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ARARETAMA E 
FLUMINENSE 
JOGAM PELAS 
QUARTAS DE 
FINAL

O Unidos do Araretama e o 
Fluminense fazem um dos jogos 
de abertura das quartas de fi nal 
da Segundona, neste domingo 
(12), às 9h45.

Os dois chegam a essa fase 
com campanhas muitos pareci-
das, até o saldo de gols de ambos 
é similar. O primeiro jogo é na 
casa do Araretama, que se classifi -
cou em terceiro lugar no grupo B. 
Pelo Fluminense, o clube come-
çou a Segundona com todo o gás 
e acabou tropeçando em alguns 
confrontos, o que não o impediu 
de garantir a vantagem de dois 
‘empates’ nesta fase.

Frio pode alavancar vendas 
do DIA DOS NAM     RADOS
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Frio pode alavancar vendas 
A chegada da frente fria pode cola-

borar com as vendas do Dia dos Namo-
rados (domingo, 12) deste ano, pois deve 
estimular a comercialização de peças de 
inverno. Segundo o presidente do Sindi-
cato do Comércio Varejista, Antonio Coz-
zi, deve haver aumento de 2% no volume 
de vendas em relação ao ano passado.

Ele explicou que, para atrair os 
consumidores, as lojas estão investin-
do em promoções como jantar român-
tico, cesta de produtos, descontos que 
podem chegar a 30% e facilidades no 
crédito, como parcelamento sem juros. 

Além disso, tanto o Shopping Pátio 
Pinda, quanto a Associação Comercial 
e Industrial, estão desenvolvendo cam-
panhas – o que também deve refl etir 
positivamente na economia.

Marcia e Eric cantam no 
programa Silvio Santos

Marcia Nunes e seu fi lho Eric Nunes, de 10 
anos, vão cantar no quadro ‘Levanta-te’ do 
programa Silvio Santos, neste domingo (12), 
às 20 horas, no SBT. Marcia e Eric foram 
convidados após enviarem um vídeo para a 
produção do programa, que entrou em con-
tato e agendou a gravação ao lado do maior 

apresentador da TV brasileira.
Apesar de ter bastante experiência com 

música, ela confessa que fi cou nervosa na 
presença de Silvio Santos. “Eu e o Eric faze-
mos parte da equipe de música da ‘Matriz’, 
mas estar em um estúdio de televisão para 
cantar é diferente”, afi rma.

AÇÃO PROMOVE 
SAÚDE E 
CIDADANIA 
EM ESCOLA

O ‘Saúde na Escola’ do Pro-
grama Escola da Família vai 
promover diversas atividades 
para alunos e comunidade na 
unidade educacional Prof. Má-
rio Tavares, neste sábado (11), 
das 8 às 11 horas.

O evento contará com per-
formance de ginástica aeró-
bica, saúde bucal, aferição de 
pressão arterial, peso e altura; 
verifi cação de IMC com uma 
nutricionista, corte de cabelo, 
palestras e discussão de temas 
familiares e sociais.

FESTA ‘ROCK 
BALLAS’ TEM 
BANDA E DJ NO 
SÁBADO

FESTA DO 
SOS TERMINA 
DOMINGO

ESTRELA E GRÊMIO 
TIPÊS DECIDEM 
QUARENTÃO

PÁGINA 2

PÁGINA 6
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MARCIA E ERIC AO LADO DO APRESENTADOR SILVIO SANTOS
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Som da Terra
“...QUANDO PENSO EM VOCÊ, fecho os olhos de saudade,  tenho tido muita coisa, menos a felicidade... em versos tristes 

que invento, nem aquilo a que me entrego,  já me dá contentamento´...” - Fagner

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

DESTAQUE DA SEMANA

Divulgação

Projeto ‘Rock Ballas’ agita 
Pinda nesse sábado

LAR IRMÃ TEREZINHA FAZ 
ARRAIÁ NESTE FINAL DE SEMANA DOIS MILHÕES DE 

TRABALHADORES AINDA NÃO 
SACARAM ABONO DO PIS/PASEP

O Vale Virtual Bike 
está completando 3 anos 
e trouxe para a cidade o 
‘Rock Ballas’, que contará 
com a presença da banda 
La Brava e do DJ Marcelo 
Ratto. O show será no sá-
bado (11), a partir das 22 
horas, no Ópera Mix.

A banda La Brava é co-
nhecida por tocar em di-
versas casas noturnas e ba-
res da região o estilo rock e 
pop e o DJ Marcelo Ratto 
por uma grande variedade 
de músicas eletrônicas. 

Os ingressos podem ser 
adquiridos no Vale Virtual 
Bike, Neto Jeans e no Ago-
raVale. Informações pelo 
telefone (12) 3522-4599. 
O Ópera Mix está localiza-
do na rua Luiza Marcon-
des de Oliveira, 244 (anti-
ga Vinil Rock Bar).

Dois milhões de tra-
balhadores não sacaram 
o PIS/Pasep referente ao 
ano de 2014. Somando 
todos os benefícios a se-
rem pagos, R$ 1,7 bilhão 
ainda precisa ser pago. 
Segundo o Ministério do 
Trabalho, o prazo para re-
tirar o dinheiro acaba em 
30 de junho.

O abono é equivalente 
a um salário-mínimo (R$ 
880) e pode ser retirado 
nas agências da Caixa e 
do Banco do Brasil. Todos 
os cadastradas no PIS/Pa-
sep há pelo menos cinco 
anos, com remuneração 
mensal média de até dois 

salários-mínimos durante 
o ano-base de atribuição 
do benefício, têm direito 
ao dinheiro.

O Ministério do Tra-
balho informou ainda 
que esse direito é para 
quem exerceu atividade 
remunerada durante pelo 
menos 30 dias de 2014. 
Em todo o Brasil, 23,6 
milhões de trabalhadores 
têm direito a receber o 
abono. Desse total, 21,5 
milhões já fi zeram os sa-
ques. Os dois milhões 
que ainda não acessaram 
o recurso representam 
8,7% dos trabalhadores 
benefi ciados.

ARENA 101 Pinda: 18/6 
(sábado) – Arraiá do Arena 
Hall. Henrique & Diego, e Ban-
da Sacode a Poeira.

ARRAIÁ JATAÍ Moreira 
César: 11/6 (sábado 18h) - 
Festa junina com missa serta-
neja, quadrilha, bingo etc. Ani-
mação de Muzak. Rua Olýmpio 
M. Azevedo, Moreira César. 

BELO SOL Taubaté:  11/6 
(sábado 21h) - Marquinho dos 
Teclados e Anjinho do Vale. 

CENTRO DE CONVIVÊN-
CIA do Idoso (CCI) Pinda: 
Baile com banda ao vivo todo 
sábado início 18h30. Tel Luiz 
Gongaza (12) 3645-2361. 

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena:  11/6 (sábado) – Fes-
ta dos Solteiros. Caio César & 
Diego. 

CHICK NA ROÇA Tauba-
té: 10/6 (sexta) – Tadeu Alves, 
Gaby & Gustavo e Vander Oli-
veira. 12/6 (domingo 21h) – 
Festa da Rádio Silverado. 

CLUBE DA VILA SÃO BE-
NEDITO Pinda: Realiza  três 
bailes em JUNHO no Recinto 
São Vito de Moreira César, do-
mingos às 20h: 12/6 – Marqui-
nho dos Teclados. 19 – Banda 
Gold. 26 – Banda Conexão 

Musical (de Lorena). Tel (12) 
3642-2087.

CLUBE DO VAQUEIRO 
Roseira: 11/6 - sábado -   Ban-
da Geração Sertaneja.  Dj Toni 
Balada. Mulher free até meia 
noite. Tel (12) 3641-2424.

CLUBE DO LAZER Tauba-
té: QUARTA – 15/6 - Flávio 
Sideral. 22 - Antonio Marcos e 
Marcelo Reis. 29 - Trio Voz de 
Ouro. DOMINGO - 12/6 - Defi -
nisom. 19 - Kubanacam. 26 - 
Premium. 

ESPORTE CLUBE Tauba-
té: 10/6 - Anjinho do vale.  
17/6 - Banda Gold. 24/06 - 
Kubanacan.

ESTÂNCIA SERTANEJA 
Caçapava: 10/6 (sexta) -  Festa 
à Fantasia. Nego do Borel. 11/6 
(sábado) – Fernando & Fabia-
no, e Talis e Welinton.

FERROVIÁRIA Pinda: 
Som ao vivo no deck da pisci-
na SEXTA-FEIRA: 10/6 – Fes-
ta junina com Bruno & Hyago 
e banda. 17/6 – Diovane dos 
Teclados. 24/6 – Henrique To-
ledo. Associado não paga, não 
associado R$ 10 (mulher vip 
até 23h, depois desse horário 
R$ 5).

FERROVIÁRIA Pinda: 

10/6 (sexta) - Festa Junina. 
Animação de Bruno & Hyago 
e banda. Quadrilhas, touro 
mecânico e muito mais. Asso-
ciados não pagam. Não asso-
ciados R$ 10,00 e crianças até 
cinco anos R$ 5.

FERROVIÁRIA Pinda: 17/7 
(domingo 12h) – Feijoada com 
grupo de pagode ao vivo (a 
defi nir). Somente para asso-
ciados.

FERROVIÁRIA Pinda: 
23/7 (sábado) – Retrô na Ferrô 
9ª edição. Banda Blackmmodo-
ro e cantora Twyla (atração no 
The Voice Brasil.

FESTA DO SOS Pinda: 
10/6 (sexta) - Radiola. 11/6 
(sábado) - Super Heróis (Tribu-
to a Raul Seixas) e Banda V8. 
12/6 (domingo) - 12h - Feijo-
ada com Grupo Sambatuque. 
Local - Antiga Expovap.

FORRÓ DO LÚCIO PA-
QUINHA “Creix” de Tremembé 
“Creix: 11/6 (sábado) – Antonio 
Marcos & Marcelo Reis. Ingres-
so R$ 10 preço único.  Tel. (12) 
99602-9554 e 99110-0521.

MANGUERÃO Pinda: 10/6 
(sexta) – Bruno & Hyago, e An-
dré Guedes. Presença de free-
dancers. Ingresso R$ 10.

ÓPERA MIX Pinda:  10/6 
(sexta) - Mc Brinquedo.  Banda 
ao vivo também quinta-feira. 
Antiga Vinil.

PEDRÃO DRINK’S BAR 
Pinda: 10/6 (sexta) - Baile com 
banda ao vivo.  Av. Sra. do 
Bom Sucesso.

PINDABAR Pindamonhan-
gaba: Segunda Sertaneja com 
banda ao vivo. Quarta Sertane-
ja banda ao avivo. Sexta – Gru-
po de pagode ao vivo.  Domin-
go  -  Fabiano Magalhães. Elas 
vip até 19h.

POINT DA FAMÍLIA Pin-
da:  10/6 (sexta 20h) – César 
Barbosa. 11/6 (sábado 19h) – 
Heron & Heitor. 12/5 (domingo 
19h) – Lívia Santos e Adriele 
Moreira. Rua Massami Yone-

moto, 142, ao lado da Via Ex-
pressa, antigo “BarNabé”.

RANCHO DO COWBOY 
Taubaté: 11/6 (sábado) – 1ª 
Festa Junina. Banda Tradição 
Sertaneja. Triados e mulheres 
vip até 1h. 

RANCHO L  Taubaté: 12/6 
(domingo 20h) - Baile dos Namo-
rados. Bruno & Hyago. Free dan-
cers. Homem R$ 10 e mulher R$ 
5. Tel (12) 99619-5702 e 99139-
8381. Rua Ovídio de P. Oliveira, 
60, Jardim Bica da Glória.

RECANTO CAIPIRA Pin-
da, no Sindicato Rural:  11/6 
(sábado) – Alexandre Vilela. 
Baile também quinta-feira. E 
ATENÇÃO - Dia 19/6 (domingo 
20h) inaugura o baile dominguei-
ro, com a ótima a BANDA ALPHA-

VALE. Tel. (12) 99775-0389.
RESTAURANTE COL-

MÉIA Pinda: 11/6 (sábado 
20h) - Arraiá Colméia. Banda 
Brete,  Beto Mostarda e Mario 
Campos. Touro mecânico, qua-
drilha e delícias juninas. Vesti-
do à caráter terá desconto no 
ingresso.

RESTAURANTE GABRIEL 
Pinda: 12/6 (Domingo Dia dos 
Namorados) - Almoço com 
música ao vivo. Paulo Henry & 
Flávia Borges. 15/6 (quarta) – 
Jantar com César Barbosa. R$ 
15 por pessoa.

VALE MIX Pinda: 10/6 
(sexta) – Léo & Teles. 11/6 (sá-
bado) - Thiago  Viana. 12/6 (do-
mingo) – Christian & Erica. .  Av. 
N. Sra. do Bom Sucesso, 1.705.

A FERROVIÁRIA realiza nesta sexta-feira (10),  às 19 ho-
ras,a Festa Junina “Arraiá na Ferrô” com animação de Bruno & 
Hyago e Banda. Terá   barracas, o cardápio junino consta de 
bebidas, doces e salgados, além de brinquedos infl áveis para 
as crianças. Atrações:  Quadrilhas da Academia Vai quem quer,  
infantil com alunos da professora Vera Moranguinho, da turma 
de  Dança de Salão, e participantes do projeto “Ganha quem 
perde +”, com o professor Alexandre Botelho. Associado em dia 
não paga. Não Associado adulto R$ 10 e criança (até 12 anos) 
R$ 5 – ingresso à venda na hora. A mesa custa R$ 20.

Divulgação

O Lar de Idosos  Irmã 
Terezinha realizará o 2º 
Arraiá da Solidariedade, 
neste sábado (11) e do-
mingo (12), das 17 às 21 
horas. Haverá barracas, 
quadrilha, bingo e bazar, 
para ajudar a entidade.

Estarão no cardápio 
comidas típicas como 
bolinho caipira, cachor-
ro quente, salgado, cal-

dinho, doces e bebidas; 
também haverá brinca-
deiras como a pesca a 
uma árvore surpresa. Du-
rante o arraiá, os idosos 
e voluntários dançarão a 
quadrilha. 

A entrada é gratuita e o 
Lar Irmã Terezinha fi ca na 
rua João Bosco, 706, San-
tana.   Informações pelo 
telefone (12) 3642-2203. 

Divulgação

Na próxima semana, Pindamonhangaba 
vai realizar a Campanha Municipal de 
Enfrentamento Contra a Violência à Pes-

soa Idosa. O tema é de extrema relevância para toda 
a sociedade, não apenas aos idosos, mas também a 
seus fi lhos, netos e demais pessoas que, muitas ve-
zes se esquecem, que um dia também serão idosas. 
Além disso, é princípio de vida agir com respeito a 
todos, sobretudo aos idosos.

Vale ainda ressaltar que vivemos  uma  mudan-
ça  sem  precedentes na composição etária da po-
pulação  brasileira. A sociedade está envelhecendo 
em rítmo acelerado e no Estado de  São  Paulo já 
são mais de 5,4 milhões de pessoas com mais de 60 
anos. Diante  dessa  realidade,  é  preciso  encarar a 
promoção da cidadania do idoso como um fator de 
desenvolvimento social, um desafi o que precisa ser 
pactuado entre as famílias, a sociedade e o Estado.

“O Serviço Nacional de Denúncia – o Disque 
100 – registrou em 2015 mais de 6,8 mil denúncias 
de violência contra o idoso em São Paulo, quase 19 
casos por dia”, afi rma Floriano Pesaro, secretário 
estadual de Desenvolvimento Social.

As  formas  mais  recorrentes registradas foram: a 
negligência (5.263), a violência psicológica (3.492), 
a violência patrimonial e abuso fi nanceiro. (2.280) 
e a violência física (1.937). O número de violências 
é maior que o  de denúncias recebidas porque, em 
muitos casos, a vítima sofre mais de uma violação.

“Para além das estatísticas, chamo a atenção 
também para as formas mais ‘sutis’ que acontecem 
no dia-a-dia como  as  que  retiram o poder de deci-
são, escolha,  manifestação  ou autonomia. Formas 
de abuso que muitas vezes não são reconhecidas 
como violência pela sociedade”, completa o secre-
tário.

Até quando os idosos e toda a sociedade vão so-
frer com a questão, ninguém sabe. O que pode mu-
dar é a percepção das pessoas sobre a vida dos ido-
sos, o reconhecimento pela enorme contribuição 
social realizada por eles e, acima de tudo, o respeito 
e a dignidade que o ser humano merece.

Idosos podem continuar 
sendo vítimas de maus tratos
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VARIEDADES
Araretama e Fluminense fazem 
partida de invictos nas quartas

SANTA CECÍLIA X FIM DE CARREIRA
O ‘Santa’ arrancou no fi m da primeira fase e acabou se 

classifi cando em primeiro lugar sem maiores problemas. 
Do outro lado, a classifi cação do Fim de Carreira foi dramá-
tica, com vários tropeços no fi m da fase classifi catória o time 
conseguiu a vaga  na última rodada contando com combi-
nações de resultados e um grande goleada no Colorado. 

No domingo (12) é a 
grande fi nal do Quaren-
tão. Estrela e Tipês vão se 
enfrentar na disputa pelo 
título da competição às 
9h45 no campo da Fer-
roviária, com ingresso a 
R$ 3. O Estrela terminou 

a fase classifi catória na 
liderança e o Tipês em 
segundo lugar com pou-
cos pontos de diferença. 
As duas equipes chegam 
à fi nal após um empate 
e uma vitória nas semifi -
nais.

Marcia Nunes e Eric 
Nunes, de Pindamonhan-
gaba, serão uma das atra-
ções do Programa Levan-
ta-te, do apresentador 
Silvio Santos, no SBT. A 
performance da mãe e de 
seu fi lho, de 10 anos, vai 
ao ar neste domingo (12), 
às 20 horas.

De acordo com Marcia, 
a produção do SBT entrou 
em contato após ela enviar 
um vídeo onde cantava ao 
lado de seu fi lho. “o pro-
grama é baseado em expe-
riências musicais dos pais 
com os fi lhos. Eles assisti-
ram nossa apresentação e 
fomos convidados a parti-
cipar”, explica.

Entre o mês passado 
e junho, já foram três vi-
sitas à emissora. “Fomos 
duas vezes para os ensaios 
e, mais recentemente, gra-
vamos o programa can-
tando a música ‘Estupido 
Cupido’. Deu frio na bar-
riga, nervosismo, mas deu 
tudo certo”, revela a mãe.

Marcia relata que sem-
pre cantou ao lado de seu 
fi lho. “Nós fazemos parte 
da equipe de música da 
igreja Matriz, onde nos 

A tradicional festa do 
SOS – Serviço de Obras 
Sociais – que começou no 
fi nal de semana passado, 
recomeçou na quinta-fei-
ra (9) e vai até domingo 
(12), no Recinto de Expo-
sições do Sindicato Rural, 
sempre às 19 horas, exceto 
domingo, quando haverá 
musica ao vivo e feijoada a 
partir das 12 horas.

Para este ano são 
aguardadas 2 mil pesso-

as por dia. “A expectativa 
é que seja como os anos 
anteriores, nosso público 
é bem família. Esperamos 
uma boa festa”, conta a se-
cretária da entidade, Car-
mem Alves. As 16 barracas 
com comidas típicas como 
caldinho, bolinho caipi-
ra, pastel, hot dog, pan-
zerotti, churrasquinho, 
pão com linguiça, doces 
típicos, doces fi nos, comi-
da mexicana, yakissoba, 

massas, panqueca, pizza, 
vinho quente/quentão, 
chocolate quente/choco-
nhaque, entre outros.

Além das barracas de 
comida há outlet com rou-
pas usadas e novas, bingo, 
feira de artesanato, parques 
com brinquedos infl áveis, 
quadrilha, shows musicais 
e apresentações de dança. 

No encerramento tam-
bém haverá exposição de 
carros antigos.

Chegou o mata-mata da 
Segundona! Domingo (12) 
acontecem os primeiros 
jogos das quartas de fi nal, 
sendo um deles é o due-
lo de invictos: Unidos do 
Araretama x Fluminense.

Os dois chegam a essa 
fase com campanhas mui-
tos parecidas, até o saldo 
de gols de ambos é simi-
lar. O primeiro jogo é na 
casa do Unidos do Arare-
tama, que se classifi cou 
em terceiro lugar no gru-
po B. A equipe vai a cam-
po para tentar abrir vanta-
gem sobre seu adversário, 
que por ter se classifi cado 
melhor pode empatar o 

confronto.
O Fluminense começou 

a Segundona com todo o 
gás e no fi m acabou trope-
çando em alguns confron-
tos, o que não o impediu 
de se classifi car em segun-
do lugar no grupo e garan-
tir a vantagem do empate. 
Além disso, a equipe vai 
decidir as quartas de fi nal 
em casa, portanto o ‘Flu’ 
joga o primeiro confronto 
para ganhar, mas não com 
tanta pressão quanto seu 
adversário.

O jogo vai ser às 9h45 
no Araretama. As demais 
partidas também aconte-
cem às 9h45.

JARDIM PRINCESA X VALE
Os dois times se enfrentam na casa do Jardim Prin-

cesa. A equipe mandante precisando quebrar a inven-
cibilidade de seu adversário para abrir vantagem nas 
quartas. O Vale, dono de uma forte defesa e ataque po-
deroso, vai a campo para ampliar a vantagem já con-
quistada por ter sido o primeiro do grupo A.

BELA VISTA X CIDADE NOVA
As duas equipes sempre estavam presentes no G4, 

mas sem muita estabilidade. Donos de campanhas qua-
se idênticas os dois jogam no bairro das Campinas e 
cada um tem um objetivo diferente no confronto. Bela 
Vista precisa vencer para seguir fi rme na busca da vaga 
e o Cidade Nova quer deixar sua vantagem ainda maior.

Equipe do Unidos do Araretama vai contar com o apoio da torcida na primeira partida

Estrela e Tipês se 
enfrentam na fi nal do 
Quarentão

 2ª DIVISÃO

DOMINGO (12) - 9H45
                           PARTIDA             LOCAL/ ESTÁDIO
JARDIM PRINCESA X VALE DAS ACÁCIAS   SANTA LUZIA
BELA VISTA   X CIDADE NOVA             B. DAS CAMPINAS
FIM DE CARREIRA X SANTA CECÍLIA            BOSQUE
U. ARARETAMA  X FLUMINENSE              ARARETAMA

CAMPEONATO SUB 15   FINAL

11ª RODADA - 2º TURNO SÁBADO (11) - 9H30
                           PARTIDA            LOCAL/ ESTÁDIO
FLUMINENSE  X FERROVIÁRIA            CARDOSÃO

CAMPEONATO SÊNIOR 40    FINAL

14ª RODADA  DOMINGO (5)    9H45
                           PARTIDA             LOCAL/ ESTÁDIO 
ESTRELA   X TERRA DOS IPÊS       FERROVIÁRIA

COPA RURAL  INÍCIO DE CAMPEONATO

DOMINGO (12)
                           PARTIDA            LOCAL/ ESTÁDIO  HORAS
U. BONSUCESSO X PIRACUAMA BONSUCESSO     8H30
CERÂMICA   X RIB. GRANDE BONSUCESSO     10H30

PRÓXIMA RODADA

Festa junina do SOS termina neste domingo

10/6 – Banda Radiola

11/6 – Super Heróis “Tri-
buto a Raul Seixas” e 
Banda V8

12/6 – Banda Sambatu-
que e almoço feijoada

Atração 
musical

Músicos de Pinda participam 
do programa Silvio Santos

apresentamos todos os do-
mingos na missa das nove. 
Eu sou cantora e ele toca o 
instrumento ‘cajon’ ”. 

Sobre o contato com 
o maior apresentador do 
país e um dos símbolos da 

TV brasileira, Silvio San-
tos, Marcia revelou que foi 
bastante agradável. “Ele é 
muito engraçado, descon-
traído, simpático, alegre. 
E o Silvio Santos ‘invocou’ 
com os óculos redondos 

do Eric. Ele fi cou brincan-
do e fazendo piada, e nos 
divertimos muito”.

O resultado da apresen-
tação de Marcia e de Eric 
será divulgado após o pro-
grama, neste domingo (12).

Marcia Nunes e seu fi lho Eric Nunes

Praça de alimentação do evento

Divulgação

Divulgação

Gil Aruda - 107FM



Pindamonhangaba 10 de junho de 2016Tribuna do Norte4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAIS ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO Nº. 059/2016 (PMP 7694/2016) – reabertura 

Para “aquisição de óleos automotivos a serem aplicados nas viaturas e 
máquinas desta municipalidade, visando atender as necessidades de 
manutenção e conservação dos veículos pertencentes à frota municipal”, 
com encerramento dia 22/06/16 às 14h e abertura às 14h30. 

PREGÃO Nº. 106/2016 (PMP 11276/2016) 

Para “aquisição de equipamentos de proteção individual para atender as 
equipes de agentes comunitários de saúde das unidades de Estratégia da 
Saúde da Família (ESF) do Município”, com encerramento dia 21/06/16 às 
14h e abertura às 14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 
Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: 
(12) 3644-5600. 

*** HOMOLOGAÇÕES ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 107/2016 (PMP 11277/2016) 
A autoridade superior homologou, em 02/06/2016, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
devidamente licenciada nos órgãos competentes especializada em sucção, 
esgotamento e limpeza nas fossas sépticas das Unidades Escolares da 
Secretaria de Educação e Cultura”, em favor da empresa PJO Controle 
de Pragas Urbanas, Higienizadora e Limpa Fossa Ltda ME, o item 01, no 
valor unitário de R$ 439,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 109/2016 (PMP 12041/2016) 

A autoridade superior homologou, em 03/06/2016, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida de “aquisição de material de 
enfermagem (seringa descartável) insumos para atender ao programa de 
diabetes municipal por um período de 12 meses”, em favor da empresa 
Dakfilm Comercial Ltda, o item 01, no valor unitário de R$ 0,384. 

PREGÃO Nº. 117/2016 (PMP 12058/2016) 

A autoridade superior homologou, em 06/06/2016, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida de “aquisição de filmes, revelador 
e fixador para raio-x para atender a necessidade do Município por um 
período de 12 meses”, em favor das empresas: Alexandre A de Souza EPP, 
os itens 05, 06, no valor total de R$ 12.118,80; IBF – Indústria Brasileira de 
Filmes S/A, os itens 01, 02, 03, 04, no valor total de R$ 37.490,00. 

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO Nº. 013/2016 (PMP 3993/2016) 
A autoridade superior, face a manifestação do pregoeiro, considerou, em 
01/06/2016, fracassada a licitação supra, que cuida de “contratação de 
empresa especializada em prestação de serviço em conserto, montagem 
e desmontagem de pneus da frota da Subprefeitura de Moreira César”. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº. 052/2016 (PMP 7687/2016) 

Foi firmado o contrato 108/2016, datado de 11/05/2016, para “contratação 
de empresa especializada em cobertura securitária para seguro de 
veículos pertencentes à frota da Secretaria de Saúde e Assistência Social, 
por um período de 12 meses”, no valor total de R$ 2.300,00, vigente por 12 
meses. Assina pela contratante e como gestora do contrato a Sra Sandra 
Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa Mapfre Seguros 
Gerais S/A, o Sr Alexandre Luro. 
Foi firmado o contrato 109/2016, datado de 11/05/2016, para “contratação 
de empresa especializada em cobertura securitária para seguro de 
veículos pertencentes à frota da Secretaria de Saúde e Assistência Social, 
por um período de 12 meses”, no valor total de R$ 2.747,00, vigente por 12 
meses. Assina pela contratante e como gestora do contrato a Sra Sandra 
Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa Royal & Sunnaliance 
Seguros Brasil S/A, o Sr Humberto Eustaquio Machado Barbosa. 

PREGÃO Nº. 054/2016 (PMP 7689/2016) 

Foi firmado o contrato 130/2016, datado de 02/06/2016, para “aquisição 
de complemento para cobertura tipo concha, e instalação em cima do 
palco de alvenaria no Parque da Cidade”, no valor total de R$ 49.000,00, 
vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como gestor do contrato 
o Sr Francisco Norberto Silva Rocha Moraes, e pela contratada, empresa 
Alutent Estruturas Modulares Ltda EPP, o Sr Marcio Reis do Rosario. 

PREGÃO Nº. 085/2016 (PMP 10151/2016) 

Foi firmado o contrato 124/2016, datado de 25/05/2016, para “aquisição 
de projetor (data show), impressora multifuncional mono laser e scanner 
para atender as necessidades das secretarias e departamentos da 
prefeitura municipal de Pindamonhangaba”, no valor total de R$ 3.900,00, 
vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como gestor do contrato 
o Sr Domingos Geraldo Botan, e pela contratada, empresa Suprinet 
Suprimentos para Informática Ltda EPP, o Sr Ricardo Gonçalves Bonfanti. 

*** ADITAMENTO***

PREGÃO Nº. 015/2014 (PMP 3759/2014) 

Foi firmado o aditamento 02/2016, datado de 05/05/2016, ao contrato 
048/2014, que cuida da “aquisição de lanches e produtos perecíveis”, 
para prorrogação até 25/06/2017. Assina pela contratante a Sra Sandra 
Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa Maria de Lourdes de 
Souza Rezende ME, o Sr Carlos Cesar Rezende. 

RESOLUÇÃO N.º 45 DE 7 DE JUNHO DE 2016. 

 

Criado pela Lei Municipal nº. 2.626 de 19/12/1991 
Com base na Lei Federal 8.069/1990 Art. 88 Inc II 
Travessa Rui Barbosa, 37 – Centro – Pindamonhangaba/SP 
Tel./Fax: (12)3642.7447 
E-mail:  cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

RESOLUÇÃO N.º 45 de 7 de junho de 2016. 
 

DISPÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS ATORES DO SISTEMA DE 
GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – SGDCA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das 

atribuições estabelecidas nas Leis Municipais nº 2626/1991 e nº 4140/2004, 

Considerando a necessidade de capacitação dos atores envolvidos no SGDCA – Sistema 

de Garantida dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba,  

Considerando o assunto já apreciado na 2ª reunião ordinária/2016 e ratificado pelos 

conselheiros na 8ª reunião ordinária/2016; 

Considerando o atendimento especializado que as entidades de acolhimento institucional 

de crianças e adolescentes, respectivos Lares Irmã Julia e Nova Esperança realizam no município; 

E por fim, considerando o pedido da direção do Departamento de Assistência Social para 

encaminhamento de compara do serviço através de resolução aprovada pelo CMDCA, 

Resolve: 
Art. 1º - SOLICITAR do poder público a compra imediata dos Serviços de Capacitação dos 

agentes da rede de proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente. 

Parágrafo único: Em caráter emergencial, este Conselho solicita e aprova que a primeira compra 

de capacitação seja específica para todos os envolvidos nas entidades de Acolhimento Institucional de 

crianças e adolescentes, Lar Irmã Julia e Lar Nova Esperança, sendo preferencialmente oferecido: 

I. Aos dirigentes de cada entidade; 

II. Aos responsáveis técnicos; 

III. A todos os profissionais envolvidos no atendimento dos respectivos lares; 

IV. Aos técnicos dos equipamentos públicos de referência do respectivo serviço; 

V. Aos voluntários que servem cada entidade; 

VI. Aos conselheiros Tutelares; 

VII. Aos Conselheiros do CMDCA. 

Art. 2º - DECLARAR que esta Resolução entra em vigor à partir de sua aprovação e publicação. 

 

Pindamonhangaba, 7 de junho de 2016. 

 

Ana Maria Rita Gomes 
Presidente em Exercício do CMDCA 

Gestão 2015/2017 
 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 067/2015 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Leonardo de Souza 
Simões, proprietário do veículo com placa EAX2391 a comparecer ao 
Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes 
às evasões cometidas na praça de pedágio na Estrada do Atanázio, 
no período de setembro de 2014 a junho de 2015. Ressaltamos que 
o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir do dia 
11/05/2016, data em que a Notificação foi publicada neste jornal, 
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 115/2015 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Comércio de Vime 
Silva Ltda ME, proprietário do veículo com placa BIF6773 a comparecer 
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes 
às evasões cometidas na praça de pedágio na Rodovia Vereador Abel 
Fabrício Dias – SP62, no período de outubro a novembro de 2014. 
Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a 
partir do dia 11/05/2016, data em que a Notificação foi publicada neste 
jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 119/2015 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Diego Alves do 
Nascimento, proprietário do veículo com placa CXB9139 a comparecer 
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes 
às evasões cometidas na praça de pedágio na Estrada do Atanázio, 
no período de setembro de 2014 a abril de 2015. Ressaltamos que 
o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir do dia 
11/05/2016, data em que a Notificação foi publicada neste jornal, 
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 124/2015 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Nadir Messias 
da Costa, proprietária do veículo com placa DKN4307 a comparecer 
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes 
às evasões cometidas na praça de pedágio na Estrada do Atanázio, 
no período de outubro de 2014 a abril de 2015. Ressaltamos que o 
proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir do dia 
11/05/2016, data em que a Notificação foi publicada neste jornal, 
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 133/2015 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Edvaldo Alves 
Ribeiro, proprietário do veículo com placa BWI4443 a comparecer ao 
Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às 
evasões cometidas na praça de pedágio na Rodovia Vereador Abel 
Fabrício Dias – SP62, no período de outubro de 2014 a junho de 2015. 
Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a 
partir do dia 11/05/2016, data em que a Notificação foi publicada neste 
jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 136/2015 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica José Luiz do 
Nascimento Bueno, proprietário do veículo com placa BXI9124 a 
comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os 
débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio na 
Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias – SP62, no período de outubro 
de 2014 a outubro de 2015. Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias 
para justificar as evasões a partir do dia 11/05/2016, data em que a 
Notificação foi publicada neste jornal, conforme previsto no art. 6º no 
Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 143/2015 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Richard Lincoln 
dos Santos, proprietário do veículo com placa CPD2648 a comparecer 
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes 
às evasões cometidas na praça de pedágio na Estrada do Atanázio, no 
período de outubro a novembro de 2014. Ressaltamos que o proprietário 
teve 5 dias para justificar as evasões a partir do dia 11/05/2016, data em 
que a Notificação foi publicada neste jornal, conforme previsto no art. 6º 
no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 150/2015 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Anderson 
Alves Cordeiro Sabara, proprietário do veículo com placa FHJ9747 a 
comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos 
referentes às evasões cometidas na praça de pedágio na Estrada 
do Atanázio, no período de setembro de 2014 a outubro de 2015. 
Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a 
partir do dia 11/05/2016, data em que a Notificação foi publicada neste 
jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 153/2015 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Antônio Carlos 
Felipe, proprietário do veículo com placa JLY1338 a comparecer ao 
Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às 
evasões cometidas na praça de pedágio na Rodovia Vereador Abel 
Fabrício Dias – SP62, no período de outubro de 2014 a abril de 2015. 
Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a 
partir do dia 11/05/2016, data em que a Notificação foi publicada neste 
jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 157/2015 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Michele Carneiro 
Santos Silva ME, proprietária do veículo com placa DZW2270 a 
comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos 
referentes às evasões cometidas na praça de pedágio na Estrada do 
Atanázio, no período de outubro de 2014 a junho de 2015. Ressaltamos 
que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir do 
dia 11/05/2016, data em que a Notificação foi publicada neste jornal, 
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 158/2015 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Thiago Botelho 
Borges, proprietário do veículo com placa DZW3715 a comparecer 
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes 
às evasões cometidas na praça de pedágio na Estrada do Atanázio, 
no período de outubro de 2014 a outubro de 2015. Ressaltamos 
que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir do 
dia 11/05/2016, data em que a Notificação foi publicada neste jornal, 
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA PARA 
ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA PARA A CRIANÇA 
E O ADOLESCENTE, com sede na Rua Japão, 1111, bairro do Socorro – 
Pindamonhangaba – SP, através de sua Diretoria, devidamente representada por 
sua Presidente TELMA CORREGIARI DE SIQUEIRA, convoca através do presente 
edital, todos os associados, para Assembleia Geral, que será realizada na Rua 
Flamboyants,920 – Bairro- Parque Lago Azul, às 19h30, do dia 16 de Junho de 2016, 
com a seguinte ordem do dia:
1- Eleição da nova Diretoria da Associação, em cumprimento ao disposto na lei 
vigente.
2- Eleição dos Conselhos em cumprimento ao disposto na Lei vigente.
A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19h30 minutos, com 
a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer 
número, conforme norma estatutária.
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2016.

 

Resolução n. 47/2016 – CMAS  
Travessa Rui Barbosa, 37 – Centro – Cep 12401-490 – Fone: (12) 3642.7447 

cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br  
 

 

RESOLUÇÃO CMAS N° 47, DE 25 DE MAIO DE 2016. 
 

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2016/MDS. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba, no uso 

de suas atribuições, de acordo com a Lei Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 

1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de Março de 1999,  

 Considerando a apresentação técnica de execuções dos recursos federais 

co-financiados, realizada pelo Órgão Gestor na 5ª reunião extraordinária deste 

Conselho, ocorrida em 25 de maio de 2016, 

Considerando a análise e o preenchimento do relatório de parecer do 

Plano de Ação/MDS, realizados pelos Conselheiros presentes na 5ª reunião 

extraordinária deste Conselho, ocorrida em 25 de maio de 2016,  
 

RESOLVE: 
 

Artigo 1º - Fica aprovado o Plano de Ação/2016/MDS, com base na 

apresentação realizada pelo Órgão Gestor, na data de 25 de maio de 2016. 

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor à partir de sua aprovação e 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Pindamonhangaba, 25 de maio de 2016. 

 

Benedito Sergio Irineu 
Presidente do CMAS 

 

Resolução n. 46/2016 – CMAS  
Travessa Rui Barbosa, 37 – Centro – Cep 12401-490 – Fone: (12) 3642.7447 

cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br  
 

 

RESOLUÇÃO CMAS N° 46, DE 25 DE MAIO DE 2016. 
 

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO DEMONSTRATIVO FÍSICO 

FINANCEIRO MDS/IGD/SUAS/PBF – 2015. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba, no uso 

de suas atribuições, de acordo com a Lei Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 

1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de Março de 1999,  

 Considerando a apresentação técnica realizada pelo Órgão Gestor na 4ª 

reunião extraordinária deste Conselho, ocorrida em 11 de maio de 2016,  

 Considerando a análise e o preenchimento do relatório de parecer do 

Conselho realizado na 5ª reunião extraordinária deste Conselho, ocorrida em 25 

de maio de 2016,  
 

RESOLVE: 
 

Artigo 1º - Fica aprovado o Demonstrativo Físico Financeiro 

MDS/IGD/SUAS/PBF – 2015, com base na apresentação realizada pelo Órgão 

Gestor, na data de 11 de maio de 2016. 

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor à partir de sua aprovação e 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Pindamonhangaba, 25 de maio de 2016. 

 

Benedito Sergio Irineu 
Presidente do CMAS 



Pindamonhangaba 10 de junho de 2016Tribuna do Norte 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAIS ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2016 (PMP 16464/2016) 
Para “qualificação de organizações sociais no município de 
Pindamonhangaba”, com encerramento dia 12/07/16 às 09h e abertura 
às 09h30. 

PREGÃO Nº. 121/2016 (PMP 13396/2016) – reabertura 
Para “aquisição de materiais para confecção de fraldas, a fim de atender 
o Projeto Fraldas”, com encerramento dia 22/06/16 às 08h e abertura às 
08h30. 
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 
Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: 
(12) 3644-5600. 

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO Nº. 081/2016 (PMP 9495/2016) 

Comunicamos que a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada na realização de serviços em exames de raio-x pelo período 
de 12 meses” fica adiada sine-die, motivo determinação do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, TC-011151.989.16-7. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 

Vigilância Sanitária 
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – Centro  

 Pindamonhangaba – SP 
CEP: 12410-050 – Tel(0XX12) 3648-1912 

__________________________________________ 
 
 

        AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e  Assistência Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
 
Faz saber que: 
 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº __56___ 
 
Em: 19/02/2015 
 
Processo nº: 0163/15 
 
Atividade: Restaurante 
 
Razão Social: A. C. da Silva Produtos Alimentícios ME 
 
CNPJ / CPF: 19.994.180/0001-00 
 
Endereço: Av. Benedito Cruz Cesar, 54 – Campo Belo 
 
Município: Pindamonhangaba 
 
Responsável Legal: Alexandre Costa da Silva 
 
CPF –  045.342.696-41 
 
Auto de Infração nº: 2227    
 
Defesa: Deferida. 
 
Auto de Imposição de Penalidade Advertência:  
 
Recurso: Aguardando prazo de 10 dias, conforme legislação sanitária 
vigente. 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

   PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR 
 

DATA:09/06/2016 
 

FUNÇÃO
COORDENADOR DE FAST FOOD 
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA OU MÁQUINAS PESADAS 
ACESSE O SITE:  maisemprego.mte.gov.br OU COMPARECER AO PAT PARA CADASTRO 
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP  OU AV. JOSÉ 
AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR, MUNIDO DE PIS ATIVO, 
CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF. 
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO 
ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

 

 
Palacete Dez de Julho 

Rua Deputado Claro César, 33, Centro 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 

Instituído pela LEI N° 4.966, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009. 
 

5ª Reunião Extraordinária do biênio 2015/2017. 
 
Ficam às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 

suplentes do Conselho Municipal de Cultura convocados a comparecer na data e 
local abaixo:  

 
 
DATA: 14 de Junho de 2016, terça-feira. 

 HORÁRIO: 18h00 com duração aproximada de 2 horas. 
 LOCAL: Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina. 
 ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 260, centro. 
 
PAUTA 
 
- Abertura; 

- Balanço das ações do Conselho até a presente data; 

- Deliberação de encaminhamentos pertinentes; 

- Informes. 

 

A reunião é aberta à população e todos estão convidados.  

 
Pindamonhangaba, 09 de Junho de 2016. 
 
 
 

Karina Lacorte Cesar 
Presidente do Conselho Municipal de Cultura 
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FRIO PODE ALAVANCAR VENDAS 
DO DIA DOS NAMO RADOS

Curso de Sistemas de Informação 
recebe desenvolvedores do Google

Neste domingo (12), come-
mora-se o Dia dos Namorados 
em todo o país, e como habitual-
mente acontece, a ideia é trocar 
presentes com o parceiro. Porém, 
este ano as expectativas de ven-
da são menores, mas, de acordo 
com o presidente do Sincomércio 
- Sindicato do Comércio Varejista 
de Pindamonhangaba, Antonio 
Cozzi, espera-se que haja cresci-
mento de 2% em relação a 2015.

Essa data é a terceira melhor 
para os varejistas, fi ca atrás ape-
nas do Dia das Mães e do Natal, 
contudo, com a baixa confi ança 
econômica as pessoas estão gas-
tando menos. De acordo com a 
Boa Vista SCPC, em 2015, 92% 
das pessoas pretendiam com-
prar presentes nesta data, já 
neste ano, a estimativa é de 56%.

O valor médio dos presentes 
para este ano é de R$ 80, e os 
mais procurados são as peças de 
frio como casacos, botas, calças 
e jaquetas.

O que o comércio varejista 
está comemorando é a chegada 

de frente fria no Sudeste do país, 
de acordo com o CPTEC/INPE, 
em Pindamonhangaba a previ-
são é que a temperatura chegue 
a 4 graus no domingo, esperando 
assim, um leve crescimento nas 
vendas de artigos de frio.

Para atrair os consumido-
res, as lojas estão investindo em 
promoções como jantar român-
tico, cesta de produtos, descon-
tos que podem chegar a 30% e 
facilidades no crédito, como 
parcelamento sem juros.

Shopping
O Shopping Pátio Pinda lançou 

a campanha “4 Faces do Amor” na 
quarta-feira (8), uma programação 
especial para o Dia dos Namora-
dos. Na quinta-feira (9) o show foi 
com a Banda Turnê, participantes 
do programa SuperStar; nesta sex-
ta-feira (10), banda Sete Cidades, 
cover do Legião Urbana; no sábado 
(11), música ao vivo para um jantar 
especial a partir das 19 horas; no 
domingo (12) a data será come-
morada com um almoço especial a 
partir do meio dia.

Até domingo, enquanto du-
rarem os estoques, a cada R$ 
150 em compra, o cliente pode 
trocar notas e cupons fi scais por 
almofadas emoji (com direito a 
duas unidades por CPF). A ação 
promocional acontece de segun-
da a sábado, das 13 às 21 horas; 
aos domingos e feriados, das 13 
às 20 horas. Para mais informa-
ções acesse o site: www.patio-
pinda.com.br.

Acip
A Associação do Comércio de 

Pindamonhangaba está reali-
zando um concurso, para parti-
cipar o casal deve fazer cadastro 
no site da Acip e mandar uma 
foto romântica ou divertida, até 
o dia 17 de junho. 

A foto mais romântica ganha 
2 Ipads, a mais divertida 2 re-
lógios Rip Curl. O resultado sai 
dia 24 de junho.

Informações pelo telefone 
(12) 3644-7100 e o regulamen-
to pode ser consultado no site 
da associação www.acipinda.
com.br/concurso.

O 

Lojistas têm decorado as vitrines para atrair o público

Programa Escola da Família 
promove evento sobre saúde

AIANDRA ALVES MARIANO
* * *

O Programa Escola da 
Família vai promover, neste 
sábado (11), das 8 às 11 ho-
ras, o ‘Saúde na Escola, na 
unidade estadual de ensino 
Prof. Mário Tavares, na Vila 
São Benedito, em Moreira 
César.

“O projeto tem o obje-
tivo de trazer a comuni-
dade para a escola para 
compartilhar informações 
referentes à saúde, cida-
dania, alimentação, beleza 
etc”, afirmou a professora 
Patrícia Helena de Oliveira 
Caetano, responsável pela 
ação.

As atividades da “Saúde 
na Escola” começam às 8 
horas, com a abertura ofi -
cial, feita pelo diretor José 
Eduardo Olímpio e uma 
performance de ginástica 
aeróbica.

Em seguida, os partici-
pantes serão conduzidos para 
diversos setores, onde aconte-
cerá toda a programação.

No pátio, estará esta-
cionado o carro itinerante 
de saúde bucal. No local 
também haverá aferição 
de pressão arterial, peso e 
altura; verifi cação de IMC 
com uma nutricionista e 
corte de cabelo.

Nas salas acontecerão pa-
lestras com profi ssionais de 
diversas áreas como dentista, 
psicóloga, advogada e enfer-
meira, que discutirão temas 
como planejamento familiar 
e gravidez na adolescência, 
entre outros assuntos.

Todas as atividades são 
gratuitas e o evento é aberto 
à população.

Os alunos do curso de Siste-
mas de Informação da Funvic 
– Faculdade de Pindamonhan-
gaba – tiveram, na semana 
passada, a oportunidade de 
ampliar seus conhecimentos 
com uma equipe de peso, inte-
grantes do “Google Developer 
Group”.

 O GDG é um grupo aberto 
de entusiastas em tecnologias 
Google. Eles procuram dissemi-
nar o conhecimento em tópicos 
como Android, Chrome, HTML5, 
Cloud, APIs, UI/UX e outros, 
além de apoiar iniciativas que 
visam o maior engajamento da 
comunidade.

 Na ocasião, os estudantes 
conheceram a tecnologia “ma-
terial design”, uma linguagem 
de design desenvolvida pela 
empresa e faz uso mais liberal 
de layouts baseados em grids, 
animações e transições respon-
sivas, preenchimentos e efeitos 
de profundidade como luzes e 
sombras. Diferente do papel 
real, o material digital pode 
se expandir e se modifi car de 
forma inteligente.

 Segundo Bruno Oliveira, 
designer de interface do GDG: 
“É importante apresentar aos 
estudantes o que acontece no 
mercado tecnológico, novi-
dades, mostrando a eles que 
não devem se limitar à sala de 
aula. É preciso trabalhar com 
uma linguagem simples, direta 
e intuitiva, que permita uma 
melhor experiência ao usuário, 
e é isso que as ferramentas 
que o Google material design 
proporcionam, desenvolver um 
programa que atenda as ne-
cessidades de quem vai utilizar, 
sem difi culdades”.

 O front end Silvio Rodrigues 
focou as formas de aplicação 
do conceito: “O meu foco foi 
apresentar técnicas diretivas 
para um design atraente, leve 
e de fácil acesso ao usuário. 
Trabalhar a identidade visual 
com o material design lite é 
muito útil, pois não tem depen-
dência e é compacto, funciona 

com todos os navegadores. A 
ferramenta permite adicionar o 
look padrão desenvolvido para 
Android em multiplataformas”.

 Para o professor da área de 
TI da faculdade e integrante 
do Google Developer Group, 
Reuel Adimar Lopes: “As no-
vas tecnologias e dispositivos 
Google MDL são relevantes 
para ampliar os conhecimentos 
dos alunos, contribuindo para o 
mercado de trabalho”.

 Dailton de Freitas, coorde-
nador do curso de Sistemas de 
Informação da Funvic, afi rma: 
“Essas atualizações são im-
portantes, pois eles fi cam por 
dentro das inovações e, desta 
forma, podem deslumbrar as 
novas tecnologias antes mesmo 
de estarem no mercado”.

 
ENCONTRO DE 
DESENVOLVEDORES
 
Nos dias 15, 16 e 17 de 

julho, acontece em São José 
dos Campos o “Startup Weeke-
nd”, o maior evento de startups 
do mundo. Em 54 horas de 
imersão, os participantes terão 
a oportunidade de construir 
seus modelos de negócios e 
avaliá-los se são viáveis ou não, 
através dos mentores presen-
tes. Informações no www.
swsjc.com.br.

 Além disso, toda terceira 
quinta-feira de cada mês há um 
encontro do grupo de desenvol-
vedores apoiados pelo Google. 
“O objetivo desses encontros 
é trocar experiências entre os 
profi ssionais da área. Na re-
gião, o Google Developer Group 
existe há três anos e os encon-
tros são itinerantes e abertos a 
todos os interessados”, salien-
tou Michel Amaral, responsável 
pelo GDG no Vale do Paraíba. 

 Os desenvolvedores que 
quiserem aprender um pouco 
mais sobre a tecnologia Goo-
gle e acompanhar os eventos 
podem se cadastrar no site 
gdgvaledoparaiba.com.br.

INFORMÁTICA

Estudantes assistem à palestra

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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