga da concessão.

Art.4° As dependências e as instalações do TERMINAL RODOVIÁRIO, serão utilizadas para as 
finalidades previstas no instrumento editalício, onde constará o memorial descritivo, sendo de 
inteira responsabilidade da Concessionária a manutenção de todo o conjunto.

Parágrafo único - Quaisquer benfeitorias realizadas no TERMINAL RODOVIÁRIO, serão revertidas 
ao patrimônio público e não gerarão para a Concessionária o direito a retenção ou indenização na 
hipótese de revogação ou término da concessão.

Art.5° A presente concessão estabelecida nesta Lei será exclusivamente explorada pela empresa 
concessionária, sendo vedada a transferência a terceiros. 

Art.6° Os contratos celebrados entre a concessionária e os locadores de espaços existentes no 
TERMINAL RODOVIÁRIO reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação 
jurídica entre os terceiros contratados com a concessionária e o poder concedente.

Art.7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
especialmente a Lei nº 4.124, de 19 de janeiro de 2014.

Pindamonhangaba, 27 de outubro de 2015.
  

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 20 de outubro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 108/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.831 DE 28 DE OUTUBRO DE 2015.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial 

Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º.  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 
da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de  R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis 
mil reais), no Departamento de Segurança, na Secretaria de Administração, referente adequações 
neste exercício. A classificação orçamentária será:

10.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.40 Departamento de Segurança
2 050  Operação Atividade Delegada
04 122 0026.1 3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física(635)   R$   146.000,00

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

10.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.40 Departamento de Segurança
2 019  Manutenção da  Folha de Pagamento
04 122 0004.1 3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (295)  R$   146.000,00

Artigo 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 28 de outubro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 28 de outubro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos



Divulgação

PINDAMONHANGABA 6 DE NOVEMBRO DE 2015Tribuna do Norte

ESPORTES
7

Jogos Municipais 
dos Idosos começam 
neste sábado

Pinda fi ca em 5º lugar no 
Troféu Brasil de Triathlon

Equipes de ginástica rítmica colocam 
a cidade no pódio do Troféu São Paulo

Festival avalia 
alunos dos centros 
esportivos da cidade

Tem início neste sá-
bado (7), mais uma edi-
ção dos Jomi - Jogos 
Municipais dos Idosos. 
A competição é pro-
movida pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria 
de Juventude, Espor-
tes e Lazer. Até o dia 13 
de novembro a Melhor 
Idade poderá se exer-
citar, participando de 

várias atividades que 
serão promovidas.

As modalidades ofe-
recidas são: atletismo, 
tênis de mesa, dominó, 
bocha, voleibol adapta-
do, truco, buraco, na-
tação, xadrez, chute a 
gol e bola ao cesto. Po-
dem participar pessoas 
que tenham no mínimo 
50 anos. Interessados 
podem fazer inscrições 

no próprio local de 
competição, com uma 
hora de antecedência 
do início, ou, antecipa-
damente nos centros 
esportivos João Carlos 
de Oliveira, “João do 
Pulo” e José Ely Miran-
da, “Zito”, e nas unida-
des esportivas Rita Eny 
Cândido, “Ritoca”, no 
Araretama, e do Cidade 
Nova.

Os atletas Celso Mar-
celino Junior, “Junior 
Jay”, e Ângelo José da 
Silva representaram Pin-
damonhangaba na 5ª 
Etapa do Troféu Brasil 
de Triathlon. O evento 
aconteceu dia 25 de ou-
tubro em Santos e con-
tou com a participação 
de quase 800 atletas.

De acordo com as in-
formações dos atletas, 
foi um trabalho em equi-
pe, Ângelo nadou em 
mar aberto 750 metros. 
Junior pedalou 20 km e 
correu 5 km.

Com a 5ª colocação, 
os atletas fi zeram valer 
as quatro horas diárias 
de treinamento pelas 
ruas, estradas de Pinda, 
e piscina do  Centro Es-
portivo “João do Pulo”.

Segundo Junior Jay, 
foi uma competição de 
alto índice técnico com 
atletas qualifi cados para 
competir em Olimpía-
das. Para o esportista, 

o resultado representou 
uma grande vitória tendo 
em vista o pouco tempo 
para treino específi co e 
considerando que os par-
ticipantes possuíam as-
sessoria profi ssional para 
competir. Com determina-
ção e o apoio da Prefeitura 

de Pinda, por meio da lei 
nº 5.570, os atletas obtive-
ram um grande resultado.

Os atletas já estão se 
preparando para parti-
cipar das próximas com-
petições representando o 
município de Pindamo-
nhangaba.

Os alunos dos giná-
sios e centros esportivos 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba participa-
rão do Festival de Ava-
liação, neste sábado (7), 
e durante o mês inteiro 
estarão sendo observa-
dos pelos seus professo-
res.

Neste sábado acon-
tecerá a avaliação dos 
alunos de judô, das 8 às 

11 horas; do taekwondo, 
das 13 às 15 horas;  da 
capoeira, das 15 às 18 
horas. Todas as moda-
lidades no Centro Es-
portivo “João do Pulo”. 
A avaliação do voleibol 
será no ginásio Juca 
Moreira, sábado (7) e 
domingo  (8), a partir 
das 8 horas.

Também neste do-
mingo, estarão sendo 

avaliados os alunos 
de ginástica artística 
e rítmica,  no ginásio 
do “João do Pulo”. Às 
13h30 começa a ginásti-
ca artística e às 15h30 a 
ginástica rítmica.

Os frequentadores 
da natação adulta farão 
demonstrações também 
neste domingo na pisci-
na do “João do Pulo”,  a 
partir das 9 horas

DIA 28 
- Às 20h30 - Jogo 1 
Subprefeitura 2 x 3 Os Amigos do Tomate - DOV

- Às 20h45 - Jogo 2  
EFCJ 0 X 2 Billa Bong - DOV

DIA 4 
- Às 20 horas - Jogo 3  
Sejelp 1 X 1 Barão Pinda - 11ª Cia

- Às 20h45 - Jogo 4 
Deptran (WO) X 3 Demônios Camufl ados

CLASSIFICAÇÃO:
Grupo 1             PT
1 – Billa Bong - DOV   3
2 – Barão de Pinda - 11ª CIA  2
3 – Sejelp     2
4 – EFCJ     1

Grupo 2     PT
1 – Os Amigos do Tomate - DOV  3
2 – Demônios Camufl ados   3
3 – Subprefeitura    1
4 – Deptran     0

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO JO-
GOS DO SERVIDORES PÚBLICOS

Quatro partidas já foram disputadas nos Jogos dos 
Servidores Públicos, com apenas um empate. O arti-
lheiro do campeonato é Deivid Alan G. Gabriel do time 
Demônios Camufl ados, com 3 gols marcados.

A equipe de ginásti-
ca rítmica de Pindamo-
nhangaba foi campeã 
por equipe com o apa-
relho Corda no Troféu 
São Paulo, na compe-
tição ocorrida no dia 
31 de outubro, no Mo-
rumbi. Pinda levou 25 
ginastas e competiu 
em todas as categorias, 
pré-infantil, infantil, 
juvenil e adulto.

A técnica das ginastas 
afi rma que foi um ótimo 
resultado com destaques 
para algumas meninas, 
que tiveram as notas 
mais altas. A cidade fez 
séries de mãos livres, 
corda e arco. Nas mãos 
livres fi cou em 4º lugar 
na classifi cação geral.

Entre os destaques 
da competição estão as 
ginastas: Luana e Bian-
ca no aparelho corda; 

Beatriz, Gabriela, Melissa, 
Júlia, Isabel e Nataly em 
mãos livres; Maria Edu-

arda no arco, entre outras 
que fi zeram boas execu-
ções. Amigos, familiares e 

professores parabenizam 
as ginastas pelo desempe-
nho na competição.

As ginastas treinam diáriamente para representar a cidade em competições

Os atletas agradecem o apoio da Prefeitura

Divulgação



10h – Espetáculo de Rua – O CUSCUZ FEDEGO-
SO – Grupo: O Buraco d´Oráculo, São Paulo - SP 
-  Bosque da Princesa

Sinopse: Dona Maria do Cuscuz vende seus quitutes nas ruas. Entre as 
guloseimas está o cuscuz feito com fedegoso, um matinho cheiroso. Como 
não encontra comprador, oferece o tal cuscuz a um pedinte, que ao se de-
liciar com a iguaria, fi nge passar mal para não ter de pagar. Desesperada 
dona Maria pede ajuda a Mãezinha do Quixadá, uma raizeira que vende er-
vas medicinais. A raizeira irá aplicar toda sua charlatanice para identifi car a 
suposta doença do pedinte, de forma que possa arrebanhar mais fregueses 
para seus miraculosos produtos. Fica armada uma grande confusão, que só 
acaba com a presença dos guardas de plantão, que chegam para estabele-
cer a ordem e os bons costumes.

PINDAMONHANGABA 6 DE NOVEMBRO DE 2015SEXTA-FEIRA

 Tribuna do Norte
FESTE

Feste oferece diversos espetáculos ao público
Teve início no dia 1º de 

novembro um dos maio-
res festivais de teatro do 
país, o Feste. O evento é 
organizado pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio do Departamen-
to de Cultura, com o apoio 
das demais secretarias e 
departamentos munici-
pais.

O Feste chegou em 
sua XXXVIII edição e con-
ta com várias atrações, 
entre os trabalhos sele-
cionados para compor a 
programação e produ-
ções convidadas.

Até o dia 15 de novem-
bro Pindamonhangaba 
estará ‘respirando’ teatro. 
O ingresso para confe-

rir as apresentações é a 
doação de um brinque-
do, que será destinado às 
crianças carentes.

Os convites devem ser 
retirados no dia da apre-
sentação e a distribuição 
será realizada uma hora 
antes. O Teatro Galpão 
(avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, 2.750), 

local das apresentações, 
possui 221 lugares.

As peças infantis co-
meçam às 15 horas e as 
adultas às 21 horas. Tam-
bém haverá espetáculos 
de rua no Bosque da Prin-
cesa, às 10 e 15 horas.

A abertura do XXXVIII 
Feste foi com o espetácu-
lo “Chica Boa”, do Núcleo 

Chica Boa - de São Paulo. 
Quem passou pelo Teatro 
Galpão viu uma moça irre-
verente e avançada para 
a sua época, que decidiu 
encontrar o seu pai. 

Na segunda-feira (2), 
a criançada e os adul-
tos marcaram presença 
para conferir o espetáculo 
“Aladim e a lâmpada ma-

ravilhosa”, da Trupe de 
Truões - de Uberlândia. 
Já na terça-feira (3), o 
público infantil assistiu ao 
espetáculo “Carmencita - 
Ópera para Crianças”, de 
Cris Miguel - São Paulo. A 
programação completa do 
festival pode ser conferi-
da no site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

Programação da Semana:

Sinopse: Tropeço quer dar 
vida ao simples. Sobre uma 
mesa, com baús e alguns peque-
nos objetos cria-se um mundo 
onde dois atores manipuladores e 
suas mãos dão vida a duas perso-
nagens: duas velhas que moram 
juntas. Partindo da costumeira 
visão que temos da velhice mos-
tra-se sua solidão e as pequenas 
ações rotineiras, porem cria-se 
um universo de sutileza e extra-
vagância, poesia e comicidade 
em mãos que andam, dançam, 
bebem, respiram, riem e choram.

SEXTA-FEIRA (6) DOMINGO (8)

SÁBADO (7)

TERÇA-FEIRA (10)

QUARTA-FEIRA (11)

QUINTA-FEIRA (12)

21h- Espetáculo Adulto -  AS ESTRELAS SÃO 
PARA SEMPRE? - Grupo: Katharsis, Sorocaba - SP - 
Teatro Galpão

Sinopse: As estrelas são para sempre? ” Apresenta vários perso-
nagens anônimos que falam línguas diferentes e habitam um espaço e 
um tempo sem referência, que só existem enquanto dura a percepção do 
espectador. Numa estrutura rapsódica, fi guras aparecem e desaparecem, 
criando uma narrativa não-linear sobre a infância, a velhice e a (in) fi nitude 
das coisas. O espetáculo é centrado no trabalho de ator e na confl uência 
de linguagens (teatro, dança, mimo, clown, música e luz), com cenas de 
humor e lirismo. Acessível a públicos de todas as idades e faixas sociais.

21h- Espetáculo Adulto - SINTOMA - Grupo: Núcleo 
de Treinamento de Ator, São Paulo - SP - Teatro Galpão

Sinopse: Uma dama distinta e respeitável aguarda a consulta na sala 
de espera do analista. Abalada por um desconhecido sintoma, não conse-
gue controlar as mãos. A sós consigo mesma, entra em choque com seus 
desejos reprimidos e seus antigos costumes. Na tentativa de manter a or-
dem, fala sobre comportamento e dá uma aula muito divertida sobre etiqueta 
e boas maneiras, criando situações inusitadas e tragicômicas.

15h - Espetáculo de Rua - HOJE TEM ESPETÁ-
CULO - Grupo: Rosa dos Ventos, Presidente Pru-
dente - SP - Bosque da Princesa

Sinopse: Este é o primeiro trabalho do Rosa dos Ventos, estreou em 
abril de 2001 parou de circular em 2009 e foi retomado em 2013 preparado 
para a comemoração dos 15 anos do grupo em 2014. “Hoje tem Espetáculo!!!” 
é um trabalho criado a partir dos clássicos de palhaço, números, entradas e 
piadas que são vistas no circo há pelo menos uns 200 anos. A cara do Rosa 
dos Ventos, com palhaços verborrágicos, verdadeiros nas relações, improvi-
sadores e convocadores da participação popular é impressa nesta montagem 
dando a cara própria ao clássico. Tudo acontece diante das pessoas que vão 
assistir, a montagem, a maquiagem, a passagem de som, o aquecimento, a 
troca de roupa, tudo é escancarado e o espetáculo acontece em um jogo que 
se funde entre atores, personagens e público.

SEGUNDA-FEIRA (9)

15h – Espetáculo Infantil – CIRANDA DAS FLO-
RES - Grupo: Cia Prosa dos Eventos, São Paulo - 
SP - Teatro Galpão

Sinopse: Uma jardineira e um Semeador trabalham em Ciranda das 
Flores e, embora estejam apaixonados um pelo outro, não conseguem de-
clarar essa paixão, mesmo com o auxílio de uma espada de São Jorge. 
Depois de uma discussão envolvendo um cacto, que o Semeador chama 
de esquisito e sem utilidade, a Jardineira se lembra da história do Alecrim 
e do Botãozinho de Rosa, que ajuda o amigo a entender a importância de 
coisas que a primeira vista não tem nenhuma. O Semeador percebe que 
as histórias podem ser uma boa forma de ajudar alguém a entender melhor 
uma situação e propõe que ele e a jardineira contem outra história, a do Cra-
vo e a da Rosa. Por fi m, o Semeador toma coragem e declara o seu amor, 
descobrindo que também é correspondido.

15h – Espetáculo Infantil – QUE BICHO É ESSE? - 
GRUPO: Passárgada, São Paulo - SP - Teatro Galpão

Sinopse: Uma princesa, um bicho esquisito, um rei e muitos preten-
dentes! O desafi o está lançado. Quem conseguir desvendar o mistério se 
casará com a princesa. Mas... A princesa não quer casar! Uma aventura que 
se desenrola de forma surpreendente, alegre e misteriosa com personagens 
intrigantes e irreverentes. O texto é baseado em um dos contos recolhidos 
por Luís da Câmara Cascudo e utiliza elementos da cultura popular como 
alguns versos coletados por Sílvio Romero. Com canções, narrativa, drama-
tização e manipulação de bonecos, a história é contada de forma singular 
adquirindo um caráter único. Um espetáculo para toda a família.

15h – Espetáculo Infantil – VIDMA, A MENINA 
TRANÇA-RIMAS - Grupo: Núcleo de Treinamento 
São Paulo - SP - Teatro Galpão

Sinopse:  Inspirado no livro “ Um Caldeirão de Poemas 2” de Tatiana 
Belinky, o Espetáculo conta a história de Vidma, uma menininha que mora 
em um lugar muito frio com sua família. Cheia de criatividade, o tempo todo 
inventa poemas divertidos para ilustrar situações vividas em sua casa, desde 
broncas até brincadeiras. Apaixonada pelo mundo das bruxas acha sempre 
uma brecha para declamar “limeriques” de diversos bruxos e bruxas que já 
conheceu em seus pensamentos, mas essa menina tem apenas uma certe-
za: a de que sua mãe é uma bruxa. Principalmente quando experimenta sua 
sopa. Acaba comparando a comida feita pela mãe com uma receita de bruxa 
por achá-la muito ruim. Só que mexer com bruxa pode ser uma brincadeira 
muito perigosa e é esta a receita “mágica” que a faz viajar para outro lado 
do oceano e viver diversas aventuras com fi guras excênticas e engraçadas.

21h – Espetáculo Adulto – VAINDA AQUI - Grupo: 
Cia Cerne, São Joaquim do Meriti - SP - Teatro Galpão

Sinopse: A trama se desenvolve a partir do desaparecimento do fi lho, 
Maurício, torturado e morto político; e do desenvolvimento do Alzheimer na 
mãe, Maria, que se esquecendo repetidamente da morte do fi lho, confi na a 
si mesmo e ao marido num eterno retorno à dor da perda. Ainda que tenha 
como pano de fundo um contexto político, o espetáculo se passa no am-
biente familiar e constrói, aos poucos, uma grande história de amor e afeto.

T.Melcop

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Kaka di Gaspari

Divulgação

Superquadra fi lmes

Divulgação

Fábio Brandi Torres

15h - Espetáculo de Rua - SEGURA, MAMÃE - 
Grupo: Cia da Sorte, Brasília - Bosque da Princisa

Sinopse: Dona Lelê e Trevolino fugiram do Circo! Levaram tudo o que 
tinham em um Fusca 64 e resolveram montar seu próprio negócio! Dona 
Lelê, que virou a Dona do Circo, tenta pôr o Palhaço Trevolino para tra-
balhar, mas o que acontece é muita trapalhada. Um espetáculo interativo 
que mescla a palhaçadaria às técnicas equilibrismo, malabarismo e mágica, 
sempre com a participação da plateia.

10h - Espetáculo de Rua - ACONTECEU NO BRASIL 
ENQUANTO O ÔNIBUS NÃO VEM - Grupo: Arte da Co-
média, Almirante Tamandaré - PR - Bosque da Princesa

Sinopse: Na Casa da Dona Josefi na e das suas fi lhas, chega o Coro-
nel Capador, e seu criado Saci, que pretende vender o último índio do Brasil. 
Chegam também Biro-Biro, malandro em fuga do Rio de Janeiro e Rosendo, 
cearense que volta pra sua terra. Mas na casa de Dona Josefi na o ônibus 
passa só uma vez por semana... e acabou de passar. Na espera, as perso-
nagens do mal se unem contra as do bem e só a intervenção fantástica da 
velha Josefi na trará a solução.

21h – Espetáculo Adulto -  Tropeço – grupo Tato 
Criação Cênica, Curitiba - PR – Teatro Galpão

Além dos espetáculos, o Festival Nacional de Teatro - 
Feste - terá programação de papos verticais e a ofi cina “Ar-
quiteturas do Corpo – História, teoria e prática da bodyart 
e além”, com Marcelo Denny, nos dias 11, 12, 13, e 14 de 
novembro, das 15 às 18 horas, no Museu Histórico e Peda-
gógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina. As inscrições estão 
abertas no Departamento de Cultura, telefones 3642-1080 
ou 3643-2690.

Os papos verticais serão nos dias 6, 10 e 15, no museu e 

no Palacete 10 de Julho. No dia 6, o tema será “Dramaturgia 
da imagem e diálogos para além do Dialogismo – Fronteiras 
Poéticas e Políticas do Contemporâneo”, com o debatedor  
Evill Rebouças, das 15 às 17 horas, no museu. No dia 10, o 
tema é “O espaço Cênico Contemporâneo: Novas Deman-
das para o Ator”, com o debatedor Ipojucan Pereira, das 19 
às 21 horas, no Palacete 10 de Julho. E no dia 15, o tema 
“O Corpo Construindo uma Dramaturgia”, com o debatedor 
Eduardo Coutinho, das 15 às 17 horas, no museu.

Festival de Teatro oferece atividades além de espetáculos
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