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Festa de São
Judas Tadeu
começa hoje
A 33ª edição da festa em louvor a São Judas Tadeu começa
nesta sexta-feira (21), às 19 horas, com uma missa celebrada
pelo padre Tequinho, seguida
de quermesse e música ao vivo
com Ronaldo Baracho e Murilo
Galdino na quadra do Lar.
A programação segue até o
próximo domingo (30), sempre
às 19 horas, na quadra do Lar

PortalR3

com missa, seguida de quermesse. O frei Laércio, coordenador do Lar e Igreja São Judas
Tadeu, explicou que este ano o
tema da festa é ‘Desaﬁos Atuais do
Relacionamento Humano’. Ainda
segundo ele, além do cunho religioso, a festa possui o lado social,
pois o evento é familiar, destinado
a todos, tanto cristão como a população em geral.
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Frei Laércio e Frei Diego durante celebração de missa

Caminhada Rosa acontece no sábado
Uma das iniciativas sobre
conscientização do Outubro
Rosa acontece neste sábado
(22), com a Caminhada
Rosa, que terá concentração
na
praça
Monsenhor
Marcondes, às 9 horas.
A organização do evento
convida a todos a vestirem
rosa e participarem da
atividade.
No mesmo dia, a equipe
da Secretaria de Saúde da
Prefeitura estará no Largo
do Quartel, com muitas
atividades destinadas à
população.
O
encerramento
do
Outubro Rosa será na
quarta-feira (26), às 14
horas, no CEU das Artes, no
Vale das Acácias.
PÁGINA 3
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VIGILÂNCIA
SANITÁRIA E
CEREST TÊM
NOVA SEDE
A partir de segunda-feira, dia
24 de outubro, a Vigilância Sanitária e o Cerest vão exercer suas
atividades em nova sede, na rua
Laerte Machado Guimarães, 590
– São Benedito (antiga sede da
empresa Embras).
Em razão disto, as atividades
da Vigilância Sanitária estarão
suspensas nesta sexta-feira (21),
retornando aos trabalhos na segunda-feira (24).
O Cerest terá suas atividades
normalizadas na quarta-feira (26).
PREVISÃO DO TEMPO
SEXTA-FEIRA

20º
Caminhada é aberta à população, que deve usar camiseta rosa, preferencialmente

CHUVAS ISOLADAS. MUITAS NUVENS,
CURTOS PERÍODOS DE SOL

29º
UV 13
Fonte CPTEC/INPE

Governo libera R$ 620 mil extras para Santa Casa
O governador Geraldo Alckmin autorizou, na terça-feira (18), a liberação de recursos extras para Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, para fortalecimento das ações e serviços de assistência à saúde
prestada aos usuários do SUS na região. Serão repassados R$ 620 mil
para a aquisição de novos equipamentos: arco cirúrgico; desﬁbrilador e

CASTOLIRA E A MIL POR HORA
DECIDEM PRIMEIRONA NO DOMINGO
ESPORTES 8

cardioversor (centro de imagens); desﬁbrilador e cardioversor (UTI); sistema de ar comprimido com pistola para preparação e esterilização de
materiais; e sistema de climatização com controle de pressão positiva e
negativa de ambientes.
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Pouco, mas animador

Prisão de Eduardo
Cunha ‘broxou’
redução da taxa Selic

A

redução da taxa Selic de 14,25%
para 14% feita pelo Copom - Comitê de Política Monetária – do
BC – Banco Central – na quarta-feira (19)
tornou-se instantaneamente o principal
assunto econômicos do país nos últimos
meses. Só não foi mais comentada devido
à prisão do ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha.
Com isso, toda a imprensa virou o holofote para a decisão do juiz Sérgio Moro,
e a sociedade seguiu a onda e nem sequer
acompanhou a redução da Selic, sem reﬂetem sobre sua importância no dia a dia.
De qualquer maneira. Esta foi a primeira vez em quatro anos, que o BC baixou os
juros básicos da economia. A decisão, contudo, já era esperada pelos analistas ﬁnanceiros, que previam o corte dos juros a partir deste mês.
Em comunicado, o Copom informou que
a reversão da alta de preços de alimentos
ajudou a segurar a inﬂação de forma mais
favorável que o esperado. No entanto, o órgão apontou riscos para conter os preços,
como incertezas na aprovação de medidas
de ajuste ﬁscal e a possibilidade de que o
longo período de inﬂação acima do teto
da meta reforce a indexação da economia,
quando a inﬂação do passado é incorporada aos preços atuais.
A última vez em que a taxa tinha sido reduzida foi em outubro de 2012, quando o
Copom tinha cortado os juros de 7,5% para
7,25% ao ano. A taxa foi mantida nesse nível, o menor da história, até abril de 2013,
mas passou a ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em julho do
ano passado.
Da maneira como a economia vinha se
comportando, alguns especialistas, os mais
pessimistas em sua maioria, chegaram até
a fazer previsões catastróﬁcas de Selic a
30%, mas para o bem geral isso não ocorreu. Felizmente para nós, parece que o Governo vem, ao menos, sendo coerente em
suas decisões.
Ontem pela manhã, por exemplo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez
um auto-elogio ao aﬁrmar que a decisão sinaliza que o governo está no caminho certo
para trazer a inﬂação para o centro da meta
de 4,5%, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Meirelles ressaltou, ainda,
que foi uma decisão autônoma do BC.
Assim nem tanto né, Meirelles!!! Vamos
com prudência. Por partes, podemos aﬁrmar que vai ser muito difícil o governo conseguir reduzir a inﬂação para a meta dos
4,5%, mas como tem margem de tolerância
de 2 pontos, é até possível. Entretanto, ainda tem muita água para rolar.
Sobre a decisão ser automona do BC,
o que podíamos esperar? Ele, Meirelles, o
principal ministro do país é também o responsável pelo Banco Central e pelo Copom.
E, obviamente, todas suas decisões têm,
ainda que como orientação, viés político.
De qualquer maneira, valeu mesmo assim.

Fundação Dr. João Romeiro
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Equipe do Pega-Tudo chega
à região do Vila Prado
A equipe do Pega-tudo
está chegando aos bairros
Vila Prado, São Sebastião
e Parque São Domingos,
na segunda-feira (24). Até
quinta-feira (27), os moradores desses locais devem retirar todo o entulho
de seus quintais e depositar nas calçadas para que
a Prefeitura possa fazer o
recolhimento.
Todo o entulho depositado nas calçadas e terrenos fora do período do
Pega-tudo acarreta em
multa. A Prefeitura solicita o apoio da população
para que siga corretamente a programação do Pega-tudo e denuncie quem
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jogar lixo ou entulho em
locais não apropriados. O
disk denúncia é o 36445200.

O Pega-tudo é um
grande aliado da população na limpeza da cidade,
inclusive atua eliminando

criadouros do mosquito
Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

Estudantes podem consultar locais de prova do Enem
Os mais de 8,6 milhões
inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) 2016 já podem
consultar os locais de.
São mais de 16 mil pontos
de prova que vão receber
estudantes em todo país
nos dias 5 e 6 de novembro.
O Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável

pela aplicação do Enem,
encaminhará, por SMS e
email, um aviso aos inscritos de que os cartões de
conﬁrmação já podem ser
acessados.
“Estamos
adotando
todas as providências,
anunciando hoje o ensalamento - a identiﬁcação
de onde cada jovem e
cada cidadão deve se submeter à prova - e, ao mesmo tempo, consolidando

as medidas de segurança
para que ele possa transcorrer num clima de normalidade e de tranquilidade”, disse o ministro
da Educação, Mendonça
Filho, em vídeo gravado
para o Portal do Planalto.
Mendonça Filho pediu
bom senso de manifestantes para que desocupem escolas e não prejudiquem a aplicação do
exame. Segundo ele, o

MEC registrou ocupações
em cerca de 1% dos locais
de prova, a maior parte
no Paraná.
“Eu apelo ao bom senso
para que esses estudantes
saiam desses locais para
que a gente possa garantir a oportunidade para
garantir a prova àqueles
estudantes que eventualmente poderiam ser prejudicados por conta desse
tipo de situação’.

Som da Terra

João Paulo
Ouverney

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista -

“...AMOR DA MINHA VIDA daqui até a eternidade nossos destinos foram traçados na
maternidade... Paixão cruel, desenfreada te trago mil rosas roubadas pra desculpar
minhas mentiras, minhas mancadas...” - Cazuza
ARENA 101 Pinda:29/10 (sábado) - Victor & Léo. 5/11 (sábado)
– Munhoz & Mariano.
BAR DO SANTISTA Pinda:Som ao vivo quarta e ﬁns de semana com ótimos artistas da cidade
e região.
BELO SOL Taubaté: 22/10 (sábado 21h) - Marquinho dos Teclados
e Diovane dos Teclados. Rua das
Amoreiras, perto do shopping novo.
BOTECO VINIL Pinda: 21/10
(sexta) – Chris Alves. 22/10 (sábado) – Ali. 23/10 (domingo) – H2A
Heron, Heitor e Amigos. Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, 1.075.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA
do Idoso (CCI) Pinda: Baile com
banda ao vivo todo sábado início
18h30. Sócios não pagam e não-sócios R$ 10.
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 22/10 (sábado) – Armandinho. Garanta já seu ingresso, acesse www.cervejariadogordo.com.
CHICK NA ROÇA Taubaté:
21/10 (sexta) – 2 palcos e 10 atrações. Banda Rodeio, Fernando &
Fabiano, Banda Arena, João Pedro
& Fabiano, KeryDim, Duran, Trio
Matrogrosso, Pralana, Josias Magrim, e Malastti& Mineiro. Estrada
do Barrero.
CLUBE DA VILA SÃO BENEDITO Pinda: Realiza bailes no
Recinto São Vito de Moreira César,
domingo às 20h. 23/10 – Residência Nova (de Guará). 30/10 – Bruno
&Hyago. Tel (12) 3642-2087.
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: 22/10 (sábado 23h) - Halloween. Renan & Juliana e banda. Elas
vip até meia noite. Dj Toni Balada.
Mulher free até meia noite. Tel (12)
3641-2424.
CLUBE DO LAZER Taubaté:Domingo – 23/10 - Coco Mambo.
Quarta-feira –19/10 - Alexandre
Vilela. 26/10 - Musical Bios. (12)
3633-5389.
ESTÂNCIA GAÚCHA Pinda:
22/10 (sábado) – Noite do Carro

Cheio, só paga estacionamento. Jonatas Santos, Banda Arena, Cadu
Santos e Sidney Lima. Via Dutra, km
101, ao lado do Arena.
ESTÂNCIA SERTANEJA Caçapava: 22/10 (sábado) - Os Marvados. 28/10 (sexta) – Bin Laden. Via
Dutra, Aparecida.
FERROVIÁRIA Pinda: SEXTAFEIRA - OUTUBRO:21/10 - Marrom
Sertanejo. 28 - Bruno & Hyago. Associado não paga, não associado
R$ 10 (mulher vip até 23h, depois
desse horário R$ 5).
FERROVIÁRIA Pinda: 19/11
(sábado 22h) – Retrô na Ferrô. Valério Cazuza e Banda Imortais. Djs
Adriano K e Serginho. Grandes sucessos dos anos 80 e 90. Os ingressos, que serão limitados, já estão a
venda no clube e Neto Jeans, preço
promocional para compra antecipada. Idade mínima 18 anos.
FESTA DE SÃO JUDAS TADEU Pinda: 21/10 (sexta) - Ronaldo Baracho & Murilo Galdino. 22/10
(sábado) - Raﬁnha Acústico. 23/10
(domingo) - Wagner Muzak. 28/10
(segunda-feira) - Banda Gold. 29/10
(terça) - Dedos e Línguas. 30/10
(quarta) - Gustavo & Gabriel.
FLÁVIA BORGES Agenda:
30/10 (domingo) – Espetinho & Cia.
Moreira César.
FORRÓ DO LÚCIO PAQUINHA “Creix” de Tremembé: 22/10
(sábado) – Trio Astro Rei.Tel. (12)
99602-9554 e 99110-0521.
MANGUERÃO Pinda: 21/10
(sexta 20h) – Bruno &Hyago. Ingresso R$ 10. Estacionamento gratuito.
ÓPERA MIX Pinda: 20/10
(quinta) – Vitor Peloggi. 21/10 (sexta) – Hungria. 22/10 (sábado) – Pagode dos Amigos. Sambaqui. 30/10
(domingo 16h) – Halloween Party
Teen. Dj Marcelo Boto e Dj Dede 3D.
Funk e black. Rua Luíza Marcondes
de Oliveira, 298, Alto do Cardoso.
PAINEIRAS COUNTRY CLUB
Pinda: 22/10 (sábado) – A Festa

Sandami. Dois ambientes: BAE e Djs
convidados, Nieri e Djs convidados.
Convites à venda. (12) 3642-4934 ,
(12) 3522-5356.
PINDABAR: Segunda Sertaneja com banda ao vivo. Quarta Sertaneja: Banda ao vivo. 21/10 - Sexta
– Roda de Samba. Grupo Bom Marra
de Pretinho. Domingo - Fabiano Magalhães convida.
POINT DA FAMÍLIA Pinda:
21/10 (sexta 19h) – Thiago Viana
Legião Urbana Cover. 22/10 (sábado
19h) – César Barbosa. 23/10 (domingo 19h) - Videokê.Bairro Santana (antigo Takô Makisushi).
PRAÇA DO CRUZEIRO – O
Retorno. Pinda: 19/11 (sábado das
15 às 22h). Reencontro de amigos
que frequentavam a Praça do Cruzeiro nas décadas de 70/80/90.
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 21/10 - Pedro Paulo e Alex. 1º
lote antecipado: Pista feminino: R$
30. Pista masculino: R$ 40. Área vip
unissex: R$ 60. 28/10 - Pedro Henrique & Matheus.
RECANTO CAIPIRA Pinda,
no Sindicato Rural: 22/10 (sábado)

EXPEDIENTE

- Marcos Henrique. 27/10 (quinta)
- Whashington dos Teclados. 29/10
(sábado) - Marrom Sertanejo.Tel.
(12) 99775-0389.
RESTAURANTE
COLMÉIA
Pinda: Almoço com música da melhor qualidade ao vivo todo domingo. Estrada do Ribeirão Grande.
RESTAURANTE E PESQUEIRO GABRIEL Pinda: 20/11 (domingo) – Churrasco fogo de chão.
Costela, frango, linguiça, carne de
porco, mandioca, arroz, salada e farofa. Música ao vivo com Leandro &
Mozart. R$ 25,00 antecipado e R$
30 na hora. Todo sábado e domingo
– Almoço cardápio variado. Pesqueiro de terça-feira a domingo a partir
das 8h. R$ 12 por quilo pescado.
Bairro das Campinas, após o viaduto
do bairro Cidade Nova.Telefone (12)
99651-7045.
VILA DOS OFICIAIS Pinda:
8/12 (sábado 21h) - De Volta para o
Futuro. Djs José Luiz, Marcelo Ratto
e Gu. Equié Dinossaurus. O melhor
dos anos 70/80/90. Ingressos R$ 25
só antecipados.
Divulgação

DESTAQUE DA SEMANA

INGRESSOS À VENDA PARA RETRÔ NA
FERRÔ DIA 19/11 COM VALÉRIO CAZUZA
O imortal Cazuza e as músicas que o
consagraram serão o grande destaque da
próxima Balada na Ferrô, que acontece
no próximo dia 19 de novembro na Associação Atlética Ferroviária, a partir das 22
horas. A balada será animada por Valério
Cazuza e Banda Os imortais. Presença
também dos Djs Adriano K (domingueiras da Ferroviária) e Serginho (Clube
Literário) em uma maravilhosa viagem ao
passado musical dos anos 80/90. Ingressos antecipados com desconto à venda
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no clube e Neto Jeans. Na
pista rolarão os melhores
sucessos do dance, rock
nacional e internacional.
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ESF Maricá realiza conscientização
sobre campanha Outubro Rosa
Divulgação

O grupo Bem-Viver de
caminhada do ESF Maricá realizou um evento de
conscientização sobre o
Outubro Rosa no Centro
Educacional Julio Nunes
da Mota, na quarta-feira
(19). O evento contou com
a participação das mulheres atendidas no posto de
saúde e com palestras sobre a saúde da mulher e a
importância do preventivo e da mamograﬁa.
Além das palestras, um
grupo de garotas se apresentou ao som da paródia
da música “Prepara”, da
cantora Anitta, feita em
2015 para a conscientização sobre Outubro Rosa.
As palestras falaram
sobre como deve ser feita

a manutenção da saúde
da mulher, tanto mental quanto psicológica e
os riscos que o câncer de
mama e colo de útero.
“É muito importante essa oportunidade
de aprendermos como
podemos nos prevenir
do câncer de mama. Todas as mulheres têm
que aprender mais sobre isso”, afirmou uma
das participantes, Maria
Aparecida.
Outro foco do evento
foi a valorização da mulher e seu papel na sociedade. Foi explicado sobre
a importância do amor
próprio e aceitação da
mulher com o seu corpo e
estilo de vida.

Palestra com a enfermeira
da ESF Maricá para
conscientização das
moradoras do bairro

Caminhada Rosa acontece no sábado
Ainda dentro da comemoração do Outubro
Rosa em Pindamonhangaba está marcada a Caminhada Rosa no sábado
(22), com concentração
na praça Monsenhor
Marcondes, às 9 horas.
A organização do evento
convida a todos a vesti-

rem rosa e participarem
da atividade.
No mesmo dia, a
equipe da Secretaria de
Saúde da Prefeitura estará no Largo do Quartel, com muitas ações de
saúde,
gratuitamente,
para a população.
O encerramento do

PINDA RECEBE
CONGRESSO
ODONTOLÓGICO
INTERNACIONAL
Até esta sexta-feira (21),
acontece no Campus Dutra
da Faculdade de Pindamonhangaba o IV Coip – Congresso Odontológico Internacional da cidade.
O evento, voltado para
dentistas e estudantes de
odontologia da instituição
de ensino teve início na
quarta-feira (19) e em sua
programação conta com
palestras de renomados
proﬁssionais do Brasil e do
exterior, além de uma feira
comercial com exposição
de produtos; apresentação
de trabalhos cientíﬁcos,
entre outros.
Para o prof. Luís Otávio Palhari, presidente da
Funvic, “a transmissão
de um conhecimento de
qualidade faz parte de um
dos pilares da Faculdade
de Pindamonhangaba e

através de um Congresso
Internacional como este,
conseguimos levar um conhecimento mais amplo
e atual para todos nossos
acadêmicos e nossa região”. “O Coip é vital para
o crescimento de um curso
que tem se destacado regional e internacionalmente”, disse.
Neste primeiro dia, os
participantes
contaram
com o peruano especialista
em periodontia e implantodontia oral, prof. Msc. Dr.
Emil Correa Quispilaya,
que falou sobre Perio-Implante; o prof. especialista
Marcos Rabelo, que abordou o tema “Endodontia
Totalmente Mecanizada”
e prof. Dr. Rafael Magalhães, que falou sobre Endodontia Moderna: Inovações técnicas e conceitos.

CONFIRA ABAIXO A PROGRAMAÇÃO
Sexta às 12 horas – Cirurgia e Estética Dental– com o PHD Andréa
Guida, diretor da Universidade Civu Malta, na Itália
14 às 18 horas – Alternativas Ortopédicas do Tratamento da
Classe II – com profa. Especialista Márcia Mancusi
- Premiações e encerramento.
Mais informações no site coip.funvicpinda.org.br

Outubro Rosa será na
quarta-feira (26), às 14
horas, no CEU das Artes,
localizado no Vale das
Acácias.
Conscientização
continua
Além dessa programação, durante todo o
mês de outubro, em to-

das as Unidades Básicas
de Saúde e Estratégia de
Saúde da Família, estarão com solicitação de
mamograﬁa de rastreamento para todas as
mulheres acima de 40
anos, seguindo o protocolo do município.
Cada unidade estará

com uma programação
própria, voltada para a
mulher, durante todo o
mês. As pacientes poderão esclarecer suas
dúvidas e obter mais
informações nas unidades mais próximas de
sua casa, com a enfermeira da unidade.

O Outubro Rosa em
Pindamonhangaba
é
uma parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, Conselho
Municipal dos Direitos
da Mulher, Fundação
Universitária Vida Cristã
(Funvic) e Shopping Pátio Pinda.

Alckmin libera R$ 620 mil
extras para Santa Casa
O governador Geraldo Alckmin autorizou,
na terça-feira (18), a
liberação de recursos
extras para Santa Casa
de Misericórdia de Pindamonhangaba, visando o fortalecimento das
ações e serviços de assistência à saúde prestada aos usuários do
SUS (Sistema Único de
Saúde) na região.
Serão repassados R$
620 mil à entidade, por
meio da Secretaria de
Estado da Saúde, para
a aquisição de novos
equipamentos: arco cirúrgico; desﬁbrilador e
cardioversor (centro de
imagens); desﬁbrilador
e cardioversor (UTI);
sistema de ar comprimido com pistola para
preparação e esterilização de materiais; e
sistema de climatização
com controle de pressão
positiva e negativa de
ambientes.
“A disponibilização
destes recursos extras
reforça o compromisso
do Governo do Estado
de São Paulo com a en-
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A Secretaria já repassou mais de R$ 2,5 milhões, sendo o último
pagamento neste mês de outubro
tidade e complementa
todos os esforços que a
Secretaria tem tido para
manter a qualidade no
atendimento médico,
hospitalar e ambulatorial prestado à população”, aﬁrma David Uip,

secretário de Estado da
Saúde de São Paulo.
Além disso, por meio
de convênio com a Santa Casa de Pindamonhangaba, desde 2015,
a Secretaria já repassou
mais de R$ 2,5 milhões,

sendo o último pagamento neste mês de outubro.
Ainda estão em vigência convênios que
preveem o repasse de
mais de R$ 3,1 milhões
até o ano que vem.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.961, DE 21 DE SETEMBRO DE 2016.
Denomina uma rotatória de SELMA JACINTHO RIBEIRO LEITE
(Projeto de Lei nº 77/2016, de autoria do Vereador José Carlos Gomes - Cal)
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 denominado de SELMA JACINTHO RIBEIRO LEITE, o espaço livre (rotatória)
localizado na Rodovia Vereador Abel Fabricio Dias, depois do Posto Combustível Sete
Estrelas e da FATEC (sentido Pindamonhangaba X Moreira César).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
José Francisco Fernandes
Respondendo pela Secretaria de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 21 de setembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

21 de outubro de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO



 


































PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Departamento de Patrimonio Historico
Conforme Portaria Interna nº 9.754 de 13 de Janeiro de 2016, convocamos os senhores abaixo
relacionados a comparecem no horário, data e local indicados para realização de visita técnica.
Comissão de Monitoramento e Avaliação do Término do Restauro do Palacete 10 de Julho
































PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.959, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016.
Denomina de Praça da Bíblia, a praça localizada entre a Avenida dos Lírios e a Avenida das
Margaridas, no bairro Vale das Acácias.
(Projeto de Lei nº 87/2016, de autoria do Vereador José Carlos Gomes - Cal)
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 Praça da Bíblia, a praça localizada entre a Avenida dos Lírios e a
Avenida das Margaridas, no bairro Vale das Acácias.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2016.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 12 de setembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos



Preposto:
Eng.º Kennedy Flores Campos





Membros:
Arq. Daniel Vilela Ribeiro
Eng.º Marcos Antonio Guerrero
Eng.º Wandemir Francisco da Silveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO









Dia: 25 de Outubro de 2016
Horário: 14 horas (duração aproximada de 2 horas)
Local: Palacete 10 de Julho
Karina Lacorte Cesar
Diretora de Patrimônio HIstórico

















- CONDEMA -CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE




CONVOCAÇÃO - 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016



Compatibilização da Presidente do CONDEMA;
Projeto da AGEVAP;
Mata Ciliar na margem do Rio Paraíba;
Legislação para loteamento de área rural;
Lei de criação do CONDEMA;
Criação do Comitê das Águas de Pindamonhangaba.





Dia: 25/10/2016 (terça-feira)
Horário: 14:00 hs (quatorze horas)
Primeira chamada: 14:00
Segunda chamada: 14:15
Local: Auditório da Prefeitura Municipal
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, no 1400

 







           
            













































Comunicamos que a licitação supra, que cuida de “Aquisição de mobiliários de cine teatro,
mobiliários para biblioteca, tele centro, destinados á montagem do CEU (Centro de Artes e
Esportes Unificado) de Pindamonhangaba-SP, e Mobiliários para o CRAS (Centro de Referência
em Assistência Social)”, fica adiada sine-die, para análise da impugnação interposta pela empresa
Marf Vale Com. Repres. Moveis p/ Escritório Ltda, através do processo externo nº 28390 datado
em 19/10/2016.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 221/2016 (PMP 25651/2016)
A autoridade superior homologou, em 18/10/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra
que cuida de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços para realização de
capacitação e treinamento (cursos in company) PAIF”, em favor da empresa MRS da Silva & Cia
Ltda EPP, o item 01, no valor total de R$ 2.970,00.
PREGÃO Nº 229/2016 (PMP 25662/2016)
A autoridade superior homologou, em 14/10/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “aquisição de impressos para atender todas as unidades de saúde por um período
de 12 meses”, em favor das empresas: Bella’s Gráfica EIRELI ME, os itens 06, 10, 12, 19, no
valor total de R$ 13.406,00; Bel Print Formulários e serviços Gráficos Ltda ME, os itens 15, 21, no
valor total de R$ 7.172,00; Hélio Massaki Totizawa EPP, o item 07, no valor total de R$ 21.000,00;
José Augusto Fernandes Moreira ME, os itens 02, 03, 04, 05, 14, 16, 18, 20, no valor total de R$
10.027,00; Marquinhos Artes Gráficas Ltda EPP, o item 11, no valor total de R$ 26.940,00; Puccinelli
Gráfica e Editora Ltda ME, os itens 01, 08, 09, 13, no valor total de R$ 44.010,00; Wagner Luiz de
Aquino Gráfica ME, o item 17, no valor total de R$ 35.700,00.
*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***
PREGÃO Nº 228/2016 (PMP 25660/2016)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 17/10/2016, fracassada a
licitação supra que cuida de “aquisição de botina para a guarda municipal de Pindamonhangaba”.

 















*** ADIAMENTO ***









PREGÃO Nº 218/2016 (PMP 38032/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.974, DE 13 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 9.774, de 23 de fevereiro de 2016, para dar continuidade
à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 028/2015, para que no prazo de 90 (noventa)
dias, contados de 06 de setembro de 2016, sejam concluídos os trabalhos da Comissão.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 06 de setembro de 2016.
Pindamonhangaba, 13 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 13 de setembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretário de Assuntos Jurídicos





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.973, DE 06 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, contados a partir de 20 de setembro de
2016, nos termos do Memorando nº 1479/2016 – DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares,
o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 011/2016, comissão constituída
pela Portaria Interna nº 9.920, de 18 de julho de 2016.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 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 06 de setembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretário de Assuntos Jurídicos



Adriana Alexandrina Nogueira
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.962, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016.
Denomina uma rotatória de ALFREDO DA PALMA RODRIGUES
(Projeto de Lei nº 80/2016, de autoria do Vereador José Carlos Gomes- Cal)
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 denominado de ALFREDO DA PALMA RODRIGUES, o espaço livre (rotatória)
localizado na Rodovia Vereador Abel Fabricio Dias, entre o Loteamento Vila São Benedito
(Vila Cícero Prado)- Rua Guilherme Nicoletti e o Loteamento Terra dos Ipês (sentido
Pindamonhangaba X Moreira César).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 28 de setembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 28 de setembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

LEI Nº 5.960, DE 21 DE SETEMBRO DE 2016.
Revoga a Lei nº 4.875, de 30 de outubro de 2008.
(Projeto de Lei nº 91/2016, de autoria do Vereador José Carlos Gomes- Cal).
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 revogada a Lei Municipal nº 4.875, de 30 de outubro de 2008, que “Denomina uma via
pública do município no Loteamento Primavera- Vila São José- Distrito de Moreira César”.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2016.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
José Francisco Fernandes - Respondendo pela Secretaria de Planejamento
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 21 de setembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos



Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local
abaixo, para a realização da “8ª Reunião ordinária de 2016”, cuja pauta vem a seguir:
•
•
•
•
•
•

LEI Nº 5.958, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016.
Denomina uma rotatória de JOÃO GERALDO DOS SANTOS ( João do Armazém)
(Projeto de Lei nº 81/2016, de autoria do Vereador José Carlos Gomes - Cal)
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 denominado de JOÃO GERALDO DOS SANTOS (João do Armazém), o espaço livre
(rotatória) localizado na Rodovia Abel Fabricio Dias, entre o Loteamento Curuça e o Loteamento
Terra dos Ipês I – Setor Norte (sentido Pindamonhangaba X Moreira César).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2016.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 12 de setembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos















































































































































































































































RESOLVE:
Art. 1º Altera a Portaria Geral nº 4.648, de 1º de junho de 2016 no representante titular da Secretaria
de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, que passa a vigorar:
IIRepresentante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
Titular:
Adriano Zanotti – RG 23.083.909-5
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de
julho de 2016.
Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2016.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi - Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos






















PORTARIA GERAL Nº 4.693, DE 14 DE SETEMBRO DE 2016.
Altera a Portaria Geral nº 4.648, de 1º de junho de 2016, que institui a Comissão para
acompanhamento das atividades do convênio – Projeto Estadual do Leite “Viva Leite”.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,









PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO





















































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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

PORTARIA INTERNA Nº 9.972, DE 06 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 9.818, de 22 de março de 2016, para
dar continuidade à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2016, para que
no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 18 de setembro de 2016, sejam concluídos os
trabalhos da Comissão.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 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 06 de setembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretário de Assuntos Jurídicos




13ª Reunião Ordinária 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:




PAUTA

LICENÇA DA CETESB
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, PINDAMONHANGABASP, 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 -

DATA: 25 de Outubro 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.

T&T COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP, torna público que
requereu á Cetesb agência Taubaté a Renovação da LO nº 3003847, para fabricação
de pão de queijo congelado, sito à Estrada Particular Jardim Regina, nº 1120 - Bairro
Atanazio - Pindamonhangaba/SP.



- Abertura;
- Dia Nacional da Cultura;
- Recondução do Conselho;
- Apreciação de “Indicação de projeto de Lei nº4/2016 e nº5/2016 de autoria de
Osvaldo Macedo Negrão”;
- Informes.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

A reunião é aberta à população e todos estão convidados.

Controle 252/16 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao SR(a) JOSÉ BENEDITO ROSA, responsável
pelo imóvel situado a RUA WILSON PIRES CESAR Quadra 17, Lote 33 Bairro CIDADE JARDIM,
inscrito no município sob a sigla SO22.15.12.004.000, para que efetue a limpeza do referido
imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

Pindamonhangaba, 20 de Outubro de 2016.

Karina Lacorte Cesar
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

21 de outubro de 2016
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Variedades
Divulgação

Celebrações a
São Judas Tadeu
começam hoje

Imagem de São Juda Tadeu

A tradicional novena
que antecede a festa em
homenagem a São Judas
Tadeu começa nesta sexta-feira (21). O tema deste
ano é o ‘Desafios Atuais do
Relacionamento Humano’, pois, de acordo com o
frei Laércio, coordenador
do Lar e Igreja São Judas
Tadeu: “o homem vem
perdendo a capacidade de
se relacionar”.
Segundo o frei, a festa,
além do cunho religioso,
possui o lado social, pois
o evento é familiar, destinado a todos, tanto cristão
como para a população
em geral. “É uma forma
de arrecadar fundos, com
os quais a instituição se
mantém e auxilia os projetos sociais direcionados
às crianças”, acrescenta.
Um dos meios para a
arrecadação de fundos
à entidade é a gastrono-

mia, com diversas opções
como massas, panzzeroti,
sanduiches, truta, traíra,
churrasco, panqueca, comida mineira, bolinho de
bacalhau, pastel, doces,
nas barracas instaladas no
local além dos artesanatos.
A novidade deste ano é
que a procissão realizada
anualmente no dia 28 será
mudada para o último dia
de festa, domingo, dia 30.
(confira a programação ao
lado).
O Santo
Milhares de pessoas
homenagearão São Judas Tadeu, que tem o dia
comemorado em 28 de
outubro. O apóstolo de
Jesus escreveu a menor
carta do Novo Testamento a “Carta de Judas”,
alertando aos frequentadores da igreja sobre os
falsos profetas.
Ele é conhecido como o

advogado das causas perdidas ou difíceis de serem
resolvidas, devido relatos
de diversas pessoas ao redor do mundo, que tiveram seus pedidos por ele
atendidos.
São Judas Tadeu é representado segurando um machado, essa é uma referência
a maneira que foi morto.
Oração
São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo
e amigo de Jesus, o nome
do traidor é causa de serdes esquecido por muitos,
mas a Santa Igreja honravos e invoca-vos universalmente como padroeiro
de casos desesperados,
sem remédio. Intercedei
por mim que sou tão miserável pondo em prática,
eu vo-lo rogo, o privilégio
particular que vos é concedido a fim de trazer ajuda
pronta e visível onde isso

é quase impossível. Vinde valer-me nessa grande
necessidade para que eu
possa receber as consolações e socorros do Céu em
todas as minhas aflições,
necessidades e sofrimentos, particularmente (aqui
dizer a graça que deseja
obter) e que possa bendizer a Deus convosco e
todos os eleitos por toda
a eternidade. Eu vos prometo, bem aventurado
São Judas Tadeu, ter sempre presente esta grande
graça e não cessar de honra-vos, como meu especial e poderoso Padroeiro
e farei quanto possa para
espalhar a devoção para
convosco. Amém.
São Judas Tadeu, rogai
por nós e por todos os que
vos honram e vos invocam.
Rezar um Pai-Nosso,
uma Ave-maria e um Glória ao Pai.

Programação
Divulgação

21/10 – sexta-feira
19h – Missa - Coral Cefas - com padre Tequinho
Show: Ronaldo Baracho e Murilo Galdino
22/10 – sábado
19h – Missa - Ministério Unção Maior
Show: Rafinha Acústico
23/10 – domingo
19h – Missa sertaneja - Frei Laércio
Show: Wagner Muzak
24/10 – segunda-feira
19h – Missa - Padre Celso
Coral Santa Terezinha

Divulgação

25/10 – terça-feira
19h – Missa - Bispo Dom Carmo
Coral Joãozinho
26/10 – quarta-feira
19h – Missa - Padre Tiquinho
Jô e Serginho
27/10 – quinta-feira
19h – Missa - Padre Marcos
Paula
28/10 – sexta-feira
19h – Missa São Judas - Frei Laércio
Grupo do Davi Show Bola Gold

Divulgação

29/10 – sábado
19h – Missa das Crianças - Frei Diego e Pastorzinho de
Fátima
Show: Dedos e Línguas
30/10 – domingo
12h – Almoço Festivo
18h – Procissão
19h – Missa Afro - Frei Laércio e Comunidade Negra de
Lorena
Show: Gustavo e Gabriel

Entrada franca todos os dias
Praça de alimentação instalada na quadra coberta do Lar

Feira do Produtor Rural oferece produtos orgânicos

Feira faz parte do Programa “Feira do Produtor Rural” oferecido pelo
Sindicato Rural, em parceria com o Senar

A feira acontece todas
às quartas-feiras, das 17 às
21 horas, no Sindicato Rural de Pindamonhangaba.
O evento é uma oportunidade para quem gosta
de produtos de qualidade
e direto do produtor. A
Feira, que oferece produtos orgânicos, convencionais e artesanais, faz parte do Programa “Feira do
Produtor Rural” oferecido
pelo Sindicato Rural, em
parceria com o Senar. O
programa que visa a expansão do agronegócio
teve início em abril e é
realizado em sete módulos. De acordo com a facilitadora Dora Pedroso,
o curso leva em consideração a estrutura para a
comercialização dos mais
diversos produtos dispo-

níveis na propriedade rural.
Uma curiosidade da
feira e que a deixa ainda
mais charmosa são os estandes, que foram confeccionados pelos próprios
produtores,
utilizando
bambu. “A construção dos
estandes envolve o grupo
num trabalho coletivo que
estimula o senso de equipe e solidariedade, visto
que todos participam”, salienta Dora.
Para Cláudio Salgado
de Macedo, presidente do
Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural e
presidente da Apep – Associação dos Produtores
Ecológicos de Pindamonhangaba, a Feira de Produtores também é fruto de
um trabalho que começou

há 4 anos, com o primeiro
curso de olericultura orgânica do Sindicato Rural.
“A partir desse primeiro
curso, nos organizamos
criando a Associação e fomos em busca de nossos
certificados para oferecer
sempre o melhor ao consumidor”. De acordo com
Cláudio, hoje são 22 produtores certificados pelo
Ecocert.
Para a facilitadora o
primeiro dia da feira, foi
uma grata surpresa. “Vamos realizar um evento que possa divulgar e
comercializar produtos
frescos e saudáveis, bom
como se tornar referência na cidade, agregando
assim, novos participantes em cursos futuros”,
conclui.
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RESOLUÇÃO CMAS Nº 49 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016
DISPÕE

SOBRE

A

APROVAÇÃO

DE

PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR NOS
REPASSES DOS RECURSOS CONVENIADOS
NO ANO DE 2016/2017 DO FMAS.
O Conselho Municipal de Assistência Social, 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 as deliberações da 1ª reunião extraordinária conjunta,
realizada no dia 11 de outubro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a prorrogação de prazo por 3 (três) meses após a data do
vencimento e de valor dos convênios com as entidades que recebem repasse de
verba municipal e Federal, conforme tabela abaixo:
CONVÊNIOS COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017
numera
ção

entidade

verba

valor total

002/16

Associação de
Caridade Santa
Rita de Cássia

municipal

R$ 63.504,00

004/16

SOS

005/16

APAMEX

prazo a ser
prorrogado
vencimento (3 meses)

valor a ser
aditado

31/01/2017 30/04/2017 R$ 15.876,00

municipal R$ 116.537,40 31/01/2017 30/04/2017 R$ 29.134,35
municipal

R$ 22.327,20

31/01/2017 30/04/2017

R$ 5.581,80

006/16

Casa Transitória municipal R$ 116.751,60 31/01/2017 30/04/2017 R$ 29.187,90

007/16

projeto Crescer

municipal

R$ 31.915,80

31/01/2017 30/04/2017

R$ 7.978,95

008/16

Casa São
Francisco

municipal

R$ 20.512,80

31/01/2017 30/04/2017

R$ 5.128,20

009/16

Obra Padre Vita

municipal

R$ 45.914,40

31/01/2017 30/04/2017 R$ 11.478,60

010/16

São judas Tadeu municipal

R$ 76.960,80

31/01/2017 30/04/2017 R$ 19.240,20

Associação São
Travessa Rui
Barbosa, 37
– CentroR$
– Pindamonhangaba/SP
Fone: (12) 3642.7447
012/16
Gabriel
municipal
47.023,20 31/01/2017– 30/04/2017
R$ 11.755,80
013/16

Lar Irmã
Terezinha

cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

municipal R$ 162.227,87 31/01/2017 30/04/2017 R$ 40.556,99

014/16

Lar da Criança
Nova Esperança municipal R$ 201.698,00 31/01/2017 30/04/2017 R$ 50.424,49

15/16

IA3 Aprendiz na
empresa

16/16

IA3 Vem Ser

municipal

R$ 42.000,00

31/01/2017 30/04/2017 R$ 10.500,00

municipal R$ 123.480,00 31/01/2017 30/04/2017 R$ 30.870,00

CONVENIOS VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2017
numera
ção

prazo a ser
prorrogado
vencimento (3 meses)

valor a ser
aditado

entidade

verba

valor total

municipal

R$ 61.689,60

28/02/2017 31/05/2017 R$ 15.422,40

22/16

SOS
Associação
Cooperadores
Salesianos

municipal

R$
89.523,00

28/02/2017 31/05/2017 R$ 22.380,75

23/16

Associação
Cooperadores
Salesianos

municipal

R$
77.175,00

28/02/2017 31/05/2017 R$ 19.293,75

38/16

Cooperadores
Salesianos

municipal R$ 243.992,80 28/02/2017 31/05/2017 R$ 60.998,19

17/16

40/16

Francisca Inácio
Ribeiro
Municipal

R$ 18.307,80

28/02/2017 31/05/2017

R$ 4.576,95

41/16

APAE - bem
viver

46/16

Lar Irmã
Terezinha

Federal

R$ 32.358,36

28/02/2017 31/05/2017

47/16

Lar Irmã
Terezinha

Municipal

R$ 93.178,50

28/02/2017 31/05/2017 R$ 23.294,62

48/16

Liceu Coração
de Jesus

Municipal

R$ 97.902,00

28/02/2017 31/05/2017 R$ 24.475,50

49/16

CIMC - Moreira
César

Municipal

R$ 9.097,20

28/02/2017 31/05/2017

R$ 2.274,30

50/16

CIMC - Moreira
César

Federal

R$ 7.353,00

28/02/2017 31/05/2017

R$ 1.838,25

52/16

APAE

53/16

APAE

Federal

55/16

SOS

Municipal

R$ 50.638,50

28/02/2017 31/05/2017 R$ 12.659,62

59/16

CIMC - Conego
Nestor Vila Rica Municipal

R$ 6.400,80

28/02/2017 31/05/2017

R$ 1.600,13

61/16

CIMC - Conego
Nestor Vila Rica

R$ 25.089,96

28/02/2017 31/05/2017

R$ 6.272,49

municipal R$ 128.739,32 28/02/2017 31/05/2017 R$ 32.184,82
R$ 8.089,59

Municipal R$ 100.056,60 28/02/2017 31/05/2017 R$ 25.014,15
R$ 105.300,00 28/02/2017 31/05/2017 R$ 26.325,00

Travessa Rui Barbosa, 37 – Centro – Pindamonhangaba/SP – Fone: (12) 3642.7447
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
federal

AVISO AOS AMBULANTES – Natal /2016
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação
Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2016

SORTEIO de 80 (Oitenta) Vagas para o Natal /2016

DATA :
LOCAL:

(Quinta-feira)

Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

HORÁRIO:

Amauri Monteiro
Presidente do CMAS

17 de Novembro de 2016

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.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

cotidiano

POLÍCIA

Festil termina sábado com
espetáculo convidado e premiação
Divulgação

O 19º Festil – Festival de
Teatro Estudantil – termina
neste sábado (22), com a apresentação do espetáculo convidado “Alice no Subterrâneo”,
com os alunos do IA3 de Pinda, às 19 horas. Em seguida,
será realizada a cerimônia de
premiação dos destaques do
Festival.
Todas as apresentações do
Festil estão sendo realizadas
no Teatro Galpão, com espetáculos infantis, adultos e convidados. Nesta sexta-feira (21),
haverá quatro apresentações.
Os ingressos devem ser trocados por 1 litro de óleo ou 1 pacote de macarrão, na bilheteria
do teatro.
O Festil é uma realização da

Os ingressos devem ser trocados por 1 litro de óleo ou 1 pacote de
macarrão, na bilheteria do teatro
Escultural Escola de Teatro,
com apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do

PROGRAMAÇÃO 19º FESTIL
Festival de Teatro Estudantil
De 12 a 22 de Outubro

Sexta-feira (21)
10h – Espetáculo Infantil: Sonho de uma Noite
de Verão - Grupo de Teatro do CIL - São Paulo
15h – Espetáculo Infantil: Pom Pom Pom - O
Mistério do Reino Encantado - Centro Cultural
Sobrilá – Sabará - MG
20h – Espetáculo Adulto: “Bestialógicos
Humanos” Um Espetáculo Histórico Histérico Cia Teatral Êxodos Art’s - Tietê- SP
23h – Espetáculo convidado: Sonia - Teatro JNSão Vicente- SP
Sábado (22)
19h – Espetáculo convidado: Alice no
Subterrâneo - Cia Tesperiana – IA3 Pindamonhangaba-SP
Sinopses:
Dia 21 - 10h- SONHO DE UMA NOITE DE
VERÃO
Grupo Teatro do CIL- São Paulo- SP
Recomendada para maiores de 07 anos
No ano em que são comemorados os 400 anos
da morte de William Shakespeare, em várias
partes do mundo, diversas montagens de suas
peças são realizadas. Assim, trazemos a nossa
sincera homenagem àquele que foi o maior
dramaturgo de todos os tempos.

Departamento de Cultura, e diversos parceiros.
Mais informações podem

Nesta deliciosa comédia de Shakespeare,
misturam-se diversos personagens mágicos
como elfos e fadas, além de dois casais de
namorados, nobres e homens simples. Todos
são levados por diversas circunstâncias a
se encontrarem num bosque na cidade de
Atenas durante uma noite de verão. Lá, por
meio das atrapalhadas divertidas do elfo
Puck, os personagens vivem diversas histórias
engraçadas, nas quais o desfecho é alegre e
inusitado.
Dia 21 - 15h - POM POM POM- O
MISTÉRIO DO REINO ENCANTADO
Centro Cultural Sobrilá- Sabará -MG
Recomendação: Livre
Na porta do botequim algo terrível aconteceu:
quem será que o Rei matou? Embarque nessa
misteriosa aventura, com princesas, detetives
e estrelas de TV e desvende esse caso cheio de
magia no reino de Pom Pom Pom, um universo
criado a partir das cantigas de brincadeiras
com as mãos.
Dia 21 – 20h - BESTIALÓGICOS
HUMANOS- Um Espetáculo Histórico
Histérico
Cia Teatral Êxodos Art’s- Tietê- SP
Recomendada para maiores de 14 anos
É uma comédia inteligente contada por atores
que se transformam em diversos personagens
históricos; que aborda a evolução do homem
de forma crítica e reflexiva, questionando
e desmitificando seus grandes feitos e seus
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ser obtidas diretamente na
bilheteria do Teatro, ou pelo
telefone 3645-9090.

ídolos. A peça traz consigo um convite para a
reflexão, ocasionando o encontro do ator e do
espectador.
Dia 21 - 23h - SÔNIA
VENCEDOR DA CATEGORIA ADULTO 18º
FESTIL
TEATRO JN - São Vicente - SP
Recomendada para maiores de 14 anos
O espetáculo conta a história de uma
adolescente de 15 anos que, mesmo morta,
monta o quebra-cabeça de suas memórias e
reconstrói os acontecimentos de sua vida. Ela
procura a si própria e, nesta busca, reinventa
cada personagem que passou por sua vida.
Reinventa, inclusive, Sonia que é vivida por
vários fragmentos de si própria.
Dia 22 - 19h - Alice no Subterrâneo
Cia Tesperiana – IA3- Pindamonhangaba-SP
Recomendado para maiores de 14 anos
Alice é uma garota cheia de sonhos, incertezas
e insatisfações com seu cotidiano, e dúvidas
sobre um futuro almejado. Aspira a uma vida
diferente do que a família planeja para ela.
Na sua festa de aniversário de quinze anos,
revolta-se e vai buscar respostas que lhe
indiquem caminhos para o futuro idealizado.
Seguindo o personagem Coelho, ela adentra
ao subterrâneo do mundo do “País das
Maravilhas” com os personagens míticos
criados por Lewis Carroll e um cenário novo,
no qual passa por experiências ilícitas e uma
vivência misteriosa e arriscada.

Mesas e cadeiras
alugadas são
encontradas
em bar

Um comerciante de Pindamonhangaba registrou uma ocorrência, em que havia alugado 20
mesas e 80 cadeiras no último dia
5 de outubro, que foram entregues
na rua Atila Brotero de Assis, no
CDHU-Araretama, porém, elas
não foram devolvidas.
Em investigação, a polícia localizou as cadeiras e mesas em um
bar nas proximidades da avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso.
O produto, avaliado em R$ 2
mil, foi apreendido e restituído
para o legítimo proprietário.

Rapaz vê suspeito
que furtou
bicicleta e
informa à polícia
A vítima de um furto de bicicleta
que teria acontecido na manhã do
dia 7 de outubro, na avenida Monsenhor João José de Azevedo, Crispim,
viu o autor do delito na via pública e
comunicou à Polícia Militar.
Apresentado ao Plantão Policial o envolvido confessou o furto
e disse que praticou o crime por
estar alcoolizado.
Pela infração ele pode pegar
até 4 anos de prisão. O 1º DP encaminhará para a Vara Criminal
o Inquérito Policial concluído.

Cão furtado
é devolvido à
proprietária
Após investigação, o SIG
- Setor de Investigação Geral
identificou os autores do furto de
um cachorro no início da noite de
domingo (17), na rua Capitão Antonio Marcondes Homem de Melo,
no Mombaça.
Ocupantes de uma van teriam
colocado o cão no veículo e saído
com destino incerto.
Os autores poderão pegar até
4 anos de prisão. O animal foi
entregue à proprietária na terçafeira (18).
Divulgação

Fatec de Pinda abre as portas para a população
Cia São Paulo de Dança realiza
oficinas gratuitas em Pinda

P

ara fomentar
ainda mais a
cultura da cidade, Pindamonhangaba
recebe duas atividades
educativas da São Paulo Companhia de Dança (SPDC), no dia 27
de outubro, no Teatro
Galpão.
O evento começa às
19 horas, com o Bate-Papo sobre os bastidores da SPCD, com
a coordenadora de
Comunicação e Educativo da Companhia,
Marcela Benvegnu.
Após a conversa será
exibido o documentário Canteiro de Obras
2014, produzido pela
São Paulo Companhia
de Dança.
E, a partir das

20h30, o professor e
ensaiador Alfredo Ligabue ministrará uma
oficina de Balé Clássico, onde será possível
conhecer mais sobre
uma aula de dança
clássica.
Para participar, é
preciso ter mais de
12 anos e se inscrever
pelo emaileducativo@
spcd.com.br. As inscrições já estão abertas.
O Teatro Galpão fica
localizado na rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2.750 – Parque
das Nações.
Mais informações
poderão ser obtidas
no Departamento de
Cultura da Prefeitura,
pelos telefones: 36432690 e 3642-1080.

Trabalhos inovadores e troca
de experiências entre os estudantes e os visitantes. A Fatec
(Faculdade de Tecnologia), em
Pindamonhangaba, abre as portas, neste sábado (22), e oferece
exposições de trabalhos de estudantes, oferta de testes vocacionais, cursos gratuitos voltados
aos visitantes e atividades práticas.
Segundo a Fatec, a proposta
do evento é propiciar um ambiente de troca de experiências
entre futuros vestibulandos, veteranos e professores. Além disso, o evento vai divulgar processos seletivos para os estudantes
e informações sobre projetos
pedagógicos.
A Fatec é ligada à Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e tem o objetivo de formar
tecnólogos. Em todo o Estado, o
número de alunos matriculados
nos cursos de graduação tecnológica ultrapassa 77 mil.
Isenção
Estão abertas as inscrições
para os pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição do
vestibular da Fatec em todo esta-

do de São Paulo. O pedido deve
ser feito até as 15 horas do dia 26
de outubro pelo site da Fatec.
O valor da taxa de inscrição é
de R$ 75. O candidato deve ser
considerado socioeconomicamente carente, ter concluído o
Ensino Médio ou a Educação de
Jovens e Adultos (EJA), ter renda média máxima de R$ 1.320
por morador na residência ou
renda individual máxima no
mesmo valor, caso seja candidato independente.
Para ter direito à redução de
50% no valor da taxa de inscrição o candidato precisa ser estudante regularmente matriculado em curso pré-vestibular ou
em curso superior (nível de graduação ou pós-graduação) e ter
remuneração mensal inferior a
dois salários mínimos (R$1.760)
ou estar desempregado.
A documentação de isenção
-redução da taxa deve ser entregue nas Fatecs nos dias úteis
das 9 às 20 horas. A partir de
16 de novembro o resultado será
divulgado no site. As inscrições
para o processo seletivo começam nessa data e terminam dia
15 de dezembro.

Mulher é agredida
por adolescentes
no Maricá
A Polícia Militar de Pindamonhangaba, foi acionada para
atendimento de uma ocorrência
por volta das 19 horas de terça
feira (18), no bairro Maricá. Uma
mulher de 53 anos foi vítima de
socos e pontapés por dois menores, que no domingo (16) haviam
furtado o celular de seu filho, o
agredindo também.
Diante dos fatos, os policias
foram até a residência do jovem,
onde as vítimas, mãe e filho, reconheceram como autor do furto e
da agressão.
A vítima foi encaminhada ao
Pronto-Socorro Municipal onde
foi medicada e liberada.
Durante a efetivação da
ocorrência, o segundo menor, 17
anos, que participou dos crimes se
apresentou à delegacia.
Ambos foram apreendidos por
roubo e agressão e estão à disposição da Justiça.
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ESPORTES
Tribuna do Norte
CASTOLIRA E A MIL POR HORA
DECIDEM FUTEBOL NO DOMINGO
Castolira e A Mil Por Hora
decidem a Primeira Divisão do
Futebol neste domingo (23), às
10h30, no Morumbi Pindense.
Será o reencontro do goleiro Willian Pesadelo com seu
ex-clube, o A Mil Por Hora –

Divulgação

que tem o melhor ataque da
competição com 23 gols. Por
outro lado, o Castolira possui
o artilheiro do campeonato,
Ericke Afonso, que já marcou
sete gols.
A entrada é gratuita.

CAMPEONATO SÊNIOR 35

Cabral, presidente do
A Mil Por Hora

Atletas de Pinda
brilham no Campeonato Meninas se destacam
em Campeonato
Sudeste de Natação
Na última semana, a equipe
de natação de Pindamonhangaba participou do Campeonato
Sudeste de Clubes Mirim e Petiz de Natação – 2º Semestre,
Troféu Ivo da Silveira Lourenço,
que aconteceu no Parque Aquático do Fluminense Football
Club, no Rio de Janeiro.
A competição aconteceu entre os dias 13 e 16 de outubro
e contou com a participação de
clubes do Rio de Janeiro, São
Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Pinda participou com
três atletas e foi muito bem representada por eles.
José Guilherme Claro de Santana, da categoria mirim 1, conquistou o 7º lugar nos 50m nado peito,
prova que contou com 22 competidores; obteve o 7º lugar nos 50m
borboleta, com 11 nadadores e 15ª
colocação nos 200m livre, com 36
participantes. Com apenas 9 anos,
ele é o mais novo integrante do grupo de Pinda e aﬁrma que gostou do
resultado, mas que vai se empenhar para estar sempre melhor.

“Eu dei o meu melhor e acho
que eu também poderia ter nadado ainda melhor, mas eu gostei do resultado, foi bom. Eu
espero melhorar o meu tempo
para as próximas competições”,
disse.
Tarcísio Augusto de Alencar,
categoria petiz 2, ﬁnalizou a prova de 100m costas em 11º colocado entre 55 competidores; obteve a 12ª colocação nos 100m
livre, com 41 participantes e ﬁcou em 21º lugar nos 400m livre
com 66 nadadores.
“A competição é muito forte,
eu gostei dos meus resultados.
E eu estou me empenhando nos
treinos e melhorando para as
próximas competições”, contou
Tarcísio.
Diego Kauê dos Santos Nascimento, petiz 2, obteve a 6ª
colocação nos 100m nado peito,
prova contou com 41 participantes e ﬁcou em 21º lugar nos 50m
livre, entre 58 participantes e
24º lugar nos 200m livre entre
61 nadadores.

Três atletas de Pindamonhangaba que se destacaram

Divulgação

Divulgação

Brasileiro de Atletismo
No último ﬁm de
semana, a equipe de
Atletismo de Pindamonhangaba participou do Campeonato
Brasileiro de Atletismo
Sub 18, realizado pela
Confederação Brasileira de Atletismo,
em São Bernardo do
Campo.
Nesse campeonato
participam somente os
10 primeiros colocados de cada prova no
ranking brasileiro da
categoria, para representar seus respectivos
estados. Pinda teve três
atletas convocadas:
Ketiley Batista, Daniel-

le Salvador Ribeiro e
Thamires Evelin da Silva, que representaram
muito bem o Estado de
São Paulo.
Ketiley Batista conquistou a medalha de
bronze nos 100 metros
com barreira. Danielle
obteve a quinta colocação nos 100 metros
rasos, mesma colocação de Thamires no
salto em altura.
Na classiﬁcação
geral por estado, São
Paulo ﬁcou com o
primeiro lugar, com
40 medalhas, sendo 14
de ouro, 11 de prata e
outras 15 de bronze.

Pinda teve três atletas convocadas:
Ketiley Batista, Danielle Salvador e
Thamires Evelin da Silva

Ginastas obtêm medalhas em competição
No último sábado (15), a
equipe de ginástica artística de
Pindamonhangaba participou
da III Etapa Estadual do Troféu Liga, realizada na cidade de
Paulínia.
A competição contou com
100 atletas que realizaram as
provas de salto, paralelas assi-

métricas, trave de equilíbrio e
solo. O evento foi importante
para avaliar o nível técnico e
postural das ginastas.
Pinda esteve muito bem representada na competição de
individual geral, pelas ginastas
Annita Pain, Eduarda Vitor,
Gabriela Abdo, Julia Franco e

Maria Julia Basílio, que conquistaram medalha de ouro.
Giovanna Pena, Kauê Silva,
Paulo Soares e William Baptista, medalha de prata. Beatriz
Miranda e Maria Clara Barbosa trouxeram o bronze. No comando, o técnico Marcelo Ronconi e Monique Ellen.
Divulgação

O evento foi importante para avaliar o nível técnico e postural das ginastas

