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Igreja Batista completa 77 anos
Divulgação

A Pieb – Primeira Igreja
Evangélica Batista de Pindamonhangaba – está realizando uma
série de atividades para comemorar os 77 anos da instituição
no município. Neste domingo
(22), 9 horas, será realizado culto e Escola Bíblica Dominical.
Às 19h30 ocorrerá a grande celebração com apresentações do
coral “Harmonizando a Fé” e do
Ministério de Louvor da Pieb.
A igreja é a segunda do segmento evangélico mais antiga
do município e a primeira Batista no Vale do Paraíba.
PÁGINA 3

Bonsucesso e
‘Vale’ fazem
festa para Santa
Rita de Cássia
A festa de Santa Rita de Cássia, no bairro do Bonsucesso,
será encerrada neste domingo
(22), quando haverá diversas
atividades organizadas pela paróquia Nossa Senhora do Bom
Sucesso. Os destaques da programação serão procissão pelas ruas do bairro, missa com o
pároco Luiz Carlos de Souza, almoço, bolo e show com o grupo
Semente.
No Vale das Acácias, em
Moreira César, também terá
celebração para Santa Rita de
Cássia. Na quinta-feira (19) começou o tríduo para a festa, que
vai até domingo (22), quando
haverá alvorada, procissão, missa, almoço, bolo e quermesse.
PÁGINA 5

POLÍCIA
PASSAGEIRA DE
ÔNIBUS É PRESA
COM 35KG DE
DROGAS
TRAFICANTE É
PRESO COM 175
PEDRAS DE CRACK
PÁGINA 5
SEXTA-FEIRA

13º
NUBLADO COM PANCADAS
DE CHUVA À TARDE

24º
UV 6

Fonte - CPTEC/INPE

Culto comemorativo aos 76 anos da igreja, em maio do ano passado

PÁGINA 5

Parque das Palmeiras começa
a ser atendido pelos Correios
Divulgação

Os moradores do
Parque das Palmeiras
começaram a receber
serviços dos Correios
na quinta-feira (19).
Com a chegada de correspondências (contas
de energia, água, telefone, tv a cabo, internet,
extratos bancários),
e pacotes de todos os
tipos, os moradores não
precisam mais retirar
mercadorias e cartas
na agência central da
cidade.
O presidente da associação de moradores,
Mario Kiyome Yendo,
disse que se trata de
uma grande conquista
para todas as pessoas
do loteamento.
PÁGINA 3

Rodada da
Segundona
pode definir
classificados
ESPORTES 6

CENTROS
COMUNITÁRIOS
realizam encontro
de taekwondo
ESPORTES 6

Feijoada em prol
do Lar São Judas
Tadeu no domingo
PÁGINA 2
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Sempre ela

Desigualdade faz número de
imóveis vagos ser maior que o
déﬁcit habitacional do Brasil

A

desigualdade é uma das piores mazelas do
mundo. Oﬁcialmente o Brasil é um país
rico – embora muitos não acreditem,
mas ele é sim. O problema é que a concentração
de 90% da riqueza do país está nas mãos de 5,2%
das pessoas.
Os demais 94,8% da população se desdobram
para dividir os 10% restante.
Para se ter uma ideia, da parte ﬁnanceira – que
acaba desdobrando em todas as outras, um fator interessante para análise da desigualdade é o habitacional.
Os primeiros dados do Censo divulgados pelo
IBGE – Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística – mostram que o número de domicílios vagos
no país é maior que o déﬁcit habitacional brasileiro.
Existem hoje no Brasil, segundo o censo, pouco
mais de 6,07 milhões de domicílios vagos, incluindo
os que estão em construção. O número não leva em
conta as moradias de ocupação ocasional (de veraneio, por exemplo) nem casas cujos moradores estavam temporariamente ausentes durante a pesquisa.
Mesmo assim, essa quantidade supera em cerca de
200 mil o número de habitações que precisariam ser
construídas para que todas as famílias brasileiras vivessem em locais considerados adequados: 5,8 milhões.
O Brasil possui cerca de 33 milhões de pessoas
sem moradia, segundo o relatório lançado pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. Desse número, cerca de 24 milhões que não
possuem habitação adequada ou não têm onde morar, vivem nos grandes centros urbanos.
O déﬁcit de moradia no país chega hoje a 7,7 milhões, das quais 5,5 milhões estão em centros urbanos. Se o cálculo incluir moradias inadequadas (sem
infraestrutura básica), o número chega a uma faixa
de 12,7 a 13 milhões de habitações, com 92% do déﬁcit concentrado nas populações mais pobres.
A população que habita em favelas no Brasil aumentou 42% nos últimos 15 anos e alcança quase 11
milhões de pessoas, segundo análise do Ipea– Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – com base na
Pnad – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE.
Um total de 11.425.644 de pessoas – o equivalente a 6% da população do país, ou pouco mais de uma
população inteira de Portugal ou mais de três vezes a
do Uruguai. Esse é o total de quem vive, atualmente,
no Brasil em aglomerados subnormais, nome técnico dado pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística.
Com base nos vários itens de monitoramento
das condições de moradia, que levam em conta, por
exemplo, o acesso a serviços de saneamento, o material de construção usado e até o número de pessoas
que dormem por cômodo, o Ipea concluiu que 54,6
milhões pessoas nas cidades vivem em situação inadequada. Isso equivale a 34,5% da população urbana.
E um estudo do Programa das Nações Unidas
para os Assentamentos Humanos, em 2000, mostrava, na América Latina, déﬁcit de 51 milhões de
moradias.
E a situação de outros países da América Latina é
similar a do Brasil. México, Chile, Argentina, Colômbia e Equador, por exemplo, possuem características
de disparidade sócioeconômica muito próximas às
encontradas por aqui.
Não há mágica para consertar a desigualdade. O
que deve ser feito e já vem sendo executado, ainda
que lentamente, é um grande projeto efetivo de políticas públicas sociais.
Temos esperança. Um dia, esse abismo entre ricos e pobres poderá ser mais ameno.

Vendedor para fábrica de blocos
de concreto para Vale do paraíba
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Feijoada em prol do Lar
São Judas neste domingo
Ilustração

O Marinelli Eventos e o Grupo
Esperança realizam a tradicional
feijoada beneﬁcente para o Lar São
Judas Tadeu. O evento será neste
domingo (22), a partir das 12h30,
no Marinelli (Estrada Municipal
Santa Cruz, 215 ) .
Os convites podem ser adquiridos antecipadamente por R$ 25 no
Lar São Judas Tadeu com o frei Laércio ou na Casa de Formação São
José (rua dos Bentos, 350, são Benedito). Informações pelo telefone:
(12) 3642-1945.

Festa do Arroz em Tremembé
A Corporação Musical
Euterpe se apresentou na
abertura da 8ª Festa do
Arroz de Tremembé na
quinta-feira (19). Além
deles, a Cia Cênica de

Dança Mônica Alvarenga
também estará presente na festa, neste sábado
(21), às 17h50.
O evento, que vai até
domingo, na Estação Fer-

roviária, busca incentivar
o turismo e resgatar a cultura regional.
Tendas estão vendendo
comidas, principalmente
feitas com arroz, ofereagoravale.com.br

Som da Terra
- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista -

cendo pratos como bolinho, risoto, canja da basílica e arroz com recheio de
queijo. O grão será oferecido em mais de 50 pratos
diferentes.
Também há oﬁcinas,
palestras e workshops
gastronômicos. Para as
crianças existe um espaço com danças folclóricas,
oﬁcina de argila, oﬁcinas
artísticas e pedagógicas,
cantinho de leitura, troca
de livros, entre outros.
A expectativa é que 100
mil pessoas passem pelo local nos quatro dias de evento. Mais informações pelo
telefone (12) 3674-2241.

João Paulo
Ouverney

“... COMO É QUE EU POSSO ser amigo de alguém que eu tanto amei... não sei o que eu vou fazer pra continuar
a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim...” – Roberto Carlos
ARENA 101 Pinda: 21/5 (sábado) – Bruninho & Davi. 26/6
(quinta) – Henrique & Diego. Tel
(12) 3424-7673. www.arena101.
com.br.
BELO SOL Taubaté: 21/5
(sábado 21h) – Banda Gold. Caldinhos de mandioca, quirera e
vinhos. 28/5 (sábado 21h) – Noite Nordestina. Forró Pé de Serra.
Cheiro de Fulô e Trio Astro Rei.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA
do Idoso (CCI) Pinda: Baile com
banda ao vivo todo sábado início
18h30. 28/5 - anjinho do Vale.
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 21/5 (sábado) – Ludmila.
Top Djs. Via Dutra, divisa Guará
-Lorena.
CHICK NA ROÇA Taubaté:
20/5 (sexta) – Janderson & Anderson. 29/5 (domingo) – Banda
Rodeio.
CLUBE DA VILA SÃO BENEDITO Pinda: Realiza baile no
Recinto São Vito de Moreira César
domingos às 20h - 22/5 – Marcos
Henrique. 29/5 – Banda Magia do
Som.Tel (12) 3642-2087.
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: 21/5 - sábado Banda
ao vivo. Dj Toni Balada. Mulher
free até meia noite. Tel (12) 36412424.
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix: 21/5 (sábado) –
Marrom Sertanejo. Ingresso R$ 10
preço único.Tel. (12) 99602-9554
e 99110-0521.
DEGUST HOUSE Pinda: 22/5
(domingo)- Marrom Sertanejo. Telefone (12) 99619-5702 (Gerson).
Rua Dr. Rubião Júnior, 65.
ESPAÇO DECK Tremembé:
20/5 (sexta) – Gustavo Cruz e Luiz
Henrique. Estrada Nova Tremembé/Taubaté.
ESPORTE CLUBE Taubaté:
21/5 (quarta 22h) - Flash Nigt.
Embalos de Sábado à Noite. Clássicos dos anos 70/80/90.
ESTÂNCIA SERTANEJA Caçapava: 21/5 (sábado) – Balada

Sertaneja. Rafael Augusto - Marlon
& Marcelo. Trajados, vip até meia
noite.10/6 (sexta) - Festa à Fantasia. Nego do Borel.
EXPOTIM Potim: De 19 a
29 de maio com entrada franca,
parque de diversões, praça de
alimentação e vários shows: 20
– Banda Dallas. 21 – Banda West
Country. 22 – Felipe Reis e Banda
Rodeio. 26 – Banda Chapéu Brasil.
27 – Vanessa Martins. 28 – Banda
Birds. 29 – João Pedro & Fabiano.
Dia 26, às 21h – Abertura do rodeio com touros.
FERROVIÁRIA Pinda: Som
ao vivo no deck da piscina SEXTA-FEIRA:20/5 - Henrique Toledo.
27/5 - Marrom Sertanejo. Associado não paga, não associado R$ 10
(mulher vip até 23h, depois desse
horário R$ 5).
FERROVIÁRIA Pinda: 21/5
(sábado) - Retrô na Ferrô. Banda
Legião Urbana Cover e Djs Serginho e Adriano K. Tel (12) 2126-

4444. Ingressos a venda: R$ 10
associados e R$ 20 não associados.
FESTIVAL DE MÚSICA da
Juventude Pinda: De 18 a 22/5 na
Praça da Bíblia.
MANGUERÃO Pinda: 20/5
(sexta) – Festa junina. Bruno
&Hyago. Presença de free-dancers. O Mangueirão retornou ao
comando da família Zé Bé. Ingresso R$ 10.
MUTLEY Taubaté: 20/5 (sexta)
– Over Man. 21/5 (sábado) – Jack
Daniel’s. Bandas Arena Rock e BF.
ÓPERA MIX Pinda: 26/5
(quinta) - Banda Rodeio. Banda ao
vivo toda quinta. Antiga Vinil.
PEDRÃO DRINK’S BAR Pinda: Forró com banda ao vivo toda
sexta e sábado. Av. Sra. do Bom
Sucesso.
PINDABAR: Segunda Sertaneja com banda ao vivo. Quarta
Sertaneja. Banda ao vivo. 23/5 Batuka. 3 latas de Itaipava 350 ml

DESTAQUE DA SEMANA
Os ingressos e
mesas para a “RETRÔ NA FERRÔ” já
estão no 2º lote.
O evento acontece no dia 21 de
maio, sábado, com
banda “Legião Urbana Cover do Brasil”, que há 15 anos
impressiona o público como uma das
pioneiras no país.
A festa, na oitava edição, traz
os DJs AdrianoK e
Serginho com o melhor do rock e pop
rock nacional e internacional fazendo

o público voltar no tempo com os grandes
sucessos dos anos 80 e 90.
Ingressos e Mesas - Ingressos promocionais – 2º lote - estão sendo vendidos por R$ 10 (associado) e R$ 25 (não
associado) no clube, Lojas Netto Jeans
(Centro e Shopping Pátio Pinda), Conveniência Avenida (Posto Ipiranga São
Benedito), Ponto do Óleo e Bar do Léo. A
mesa custa R$ 30 sem direito a ingressos.

EXPEDIENTE

R$ 10. Sexta – Grupos de Pagode
ao vivo. 22/5 (domingo 17h)- Fabiano Magalhães. Elas vip até 19h.
POINT DA FAMÍLIA Pinda:
Toda quinta - Videokê. 20/5 (sexta 20h) – Junior Ribeiro e Dione
Barroso. 21/5 (sábado 19h) – Lívia Santos e Adrieli Oliveira.20/5
(domingo 19h) – Telão com ﬂash
back.26/05 (quarta véspera de
feriado) - 2º Boteco Point. Vanessa Acústico. R$ 25 por pessoa ou
mesa R$ 80 para 4 pessoas.- Rua
Massami Yonemoto, 142, ao lado
da Via Expressa, antigo “BarNabé”.
RANCHO
DO
COWBOY
Taubaté: 21/5 (sábado) – Banda
Rodeio. Mulher e homem traiadovip até 1h. Caldinho na faixa. Estrada do Barrero, ao lado do West
Point, após o Bar do Carioca.
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 20/5 (sexta) – Alexandre &
Adriano. 25/5 (quarta véspera de
feriado) -Lucas Moraes. 27/5 (sexta) – Rodrido & Santa Fé. 3/6 (sexta) - Lucas Lucco.
RECANTO CAIPIRA Pinda,
no Sindicato Rural: 19/5 (quinta)
– Washington dos Teclados. 21/5
(sábado) – Anjinho do Vale. Tel.
(12) 99775-0389.
RESTAURANTE COLMÉIA
Pinda: 21/5 (sábado) – Sambanejo. César Barbosa, Fabiano MagalhõesDilleto e Grupo Bom Talento.
Todo domingo -Almoço com música ao vivo. Telefone (12) 36422120.
RESTAURANTE
GABRIEL
Pinda: 21/5 (sábado) - Almoço. R$
15 por pessoa para comer à vontade.22/5 (domingo) – Almoço com
música ao vivo. César Barbosa. R$
15 por pessoa. 23/5 (segunda) –
Jantar com César Barbosa comemorando seu aniversário. R$ 15
por pessoa. 25/5 (quarta) – Jantar
com música ao vivo: Paul Henry &
Flávia Borges.
Para ganhar CORTESIA, curta
a postagem no Facebook de João
Paulo Ouverney.
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cidade
Parque das Palmeiras começa
a ser atendido pelos Correios
Divulgação

Os moradores do Parque
das Palmeiras começaram a receber serviços dos Correios na
quinta-feira (19). Com a chegada de correspondências (contas
de energia, água, telefone, tv a
cabo, internet, extratos bancários), e pacotes de todos os tipos, os moradores não precisam
mais retirar mercadorias e cartas na agência central da cidade.
De acordo com o presidente da associação de moradores,
Mario Kiyome Yendo, a luta pelo
direito de receber correspondência ocorria desde 2013. “Foi uma
grande conquista para todos nós
Fotografia ilustra
serviço que passou a ser
realizado no loteamento

porque agora vamos ter tudo em
nossas casas. Antes tínhamos
que ir até os Correios verificar se
tínhamos algo e, muitas vezes,
nossas cartas eram devolvidas
para o remetente, pois o endereço não era encontrado. Isso gerava transtornos, porque algumas
pessoas chegaram a ter os nomes
incluídos no SPC/Serasa, por
exemplo, e nem sabiam, outros
tinham serviços cortados por falta de pagamento já que o boleto
não chegava, além dos que deixaram de receber produtos. Era
muito difícil”, resumiu Yendo.
Para que o loteamento passasse a ser atendido pelos
Correios, houve um trabalho
conjunto entre a empresa e a
Prefeitura, com a participação
dos moradores.

Primeira Igreja Batista comemora 77 anos
Durante o mês de maio, a
Pieb – Primeira Igreja Evangélica Batista de Pindamonhangaba
– completa 77 anos e para celebrar a data foi elaborada uma
programação que conta com
eventos abertos à população.
Organizada no dia 26 de
maio de 1939, e filiada à CBB
– Convenção Batista Brasileira – a Pieb, atual denominação
da Igreja Batista em Pindamonhangaba, é um trabalho pioneiro no município e na região,
pregando o Evangelho de Jesus
Cristo, com base na Bíblia Sagrada. A igreja é a segunda do
segmento evangélico mais antiga do município e a primeira
Batista no Vale do Paraíba.
As celebrações abertas ao
público acontecem no domingo (22), na sede da instituição
(localizada na trav. Marquês do
Herval, 96, centro), com o tema
“Coluna e Fundamento da Verdade”.
A partir das 9 horas, será realizado Culto ao Senhor Deus e
EBD – Escola Bíblica Dominical.
Às 19h30 ocorrerá a Grande Celebração do 77º Aniversário de
Organização da Primeira Igreja
Evangélica Batista em Pindamonhangaba com programação
especial e apresentações do Coral “Harmonizando a Fé” e do
Ministério de Louvor da Pieb
Pinda. O preletor será o pastor
Ésio Moreira da Silva - titular da
Pieb Pinda.

Divulgação

Pastor Ésio Moreira da Silva, titular da Pieb Pinda, e fiéis da Primeira Igreja Batista

Coluna e fundamento da verdade
Em 1937, Francisco Ferreira
da Rocha (em memória), foi o
instrumento de Deus para o início
deste Trabalho Batista. Sendo
ele membro da Igreja Batista
da Liberdade, em São Paulo. Na
época alugou uma casa na rua
Dr. Frederico Machado, nº 6,
em Pindamonhangaba, cuja sala
deste imóvel era cedida para o
funcionamento da Congregação
Batista.
A Congregação Batista foi
organizada no dia 4 de abril de
1937, sendo administrada até o
ano de 1939 pela Igreja Batista
da Liberdade (São Paulo), que
enviava pregadores e seu pastor
titular Erodice Fontes de Queiroz
(em memória), o qual vinha uma
vez por mês a nossa cidade.
Em 28 de novembro de 1937,
a então Congregação Batista em

Pindamonhangaba se mudou
para a travessa Marquês do Herval, em propriedade doada pelo
coronel Antonio Ernesto da Silva
(em memória), que foi o seu primeiro pastor. Em 26 de maio de
1939, foi organizada a Igreja Batista, tendo seus primeiros batismos por imersão sendo realizados
ainda no ano de 1938, no ribeirão
da Água Preta.
Maria Leontina Juliano
Cundari foi a membro-fundadora mais antiga da história desta
igreja, sendo um exemplo de perseverança e de fé que viveu entre
nós até o dia 30 de dezembro de
2015.
No ano de 1946, a igreja
Batista construiu e inaugurou
seu primeiro templo, o qual foi
projetado conforme as linhas
arquitetônicas características

As celebrações abertas ao público acontecem no domingo (22), na sede da instituição

de uma Igreja Batista da década de 1940. Com o decorrer dos
anos, ocorreram ampliações no
templo e no terreno desta Igreja
Batista, incluindo também a
compra de propriedades vizinhas. O templo antigo da igreja
foi demolido na década de 1990,
cedendo espaço para o novo
prédio, localizado até hoje no
mesmo endereço.
Vários pastores passaram
pelo local, dentre eles destacamse Silas Rivelle (em memória),
que trabalhou como pastor
titular e presidente da Igreja
Batista em Pindamonhangaba
de 1974 a 1980, reerguendo toda
a igreja e prestando grandes
ações na obra de Deus, que
implicaram em um forte crescimento do trabalho Batista em
Pindamonhangaba, além de
Divulgação

Abner Cerqueira, que permaneceu à frente do pastoreio por 33
longos anos.
A Batista de Pindamonhangaba já organizou outras igrejas
batistas no município e na região,
como: Igreja Batista Ebenézer
(Jardim Resende); Primeira
Igreja Batista em Moreira César; Igreja Evangélica Batista no
Crispim; Igreja Batista em Cidade
Jardim, além da Primeira Igreja
Batista em Guaratinguetá. Em
diferentes épocas, a Igreja Batista em Pindamonhangaba sediou
a organização de 3 (três) associações batistas filiadas a CBB
– Convenção Batista Brasileira
– no Estado de São Paulo. No
município de Pindamonhangaba,
existem atualmente oito igrejas
batistas organizadas e registradas na CBB – Convenção Batista
Brasileira.
Desde janeiro de 2015, tem
como pastor titular Ésio Moreira
da Silva que tem como expressão para sua vida e ministério
o lema “Uma Igreja Viva, para
um Deus Vivo”, trabalhando em
prol da valorização da família e
do resgate dos valores morais e
éticos.
Hoje, esta igreja batista trabalha com diversos ministérios e
ações como: celebrações, EBD –
Escola Bíblica Dominical, PGMs
– Pequenos Grupos Multiplicadores, Atendimento Pastoral, coral
“Harmonizando a Fé”, Evangelismo Urbano, Espaço Jovem, Ministério de Louvor, Beneficência,
Vigílias de Oração, Culto Infantil,
Café com Comerciários, etc.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 183/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) LUIZ ANTONIO DA SILVA responsável
pelo imóvel situado a RUA EDUARDO DA SILVA NETO, S/NR. BAIRRO JD MARIANA, inscrito
no município sob a sigla SO110905004000, para que efetue a limpeza do imóvel e a retirada
dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização
do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Gastão Jose Schmidt
Gerente de Posturas
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 184/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) JOSE RIBEIRO DE AGUIAR NETO
responsável pelo imóvel situado a RUA THEODORICO CAVALCANTE DE SOUZA, S/NR. BAIRRO
BOA VISTA, inscrito no município sob a sigla NO110705020000, para que efetue a limpeza do
imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Gastão Jose Schmidt
Gerente de Posturas
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 185/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba o Sr. (a) JOSE RIBEIRO DE AGUIAR NETO,
responsável pelo imóvel situado a RUATHEODORICO CAVALCANTE DE SOUZA, BAIRRO BOA
VISTA, inscrito no município sob a siglaNO110705020000, para que efetue a CONSTRUÇÃO
DA CALÇADA no referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III
da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado.
Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário,
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Gastão Jose Schmidt
Gerente de Posturas

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA INTERNA Nº 9.859, DE 19 DE MAIO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e com fundamento no art. 32 da Lei nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015 e de acordo com o
Processo Administrativo Disciplinar constituído através da Portaria Interna nº 9.836, de 11 de abril
de 2016, Resolve Determinar o afastamento preventivo do servidor Antonio Florêncio Alves Neto,
advogado municipal, matrícula nº 848761, lotado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, pelo prazo
de 60 (sessenta) dias contados a partir de 23 de maio de 2016, sem prejuízo de seus vencimentos.
O servidor afastado deverá permanecer à disposição da Comissão Processante, no período acima
designado e deverá indicar endereço, telefone e outros meios de contado suficientes para que
possa ser encontrado.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 19 de maio de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

LICENÇA DA CETESB
KTE DO BRASIL IND. E COM., IMP. E EXP. DE INJEÇÃO PLÁSTICA LTDA, torna público
que requereu na CETESB – Agência Ambiental de Taubaté a Renovação da Licença de
Operação nº 3003816, para fabricação de artefatos de material plástico, sito à Rodovia
Vereador Abel Fabrício Dias, nº 2620, Água Preta, Pindamonhangaba /SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 083/2016 (PMP 10149/2016)
A autoridade superior homologou, em 16/05/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação
supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais
de construção por um período de 12 meses conforme solicitado pelo Departamento de
Obras e Viação”, em favor das empresas os itens (item/vl unit em R$): Guarani Material
para Construção Ltda: 02/1,58; Raul Rabello Neto Ltda EPP: 03/2,23; 05/0,28; 09/13,49;
Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP: 01/1,43; 04/1,31; 07/1,85; 14/32,00; 15/13,18; 17/1,80;
18/2,41. Itens imprósperos: 06, 08, 10, 11, 12, 16, 19, 20. Item deserto: 13.
PREGÃO Nº. 084/2016 (PMP 084/2016)
A autoridade superior homologou, em 17/05/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação
supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em prestação de serviço de
cobertura securitária para veículos oficiais pertencentes à frota da SEC, pelo período de 12
meses”, em favor das empresas: Mapfre Seguros Gerais S/A, o item 03, no valor total de
R$ 1.808,00; Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, os itens 01, 02, no valor total
de R$ 4.272,00.
PREGÃO Nº. 085/2016 (PMP 10151/2016)
A autoridade superior, com base na análise técnica do Departamento de Informática,
homologou e adjudicou, em 17/05/2016, a licitação supra que cuida de “aquisição de projetor
(data show), impressoras multifuncional mono laser e scanner para atender as necessidades
das Secretarias e Departamento da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba”, em favor
da empresa Suprinet Suprimentos para Informática Ltda EPP, o item 01, no valor total de R$
3.900,00. Itens desertos: 02, 03.
PREGÃO Nº. 098/2016 (PMP 11268/2016)
A autoridade superior homologou, em 07/05/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação
supra, que cuida de “aquisição de placas cerâmicas esmaltadas, cimento cola e rejunte a
serem aplicadas na conclusão da obra do palco do Parque da Cidade, conforme solicitação
do Departamento de Obras e Viação”, em favor da empresa Monteiro de Oliveira & Rocha
Ltda ME, os itens 01, 02, 03, 06, 07, no valor total de R$ 17.944,64. Itens imprósperos: 04,
05.

ORDEM DO DIA

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA

*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO Nº. 036/2016 (PMP 7322/2016)

18ª Sessão Ordinária do ano de 2016, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr.
Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 23 de maio de 2016,
segunda-feira, às 18 horas.

Pindamonhangaba, 18 de maio de 2016.

A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considera deserta a licitação
supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação
de reservatório metálico de água do tipo taça, a ser instalado no palco do Parque da Cidade
e aquisição de reservatório de água fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro,
com capacidade de 5.000 litros, conforme solicitado do Departamento de Obras e Viação”.

4° Reunião Ordinária de 2016

*** CONTRATOS ***
PREGÃO Nº. 027/2016 (PMP 6019/2016)

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 49/2016, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a abertura
de crédito adicional suplementar”.

Pindamonhangaba, 18 de maio de 2016.

Foi firmado o contrato 066/2016, datado de 11/04/2016, para “aquisição de ferragens a
serem utilizadas pelo Departamento de Obras e Viação e Departamento de Patrimônio
Histórico”, no valor total de R$ 65.257,00, vigente por 12 meses. Assinam pela contratante
e como gestores do contrato a Sra Marcia Fernandes Lima Silva e o Sr José Antonio
Rodrigues Alves, e pela contratada, empresa HSX Comércio e Serviços EIRELI EPP, o Sr
Thyago Telles Pereira.
Foi firmado o contrato 067/2016, datado de 11/04/2016, para “aquisição de ferragens a
serem utilizadas pelo Departamento de Obras e Viação”, no valor total de R$ 24.030,00,
vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como gestor do contrato o Sr José Antonio
Rodrigues Alves, e pela contratada, empresa Raul Rabello Neto EPP, o Sr Raul Rabello
Neto.
Foi firmado o contrato 068/2016, datado de 11/04/2016, para “aquisição de ferragens a
serem utilizadas pelo Departamento de Obras e Viação e Departamento de Patrimônio
Histórico”, no valor total de R$ 16.813,40, vigente por 12 meses. Assinam pela contratante e
como gestores do contrato a Sra Marcia Fernandes Lima Silva, o Sr José Antonio Rodrigues
Alves e o Sr Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes, e pela contratada, empresa Santo
Gouvêa Comercial Ltda ME, o Sr João Bosco Teixeira de Gouvêa.
PREGÃO Nº. 032/2016 (PMP 7315/2016)

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

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

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

Foi firmado o contrato 113/2016, datado de 17/05/2016, para “aquisição de material de
enfermagem para as unidades de saúde do município”, no valor total de R$ 30.900,00,
vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como gestora do contrato a Sra Sandra
Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa Luiz C de Melo Souza Lorena EPP, o
Sr Luiz Carlos de Melo Souza.

Ficam convocados todos os conselheiros municipais do Conselho Municipal de Participação e
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba e demais interessados para a
4°Reunião Ordinária, a saber:

•
•
•
•
o
o
o
o
o
o

Data: 25/05/2016 – quarta feira
Horário: 18 horas
Local: Sede do Conselho – Travessa Rui Barbosa, 37 – Centro
Pauta:
Leitura e aprovação de atas
Críticas e devolutivas relacionadas ao dia 13 de maio Cascata / Museu
Novas estratégias sobre Anemia Falciforme
Apresentação do Projeto de Capoeira- Professor Alan
Projetos para Novembro
Outros informes

PREGÃO Nº. 053/2016 (PMP 7688/2016)
Foi firmado o contrato 103/2016, datado de 04/05/2016, para “Contratação de empresa
especializada em desinsetização, desratização, dedetização contra animais peçonhentos
e limpeza de caixa d’agua, para prestação de serviços nos seguintes locais: Fundo Social
da Solidariedade, Casa dos Conselhos, CREAS, CRAS Centro, Araretama, Cidade Nova,
Moreira César, Departamento de Turismo, Departamento de Meio Ambiente e Departamento
de Licenciamento Ambiental e Urbanismo”, no valor total de R$ 7.021,44, vigente por 12
meses. Assina pela contratante e como gestora do contrato a Sra Sandra Maria Carneiro
Tutihashi, e pela contratada, empresa PJO Controle de Pragas Urbanas, Higienizadora e
Limpa Fossa Ltda, o Sr Hnrique Bondioli de Oliveira.

Observação: Reunião aberta ao público. Os Conselheiros que não puderem comparecer
deverão enviar a justificativa ao email: comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br

Antonio Rogério Lemes de Souza (Pai Rogério)
Presidente do CMPDCN
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COTIDIANO
Festa de Santa Rita de
Cássia no Bonsucesso
A tradicional festa de
Santa Rita de Cássia, no
bairro do Bonsucesso,
chega ao ﬁm neste domingo (22). Foi uma semana
de muitas celebrações e
orações, com a participação de várias comunidades da cidade e da região.
No ﬁm de semana a novena terá missas na sextafeira (20), às 19h30, e no
sábado (21), às 19 horas.
No domingo (22), haverá procissão pelas ruas do
bairro às 10 horas, seguida
da Santa Missa, logo após
será servido o almoço e o
bolo. A partir das 14 horas,

PROGRAMAÇÃO

Divulgação

Sábado – 19 horas – Celebração
Pres. Diácono Flávio Aparecido Alves
Animação: Grupo Vox Populi
Convidados: Comunidades São João Bosco (Oliveiras), Santa Cruz (Martins)
Noveneiros: José da Silva Junior, Amauri Narezi,
Decio Nerosi, Renato Marcondes de Oliveira,
D. Leontino, José Maurindo, Ademar Martino e
famílias.

A festa teve a participação de várias comunidades da cidade e região
bingo, com cartelas que
estão sendo vendidas por

R$ 5, tendo como prêmios: liquidiﬁcador, cesta

básica, batedeira, jogo de
panela e uma bicicleta.

Iniciado o tríduo da Festa de
Santa Rita no Vale da Acácias
No bairro Vale das Acácias, em Moreira César,
teve início nessa quintafeira (19), o tríduo para a
festa de Santa Rita de Cássia. Nos três dias as missas
acontecem às 19h30 celebradas pelo cônego Geraldo
e pelo vigário padre Valtenes na igreja de Santa Rita.
Em todos os dias haverá a
tradicional quermesse, bingo e shows locais.
No domingo (22), dia
da festa, terá alvorada às
5 horas, procissão às 11
horas, e no retorno será
celebrada a missa. Em seguida, haverá almoço e o
tradicional bolo de Santa Rita. Haverá também
show, bingo e quermesse.

Sexta-feira – 19h30 – Celebração
Pres. Diácono Nicola Angelo Di Stéfano
Animação: Grupo Geração Luz
Convidados: Catequese e Grupo de Jovens da
Comunidade
Noveneiros: Maria Zilda Redentor de C. Pereira,
Walter Valadão de Mello, Carlos Glauco Pereira,
Robson Cursino Martins, Jânio Ardito Lerário,
Luiz Antonio Masquio e famílias.

Divulgação

Domingo – Dia da Festa
6h – Alvorada (Sino)
10h – Procissão nas ruas do bairro
10h30 – Santa Missa – Pres. Com. Luiz Carlos
de Souza
Animação: Grupo Semente
12h30 – Almoço
13h30 – Bolo
14h – Bingo

NOVA GOKULA
COMEMORA
NASCIMENTO DE
DIVINDADE
Os devotos da Fazenda
Nova Gokula vão comemorar, na sexta-feira (20), o
aparecimento de Nrisimha
Caturdasi, uma das divindades da ﬁlosoﬁa Hare
Krishna.
A programação começa
às 16 horas com a cerimônia de banho da deidade. A
seguir haverá uma aula es-

pecial do Srimad-bhagavatam com Keshava Swami.
O evento segue no sábado (21), com um kirtan
especial e diversas atividades. No domingo (22), a
partir das 16 horas, haverá cerimônia de fogo para
casamento de novos casais
e conﬁrmação de votos de
casais antigos.

Inauguração da igreja de Santa Rita de Cássia, no Vale das Acácias, em 2014

Polícia
Traﬁcante é preso com 175
pedras de crack no Bela Vista

Polícia prende segundo
autor de roubo no Lessa

Na noite da última
terça-feira (17), a Polícia
Militar apreendeu um
homem, 41 anos, com
drogas em Pindamonhangaba.
Ao avistar a viatura da
PM, o indivíduo teria tentado se desfazer de uma
sacola e imediatamente
foi abordado. Com ele
foi encontrado a quantia
de R$ 12. Após veriﬁcar
o conteúdo da sacola, os
PMs encontraram 172 pe-

Após investigações da
Polícia Civil de Pindamonhangaba e apoio do SIG
de Taubaté, o segundo
rapaz foi apreendido na
terça-feira (17) em casa,
no Jardim Resende. O
primeiro já havia sido
preso na semana anterior.
O segundo criminoso, 20 anos, já tem passagem pela polícia por
roubo e sequestro relâmpago. Em Taubaté, são

Divulgação

dras de crack e mais uma
pedra bruta de 30 gramas.
O criminoso foi preso

em ﬂagrante por tráﬁco
de droga e encaminhado
ao DP.

MULHER É PRESA EM ÔNIBUS COM 35 KG DE DROGAS
A Polícia Rodoviária
Federal apreendeu uma
mulher, 35 anos, transportando mala com cocaína e
maconha em um ônibus
na última terça-feira (17),
no trecho da via Dutra em
Pindamonhangaba.
O ônibus em que ela
viajava ia de São Paulo até

Vitória (ES). Ao ser abordada pelos policiais, a mulher contou que as malas
não eram dela, que havia
trocado de lugar para dormir, porém, de acordo com
o mapa das passagens vendidas, o funcionário da empresa disse que ela estava
no lugar correto.

A passageira informou
que viajava sozinha. Com
ela foram encontrados 25
tijolos de maconha pesando 33 quilos e dois tijolos
de cocaína de 2 quilos. Ela
foi encaminhada à Polícia
Civil por tráﬁco de drogas e
pode pegar até 15 anos de
prisão.

suspeitos de roubar três
casas; em Pindamonhangaba, uma no Lessa.
O roubo em Pinda
aconteceu na manhã do
dia 23 de abril, quando
um casal foi feito refém na
própria casa por homens
armados, onde foram roubados objetos de valor. De
acordo com as vítimas, os
criminosos sabiam de informações do que havia
na casa, como joias e dinheiro.

Além de serem roubados, os reféns foram obrigados a ir até um supermercado e fazer saques
no caixa eletrônico, em
seguida, voltaram para a
casa, trancaram as vítimas no banheiro e fugiram com o carro do casal,
que foi deixado próximo
ao condomínio Colonial
Village.
Os rapazes foram reconhecidos pelas vítimas e
seguem presos.

PRESO HOMEM QUE ASSALTOU POSTO
DE COMBUSTÍVEL TRÊS VEZES
Após
investigação,
Polícia Civil de Pindamonhangaba apreendeu
o autor de três assaltos,
dias 6, 8 e 10 de maio,
ao posto de gasolina lo-

calizado na rua Fontes
Júnior, no Maria Áurea.
A suspeita dos assaltos ocorreu depois que a
Polícia Militar prendeu o
rapaz com drogas. A tes-

temunha reconheceu o
ladrão e o boné, que ele
havia usado em um dos
assaltos
O homem ﬁcará preso
até a sentença judicial.

SEXTA-FEIRA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Nona rodada da Segundona
terá clássico Fla x Flu
O campeonato está a
três rodadas de terminar a
primeira fase e a briga por
posições começa a acirrar.
Flamengo e Fluminense
farão um clássico no domingo (22), além de jogarem para sustentar suas
vagas na próxima fase. O
confronto será no Socorro, às 10h30.
Os dois estão no G4 de
seus grupos, o que lhes
garante a vaga para a próxima fase. Mas no caso do
Flamengo, o time ainda
tem que melhorar. Está
em quarto lugar no grupo,
com um ponto a menos
que o líder e o vice líder.
Como os clubes de sua
chave estão com a pontu-

ação muito parecida, uma
possível vitória e tropeço
dos rivais pode deixá-lo
na liderança, assim como
uma derrota pode fazê-lo
cair na tabela. A equipe
vem embalada com vitória fora de casa, de goleada, e quer se classificar
para a próxima fase com
a vantagem de jogar pelo
empate. Vantagem assegurada somente aos que
se classificarem em primeiro e segundo lugares.
Flamengo, que ostenta o
melhor ataque da competição, jogará para ganhar
em casa, mas para isso
terá que furar a sólida defesa do ‘Flu’, que só levou
dois gols até agora.

O Fluminense era líder
desde o início do campeonato, estava com 100% de
aproveitamento, mas empatou duas seguidas, uma
delas em casa, e perdeu o
primeiro lugar para o Santa Cecília. Para o jogo contra o Flamengo o time tem
que vencer, porque dependendo da combinação
de resultados das outras
equipes pode perder até
o segundo lugar, e assim
também a vantagem do
empate nas quartas de final. O Fluminense é dono
da melhor defesa do campeonato e vai até a casa do
adversário com missão de
segurar um forte ataque e
sair com os três pontos.

PRÓXIMAS RODADAS
2ª DIVISÃO
DOMINGO (22)
		
PARTIDA 		
FLAMENGO				 X 		 FLUMINENSE		
BELA VISTA				 X		 AFIZP			
CIDADE NOVA			 X 		 VILA RICA		
VALE DAS ACÁCIAS		 X 		 REAL MOMBAÇA		
JARDIM PRINCESA		 X 		 100 NOME		
MARICÁ				 X 		 JARDIM ELOYNA		
JARDIM REGINA			 X 		 UNIDOS DO ARARETAMA		
SANTA HELENA			 X 		 JUVENTUS		
COLORADO				 X 		 SANTA CECÍLIA		
MOREIRA CÉSAR		 X 		 GALÁTICOS		
CAMPO ALEGRE		 X 		 FIM DE CARREIRA		

LOCAL/ ESTÁDIO
SOCORRO
B. DAS CAMPINAS
CIDADE NOVA
AZEREDO
SANTA LUZIA
MARICÁ
JARDIM REGINA
BONSUCESSO
COLORADO
MACHADÃO
QUIRINÃO

HORÁRIO
10H30
9H45
9H45
9H45
10H15
10H30
9H45
9H45
10H30
9H45
10H15

CAMPEONATO SUB 11
8ª RODADA - 2º TURNO - SÁBADO (21) - 8H30
		
PARTIDA
FLUMINENSE				
X SÃO PAULO		
GREMIO UNIÃO/CANTAREIRA X ETNA		
FERROVIÁRIA				
X GEREZIM		

LOCAL/ ESTÁDIO
HORÁRIO
RAMIRÃO - VILA VERDE
VISTA ALERE - FEITAL
BOA VISTA

CAMPEONATO SUB 15
8ª RODADA - 2º TURNO - SÁBADO (21) - 9H45
		
PARTIDA
FLUMINENSE				
X GEREZIM R		
GREMIO UNIÃO/CANTAREIRA X FERROVIÁRIA		
ETNA					
X SÃO PAULO		

LOCAL/ ESTÁDIO
HORÁRIO
RAMIRÃO - VILA VERDE
VISTA ALEGRE - FEITAL
MACHADÃO - MOREIRA CÉSAR

CAMPEONATO SÊNIOR 40
11ª RODADA DOMINGO (22)
		
PARTIDA
JARDIM PRINCESA		 X
PINDENSE				 X
TERRA DOS IPÊS		 X
ROSÁRIO				 X
SANTA LUZIA				 X
COMERCIAL				 X

BANDEIRANTE		
BELA VISTA		
CORINTHIANS		
ESTRELA		
INDEPENDENTE		
SÃO PAULO

LOCAL/ ESTÁDIO
HORÁRIO
QUIRINÃO
8H30
AFIZP
8H30
TIPÊS
8H30
RAMIRÃO
8H30
SANTA LUZIA
8H45
MORUMBI PINDENSE
8H30

Odirley Pereira

Jogos da rodada podem deixar times com ‘pé na vaga’

Centros comunitários realizam
encontro de Taekwondo
Diversos centros comunitários se reuniram
para realizar, no último
dia 14, a primeira Copa
Renova Kids de Taekwondo de Pindamonhangaba.
A competição contou
com a participação de
crianças e jovens dos centros comunitários da Vila
São Paulo, Vila Suíça e
Araretama, além de atletas da Academia Golden
Strike e da Equipe Renove.
A Copa foi criada com
o intuito de fazer uma integração entre os atletas
mirins e juvenis da modalidade.
Segundo os organizadores do evento, a iniciativa
foi muito gratificante e em
breve será realizada uma
segunda etapa da competição, com a participação de
alunos de todas as idades e
graduações.
Os interessados em
praticar o esporte podem
obter mais informações
diretamente nos centros
comunitários.
Na Vila São Paulo os
treinos são às terças e
quintas-feiras das 15h30
às 16h30, 16h30 às 17h30
e das 20 às 21 horas (adultos e crianças e masculino
e feminino).

Divulgação

Parte do grupo de treinamento de Taekwondo
Na Vila Suíça as aulas acontecem às terças e
quintas-feiras, das 9 às 10
e das 18 às 19 horas (adultos e crianças e masculino
e feminino).
No Araretama, há treinamento às segundas,
quartas e sextas-feiras das
16h30 às 18, das 19 às 20
e das 20 às 21h30 (adultos
e masculino e feminino).
Para quem tiver interesse em conhecer o esporte e
participar de uma aula experimental, seguem os locais, horários e contatos, em

que as equipes se reúnem.
Na Academia Renove,
que fica no Jardim Yassuda, os treinos são às
terças e quintas-feiras das
9h30 às 10h30, das 14 às
15 e das 21 às 22 horas
(adultos e crianças, masculino e feminino).
Na Golden Strike, no
centro da cidade, as aulas
são às segundas e quartas-feiras das 9 às 10h30
e das 20 às 21h30; aos
sábados, das 10 as 11h30
(adultos e crianças, masculino e feminino).

