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Casa de Noel inicia venda de convites
Os organizadores da 

Casa Noel iniciaram a 
venda de convites para a 
edição deste ano do even-
to, que busca recursos 
para ajudar instituições de 
Taubaté e Pindamonhan-
gaba.

Em 2016 serão atendi-
das a Casa Recomeço e a 
Casa Irmãos de Francisco, 
de Taubaté; Lar São Judas 
Tadeu e Lar São Vicente de 
Paulo, de Pindamonhan-
gaba.

Criado em 2009 pelas 
voluntárias Judith Fer-
nandes e Andréa Gonçal-
ves, a Casa de Noel reúne 
convidados para uma 
grande confraternização, 
que inclui exposição para 
venda de artesanatos e de 
obras de arte e artigos para 
presentes.

Professores da Rede Municipal 
de Ensino serão homenageados 

Os professores da Secretaria de Educa-
ção e Cultura do município serão homena-
geados nesta quarta-feira (26), no Teatro 
Galpão, às 18h30. Haverá palestra com o 
tema “Ensinando e Aprendendo com pra-

zer: a neurociência entra em ação”, minis-
trada pelo professor Nino Paixão, além da 
premiação aos docentes que se destaca-
ram no ano de 2016.

Alunos da ‘Semana La Paz’ visitam Museu do Futebol
Os estudantes da Rede Es-

tadual de Pinda participaram 
da Semana La Paz, uma gin-
cana que tem como objetivo a 
prevenção do uso de drogas e 
a promoção da qualidade de 
vida. Os 90 jovens vencedo-
res receberam como premia-
ção uma visita ao Museu do 
Futebol e ao Parque do Ibira-
puera, em São Paulo.

CEU DAS 
ARTES ABRE 
INSCRIÇÕES 
PARA CURSOS 

O CEU das Artes – Centro 
de Artes e Esportes Unifi cados, 
oferece diversos cursos de 
qualifi cação profi ssional para 
a população. Até o dia 3 de 
novembro, os interessados 
podem fazer inscrições para 
cursos de camareira e de 
cuidador de idoso. Todos os 
cursos fornecem certifi cado 
e as aulas estão com início 
previsto para 7 de novembro 
e encerramento em 7 de 
dezembro.

Festival 
de Teatro 
Estudantil 
premia 
vencedores

Prefeitura 
realiza 
doação de 
mudas de 
árvores na 
quinta e sexta
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Estudantes da Rede Estadual de Pinda participantes da Semana La Paz



Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 - Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO: Antônio Aziz Boulos
EDITOR CHEFE:  Odirley Pereira MTb Nº 48.651
RESPONSABILIDADE: Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 - CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL:  RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/SP  - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br) - 
IMPRESSÃO: S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

TRIBUNA NA NET

Tribuna do Norte EXPEDIENTEFundação Dr. João Romeiro

PINDAMONHANGABA 26 DE OUTUBRO DE 2016Tribuna do Norte2

www.tribunadonorte.net 
www.jornaltribunadonorte.com.br

contato@tribunadonorte.net

Divulgação

DITORIALE

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,  
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

VISÃO HUMANÍSTICA DA SAÚDE
O homem, muitas vê-

zes conceituado numa vi-
são reducionista como um 
ser fi siológico-psicológico, 
em função da sua histó-
ria e das suas relações 
sociais, é inquestionável-
mente um ser social.

A Representação Social 
(R.S.) entendida também 
como verbalização das 
concepções que o ser tem 
do mundo que o rodeia, e, 
por ter um caráter dinâmi-
co de processo, propicia 
que condições individuais 
de existência e co-existên-
cia sejam analisadas em 
suas determinações que 
são múltiplas.

A Teoria de Repre-
sentação Social (T.R.S.), 
portanto, procura dar de 
conta de um fenômeno 
(por exemplo: o ser-ado-
lescente na nossa Área de 
Pesquisa: Saúde do Ado-
lescente) em que o ser se 
desvela em conceitos e 
afi rmações, explicações, 
originários da sua cotidia-
neidade, expressos na lin-
guagem, analisando-o, na 
busca do entendimento 
deste na sua globalidade. 
Assim, vamos compreen-
der porque as Represen-
tações Sociais ao articular 
elementos cognitivos, da 
linguagem e da comuni-

cação dos indivíduos, es-
tão presentes em todos os 
estudos multidisciplinares 
para a compreensão do 
homem, sobretudo, no 
Campo das Ciências da 
Saúde.

Ao nos referirmos ao 
Processo Saúde-Doença, 
às doenças de maior im-
pacto social (Tuberculose 
e AIDS só para exempli-
fi car duas das mais ex-
pressivas na sociedade 
hodierna) como fenôme-
nos vivenciados no plano 
social e coletivo,  passa-
remos verdadeiramente, a 
avaliar o enorme papel que 
as Representações Sociais 
(R.S.) desempenham no 
sentido de explicá-los, 
contribuindo, sobretudo, 
para o desenvolvimento 
de uma psicossociologia 
não só da Saúde, como do 
Conhecimento. 

Ora, os fenômenos na 
Área da Saúde (aqui vol-
to a pontuar a questão 
do processo adolescência 
no sentido mais amplo do 
termo) recorrem à fabulo-
sa contribuição da T.R.S., 
que trouxe, por meio de 
várias pesquisas, princi-
palmente na Área da Psi-
cologia da Saúde, uma 
grande contribuição, visto 
que seu elemento norte-

ador é elevar a qualidade 
de vida dos seres huma-
nos, ora tentando auxiliar 
para o conhecimento só-
cio-cognitivo, ora estabe-
lecendo estrategias de en-
frentamento relacionados 
com patologias, no caso, 
com fenômenos sócio-pa-
tológicos, seus signifi ca-
dos e seus inevitáveis des-
dobramentos.

Ante o que expusemos,  
de maneira sucinta, não 
se torna difícil entender o 
relevante papel enfocado 
nas representações que 
os sujeitos sociais fazem 
de seu processo Saúde-
Doença, de seus corpos 
e de outros componentes 
sociais, para a melhoria 
crescente do trabalho in-
terdisciplinar, de alta valia 
nos programas preven-
tivos e interventivos na 
Área da Saúde. E, se tor-
nam cada vez mais neces-
sárias abordagens nesse 
campo, para que se en-
tenda que o FENÔMENO 
SÁUDE (algo que se mos-
tra e se desvela dentro 
de uma dinâmica muito 
peculiar) tem uma dimen-
são humanística muito 
ampla, longe do reducio-
nismo doença-medicaliza-
ção. Assim compreende-
mos que SAÚDE   é algo 

transcendental, e essa 
noção devemos solidifi car, 
em especial, nos nossos  
estudantes de medicina 
que serão os médicos de 
amanhã. Hoje, mais do 
que nunca, num mundo 
em que impera o matéria, 
em que “As cabeças estão 
voltadas para a Pós-Mo-
dernidadade do lucro e 
da vantagem econômica”, 
como afi rmou a Prêmio 
Nobel de Economia do ano 
de 2009 –Elinor Ostrom 
(juntamente com Oliver 
E. Willimson), a primeira 
mulher a ganhar esse 
relevante prêmio estu-
dando o papel da em-
presas na resolução de 
conflitos. Dessa manei-
ra, o pensamento e as 
atitudes humanísticas 
têm vez e lugar. E, como 
Educador, tentamos le-
var ao nosso formando 
em medicina a nobreza 
do doar-se, a força in-
crível da tecnologia alia-
da aos valores éticos, a 
esperança de dias melho-
res para os profi ssionais 
de saúde que têm como 
dever essencial, não só a 
questão de salvar vidas 
(existência), mas a pre-
servção da mesma (co
-existência) pelo bem do 
nosso próximo.

Prefeitura realiza doação de mudas 
de árvores na quinta e sexta-feira

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por 
meio do Departamento 
de Meio Ambiente, reali-
za mensalmente doação de 
mudas de árvores frutíferas, 
nativas, ornamentais e para 
calçadas. A doação de outu-
bro será feita nesta quinta 
(27) e sexta-feira (28).

Os interessados de-
vem levar comprovante 
de endereço para fazer a 
retirada. Serão distribu-
ídas 30 senhas, a partir 
das 7 horas, e cada pessoa 
pode levar até 30 mudas 
de plantas, sendo 12 nati-
vas, cinco frutíferas, dez 
de pingos de ouro e três 
mudas de árvores apro-
priadas para calçadas.

De acordo com as 
informações do Depar-
tamento de Meio Am-
biente, as pessoas que 
pegarem as mudas neste 
mês podem retirá-las no-
vamente após 60 dias.

 A doação é realizada 
no Viveiro Municipal, na 
rua Noel César Pires, s/
nº, próximo ao Maricá. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefo-
nes 3645-1494 e 3643-
2477.

O Clã está com inscrições 
abertas para novos dançarinos

A partir de janeiro de 2017 a com-
panhia O Clã de Dança entrará em 
processo de criação do novo trabalho, 
intitulado ‘Rua’. Os interessados de-
vem ter no mínimo 18 anos com ex-
periência em qualquer modalidade 
de dança e estar fazendo aula. 

Novos intérpretes criadores que 
quiserem participar, podem enviar 
currículo artístico e carta de interesse 
para o email ciaocladadanca@gmail.
com.A companhia receberá os emails 
até 18 de dezembro e selecionará de 
dois a cinco intérpretes. 

Quando éramos crianças (e as de hoje) e assistíamos 
a fi lmes produzidos nos Estados Unidos, difi cilmente 
entendíamos certas expressões, situações e produtos 
deles. A torta de maçã, os problemas de praticamente 
toda família estadunidense com hipotecas, a ausência 
de serviços públicos de saúde, a necessidade de ingres-
sar na faculdade para ser um atleta, os clubes de espor-
te de futebol americano, basquete e outros times terem 
donos, dentre tantas outras.

Isso é a realidade por lá. Trata-se, apenas da cultu-
ra deles. Cultura essa que para quem está de longe, fi ca 
complicado entender.

Até por isso, não queiramos, nós os brasileiros, con-
denar quem apoia Donald Trump e suas ideias. Não so-
mos americanos, não vivemos lá, não temos dentro do 
peito o orgulho da terra do Tio San.

Assim é também com a economia deles. Superprote-
tores. Basicamente tudo que é deles é bom, e o que é de 
fora, é ruim. 

A política de proteção norte-americana aliás já deu 
muito pano para manga inclusive aqui no Brasil, pois 
sempre taxam de forma exacerbada nossos produtos.

O mais recente é o aço. O governo brasileiro deverá 
solicitar, ainda neste ano, uma consulta à Organização 
Mundial do Comércio (OMC), o primeiro estágio do 
processo de solução de controvérsias que será utilizado 
para questionar os Estados Unidos a respeito da recente 
sobretaxação de produtos siderúrgicos brasileiros. De 
acordo com o secretário-executivo do Ministério da In-
dústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Fernan-
do Furlan, primeiro haverá uma consulta bilateral entre 
o Brasil e os Estados Unidos, na tentativa de chegar a 
um acordo e evitar a “judicialização” do caso na OMC.

A abertura da consulta foi autorizada na última reu-
nião da Câmara de Comércio Exterior (Camex), em se-
tembro, a primeira do governo Temer. O material está 
sendo preparado pelo Itamaraty e o MDIC.

“Se não houver acordo, o que é o mais comum, em-
bora nossa aposta seja de que se possa chegar a esse 
acordo, entraremos na fase seguinte, que é o pedido de 
formação de um painel de especialistas para uma deci-
são”, afi rmou Furlan após participar do Congresso Lati-
no-americano de Aço (Alacero), no Rio. Segundo ele, a 
decisão do painel costuma levar em média um ano.

O governo americano acusa o Brasil de dar subsídios 
à fabricação de aços laminados a frio e a quente. Por 
isso, sobretaxou os materiais. Já o governo brasileiro 
alega que as medidas tomadas no País não confi guram 
vantagem indevida às companhias nacionais, e por isso 
tentará reverter a decisão, que prejudica, sobretudo, as 
vendas da CSN e da Usiminas.

A grande preocupação do governo brasileiro é de que 
a aplicação de medidas compensatórias (sobretaxa ao 
imposto de importação desses produtos) pelos ameri-
canos é calcada em acusação a mecanismos de apoio 
à indústria como ex-tarifário, linha Finame do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BN-
DES) e draw back, taxados pelos Estados Unidos de 
subsídios.

“O Brasil tem pressa. Não é trivial porque se trata da 
primeira contestação perante o organismo responsável 
pela defi nição de regras de comércio internacional de 
nossos programas, essenciais para a competitividade da 
nossa indústria”, explicou Furlan.

O diretor executivo da CSN, Luís Fernando Martinez, 
afi rmou que as medidas americanas afetam diretamente 
a companhia. “Não posso mais mandar bobina a quente 
para nossa planta nos Estados Unidos, é um contraste 
muito grande. Estou gerando empregos lá e não consigo 
levar matéria-prima”, disse no evento. Para tentar com-
pensar essa perda, a CSN vem tentando complementar 
o portfólio da laminadora CSN LLC, nos Estados Uni-
dos, com produtos brasileiros.

Para Martinez, o que existe no mundo hoje é uma 
guerra de moedas e uma crise de protecionismo. “A 
questão da defesa comercial entrou na agenda das em-
presas do setor”, disse.

Não só ela, mas todas as empresas do setor, pois isso 
dá uma reviravolta no mercado. Esperamos que não 
afete tanto a economia brasileira e que não gere preju-
ízos a Pindamonhangaba, que possui várias empresas 
dependentes do ramo do aço.

Protecionistas ao extremo

Sobretaxa dos EUA ao 
aço pode gerar prejuízo 

às empresas
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Casa de Noel 
inicia venda 
de convites

CEU das Artes abre 
inscrições para cursos 
de camareira 
e cuidador de idoso

Em sua 8 ª edição, A 
Casa Noel, que já se tor-
nou tradição na busca 
de recursos para ajudar 
instituições de Taubaté e 
Pindamonhangaba traz 
o tema “Encontro com a 
Arte”.

Os convites também 
podem ser comprados na 
sede da Acip - Associação 
Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba, 
na rua Deputado Claro 
César, 44, pelos telefo-
nes (12) 3643-1509, (12) 
99761-693, (12) 97407-
0739 ou pelo email con-
tato@eventocasadenoel.
com.br.

Unir cultura e solida-
riedade – essa é a missão 
da Casa de Noel, evento 
que acontece anualmen-
te com o objetivo de ar-
recadar fundos para en-
tidades assistenciais da 
região.

Criado em 2009 pelas 
voluntárias Judith Fer-

nandes e Andréa Gonçal-
ves, a Casa de Noel reú-
ne convidados para uma 
confraternização repleta 
de requinte e bom gosto, 
que inclui uma exposi-
ção para venda de lin-
dos artesanatos e artigos 
para presentes. O evento 
conta ainda com expo-
sição de artes e o valor 
arrecadado no evento é 
direcionado para entida-
des beneficentes.

Este ano é esperado 
um público de 500 pes-
soas. Para receber os 
convidados, cerca de 80 
empresas trabalham de 
forma voluntária. A Fa-
zenda Bela Vista, locali-
zada às margens da via 
Dutra, na altura do km 
94, em Pinda, foi mais 
uma vez o cenário es-
colhido para receber a 
Casa de Noel. O evento 
acontece no dia 8 de no-
vembro, terça-feira, das 
19h30 às 23h30.

Para Andréa Gon-
çalves, trabalhar com a 
Casa de Noel e contri-
buir para o trabalho de 
tantas instituições é um 
projeto para a vida. “A 
Casa de Noel tem sido a 
cada ano uma oportuni-
dade de desenvolvimen-
to pessoal. A descoberta 
de poder servir ao pró-
ximo, doando meu tem-
po e exercitando nossa 
natureza humana da vida 
em comunidade me traz 
energia e paz. Gratidão a 
todos que fazem parte”, 
agradece. Para Judith Fer-
nandes, trabalhar para a 
Casa de Noel é uma rea-
lização pessoal. “Coloca-
mos nosso corpo e nossa 
alma para trabalhar em 
prol das pessoas que pre-
cisam de nossa ajuda”, 
salienta.

A programação da 
edição 2016, que leva o 
tema “Encontro com a 
Arte”, contempla deco-

O CEU das Artes – 
Centro de Artes e Espor-
tes Unificados, oferece 
diversos cursos de quali-
ficação profissional para a 
população. Até o dia 3 de 
novembro, estão abertas 
inscrições para cursos de 
camareira e de cuidador 
de idoso.

Todos os cursos forne-
cem certificado e as aulas 
estão com início previsto 
para 7 de novembro e en-
cerramento em 7 de de-
zembro.

O curso de camareira 
tem 25 vagas, oferece téc-
nicas de arrumação, lim-
peza e higienização assim 
como vistoria de aparta-
mentos e áreas comuns 
dos meios de hospedagem, 
conceitos e princípios de 
atendimento ao cliente, 
além de planejamento e 
execução de atividade e 
práticas de governanta. 
Os interessados devem ter 
idade mínima de 16 anos, 
a carga horária é de 40 ho-
ras e as aulas serão segun-
da, quarta e sexta-feira, 
das 14 às 17 horas.

O curso de cuidador 
de idoso capacita o aluno 
para atuar com os cuida-
dos de higiene, conforto e 
alimentação do idoso, ob-
servar possíveis alterações 
no seu estado geral. Zelar 
pela integridade física do 
idoso, prestar primeiros 
socorros e promover ativi-
dades de entretenimento. 
O curso está com 25 va-
gas em aberto, é oferecido 
para maiores de 18 anos, 
com a carga horária de 40 

AluNos veNCedores dA 
‘semANA lA PAz’ visitAm 
museu do Futebol

Alunos da Rede Es-
tadual de Pinda par-
ticiparam, nos dias 
16 e 26 de setembro, 
da Semana La Paz, 
uma gincana que 
tem como objetivo 
a prevenção do uso 
de drogas e a pro-
moção da qualidade 
de vida.

O evento foi reali-
zado com escolas da 
região central, na Fa-
culdade Anhanguera 
e no Centro Esportivo 
João Carlos de Olivei-

ra, e com os alunos 
de Moreira César, no 
CEU das Artes e Cen-
tro Esportivo Zito. 

A gincana reuniu 
competições, músi-
ca, teatro e ações 
pela internet com 
a participação de 
600 alunos. As es-
colas participan-
tes foram: Rubens 
Zamith, Deputado 
Claro César, Wil-
son Pires, Pedro 
Silva, João Pedro Car-
doso, Alexandrina e 

Demétrio Ivahi Badaró. 
Os 90 jovens ga-

nhadores da ginca-
na foram das escolas 
Rubens Zamith, De-
putado Claro César e 
Wilson Pires. Os ven-
cedores receberam 
como premiação uma 
visita ao Museu do 
Futebol e ao Parque 
do Ibirapuera, condu-
zida pelos jovens do 
projeto Jovem Con-
dutor Cultural e pelo 
Comitê Juventude 
Coalizão Pinda.

horas, e aulas segunda, 
quarta e sexta-feira, das 8 
às 11 horas. 

As inscrições estão 
sendo realizadas no CEU 

das Artes, localizado na 
av. das Orquídeas, 395 – 
Vale das Acácias, Moreira 
César. Para mais informa-
ções: (12) 3637-1715. 

Divulgação

Evento acontece anualmente com o objetivo de arrecadar fundos para 
entidades assistenciais da região

Vencedores receberam como premiação uma visita ao Museu 
do Futebol e ao Parque do Ibirapuera

ração natalina feita por 
especialista, alta gastro-
nomia, adega com espa-
ço para degustação de 
vinhos, a apresentação 
da orquestra Jovisom e a 
exposição de arte doada 
pelo Sesi. Tendo como 
novidade para este ano, 
uma Equipe de Spa para 
relaxamento e bem estar 
dos convidados.

Em 2016 as insti-
tuições previstas para 
serem atendidas são: 
Casa Recomeço e a 
Casa Irmãos de Fran-
cisco, de Taubaté, Lar 
São Judas Tadeu e Lar 
São Vicente de Paulo, 

de Pindamonhangaba.

Reflexos pelo Caminho
Quem participar da 

Casa de Noel também vai 
poder conferir a exposição 
Reflexos pelo Caminho, 
do fotógrafo Renan Rosa. 
As fotos foram captura-
das durante os 12 anos 
em que o artista percor-
reu mais de 50 países.

Renan Rosa dá desta-
que às composições reve-
ladas a partir de reflexos 
oriundos de rios, lagos e 
poças de água. Seu olhar 
treinado permitiu criar 
duplicidades, inusitadas 
formações ópticas que 

deslocam a razão primor-
dial da observação para o 
campo do pensamento 
abstrato. Essa habilidade 
de produzir impulsos vi-
suais e filosóficos define 
uma nova esfera, parale-
la à realidade material – 
a imaginação.

Ao focar nas compo-
sições criadas a partir 
dos reflexos, Renan Rosa 
deixa o objeto fotografa-
do em segundo plano e 
abre espaço para a for-
mação de um novo tem-
po e dimensão capazes 
de aflorar novas percep-
ções e experiências aos 
visitantes.

Curso de camareira tem 25 vagas, oferece 
técnicas de arrumação, limpeza e higienização
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.967, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Denomina uma via pública no Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de 
LUIZA PAES ESCOSSIO.
(Projeto de Lei nº 102/2016, de autoria do Vereador Martim César)
Dr. 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. l° Fica denominada de LUIZA PAES ESCOSSIO, a Rua 06 do Loteamento 
Residencial e Comercial Flamboyant.
Art. 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18  de outubro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.968, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Denomina uma via pública no Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de 
ISALTINO ESCOSSIO.
(Projeto de Lei nº 101/2016, de autoria do Vereador Martim César)
Dr. 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. l° Fica denominada de ISALTINO ESCOSSIO, a Rua 05 do Loteamento 
Residencial e Comercial Flamboyant.
Art. 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18  de outubro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.969, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016.
Denomina uma via pública no Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de 
LUIZ JOSÉ SALGADO DE MOURA.
(Projeto de Lei nº 100/2016, de autoria do Vereador Martim César)
Dr. 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. l° Fica denominada de LUIZ JOSÉ SALGADO DE MOURA, a Rua 04 do 
Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant.
Art. 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18  de outubro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.971, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016.
Denomina uma via pública no Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de 
RODRIGO NUNES DA CONCEIÇÃO.
(Projeto de Lei nº 98/2016, de autoria do Vereador Martim César)
Dr. 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. l° Fica denominada de RODRIGO NUNES DA CONCEIÇÃO, a Rua 02 do 
Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant.
Art. 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18  de outubro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.972, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016.
Denomina uma via pública no Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de 
JARBAS GOMES DE ARAUJO.
(Projeto de Lei nº 97/2016, de autoria do Vereador Felipe Cesar)
Dr. 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. l° Fica denominada de JARBAS GOMES DE ARAUJO, a Avenida 01 do 
Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant.
Art. 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18  de outubro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.713, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Maristela Luzia, Diretora do 
Departamento de Assistência à Saúde, para responder interinamente pela Secretaria 
de Saúde e Assistência Social, sem prejuízo de suas atribuições, durante o período 
em que a Secretária Sra. Sandra Maria Carneiro Tutihashi, encontrar-se em férias de 
10 a 29 de outubro de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
10 de outubro de 2016.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de outubro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.715, DE 20 DE OUTUBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Thiago Vieira Carvalho, Assessor de 
Planejamento e Acompanhamento Orçamentário, para responder interinamente pelo 
Departamento de Finanças, sem prejuízo de suas atribuições, durante o período em 
que o Diretor do Departamento, Sr. Sidervan Luis Alves, encontrar-se em férias,  de 
03 a 12 de novembro de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de outubro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo 27373/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.716, DE 20 DE OUTUBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Eng. José Francisco Donizete Pereira, 
Engenheiro, para responder interinamente pela Secretaria de Obras e Serviços, 
sem prejuízo de suas atribuições, durante o período em que o Secretário Eng. José 
Antonio Rodrigues Alves, encontrar-se em férias,  de 24 de outubro a 02 de novembro 
de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de outubro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.718, DE 20 DE OUTUBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Dr. Rodrigo Antonio Possebon Caetano, 
Diretor do Departamento de Negócios Jurídicos, para responder interinamente 
pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, sem prejuízo de suas atribuições, durante o 
período em que a Secretária Dra. Synthea Telles de Castro Schmidt, encontrar-se em 
férias,  de 24 de outubro a 12 de novembro de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de outubro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

EDITAIS

MEMÓRIA
Semana do naScimento 
de cícero Prado

Cícero Prado, pau-
lista de nascimento e 
pindamonhangabense 
de coração, foi um ci-
dadão ilustre da “Prin-
cesa do Norte”. Nasci-
do em 21 de outubro de 
1888 (www.jbcultura.
com.br/gde_fam/
pafg261.htm), em São 
Paulo, veio para Pinda 
em 1911, recém-for-
mado em direito pela 
Faculdade de Direito 
do Largo São Fran-
cisco e mudou muita 
coisa no município 
que em certo ponto foi 
conhecido como “Capi-
tal Agrícola do Vale”, 
para o qual ele trouxe 
a industrialização.

Sua ajuda junto 
aos munícipes não se 
limitava a um campo 
ou outro, era geral. 
Cicero Prado propor-
cionou desde a cons-
trução do prédio para 
funcionamento da es-
cola rural até o da ma-
ternidade (a primeira 
da Santa Casa local, 
onde seu nome figura 
entre os provedores no 
ano de 1946).

A instalação da Cia 
Agrícola e Industrial 
Cícero Prado, conside-
rada a maior fábrica 

de papel da América do 
Sul em certa época, foi 
uma de suas participa-
ções no desenvolvimen-
to da região da fazenda 
Coruputuba. O advoga-
do colaborou nas admi-
nistrações municipais 
ao longo das décadas 
em que esteve em Pinda 
e contribuiu em muito 
com o município.

Era um exemplo 
de que com trabalho, 
às vezes com muito 
trabalho, é possível 
transformar sonhos 
em realidade.

Sua morte, em 13 
de março de 1968, foi 
muito sentida pela 
população da cidade 
que ele escolheu para 
morar e muito aju-
dou e a qual o adotou 
como filho ilustre.

Cícero Prado

Foto da antiga Cia Agrícola 
e Industrial Cícero Prado, 

que assinalou o limiar 
da industrialização em 

Pindamonhangaba

Arquivo TNArquivo TN
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cotidiano
‘Anjo negro’ e ‘CAsAmento 
do Curió’ venCem Festil 2016

19º Festil – Festival de 
teatro estudantil

PreMiaÇÃo 
CateGoria    adulto
 
MaQuiaGeM
grupo de teatro do CiL –
espetáculo “a tempestade”
 
sonoPlastia
martin müller e erika bodstein - 
espetáculo “a tempestade”
 
iluMinaÇÃo
Fábio Jurera- espetáculo “Carfax “
 
CenoGraFia 
denílson Campos - espetáculo 
“[entre] “
 
FiGurino
Paula baraldi - espetáculo “a 
tempestade “
 
ator CoadJuvante
emerson oliveira- espetáculo” anjo 
negro”
 
atriZ CoadJuvante
anna Luiza dos Santos - espetáculo 
“a tempestade “
 
ator
Lucas bonini- espetáculo “Carfax “
 
atriZ 
bianca Sbruzzi- espetáculo “Carfax “
 
direÇÃo
Fábio Jurera- espetáculo “Carfax “
 
revelaÇÃo
Paulo rafael -_ espetáculo” anjo 
negro”
 

aPreCiaÇÃo PoPular 
adulto -  troFÉu luiZa 
BartHoloMeu - espetáculo 
bestialógicos humanos- um 
espetáculo histórico histérico- Cia 
teatral exodus art’s- tiete- SP
  
1º luGar - espetáculo” anjo 
Negro” - Grupo Filosofia de Coxia- 
São Paulo- SP
2º luGar - espetáculo “Carfax 
“ - grupo tapanaraca mutatis 
mutandis- itapetininga- SP
3º luGar - espetáculo 
bestialógicos humanos- um 
espetáculo histórico histérico- Cia 
teatral exodus  art’s- tiete- SP
  
PreMiaÇÃo 
CateGoria inFantil
 
MaQuiaGeM
grupo teatro do CiL- espetáculo 
“Sonho de uma noite de Verão”
 
sonoPlastia
antônio bucca- espetáculo “Luar 
do Sertão “
 
iluMinaÇÃo
diego Krisp - espetáculo “Pom 
Pom Pom- o mistério do reino 
encantado“
 
CenoGraFia 
Chris obeck, matheus Lima e igor 
Ferreira- espetáculo “meu Pé de 
Laranja Lima
 
FiGurino
rosana de Jesus e Jucineide 
bezerra- espetáculo “o Casamento 
do Curió 
  
ator CoadJuvante
Caio de Carvalho– espetáculo 
“Vicente e o Cavalinho azul”
 

atriZ CoadJuvante
adriana mei Chien- espetáculo 
“Sonho de uma noite de Verão”
 
ator
diego gomes - espetáculo “o 
Casamento do Curió”
 
atriZ 
brenda Camargo- espetáculo 
“Santa Joana do Samba”
 
direÇÃo
antonio bucca- espetáculo “Luar 
do Sertão “
 
revelaÇÃo
Leticia aquino- espetáculo “o 
Corcunda de notre dame”
e  Julia antunes- espetáculo 
“Chapeuzinho Vermelho”
 
aPreCiaÇÃo PoPular 
inFantil troFÉu luiZa 
BartHoloMeu
espetáculo “Luar do Sertão“- Cia 
Salete de teatro- novo horizonte - SP
  
3º luGar - espetáculo “Pom 
Pom Pom- o mistério do reino 
encantado “-Centro Cultural 
Sobrilá- Sabará -mg
 
2º luGar - espetáculo “Luar do 
Sertão “- Cia Salete de teatro- 
novo horizonte - SP
 
1º luGar - espetáculo “o 
Casamento do Curió “- Cia Pó de 
estrelas- mauá - SP
 
esCola CidadÃ- 
ProMovendo a Cultura 
- troféu Fábio mendes –
aPae – associação de Pais e 
amigos dos excepcionais de 
Pindamonhangaba

Os espetáculos “Anjo Negro”, 
do Grupo Filosofia de Coxia, de 
São Paulo, e “O Casamento do 
Curió”, da Cia Pó de Estrelas, 
de Mauá, foram os vencedores 
das categorias adulto e infantil, 
respectivamente, do 19º Festil – 
Festival de Teatro Estudantil. 

Realizado de 12 a 22 de outu-
bro, no Teatro Galpão, o festival 
teve apresentações de espetácu-
los adultos, infantis e convida-
dos. A premiação foi realizada 

no sábado (22), após a apresen-
tação do espetáculo convidado 
“Alice no Subterrâneo”, com os 
alunos do IA3, de Pinda. 

Mais de 3.500 pessoas pres-
tigiaram o evento, que arreca-
dou 704 unidades de pacotes de 
macarrão e litros de óleo. 

O Festil foi uma realização 
da Escultural Escola de Teatro, 
com apoio da Prefeitura, por 
meio do Departamento de Cul-
tura, e diversos parceiros. 

Professores da rede Municipal 
de ensino serão homenageados

JoveM É Preso eM 
FlaGrante Por 
tráFiCo de droGas

Os trabalhadores da In-
comisa aprovaram na terça-
feira (24), a continuidade da 
greve pela Campanha Salarial, 
que entrou no segundo dia. O 
PPR (Programa de Participa-
ção nos Resultados), que não 
é pago há dois anos, também 
está na pauta.

Na tarde de segunda, houve 
reunião entre a empresa e o 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
Pindamonhangaba, mas sem 
avanço. 

Um dos pontos que mo-
tivou a greve foi o fato da 
empresa não ter cumprido o 
acordo do ano passado. Parte 
do reajuste de 2015 ainda não 
foi pago. Os valores e prazos 
apresentados para pagamen-
to tanto de salário quanto 
de PPR não são aceitos pela 
categoria.

Nessa terça-feira, os traba-
lhadores ainda aguardaram 
por 1h30 na portaria para 
que a empresa apresentasse 
uma nova proposta, o que não 
ocorreu, e então  foram embo-
ra após assembleia, por volta 
das 8h30.

A Incomisa emprega 320 
trabalhadores na fabricação 
de estruturas metálicas. Ela 
pertence ao Grupo 8 (Tre-
filação, Laminação, entre 
outros), cuja bancada patro-
nal ainda não aceitou pagar o 
reajuste da inflação.

a premiação foi realizada no sábado (22), após a 
apresentação do espetáculo convidado “alice no subterrâneo”

Divulgação

edital

Nesta quarta-feira (26), no Te-
atro Galpão, às 18h30, acontece 
o evento em homenagem ao Dia 
dos Professores, promovido pela 
Secretaria de Educação e Cultu-
ra do município. Haverá palestra 
com o tema “Ensinando e Apren-
dendo com prazer: a neurociência 
entra em ação”, ministrada pelo 
professor Nino Paixão, além da 
premiação dos professores que se 
destacaram no ano de 2016.

De acordo com a sinopse da 
palestra, será trabalhado sobre 
os neurotransmissores respon-
sáveis por estimular as estrutu-
ras cerebrais, desencadeando 

as sensações de prazer e mo-
tivação. O objetivo é propor 
ações e estratégias pedagógicas 
a serem aplicadas para a moti-
vação dos alunos, consequente-
mente melhorando a eficiência 
do trabalho dos professores, 
que devem estar emocional-
mente inseridos nas atividades 
em sala de aula.

Os professores que receberão 
o prêmio de Destaque do Ano 
foram escolhidos pelos colegas 
de sua unidade de ensino, entre 
escolas, CMEIs e projetos educa-
cionais. Ao todo, 60 profissionais 
da Educação serão premiados.

A Rotam, ronda ostensiva com 
apoio de motocicletas da Polícia 
Militar, recebeu a denúncia por 
volta de 17h30min de domingo 
(23), de contrabando de entorpe-
centes pela rua professora Idálina 
César, no Vila Rica. 

Durante patrulhamento pelo 
bairro, os policiais notaram 
quando um indivíduo, em atitude 

Greve Pela 
CaMPanHa 
salarial na 
inCoMisa 
Continua

polícia
suspeita, ao ser abordado tentou 
fugir de bicicleta jogando dois 
pinos de cocaína. Alcançado, 
nada de ilícito foi encontrado 
com ele, além da quantia de 
R$ 24. No local indicado pela 
denúncia foram encontrados 18 
pinos de cocaína embaixo de um 
carpete, mais R$ 574.

A ocorrência foi apresentada 
ao Distrito Policial, onde a auto-
ridade de plantão ratificou a voz 
de prisão em flagrante delito por 
tráfico de drogas, permanecendo 
o indiciado de 18 anos à disposi-
ção da Justiça. 

Durante patrulhamento da 
Força Tática da Polícia Militar 
próximo ao Balneário Piracuama, 
por volta das 01h30min de  sábado 
(22), surpreendeu  um homem e a 
amante que estariam  furtando ob-
jetos de uma casa cujos moradores 
não se encontravam. 

Na ocasião, a equipe se depa-
rou com um carro branco, onde 

um homem arrumava os objetos 
furtados em seu interior (auto-
móvel  este que já havia denún-
cias de que era usado para furtos 
em residências da cidade),en-
quanto a mulher, 23 anos, trazia 
mais coisas da casa.

Ambos foram conduzidos ao 
Distrito Policial e responderão por 
furto qualificado.

Casal É Preso eM FlaGrante 
Por Furto eM residênCia

Divulgação
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de LIVIA ROCHA DE NOVAES GARCIA e s/m JOÃO LUIZ 
GARCIA JUNIOR, em virtude dos mesmos não terem sido encontrados nos endereços indicados, 
e atendendo ao requerimento da credora fiduciária – CAIXA E-CONÔMICA FEDERAL – CEF, 
deverão Vossas Senhorias comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o 
pagamento da importância em mora, além das despesas de intimação, publicação do presente 
edital e emolumentos das quais são devedores em de-corrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas ao contrato de financiamento imobiliário nº 855552366659-7, firmado em 10 
de outubro de 2012, garantido por alienação fiduciária, registrado sob nº 02, na matrícula nº 55.987, 
tendo por objeto o imóvel situado na AVENIDA MONSENHOR JOÃO JOSÉ DE AZEVEDO Nº 430, 
APTO 404, BLOCO 10, EDIFÍCIO PARQUE PEDRA BONITA, CRISPIM, PINDAMONHANGABA-
SP, CEP 12402-010. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última 
publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel 
na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 26 de setembro de 2016.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

edital de LIVIA ROCHA DE NOVAES GARCIA  2 COL POR 6 CM

AVISO  AOS  AMBULANTES – Natal /2016
SORTEIO de 80 (Oitenta) Vagas para o Natal /2016 

                        DATA : 17 de  Novembro de 2016   (Quinta-feira)

LOCAL:  Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba  

                  HORÁRIO:   às  15:00 hs  da  tarde 

 

Obs.:  È OBRIGATÓRIO O COMPARECIMENTO DOS AMBULANTES INSCRITOS NA DATA 
DO SORTEIO, pois  na  falta, será  automaticamente  cancelado  a  inscrição. 

CONSELHO GESTOR DO CEU DAS ARTES
Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2016.
CONVOCAÇÃO - 9° Reunião Ordinária
O CGCA, Conselho Gestor do Ceu das Artes de Pindamonhangaba, vem através 
deste convocar seus conselheiros e todas as pessoas interessadas para a nona 
reunião ordinária do ano. A se realizar no dia 26/10 ultima quarta feira do mês as 
16:00 no CEU das ARTES localizada na Av. das Orquídeas,395 Vale das Acácias 
Distrito de Moreira Cesar.
Pauta
1-Aprovação da ata anterior;
2-Providencias referentes a programação das atividades dos meses novembro e 
dezembro 2016.

Ranta Bertoloto Serra de C. Pimentel
Coordenadora do CGCA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Associação Pindamonhangabense de Canoagem “APICANO”

O Conselho Deliberativo da Associação Pindamonhangabense de Canoagem 
“ APICANO” Representado neste pelo seu Presidente Sr. Lauro de Souza Junior, 
CONVOCA os Associados para Assembléia Geral a se realizar no próximo dia Três 
de Novembro ( 03/11/2016), Rua: Monsenhor Antônio Olinto de Paiva Dutra, Nº  
110, Jardim Santa Luzia, CEP: 12.411-150, Pindamonhangaba-SP, às 19:00 hs, em 
primeira convocação e 19:30 em segunda convocação.
Com a seguinte ordem do dia, Eleição e posse da nova diretoria, Conselho Fiscal, 
Conselho Deliberativo para o biênio 2016/2018. Atualização do Estatuto.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2016 (PMP 26347/2016) 
Comunicamos que a licitação supra, que cuida de “credenciamento de instituições 
financeiras com a finalidade de celebrar convênio com esta Prefeitura, para prestação 
de serviços de arrecadação do DAM com código de barras padrão Febraban, 
constantes nos carnês de IPTU, ISSQN, taxas de localização e funcionamento e 
demais guias emitidas de tributos”, fica adiado para o dia 16/11/2016, às 09h30, 
conforme solicitação do Departamento de Arrecadação. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2016 (PMP 11272/2016) 
Retificou-se, em 19/10/2016, o despacho de homologação, datado de 15/09/2016, 
do procedimento licitatório supra, que cuida de “aquisição de gênero alimentícios 
especiais para alimentação escolar, conforme termo de referência”, em que a 
empresa adjudicatária dos itens 0, 03, 21, 23, 36, Nutricionale Comércio de Alimentos 
Ltda, não assinou a ata de registro de preço. As empresas classificadas em segundo 
lugar para os referidos itens não tiveram interesse na manutenção da proposta, 
ficando assim fracassados os itens 02, 03, 21, 23, 36. Ficam inalterados os demais 
itens da despacho anterior. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 194/2016 (PMP 20128/2016) 
A autoridade superior, com base no parecer da área técnica da Secretaria de 
Educação e Cultura, homologou, em 18/10/2016, e adjudicou os itens já analisados 
e aprovados em favor das empresas: Armazém 972 Importadora e Exportadora Ltda: 
(item-vl unit em R$) 37-1,47; Comercial de Alimentos Nutrivip do Brasil Ltda: 04-2,49; 
07-2,82; 09-2,81; 11-3,67; 13-3,00; 18-2,07; 22-9,99; 24-3,69; 29-10,99; 39-5,22; 
40-1,13; M Zamboni Com. e Rep. de Prod. Alimentícios e Mercadorias em Geral 
EPP: 01-2,60; 10-5,09; 12-3,85; 14-4,61; 16-4,20; 26-6,55; 27-5,10; 28-3,26; 34-
1,76; 38-2,97; Mafurgel Comércio Ltda EPP: 15-9,88; 33-3,00; Martinuci Comércio e 
Representações de Produtos Alimentícios em Geral EIRELI EPP: 05-2,28; 06-2,31; 
08-2,24; 21-1,98; 30-1,78; 31-1,78; 32-1,78. Itens imprósperos: 17, 19, 23. Ainda 
de acordo com o parecer técnico, ficam desclassificados os itens das empresas: 
M Zamboni Comércio e Representações de Produtos Alimentícios e Mercadoria em 
Geral  EPP (itens 02, 41); Comercial Top Mix Ltda EPP (itens 20, 42); Nutricionale 
Comércio de Alimentos Ltda (itens 03, 35); Armazém 972 Importadora e Exportadora 
Ltda (item 25); Martinuci Comércio e Representações de Produtos Alimentícios em 
Geral EIRELI EPP (item 36), por não atender as exigências do termo de Referência. 

PREGÃO Nº 199/2016 (PMP 20134/2016) 
A autoridade superior homologou, em 18/10/2016, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais de borracharia”, em favor da 
empresas: Ferrarini Comércio de Peças para Tratores Ltda EPP, o item 01 no valor 
total de R$ 215,80; e Mundial Pneus de Itabera EIRELI EPP, os itens 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, no valor total de R$ 7.017,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 232/2016 (PMP 26035/2016) 
A autoridade superior homologou, em 18/10/2016, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisição de insulinas por um período de 12 meses”, 
em favor da empresa Dakfilm Comercial Ltda, o item 01, no valor unitário de R$ 
87,26. Item deserto: 02. 

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO Nº 196/2016 (PMP 20130/2016) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 19/10/2016, 
fracassada a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na 
realização de exames de eletroneuromiografia, pelo período de 12 meses”. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO Nº 240/2016 (PMP 26292/2016) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 21/10/2016, 
deserta a licitação supra, que cuida de “aquisição de cremes fitoterápicos para uso 
nas salas de curativos das Unidades Básicas de Saúde e Programa de Saúde da 
Família do Município, pelo período de 12 meses”. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 139/2016 (PMP 13979/2016) 
Foi firmado o contrato 204/2016, de 13/09/2016, para “aquisição de móveis e 
equipamentos hospitalares para estruturação da rede de sérvios de atenção básica 
de saúde, recurso de emenda parlamentar 29440011 – Vanderlei Siraque”, no valor 
de R$ 380,00, 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. 
Foi firmado também o contrato 206/2016, de 13/09/2016, para “aquisição de móveis 
e equipamentos hospitalares para estruturação da rede de sérvios de atenção básica 
de saúde, recurso de emenda parlamentar 29440011 – Vanderlei Siraque”, no valor 
de R$ 4.003,00, vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como gestora do 
contrato a Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa Noemia 
Silva dos Santos de Assis, o Sr Francisco Genesio Faria Galvão. 
Foi firmado ainda o contrato 216/2016, de 14/10/2016, para “aquisição de móveis e 
equipamentos hospitalares para estruturação da rede de sérvios de atenção básica 
de saúde, recurso de emenda parlamentar 29440011 – Vanderlei Siraque”, no valor 
de R$ 803,77, vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como gestora do 
contrato a Sra Maristela Luzia, e pela contratada, empresa Noemia Silva dos Santos 
de Assis, o Sr Francisco Genesio Faria Galvão. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 147/2012 (PMP 15297/2012) 
Foi firmado o aditamento 02/2016, de 05/10/2016, ao contrato 145/2012, que 
cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
atendimento pré-hospitalar em ambulância de suporte básico – tipo “b”, com 
equipe multiprofissional composta por telefonista, motorista e enfermeiro(a)”, para 
prorrogação até 21/06/2017. Assina pela contratante a Sra Sandra Maria Carneiro 
Tutihashi, e pela contratada, empresa Pronto Vida Emergências Médicas Ltda, o Sr 
Fabiano Bazzo da Silva. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESOCUPAÇÃO DE ÁREA VERDE NO 
LOTEAMENTO RESIDENCIAL ARARETAMA

CONTROLE SEP-001/2016

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica os ocupantes da área pública 
(área verde) do Loteamento Residencial Araretama, localizada entre a Avenida 
Nicanor Ramos Nogueira e a Rua Padre Luiz Garcia, contornada pelos fundos dos 
lotes das quadras H3 e H4, para promoverem a DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO 
das obras irregulares edificadas no local, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após 
a publicação dessa notificação, sob pena da aplicação das medidas administrativa 
através do poder de polícia do município.

Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2016

Engº José Francisco Fernandes
Respondendo pela Secretaria de Planejamento

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO

==============================================================

O Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba – FPMP, nos termos da 
Resolução FPMP nº 01, de 28/08/2014, homologada pelo Decreto Municipal nº 
5.117, de 03 de outubro de 2014, visando à atualização das informações cadastrais, 
CONVOCA a todos os servidores públicos estatutários inativos e pensionistas 
para realizar junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de 
Pindamonhangaba o RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO.
O recadastramento será realizado no período de 03 de novembro a 29 de dezembro 
de 2016.
O recadastramento é obrigatório e caso o segurado não o efetue dentro deste prazo, 
terá suspenso seus pagamentos até a efetiva regularização.
As devidas orientações e a ficha cadastral poderão ser obtidas no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Pindamonhangaba, 29 de setembro de 2016.

Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP

RESOLUÇÃO N. 001 DE 28 DE AGOSTO DE 2014

Estabelece normas para o recadastramento geral 
e obrigatório dos servidores inativos e 
pensionistas do Regime Próprio de Previdência 
Social - RPPS do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba - FPMP.  

SIDERVAN LUIZ ALVES, Superintendente do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba - FPMP, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n. 001, de 19 de janeiro de 2004,  

CONSIDERANDO a necessidade de atualização das informações cadastrais 
dos servidores inativos e beneficiários pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência 
Social do Município de Pindamonhangaba; 

CONSIDERANDO que a manutenção atualizada da base de informações 
cadastrais, além de imperativo legal, permite maior precisão nas reavaliações atuariais; 

CONSIDERANDO a necessidade de verificar possíveis inconsistências de 
pagamento na folha do Fundo de Previdência; 

CONSIDERANDO que o artigo 9º e seu inciso II da Lei Federal n. 10.887, 
de 18 de junho de 2004, exige que as unidades gestoras do RPPS realizem recenseamento 
previdenciário periodicamente, abrangendo todos os servidores inativos e pensionistas do 
respectivo regime, e 

CONSIDERANDO que as regras para o recadastramento dos servidores 
inativos e pensionistas, foram aprovadas pelo Conselho Administrativo do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba, em sua 9ª reunião ordinária, 

RESOLVE: 

Art. 1°. O recadastramento dos servidores inativos e dos beneficiários 
pensionistas do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba, com o objetivo de 
atualizar o cadastro próprio do FPMP, será realizado com observância das regras constantes 
desta Resolução. 

Art. 2º. O recadastramento dos servidores inativos e dos beneficiários 
pensionistas será realizado anualmente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do 
Município de Pindamonhangaba (Serviço de Apoio ao Fundo de Previdência Municipal de 
Pindamonhangaba), de segunda a sexta-feira, no horário de expediente normal, obrigatoriamente 
entre os meses de novembro e dezembro.  

Art. 3º. Os servidores inativos e os beneficiários pensionistas deverão 
comparecer ao local do recadastramento mencionado no dispositivo anterior, munidos de 
documento de identidade atualizado com foto (RG, CTPS, Passaporte, CNH ou Registro de 
Conselho Profissional) e apresentar cópia dos seguintes documentos: 

I - comprovante do endereço residencial recente; 
II - certidão de nascimento dos filhos dependentes do servidor inativo, e  

III - comprovante de vínculo, se servidor inativo tiver dependente na 
qualidade de companheira.  

Parágrafo único. Nas situações de alteração do estado civil ou do endereço 
residencial, o beneficiário deverá apresentar o respectivo comprovante dentro do prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data da alteração. 

Art. 4º. O recadastramento do servidor inativo será realizado mediante o 
preenchimento e assinatura da Ficha Cadastral - Censo, que será previamente disponibilizada ao 
beneficiário, com base nos documentos apresentados e nas informações do servidor inativo e do 
beneficiário pensionista.  

Art. 5º. A habilitação ao beneficio previdenciário e o recadastramento anual 
será realizado diretamente pelo beneficiário, salvo em caso de justificada ausência, moléstia 
contagiosa ou impossibilidade de locomoção, impedimento por imposição legal ou judicial, 
hipóteses em que será representado por procurador constituído por instrumento público ou por 
advogado legalmente constituído. 

§ 1º. O representante, sendo procurador constituído por instrumento público 
ou por advogado legalmente constituído, deverá comprovar documentalmente e justificar o 
motivo da ausência do beneficiário. 

§ 2º O beneficiário incapaz e/ou menor, para fins de habilitação e 
recebimento do benefício previdenciário, deverá ser representado por seus pais, pelo tutor ou 
pelo curador. 

§ 3º O procurador do beneficiário deverá firmar, no ato do recadastramento, 
termo de responsabilidade, por meio do qual se comprometerá a comunicar o óbito do outorgante 
ou qualquer evento que possa extinguir o mandato ou determinar a perda do direito ao benefício 
previdenciário, sob pena de ser responsabilizado por omissão. 

§ 4º Os servidores inativos e os beneficiários pensionistas que residem em 
municípios distantes, o recadastramento será realizado mediante envio ao Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba, via serviço de entrega expressa, cópia autenticada dos 
documentos indicados nesta Resolução, uma foto 3x4 recente (com data expressa de no máximo 
de 30 dias), acompanhando de documento comprobatório de vida em direito admitido, 
devidamente registrado em cartório. 

§ 5º Para validação do recadastramento apresentado nos dispositivos acima 
serão passíveis de análise pela comissão de recadastramento e censo do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba, constituída pelo Conselho de Administração. 

Art. 6º. Todas as taxas, custas, despesas cartoriais e postagens decorrentes 
das disposições desta Resolução ocorrerão por conta do servidor inativo e/ou pensionista. 

Art. 7°. Os servidores inativos e/ou pensionistas que não se recadastrarem, 
na época prevista nesta Resolução, terão suspensos os pagamentos dos proventos e/ou das 
pensões, benefícios esses que só serão restabelecidos após a regularização do recadastramento, 
consoante o determinado pela Lei Federal nº 11.720, de 20 de junho de 2008.  

Art. 8º. As regras previstas nesta Resolução para o recadastramento serão 
publicadas no Jornal Tribuna do Norte e Diário Oficial para sua ampla publicidade e 
conhecimento dos interessados.   

Art. 9°. As dúvidas oriundas do recadastramento e os casos omissos serão 
dirimidos pelo Conselho de Administração do Fundo de Previdência Municipal de 
Pindamonhangaba. 

Art. 10º. É dever do beneficiário manter seus dados atualizados junto ao 
Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba, a qualquer tempo, independentemente do 
recadastramento anual obrigatório de que trata esta Resolução. 

Art. 11º. Esta Resolução entrará em vigor nesta data.  

Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2014. 

Sidervan Luiz Alves 
Superintendente  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.964, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Denomina uma via pública no Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de 
GERALDO ALVES DE AZEVEDO.
(Projeto de Lei nº 105/2016, de autoria do Vereador Martim Cesar)
Dr. 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. l° Fica denominada de GERALDO ALVES DE AZEVEDO, a rua 09 do Loteamento 
Residencial e Comercial Flamboyant.
Art. 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18  de outubro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.965, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Denomina uma via pública no Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de 
AZIZ MOURAD BOULOS.
(Projeto de Lei nº 104/2016, de autoria do Vereador Professor Eric de Oliveira e do 
Vereador Martim César)
Dr. 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. l° Fica denominada de AZIZ MOURAD BOULOS, a Rua 08 do Loteamento 
Residencial e Comercial Flamboyant.
Art. 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18  de outubro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.966, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Denomina uma via pública no Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de 
MARIA JUNHO DE ARAUJO.
(Projeto de Lei nº 103/2016, de autoria do Vereador Martim César)
Dr. 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. l° Fica denominada de MARIA JUNHO DE ARAUJO, a Rua 07 do Loteamento 
Residencial e Comercial Flamboyant.
Art. 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18  de outubro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.970, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016.
Denomina uma via pública no Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de 
BRAZILIA RODOLPHO DE MOURA.
(Projeto de Lei nº 99/2016, de autoria do Vereador Martim César)
Dr. 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. l° Fica denominada de BRAZILIA RODOLPHO DE MOURA, a Rua 03 do 
Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant.
Art. 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18  de outubro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.714, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Carolina Florenca Marcondes 
de Souza, Escrituraria, para responder interinamente pela Assessoria Técnica 
Legislativa, sem prejuízo de suas atribuições, durante o período em que a Assessora 
Técnica Legislativa Sra. Viviane Aparecida Lopes Monteiro, encontrar-se em férias 
de 10 a 29 de outubro de 2016
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
10 de outubro de 2016.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de outubro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.719, DE 24 DE OUTUB RO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve EXONERAR os senhores a seguir indicados dos empregos de 
provimento em comissão, a partir de 26 de outubro de 2016:

- Adilson Rodrigues 
  Gerente de Obras

- Adriano Moreira dos Santos
  Supervisor de Equipe

- Alexandre Luis de Paula Castro
  Diretor do Departamento de Lazer

- Anderson Luis de Jesus
  Coordenador de Praças Esportivas

- Antonio Carlos Ferreira de Carvalho
  Administrador Regional

- Daniel Vilela Ribeiro 
Assessor Administrativo do Museu 
Histórico Pedagógico “Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina” 

- Edson Henrique dos Santos
   Diretor do Departamento de Trânsito 

- Elisete Gonçalves
  Diretora do Departamento de Governo

- Gastão José Schmidt
  Gerente

- Hélio de Paiva Reis
  Chefe do Setor de Coordenação e 
Educação do Trânsito

- Jânio Rodrigues
  Coordenador de Praças Esportivas

- José Elias de Castro Neto
  Assessor Técnico em Turismo

- Juliana Rosa Pereira
  Chefe de Cerimonial

- Karina Vivian Godoy de Campos 
Chefe de Atendimento Social

- Michel Cassiano Fernandes
  Assessor Técnico de Agricultura

- Paula Prado Galvão Cesar
  Coordenadora de Projetos Sociais

- Paulo Antonio Ribeiro
  Chefe da Guarda Municipal

- Rosemeire Celeste da Silva
Diretor do Departamento de Obras e 
Serviços de Moreira César

Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
Pindamonhangaba, 24  de outubro de 
2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

 Registrada e Publicada na Secretaria 
de Assuntos Jurídicos, em 24 de 
outubro de 2016. 
Rodrigo Antonio Possebon Caetano

Respondendo pela Secretária de 
Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.968, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve 
designar a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.760, de 25 de janeiro 
de 2016, para dar continuidade à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 
027/2015, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 03 de agosto de 
2016, sejam concluídos os trabalhos da Comissão.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 08 de junho de 
2016.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2016..

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de setembro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.993, DE 21 DE SETEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, nos termos do 
Memorando nº. 1531/2016 –DRH/ Serviço de Procedimentos Disciplinares, o prazo 
para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 009/2016, comissão 
constituída pela Portaria Interna nº. 9.896, de 29 de junho de 2016, para apurar fatos 
relatados nos termos do Processo Interno nº 18391/2016. 
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 20 de setembro 
de 2016.
Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 21 de setembro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.994, DE 22 DE SETEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, nos termos 
do Memorando nº. 1524/22016 –DRH/ Serviço de Procedimentos Disciplinares, o 
prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 012/2016, comissão 
constituída pela Portaria Interna nº. 9.894, de 22 de junho de 2016, para apurar 
inassiduidade habitual de Servidor. 
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 20 de setembro 
de 2016.
Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de setembro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.003, DE 06 DE OUTUBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados a partir 
de 09 de outubro de 2016, nos termos do Memorando nº. 1375/2016 – DRH/Serviço 
de Procedimentos Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 001/2016, comissão constituída pela Portaria Interna nº. 9.750, de 
13 de janeiro de 2016, retificada pela Portaria Interna nº 9.793, de 04 de março de 
2016, para apurar inassiduidade habitual de servidora, conforme Processo Interno 
nº 34.248/2014. 
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 06 de outubro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.720, DE 24 DE OUTUB RO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve Cessar a designação do Sr. João Gonçalves de Oliveira,  para a 
função de Gerente de Unidade a partir de 26 de outubro de 2016. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de outubro de 
2016. 

Rodrigo Antonio Possebon Caetano
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
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ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Uma matéria en-
contrada em frag-

mentos de um exemplar 
da edição de 22/11/1908 
do extinto jornal local Fo-
lha do Norte, serve nos 
de fonte para registrar a 
participação italiana na 
comunidade da Pindamo-
nhangaba de antigamente. 
Com o título “Margherita 
di Savoia”, o mencionado 
periódico pindamonhan-
gabense registrava, 108 
anos, um evento em ho-
menagem à rainha italia-
na Margarida de Saboia. 
Um festivo acontecimento 
promovido por uma enti-
dade denominada  Socie-
dade Italiana de Benefi -
cência e Mútuo Socorro 
Margherita de Savoia.

O evento...
A festa aconteceu na 

noite do dia 19 de novem-
bro de 1908, no salão da 
mencionada Sociedade 
que, conforme registrou o 
redator da Folha do Norte, 
encontrava-se “ricamen-
te enfeitado com rama-
lhetes, festões, escudos e 
bandeiras de todas as na-
ções”. A abertura da ses-
são coube ao presidente 
da Sociedade Margarita di 
Savoia, João Batista Goffi  . 
Em seguida, foi feita a lei-
tura de um ofício enviado 
pelo agente consular da 
Itália em Taubaté, Cava-
lheiro R. Santore, que se-
ria homenageado com o 
cargo de vice-presidente 
honorário da Sociedade, 
mas não pode comparecer 
por motivo de moléstia. 

Seguindo a progra-
mação festiva, foram en-
tregues diplomas e dis-
tintivos da Sociedade a 
Joaquim Bello do Amo-
rim (sócio benemérito) e 
Alfredo Machado (orador 
ofi cial), cabendo ao pa-
dre Angelo Gazza fazer a 
saudação aos novos asso-
ciados. Depois, ao som do 
Hino Italiano, as senhori-
tas Arminda Goffi   e Maria 
José Taddei descerraram 
“a cortina tricolor que 
cobria a efígie da excel-
sa Rainha”. Foi quando, 
estando com a palavra, o 
orador ofi cial Alfredo Ma-
chado “enalteceu as qua-
lidades da augusta rainha 
mãe dos italianos”, Mar-
gherita de Savoia, cujo 
retrato, “enquadrado em 
rica moldura era encima-
do por uma grande estre-
la, rodeado de margari-
das multicores e ladeado 
pelas bandeiras brasileira 
e italiana”,   notando-se  
ainda “as bandeiras pau-
lista, francesa, espanhola, 
norte-americana, turca, 
alemã, inglesa, russa e ou-
tras.” O retrato trazia a se-
guinte dedicatória escrita  
pela própria rainha: “Alla 
Societá Italiana de Bene-
fi cenza e Mutuo Soccorro 
Margherita di Savoia in 
Pindamonhangaba.

Margherita
Stupinige, 10 Luglio 

1908.” 
Diante do retrato da 

rainha, o orador Alfredo 
Machado ainda pediu à 

A Sociedade Italiana Margherita de Savoia

colonia italiana de Pin-
damonhangaba que “...
debaixo daquele augus-
to patronato, marchasse 
sempre desassombrada 
no desempenho de sua ár-
dua missão de fazer bene-
fícios”.

Conta o redator da Fo-
lha do Norte que em dado 
momento a solenidade foi 
interrompida e todos se 
dirigiram até as janelas 
para observar  a subida 
de um grande balão onde 
estava escrito “Salve 20 de 
novembro”. E o tal balão  
“serenamente deslizou se-
guindo rumo Norte, sendo 
nesse momento queimada 
uma bateria de 21 tiros”. 

Sobre o 20 de novem-
bro gravado no balão, 
encontramos em pesqui-
sa na Wikipédia,  que se 
tratava da data de aniver-
sário da rainha Marghe-
rita, nascida em Turim 
em 20/11/1851, portanto 
completava 57 anos. Na 
realidade, naquele tempo 
fazia já oito anos que Mar-
gherita havia deixado o 
trono, pois com a morte de 
seu marido Umberto I, as-
sassinado em  29/7/1900,  
assumira  seu fi lho Vítor 
Emanuel III. Foi quando 
Margherita teve que se 
adaptar ao título de Rai-
nha-mãe, passando a se 
dedicar às atividades fi -
lantrópicas, à arte e à cul-
tura, incentivando artistas 
e escritores a fundarem 
suas instituições culturais.

Retornando ao even-
to pindamonhangabense 

daquela noite, a sessão 
foi reaberta com o padre 
Ângelo Gazza saudando 
as seguintes autorida-
des: juiz de direito, Dr. 
Eduardo Campos Maia; 
vice-presidente da Câma-
ra, Dr. Ayres Bastos,  e o 
delegado de polícia, Dr. 
Eduardo Paes de Barros. 
Saudações que foram es-
tendidas aos representan-
tes das diversas colonias e 
demais convidados.

Em sua fala, o consócio 
Basílio Vellutini aprovei-
tou a oportunidade para 
fazer um apelo: que as de-
mais colônias estrangeiras 
de Pinda também organi-
zassem suas respectivas 
sociedades benefi centes.

Cidadãos presentes
Um fato interessante, 

pois diz respeito a sobre-
nomes de antigos pin-
damonhangabenses, a 
maioria ligados ao comér-
cio local, foi a relação de 
pessoas presentes àquele 
evento. Começando pela 
divulgação dos membros 
da diretoria da Sociedade 
Margherita: presidente 
- João Batista Goffi  ; vice 
- Antonio Giorgio; secre-
tário - Pietro Amadeí; vi-
ce-secretário - Roberto 
Vellutini; tesoureiro - Ba-
sílio Vellutini; vice-tesou-
reiro - Felício Paschoal; 
conselheiros - Salvador 
Amadei, Carmello d’Anna, 
Biaggio Soriani, Nicolau 
Lencioni e Luigi Taddei; 
orador ofi cial - Alfredo 
Machado; sócios benemé-

ritos - Dr. Bello do Amo-
rim, Dr. Martins Fontes e 
professor Pedro Silva;  só-
cios - padre Ângelo Ario-
dantes Gazza, Giuseppe 
Vellutini, Carlos Biscardi, 
Ângelo Zan, Braz de Gou-
vêa Giudice, Luiz Giorgio, 
Luiz Ferrari, Caetano An-
dreolli, Urbano Biaggioni 
e Giuseppe Lapomo.

Mencionados também 
os representantes das  co-
lônias estrangeiras, sendo 
a portuguesa representa-
da pelo tenente-coronel 
Antonio Fernandes Gon-
diães; a francesa  por Jú-
lio Correard, e a síria por 
Alexandre Muassab.

Completando a lista 
das pessoas que participa-
ram daquela festa em ho-
menagem à rainha Mar-
gherita, consta na matéria 
do jornal FN (que cobria 
o acontecimento com seu 
gerente, Ramiro Salgado) 
os cidadãos: José Montei-
ro Salgado (procurador da 
Câmara), representando 
o prefeito dr. Benjamin 
Pinheiro; professor Eu-
rípedes Braga (diretor do 
Grupo Escolar Dr. Alfredo 
Pujol), José Martiniano 
Vieira de Ferraz (repre-
sentando o Clube Literá-
rio).

E também: coronel 
José Francisco Homem de 
Mello, João Romeu Gof-
fi , padre Antonio Biscar-
di, Raphael Giorgio, José 
Paschoal, Benedicto Im-
mediato, Luiz Tadei Filho, 
Renato Goffi  , José Gior-
gio, Luiz Giorgio e Alípio 

Albino Gomes; as senho-
ras: Dina Biggioni, Julieta 
Goffi   Braga, Cenira Goffi  , 
Maria Rosa Giorgio Vellu-
tini, Victalina Vellutini, 
Benedicta Martins Fontes, 
Arminda Goffi  , Maria José 
Taddei, Dozalina Amadei, 
Anna Maria Goffi  , Maria 
Cândida de Mello, Carlina 
de Mello Giorgio, Joana 
Soriani, Francisca Ginefre 
Giorgio, Carolina Ferrari e 
Henriqueta Goffi  . 

Esta comemoração 

contou com a animação 
da banda Euterpe, naque-
le tempo sob a regência 
do maestro João Antonio 
Romão. 

Na manhã seguinte, dia 
20 de novembro, às 8 ho-
ras, houve uma missa em 
ação de graça pelo aniver-
sário da rainha, celebrada 
pelo pároco padre Ângelo 
com a presença de todos 
os membros da Socieda-
de Margherita e de grande 
número de fi éis.

A PIZZA MARGHERITA
A história mais famosa relacionada com 

pizza é a da Rainha Margherita di Savoia. 
Durante o reinado da Margherita e do rei 
Umberto I (1878-1900) a pizza já era um prato 
bastante popular em Nápoles. Dizem que em 
1889, os reis da Itália foram visitar a cidade 
e resolveram provar a iguaria. O pizzaiolo, 
para homenagear a família real, escolheu uma 
receita que usava apenas ingredientes com as 
cores da bandeira da Itália recém unifi cada - 
branco (da farinha e da mussarela), vermelho 
(do tomate) e verde (do manjericão). Dizem 
que foi um sucesso e resolveu-se  homenagear a 
rainha dando o nome dela para a pizza

Margherita 
Maria Teresa 
Giovanna 
de Savoia 
nasceu  em 
Turim no dia 
20/11/1851. 
Foi a primeira 
rainha da 
Itália, como 
esposa de 
Umberto I de 
Saboia.  Morreu 
aos 75 anos, no 
dia 4 de janeiro 
de 1926, em 
Bordighera, 
também na 
Itália     

commons.wikimedia.org/wiki/File:Queen_Marghar

A PRINCESA QUE FISGA...
Se Pindamonhangaba já foi um lugar onde se 

faziam anzóis, continua sendo o lugar que fi sga. 
Fisga quando desperta um estranho fascínio 
naquele que (por alguma razão ou por nenhuma 
razão especial) “aporta nestas paragens” e sente 
uma vontade irresistível de fi car. Ficar até o 
último de seus dias e aqui ser sepultado. É uma 
fi sgada gostosa, fi sgada de uma princesa... da 
“Princesa do Norte”.

Ao longo da história, desde os tempos em que 
era Vila Imperial, tal magia vem ocorrendo. 
Até gente vinda de além mar, não logrou 
imunidade diante do encantamento. Temos 
exemplos de imigrantes de origem portuguesa, 
espanhola, italiana, japonesa, síria... que 
muito contribuíram com a comunidade, com 
o desenvolvimento do município. Chefes de 
família que adotando o Brasil como árvore da 
vida, foi Pindamonhangaba o bendito ramo 
onde se construiu o ninho para iniciar ou 
dar prosseguimento à criação da prole, dos 
fi lhos que se tornaram igualmente cidadãos 
produtivos e participantes.
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