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Vacinação
contra gripe
termina hoje
A Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira (10). As pessoas que
ainda não se imunizaram e que
fazem parte do grupo prioritário
devem procurar as unidades de
saúde da cidade, apresentando um
documento com foto.
Página 3

Ano 131 - Nº 8218 - R$ 1,00

Pinda terá show gratuito do
Art Popular neste sábado
O grupo de samba Art Popular se apresenta gratuitamente em Pindamonhangaba
neste sábado (11), a partir

das 19 horas, no pátio da
Prefeitura. A atração faz parte da Semana da Liberdade,
realizada pelo Sindicato dos

Metalúrgicos. Além do show,
outras atrações de conscientização, orientação, esportivas
e de lazer estão programadas

para até a segunda-feira (13).
Na manhã de sábado, haverá um ato público no centro.
Página 5
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Conferência
Municipal da
Cidade será
dia 15
Pinda realiza, no dia 15, a etapa
preparatória para a Conferência
Nacional das Cidades. A população
está convidada a participar.
Segundo Caderno

Moreira César
solicita saúde e
lazer
Moradores dos bairros Liberdade, CDHU e Pasin, em Moreira
César, participaram de reuniões
com a administração municipal na
última semana. Entre as solicitações feitas, a comunidade pede a
construção de unidade de saúde,
praça e local com pista de skate,
além de creche.
Segundo Caderno

Prefeitura
reabre escola
do Cerâmica
A escola municipal da comunidade do Cerâmica está sendo reaberta. As aulas regulares estão
previstas para 2014.
Página 3

Homem
esfaqueia
amigo por
causa de bebida
Página 4
previsão
do tempo
SEXTA-FEIRA - 10/5
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

13ºC
26ºC

SÁBADO - 11/5
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

15ºC
26ºC

DOMINGO - 12/5
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

15ºC
26ºC

SEGUNDA-FEIRA - 13/5
Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

16ºC
26ºC

CPTEC INPE

O Art Popular atraiu uma multidão em show realizado no dia 1º de maio, em Taubaté. Agora, a apresentação será em Pindamonhangaba

Dia das Mães promete 15%
de aumento no comércio

S

egunda data mais lucrativa do ano para o comércio, Dia das Mães deve aumentar as
vendas em cerca de 15% em relação a 2012. Roupas, eletrodomésticos e celulares
estão entre as opções mais procuradas.
Página 5

Movimento “esqueça um livro”
forma corrente de leitura
A iniciativa de um jornalista de Pinda pode colaborar muito para o incentivo à leitura. Uma
"corrente do bem" está sendo formada e todas as pessoas podem aderir. Basta ‘abandonar’
um livro em um local público para que outras pessoas o leiam e, em seguida, tenham o mesmo
gesto. Em seguida, basta relatar a experiência nas redes sociais.
Cultura e Lazer 8

Final de semana
terá futebol

Praça do Bosque
recebe teatro de rua

Sábado (11) e domingo (12) são dias de futebol em Pinda. Os torcedores
das equipes locais podem conferir as partidas dos campeonatos Amador,
Quarentão, Sub 17 e Sub 13 pelos campos da cidade.
Página 16

Pindamonhangaba recebe, neste sábado (11), a partir das 15 horas,
espetáculo gratuito de teatro de rua, na praça em frente ao centro
comunitário do Bosque.
Página 8

Odirley Pereira

Divulgação
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Editorial

Festa do Divino tem início nesta sexta-feira
Divulgação

Valorização da cultura
Pindamonhangaba é uma cidade que busca valorizar
os artistas locais. Mais do que isso, é uma cidade que está
mapeando esses artistas e suas mais variadas formas de
expressão.
Os setores responsáveis da administração municipal
estão recebendo, permanentemente, o cadastro dos artistas, visando identiﬁcar a produção cultural da cidade. E
mais do que identiﬁcar, conhecer as necessidades dessas
pessoas e dar oportunidades tanto de aprimorar suas técnicas como de apresentar seu trabalho.
Oportunidades que estão surgindo, só para citar algumas, como a realização dos workshops de dramaturgia em
abril e de dança contemporânea, agora em maio, além do
Mapa Cultural Paulista fase municipal e do Revelando Vale
do Paraíba. Os workshops foram idealizados para a reciclagem de conhecimento dos atores e bailarinos, por meio
de contato com proﬁssionais renomados e que têm muito a
acrescentar na formação dos nossos artistas.
Já o Mapa e o Revelando são oportunidades dos nossos artistas mostrarem o resultado de sua dedicação e talento.
A fase municipal do Mapa Cultural Paulista está aberta
a receber trabalhos em artes plásticas, desenho de humor,
fotograﬁa, vídeo, canto coral, música instrumental, conto,
poesia, crônica, dança e teatro. As apresentações municipais deﬁnirão os representantes da cidade na fase estadual e, de lá, sairão as melhores produções do estado de São
Paulo. Pindamonhangaba tem tradição e já teve diversos
artistas pindenses considerados os melhores dentre todas
as cidades que compõem nosso estado.
O Revelando Vale do Paraíba é também uma oportunidade, porém mais voltada para a cultura popular. Artesanato e culinária tradicionais, além de grupos de congada e
moçambique participam dessa mostra, que busca resgatar
a origem das nossas artes, os costumes e as tradições, de
demonstrações artísticas que vieram dos nossos antepassados. Essa é uma forma de valorizar e não deixar morrer
a essência da nossa cultura.
Além de todos os cursos, mostras, reuniões, existem
ainda os eventos culturais, que podem tanto ter a participação dos artistas locais, como de atrações renomadas, de
fora da cidade, visando inspirar a criatividade dos “fazedores de cultura”. Como a que acontece neste ﬁnal de semana, com a apresentação em praça pública de uma peça de
teatro de rua, de um grupo de Sergipe – grande oportunidade para essa troca de experiências e de tradições culturais.
Também já está marcada para o ﬁnal do próximo mês uma
atração circense no Araretama, um grupo de trapézio que
se apresentará gratuitamente para a população. Ambas as
atrações estão vindo para a cidade graças a uma parceria
entre o poder público e o governo estadual.
Todas essas iniciativas não teriam um por que se não
culminassem na apresentação dos artistas de nossa cidade. E isso vai acontecer a partir do próximo mês, por meio
de um novo projeto que está sendo desenvolvido, no qual
os bairros da cidade receberão apresentações de dança,
circo, teatro e música. É a oportunidade para os artistas de
Pinda se apresentarem para a própria cidade e também a
chance do despertar da comunidade para o fazer artístico.
Todas as formas de arte têm vez em Pindamonhangaba. As oportunidades são oferecidas. Cabe aos artistas se
organizarem e à população procurar a participação. As
portas estão abertas.

Datas Comemorativas
Veja o que se comemora hoje, dia 10
de maio, e nos dias seguintes:
10/5 – Dia do Guia de Turismo, Dia da Cavalaria, Dia do Campo.
11/5 – Dia das Comunicações Sociais, Dia da Integração do Telégrafo
no Brasil, Dia do Barbeiro.
12/5 – Dia das Mães, Dia do Enfermeiro, Dia da Policial Feminino.
13/5 – Dia da Abolição dos Escravos, Dia da Fraternidade Brasileira,
Dia do Chefe de Cozinham, Dia do Zootecnista, Dia da Estrada de
Rodagem , Dia do Automóvel, Dia do Mulato.
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Entre os dias 10 e 19 de maio,
a paróquia Nossa Senhora do Bom
Sucesso realiza a tradicional festa
do Divino Espírito Santo.
O evento, que ocorre anualmente, contará com diversas atividades em sua programação.

Todos os dias, a partir das 19
horas, serão celebradas missas.
Logo após, será realizada quermesse com bingo e música ao
vivo na praça Padre João de Faria
Fialho – Largo do Quartel. No dia
19, dia da festa, a primeira missa

acontecerá às 7 horas, seguida de
celebrações às 9 e às 11 horas.
No ﬁnal da tarde, às 17 horas,
terá início a procissão do Divino,
que culminará na missa festiva,
que encerra as comemorações
deste ano.

Pujol recebe exposição de Orquídeas
Igreja Matriz de Nossa
Senhora do Bom Sucesso

Feijoada
Beneﬁcente
na Apae de
Pinda
Foto ilustrativa

A Apae de Pindamonhangaba
realiza, no dia 19 de maio, a Feijoada Beneﬁcente, a partir do meio-dia. Na ocasião, haverá bebidas
e música ao vivo. Será opcional
comer no local ou levar o marmitex para casa. Haverá, ainda, o
serviço de entrega de marmitex. A
feijoada custa R$12 e acompanha
arroz, farofa e couve. Informações
e convites com antecedência no
(12) 3642-1900. A Apae ﬁca na rua
José de Oliveira, 55, Crispim.

Divulgação

A Assop – Associação
Orquidóﬁla de Pindamonhangaba vai promover neste
sábado (11), a I Mostra de
Orquídeas do Dia das Mães.
Será das 8 às 16 horas, no
estacionamento da EE Dr.
Alfredo Pujol. O evento terá
exposição de mais de 50
variedades da planta, além
de palestra e orientações de
cultivo.

Escolas estaduais recebem
apresentações de teatro
Seis escolas públicas da Rede
Estadual de Ensino em Pindamonhangaba receberão, a partir da
próxima semana, o projeto Machadiando, que apresenta a obra de
Machado de Assis a estudantes com
o objetivo de despertar o gosto pela
leitura. Desenvolvido pela a Cia. Paulista de Teatro, o espetáculo tem o
apoio da Gerdau e utiliza a narração
dramatizada, em que os atores são
narradores e personagens.

As apresentações serão realizadas nas próprias escolas em um
formato que mistura a contação de
história e o teatro, aproximando a
plateia e os atores.
No espetáculo, são apresentadas cenas de “Uma carta”, para
ilustrar como se dava a comunicação, “A carteira”, ao citar o dinheiro
da época, “Brincar com fogo”, para
mostrar um namoro do século 19 e
“Capítulo dos chapéus”, para falar

sobre o hábito de se usar o chapéu.
A primeira apresentação será na
quarta-feira (15), na EE Eunice Bueno, às16 e 19 horas. Na quinta-feira
(15), quem recebe a apresentação é
a EE Alzira Franco, às 19h30.
Também haverá apresentações
nos dias 21 e 22 de maio (EE Yolanda Bueno e EE Demétrio Badaró); 3 de junho (ETEC - EE Rubens
Zamith); e 4 e 5 de junho (ETEC
João Gomes Araujo).

Dia do Brincar será no ﬁnal do mês
O Dia Internacional do Brincar, instituído pela Unesco e
comemorado em centenas de cidades pelo mundo, será também
lembrado em Pindamonhangaba.
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação/Educarte
Brinquedoteca, promoverá um

dia especialmente voltado à
realização de brincadeiras educativas, onde pessoas de todas as
idades poderão participar. Será
no dia 25 de maio, na praça Monsenhor Marcondes, das 9 às 13
horas. Haverá cantinhos lúdicos,
brinquedos de encaixe, casa de

bonecas, pintura, jogos cooperativos, entre outras atividades, em
que pais e mães poderão brincar
com seus filhos. A atividade do
brincar é importante para estreitar
laços afetivos e estimular várias
habilidades, tanto em crianças
como em adultos e idosos.

munidade local para discutir diversos
temas ligados ao combate às drogas.
O objetivo foi sensibilizar a
população em prol de uma comu-

participação de cidadãos e representantes da comunidade para trabalharem na prevenção do uso de drogas
no município, discutiu, entre outros

Na ocasião, também foi debatida a participação do Coalizão na
Conferência Municipal de Saúde,
que acontecerá em junho.

Noite da Pizza
Beneﬁcente
Coalizão Pinda debate temas importantes
na Casa
O projeto Coalizão Comunitária nidade segura, saudável e livre das temas, a organização do 2º Fórum
Anti Drogas de Pindamonhangaba se drogas e da violência.
Municipal sobre Drogas e de um ﬂash
Transitória
reuniu, na sexta-feira (3), com a coO evento, que contou com a mob, pelo Comitê da Juventude.
Divulgação

Projeto da Eletrobrás
nas escolas municipais
A Casa Transitória Fabiano de
Cristo convida a população para
participar de mais uma Noite de
Pizza Beneﬁcente. A R$ 12,90, os
visitantes poderão optar por vários
sabores e contribuir com o trabalho
social desenvolvido pela entidade.
O evento será realizado neste sábado (11), a partir das 20 horas,
na sede da entidade (rua Guaratinguetá, 555, Crispim). Mais informações, 3642-6277.

“Pega Tudo”
estará no
Crispim
Na semana de 13 a 16 de maio,
o programa “Pega Tudo”, da Prefeitura de Pindamonhangaba, estará
percorrendo as ruas dos bairros
Crispim e Maria Emília. Nesta semana, a equipe esteve no Jardim
Mariana e no Mombaça I.
Com o “Pega Tudo”, a Prefeitura de Pinda disponibiliza para a
população um meio de se livrar de
entulhos sem sujar as ruas da cidade. A equipe é formada por funcionários da Secretaria de Obras, um
caminhão e uma retroescavadeira,
que passam a cada semana, por
um bairro da cidade.

Pindamonhangaba está participando do Procel, um programa
do Governo Federal, desenvolvido
por meio da Eletrobrás, que desenvolve projetos de conservação
de energia focados na mudança
de hábitos e na eﬁciência energética. Os gestores de 19 escolas
municipais, além do projeto de
Educação Ambiental Casa Verde,
estão passando por treinamento
do projeto “Boa Energia nas Escolas”. As aulas foram realizadas

na quinta-feira (9), e terminam
nesta sexta-feira (10), na sede da
Secretaria de Educação e Cultura
da Prefeitura. Os proﬁssionais estão recebendo orientações sobre
a importância do uso inteligente
da energia e da água, princípios,
proteção e cuidados com o meio
ambiente, entre outros temas. No
decorrer da aplicação do projeto
nas escolas, as unidades educacionais receberão uma unidade
móvel de ensino.

4ª Conferência Municipal da Cidade
Etapa preparatória para a

Dia 15 de maio de 2013, às 9 horas, no auditório da Prefeitura

Reunião para a composição da comissão
preparatória municipal

Exército
Brasileiro
abre vagas
para curso de
sargentos
Divulgação

O Exército Brasileiro abriu
mais de 1.300 vagas para o curso de formação de sargentos. O
concurso é destinado à admissão nas áreas de combatente/
logística, técnica/aviação, música e saúde.
Os interessados poderão efetuar a inscrição até o dia 8 de julho
pelo site www.esa.ensino.eb.br e
pagar a taxa no valor de R$ 70.
O cartão de conﬁrmação de
inscrição estará disponível a partir
do dia 3 de setembro. O concurso
é constituído por fases, a primeira
é de caráter eliminatório e classiﬁcatório, onde serão feitos os
exames intelectuais, valoração de
títulos, inspeção de saúde, exame
de aptidão física e exame de habilitação musical, para os candidatos da área música.
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Gestantes devem proteger os bebês contra a gripe
MARCOS CUBA
Termina nesta sexta-feira (10), a Campanha
Nacional de Vacinação
contra a Gripe. As imunizações tiveram início dia
15 de abril e seriam encerradas no dia 26, do mesmo
mês, mas o Ministério da
Saúde resolveu prorrogar
o prazo. Pindamonhangaba
disponibiliza a vacina em
todas as unidades de saúde
do município, basta procurar a mais próxima de casa
e apresentar um documento
com foto.
O objetivo é imunizar o
maior número possível de
gestantes, mulheres que ti-

veram ﬁlhos nos últimos 45
dias, crianças de seis meses
a menores de dois anos, idosos, proﬁssionais da área de
saúde, e gestantes, em qualquer período.
De acordo com o Ministério da Saúde, cada cidade
deve imunizar no mínimo
80% do grupo prioritário. Em
Pindamonhangaba devem ser
vacinadas mais de 22.600
pessoas, até o momento, já
procuraram um dos locais
para se proteger contra a gripe 19.625 indivíduos, o que
representa 86,75% do total.
Pindamonhangaba já atingiu a meta nos grupos de trabalhadores da área de saúde
João Carlos Ribeiro Salgado

Prefeito e deputado durante reunião, quinta-feira (2)

Célia Lima

e idosos. Quem ainda precisa
ir a uma das unidades de saúde são as gestantes, mulheres
que tiveram ﬁlhos nos últimos 45 dias e as crianças de
seis meses a menores de dois
anos.
De acordo com as informações da Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba, a
meta que foi atingida primeiro foi a dos trabalhadores da
área de saúde; em seguida,
dos idosos. Recentemente, as
metas de crianças e mulheres
que tiveram ﬁlhos nos últimos 45 dias também foram
batidas. As gestantes ainda
precisam procurar as unidades de saúde.

A população deve se conscientizar e procurar uma das unidades de saúde

Prefeitura pede instalação
da Net em bairros da cidade
JOÃO CARLOS
RIBEIRO SALGADO
Procurando atender a solicitação de moradores de diversos bairros da cidade que
reclamam da ausência dos
serviços de internet prestados pela empresa Net, a Prefeitura de Pindamonhangaba,
através da Secretaria de Relações Institucionais, recebeu

a visita de Julio César Anjos,
gerente de operações, responsável pelo setor de atendimento nas cidades de Pindamonhangaba, Taubaté e
Caçapava.
Anjos fez uma explanação
a respeito de uma recente expansão realizada pela empresa no município, passando
a atender a região do bairro

Araretama e uma grande área
do Distrito de Moreira César.
Ele ainda solicitou e adquiriu junto à Prefeitura um
mapa oﬁcial da cidade, com
o objetivo de realizar uma
melhor avaliação das localidades que ainda não são atendidas pela Net, e aﬁrmou que o
pedido será encaminhado para
a direção da empresa, em São

Paulo. “Quero salientar que
também é de nosso interesse
continuar expandindo nossos
serviços dentro do município e
agora, com essa determinação
do prefeito, vamos entrar em
contato com a nossa direção
em São Paulo e avaliar as reais condições de ampliar ainda
mais esse atendimento”, comentou o gerente.

Capez participa de Capina e roçada mantém a cidade limpa
reuniões na região

JOÃO CARLOS
RIBEIRO SALGADO
O deputado estadual Fernando Capez e o prefeito
de Pindamonhangaba participaram de várias reuniões
no último dia 2, na cidade
de Taubaté, agendadas pelo
vereador Bilili de Angelis e
pelo secretário de Governo
de Pinda.
O principal encontro contou com a presença do juiz
diretor da Vara da Família e
Sucessões de Taubaté e juiz
diretor do Fórum da 147
Circuncisão Judiciária, Jorge
Alberto Passos Rodrigues, e
com o juiz diretor regional da
região Administrativa, José
Loureiro Sobrinho.
Entre os muitos assuntos
discutidos na sede da OAB,
presidida pelo dr. Guilherme
Viana, destacamos a criação
de novos departamentos e
varas judiciais em Taubaté e
região.
O prefeito fez questão de
destacar que esse é um problema de toda a região, “pois
estamos cercados por vários
presídios e precisamos de um
judiciário com todas as condições de desenvolver suas
atividades”, informou.
No mesmo dia, eles tam-

bém visitaram o promotor
de Justiça do Ministério Público, dr. Paulo José de Palma, na oportunidade também
com a presença do presidente
da Câmara de Pinda, vereador Ricardo Piorino.
Já na sexta-feira (3), Capez esteve na Universidade
de Taubaté onde realizou a
palestra com o tema “Prisão
Preventiva e Medidas Cautelares Alternativas”, no auditório da Faculdade de Direito, para aproximadamente
400 alunos e proﬁssionais da
área.
Capez é deputado estadual em segundo mandato e tem
destaque dentro do PSDB
e na política de uma forma
geral, tendo alcançado mais
de 200 mil votos. O deputado tem carreira sólida construída como procurador de
Justiça, tendo ingressado no
Ministério Público em 1988,
aprovado em primeiro lugar,
além de ser mestre, doutor e
professor, com diversos livros publicados.
Suas atividades na região
foram iniciadas com a participação no Programa o Prefeito e Você, na Princesa FM,
do qual participou durante
uma hora.

Prefeitura reabre escola
municipal do Cerâmica
MARIA FERNANDA MUNHOZ
A Prefeitura de Pindamonhangaba está reabrindo a escola municipal do Cerâmica,
a partir de maio. Nesta semana, as chaves do prédio estão
com a equipe de manutenção
e limpeza da administração
municipal, para a preparação do local que tem capacidade para atender até 200
crianças.
Segundo informações da

Secretaria de Educação, neste ano, a escola voltará a funcionar apenas com atividades
do Projeto Escola Integrada
e da Brinquedoteca, ambas
municipais. As crianças do
bairro e região participarão
das atividades em horário alternado com o das aulas.
A partir do ano que vem, a
intenção é que a escola volte
a receber os alunos em aulas
regulares.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Obras, realiza
ininterruptamente os serviços
de capina, roçada e limpeza
de guias pela cidade. Com
isso, é realizada a retirada e
aparada a vegetação de guias,
rotatórias, canteiros, calçadas
e outros locais, melhorando o
trânsito de pedestres e veículos pelas vias do município.
Nesta semana, a equipe
esteve no bairro do Lessa, realizando o serviço de poda de
vegetação nos canteiros das ave-

Maria Fernanda Munhoz

nidas João Paulo II e Miriam
Alckmin, além das rotatórias
do Fórum e em frente ao clube
Paineiras. Também foi realizada a poda da grama ao longo da
avenida Teodorico Cavalcante,
no bairro Boa Vista.
A equipe da capina e limpeza de mato nas bordas das
calçadas esteve trabalhando
nos bairros Crispim, Vila
Verde, Santana e em toda
a extensão da avenida São
João Bosco.
Outros locais da cidade estão agendados para receberem
o serviço ao longo do ano.

Capina e limpeza de mato na av. São João Bosco

Pinda conta com apoio da população
para proteger crianças e adolescentes
MARCOS CUBA
Com uma cerimônia
no auditório da Câmara
de Vereadores, começou
na última terça-feira (7),
a V Campanha Municipal
de Enfrentamento à Pedoﬁlia e Exploração Sexual
contra Crianças e Adolescentes. As atividades serão
desenvolvidas até o dia
25 de maio. O objetivo é
conscientizar a população.
Durante a abertura da
campanha, a Prefeitura
homenageou duas pessoas
que desenvolvem um trabalho sério com crianças e
adolescentes: Neila Damas
de Oliveira, da Associação
Criança Feliz São Gabriel,
e Andreia Aparecida Barreto Santos, coordenadora
da Medida Socioeducativa
em meio aberto no projeto
Jataí.
O objetivo deste trabalho é sensibilizar a população para a importância do
problema; incentivar a denúncia de casos de violência contra a criança e ado-

lescente; divulgar os canais
de denúncia entre a população e Poder Público; como
o disque Direitos Humanos
– Disque 100; contribuir com
o cumprimento das diretrizes
estabelecidas no Eca - Estatuto da Criança e do Adolescente; e articular serviços e
entidades socioassistenciais.
A sensibilização é necessária porque com o aumento
da demanda no município é
preciso ter um processo de
mobilização, com a intenção
de convocar a população para
contribuir com a redução dos
índices de violência cometida
contra a criança e adolescente, divulgando os serviços
competentes para o atendimento.
O trabalho é realizado
pela Prefeitura de Pindamonhangaba em parceria com a
Câmara de Vereadores, Poder
Judiciário, Diretoria de Ensino, conselhos, entidades, empresas, secretarias de Estado
– Assistência Social e adolescentes do Programa Ação
Jovem.

André Nascimento

A cerimônia de abertura foi realizada no dia 7

Conﬁra a programação das atividades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 17.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 23.04.2013.

Homem é preso em ﬂagrante
por porte de entorpecentes
Durante patrulhamento
de rotina, a Polícia Militar
prendeu um indivíduo em
ﬂagrante por porte de entorpecentes, na noite da última
quarta-feira (8). Os policiais
faziam ronda no bairro Karina quando avistaram E.L O. ,
de 24 anos, que demonstrou
nervosismo quando percebeu

a presença da viatura. Por se
tratar de um conhecido da
PM, devido aos seus antecedentes, os policiais abordaram o cidadão que, durante
revista, tentou fugir. Ele foi
capturado e no momento em
que seria algemado, tentou
fugir novamente.
O indivíduo foi recaptura-

PM registra agressão
com faca por causa de
bebida
A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de agressão na tarde de
quarta-feira (8), no bairro São
Benedito. Ao chegar ao local,
os policiais encontraram R.N.
35 anos, caído e com um ferimento no peito, causado por
uma faca. Levado ao Pronto
Socorro, ele informou à PM
que tinha sido agredido por
uma pessoa conhecida, após
uma breve discussão sobre a
divisão de bebida.
O averiguado foi aborda-

do pela polícia nas proximidades da rodoviária, levado
até a vítima para o reconhecimento e, em seguida, encaminhado ao 1º DP. Na unidade policial, R.L.D.S. negou
ter agredido R.N., disse que
estavam bêbados e que outro
indivíduo teria se aproximado de ambos para participar
da roda e a vítima iniciou
uma discussão com o mesmo. Nisso, ele saiu do local
e, ao retornar, encontrou a vítima ferida.

Câmera grava imagens de
assaltantes de automóvel
Um veículo Fiorino, de
uma empresa de sonorização,
foi furtado na madrugada do
dia 4, no bairro Ouro Verde. A
vítima entregou à Polícia Militar as imagens da câmera de
segurança, que captou a imagem dos possíveis assaltantes.

O automóvel estava com logomarca X-Treme, de cor roxa,
quando foi subtraído da frente
de uma residência. Quem tiver
informações sobre a localização da Fiorino pode entrar em
contato com a Polícia pelo tel.
190 e fazer a denúncia.

Furto de aparelho de
som automotivo
O dono de um veículo
Uno compareceu ao Plantão
Policial informando que teve
o seu aparelho de som auto-

motivo furtado no sábado (4).
O automóvel estava na garagem de sua residência, na rua
General Júlio Salgado, centro.

Assaltante desce de veículo
para abordar vítimas
Um jovem de 20 anos foi
vítima de um assalto à mão
armada na noite de sexta-feira (3). Ele contou que estava
a pé numa rua no bairro Vila
Rica quando um carro parou,
um homem desceu simulando estar armado e ordenou
que entregasse a carteira e o
celular. A vítima estava sem
a carteira então o ladrão levou o aparelho celular, marca

Motorola, modelo XT316.
Outro caso idêntico
ocorreu na rua Francisco
Lessa Júnior, domingo (5),
por volta das 19 horas. As
vítimas narraram que um
veículo Celta, cor prata, parou bruscamente e o carona
desceu e os ameaçou. Os
ladrões levaram uma bolsa,
documentos, celular e relógios de pulso.

do três quadras depois e reagiu violentamente. Durante o
embate com a PM, o suspeito
sofreu uma queda, machucando o joelho e parte do rosto.
Finalmente a revista foi
executada e a PM encontrou
a quantia de R$10, um invólucro com 10 pinos plásticos
de cocaína e cinco porções

de maconha – tudo preparado
para comercialização e consumo, conforme consta nas
informações do Boletim de
Ocorrência.
Após passagem do indivíduo pelo Pronto-Socorro,
para tratar dos ferimentos,
foi levado ao 1º DP e preso
em ﬂagrante.

PM orienta população
para o Dia das Mães
Com o objetivo de proporcionar aos consumidores
de Pinda e região mais tranquilidade na hora das compras para o Dia das Mães, a
Polícia Militar está elaborando algumas ações para orientar o público.
De acordo com informações da PM, serão realizadas
algumas ações como distribuição de panﬂetos com
orientações de segurança e
mais bloqueios de trânsito,
como uma forma de reforçar
aos consumidores os cuidados com seus pertences,
como bolsas e celulares, na
hora das compras.
Dicas de como proceder

no cotidiano podem auxiliar
bastante na prevenção de alguns crimes.
Em se tratando de saques
ou pagamentos em bancos,
lotéricas ou caixas eletrônicos, a orientação da PM que
é que a pessoa não saque
uma quantia muito grande
e, caso o procedimento seja
necessário, solicita que a
pessoa haja discretamente e
sempre esteja acompanhada
de um conhecido. Também
é importante manter a bolsa
ou sacola junto ao corpo e
não percorrer grandes distâncias com esse dinheiro, seja
na área central ou até mesmo
na região bancária.

Às dez horas do dia vinte e três de abril de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Sétima
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Mo nteiro Cozzi e presença
dos senhores , Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves,
membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 16.ª Sessão Extraordinária, realizada em 18.04.2013.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante
de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0044/13 Miriam Regina Rodrigues. II –
EXPEDIENTE: Ofício 020/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando
as Atas da JARI para publicação. III– CETRAN: Recebimento dos Recursos: 1-0153/12 Andréia
Regina da Silva Magalhães 1-0193/12 Dirceu Gomes Carneiro julgados em 2ª instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 23 de Abril de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 17.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 25.04.2013.
Às dez horas do dia cinco de janeiro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Sétima Sessão
Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos
senhores, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves,
membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 17.ª Sessão Ordinária, realizada em 23.04.2013.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0031/13 Elimar Moreira, 1-0034/13 Jomari Piscinas
Ind. Com. Ltda e 1-0037/13 Wagner Angelo de Souza. II – RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de
Souza Filho. INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0050/13 Milton Pires Junior.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 18.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 02.05.2013.
Às dez horas do dia dois de maio de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Oitava Sessão
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos
senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro
titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 17.ª Sessão Extraordinária, realizada em
25.04.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr.
Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0046/13 Rebeca Rezende Guaragna
Guedes e INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0040/13 André Luiz de Araujo Toledo. II –
RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0045/13 José Thiago
Santos de Assis e 1-0051/12 Juliano José Alves dos Santos. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante
de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0053/12 Wagner Angelo de Souza. VI –
EXPEDIENTE: Ofício 021/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando
as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 02 de Maio de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 18.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.05.2013.
Às dez horas do dia três de maio de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Oitava Sessão
Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos
senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 18.ª Sessão Ordinária, realizada em 02.05.2013.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0049/13 Maikon Junior de Oliveira. II – RELATOR: Sr.
Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0054/12 Luiz Eduardo da Silva Monteiro
III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime:
1-0047/13 Clovis Vieira Junior.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 03 de Maio de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

Conﬁra algumas dicas importantes da PM

1 - Ao retirar dinheiro do banco, guarde-o com cuidado em local discreto.
Não conte dinheiro em público. Saindo do banco, certiﬁque-se que não
está sendo seguido.
2 - Nunca exiba grande quantidade de dinheiro perto de outras pessoas. Separe previamente a quantia necessária para suas pequenas
despesas.
3 - Evite que os idosos andem desacompanhados por locais desertos ou
por ruas de comércio muito movimentado, alertando-os para que tomem
cuidado com os “contos do vigário”; cuidado especialmente com pessoas que venham oferecer terrenos em locais distantes, planos de aposentadoria, jóias achadas na rua, curas milagrosas, correntes e alianças
de ouro, etc.
4 - Aconselhe as mulheres para manter a bolsa junto ao corpo, protegida
pelo braço. Atenção ao zíper.
5 - Viajando de ônibus, não abandone nem desvie a atenção de sua
bagagem.
6 - Evite a ação de ladrões, não ostentando correntinhas ou joias em
locais movimentados.
7 - Não carregue objetos de valor, cartões de credito ou todos seus documentos, se não houver absoluta necessidade.
8 - Não dê informações a ninguém sobre itinerário, hábitos, horários, viagens,
etc. Alerte sua família e empregados para também procederem assim.
9 - Avise, ao perceber que alguém esta sendo seguido. Avise também
comerciantes e gerentes de bancos, caso note algum movimento suspeito
em torno de seus estabelecimentos. Na dúvida, acione a Polícia Militar.

Vítima tem bolsa
roubada no centro
Por volta de 18h40 de
quarta-feira (8), T.A.B.C, de
25 anos, transitava pela rua
Dr. Jorge Tibiriçá, próximo
ao viaduto, quando foi surpreendida por um indivíduo
desconhecido. Ele a abordou e, mediante ameaça com
arma de fogo, levou sua bol-

sa, que continha documentos,
cartões de banco e a quantia
de mil reais.
A vítima ainda reforça
que o autor do roubo fez com
que ela o acompanhasse por
aproximadamente seis quarteirões, quando ela conseguiu
despistá-lo e fugiu.

PREGÃO Nº. 022/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 22/13, que cuida de “Aquisição de materiais odontológicos”, a
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em
favor das empresas (itens/lotes): Alexandre A. de Souza EPP (14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23 e 24);
E.C. dos Santos Comercial ME (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 17 e 22).
Pindamonhangaba, 02 de maio de 2013.
PREGÃO Nº. 027/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 27/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada
na realização de sessões de câmara hiperbárica, pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da
empresa (item/lote): Baromed Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 29 de abril de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 034/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 34/13, que cuida de “Aquisição de mistura em pó para preparo
de bebida para atendimento a alimentação escolar”, a Autoridade Superior, ante manifestação do
Departamento de Finanças e parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, indefere a manifestação
de recurso interposta em ata pela empresa Citrorio S. J. do Rio Preto Ltda. ME, mantendo assim
sua inabilitação. E HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da empresa
(itens/preços R$): Biotec Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. (01 – 16,20; 02 – 16,20; 03 – 16,20;
04 – 16,20; 05 – 16,20).
Pindamonhangaba, 02 de maio de 2013.
PREGÃO Nº. 036/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 36/13, que cuida de “Aquisições de roçadeiras profissionais,
tipo lateral, para serviços pesados, a serem utilizados pela Secretaria de Obras e Serviços desta
municipalidade”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório em favor da empresa (item/lote): Martini Comércio e Importação Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 02 de maio de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 037/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 037/2013, que cuida de “Aquisição de materiais para
manutenções automotivas a serem aplicados nas viaturas e máquinas desta municipalidade”, a
Autoridade Superior, face à manifestação do Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA,
com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 02 de maio de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 025/2013
Objeto: Aquisição de inseticida larvicida organofosforado à base de pirimifós-metílicos a 50%
concentrado emulsionável com registro no ministério da saúde e certificado “whopes” emitido pela
organização mundial de saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 479/2013
Contratada: Sol. Comércio Distribuição e Representação Ltda.
Data da AF: 06/05/2013
Valor: R$ 23.485,00
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2013.

LICENÇA DA CETESB
CIRCUIT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA., torna público que requereu na CETESB de forma
concomitante a Licença Prévia e a Licença de Instalação para artefatos de plásticos, fabricação de,
sito à Avenida Alexandrina das Chagas Moreira, 760 - Distr. Industrial Pindamonhangaba/SP.
COMUNICADO
A Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba, entidade sem fins lucrativos, estabelecida
na Rua Senador Dino Bueno, n 119, Pindamonhangaba, São Paulo, inscrita no CNPJ sob n°
54.124.185/0001-75. COMUNICA o extravio dos livros Diários de n° 01 à 21 correspondente
respectivamente aos exercícios de 1991 à 2011
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Semana da Liberdade oferece
show do Art Popular à população
MARCOS CUBA
Pindamonhangaba está comemorando os 125 anos da Lei
Áurea com a “Semana da Liberdade”. Neste sábado (11), a
população terá a oportunidade
de conferir o show do Art Popular, às 19 horas, no pátio da
Prefeitura. As atividades são
promovidas pelo Sindicato dos
Metalúrgicos da cidade.
Entre os dias 6 e 9 de maio,
os alunos da Etec João Gomes
de Araújo, Centro Proﬁssionalizante Salesianos e da EE
Dr. Alfredo Pujol participaram de palestras e debateram
assuntos como o preconceito
e o racismo. A comunidade
também teve o privilégio de

acompanhar o fórum temático
com a socióloga Eliane Costa dos Santos, doutoranda em
Educação e consultora do Ministério da Educação.
Além do show de sábado,
durante a manhã, haverá um ato
público, a partir das 9 horas, na
praça Monsenhor Marcondes,
com panﬂetagem, orientação
médica e jurídica, exibição de
capoeira e roda de samba.
As comemorações também contarão com uma Corrida Pedestre, que acontece
sábado, às 18 horas, no pátio
da Prefeitura. As inscrições
poderão ser feitas antecipadamente pelo site www.sindmetalpinda.com.br, e-mail

Divulgação

corridadaliberdade@sindmetalpinda.com.br ou ainda na
sede do órgão, na rua 7 de
Setembro, 232, centro. Também será possível se inscrever no local da prova.
As festividades terminarão apenas no dia 13, quando
acontecerá uma palestra no
auditório da Prefeitura sobre
a implantação do Estatuto da
Igualdade Racial com a presença do deputado federal
Vicentinho, do PT. Prosseguindo, haverá uma roda de
samba com grupos locais. A
“Semana da Liberdade” será
encerrada com uma sessão
solene na Câmara de Vereadores, às 18h30.

O Art Popular cantará grandes
sucessos da carreira no pátio da
Prefeitura neste sábado

Movimento no comércio deve aumentar
às vésperas do Dia das Mães
AIANDRA ALVES MARIANO
O Dia das Mães é a segunda data comemorativa que
mais gera lucro ao comércio
de Pindamonhangaba, que
neste ano, deve aumentar em
cerca de 15% em relação ao
ano passado, segundo estimativa dos comerciantes. Os
comerciantes de Pinda já estão se preparando para atender os consumidores retardatários na sexta-feira (10), e
no sábado (11).
Mas o consumidor que
deixar para a última hora
deve ﬁcar atento porque,
mesmo otimista, a maior
parte do comércio local não
ampliará o horário de atendimento no sábado e não funcionará no domingo.
Neste ano, os lojistas
acreditam que 30% dos presentes serão roupas, sapatos
e acessórios. A maioria dos
consumidores deve gastar,
em média, R$ 100 no presente de Dia das Mães. Mas
também estão em alta eletrodomésticos e celulares.

Maria Fernanda Munhoz

AIANDRA ALVES MARIANO
A Campanha do Dia das
Mães, com sorteio marcado
para o dia 18 de maio, marca o início das premiações do
Festival de Prêmios da Acip
– Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba.
O festival segue até o dia
19 de outubro, com novos
sorteios nos dias 15 de junho
(Campanha dos Namorados),
17 de agosto (Campanha dos
Pais) e 19 de outubro (Campanha das Crianças).
Neste primeiro sorteio, no
dia 18, serão sorteados um
aspirador de pó, um celular,
uma lavadora de roupas e
Venda de celulares e eletrodomésticos deve crescer em relação aos anos anteriores

Em 2012, os presentes
preferidos em Pindamonhangaba foram roupas, sapatos e acessórios, seguidos
pelas ﬂores, celulares, ele-

trodomésticos, perfumaria
e cosméticos, eletrônicos,
jóias e relógios, chocolates
e doces e utilidades domésticas.

A expectativa deste ano é
de um crescimento maior nas
vendas de perfumes e cosméticos, além dos chocolates e
doces.

PRESENTES PARA TODOS OS BOLSOS
AIANDRA ALVES MARIANO
Todos os dias deveriam
ser das mães, mas a data
oﬁcial acaba sendo um bom
pretexto para homenagear
uma pessoa tão fundamental
em nossas vidas.
Para ajudar os ﬁlhos nesta
tarefa, preparamos uma lista
com várias sugestões de presentes para agradar sua mãe,
independentemente do quanto você tem no bolso.
Nessa hora, mais importante do que o preço do presente é o valor para a mãe
presenteada.

Data marca primeiro sorteio
do Festival de Prêmios da Acip

CONFIRA

Divulgação

AS SUGESTÕES DIVIDIDAS POR FAIXA DE PREÇO:

Menos de R$ 30

De R$ 50 a R$ 100

• Um kit de sabonetes artesanais
perfumados;
• Uma caixa decorada com
bombons, docinhos, bem-casados
ou brigadeiros;
• Um kit de pincéis para
maquiagem;
• Um porta-retrato com uma foto
sua ou dela (ou da dupla);
• Uma caneca com mensagem
sobre Mães;

• Um suéter para o inverno;
• Uma sapatilha em veludo;
• Um buquê de ﬂores (sempre
funciona);
• Um pijama de seda ou de malha;
• Uma cesta de café da manhã
(acorde cedo para levar na cama);

De R$ 30 a R$ 50
• Um kit com creme hidratante,
óleo para banho e sabonete
perfumado;
• Uma almofada decorada com
mensagem sobre Mães;
• Uma bolsa carteira de couro
sintético;
• Uma blusa ou camisa básica;
• Óculos de sol.

Cemitério municipal deve ter
aumento de visitantes
MARIA FERNANDA MUNHOZ

No domingo (12), quando se comemora o Dia das
Mães, o Cemitério Municipal
deverá ter um aumento
no número de visitantes.
Nessa e em outras datas
comemorativas, os munícipes aproveitam para prestar
uma homenagem aos seus
saudosos entes e amigos
queridos.
Dessa forma, a Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria de
Obras, está trabalhando
durante toda a semana,
para levar algumas melhorias para o local, para

recepcionar os visitantes.
As equipes de pintura, capina e varrição da Prefeitura
estão trabalhando desde o
início da semana em toda a
extensão do cemitério, realizando algumas melhorias
necessárias.
Durante esta semana,
também aumentou o ﬂuxo
de familiares realizando a
limpeza das lápides. Vale
destacar a importância de,
ao levar ﬂores ao local,
não deixar recipientes que
possam acumular água, evitando assim a proliferação
do mosquito transmissor da
dengue.
Maria Fernanda Munhoz

Acima de R$ 100
• Um conjunto para fondue (é
soﬁsticado, mas ela tem de gostar
de cozinhar);
• Sandália de salto alto ou uma
bota;
• Quadro em aquarela (a ilustração
deve ter um signiﬁcado especial
para ela);
• Uma cesta com um bom vinho,
queijos, pães e frutas secas;
• Um jogo de edredons.

um refrigerador duplex. Para
participar, basta comprar no
comércio de Pinda e preencher corretamente o cupom.
Participarão do sorteio no dia
18, todos os cupons colocados na urna até o dia 17 de
maio. O sorteio do Dia das
Mães acontece às 12 horas
do sábado, dia 18, na praça
Monsenhor Marcondes.
Lembrando que a Campanha Festival de Prêmios
é contínua e os cupons que
não forem depositados na
urna para o sorteio das mães,
poderão ser depositados em
qualquer um dos próximos
sorteios.

Bolso vazio
Se você não tem nenhum
centavo, mas quer demonstrar todo o seu amor e deixar
sua mãe feliz, roube uma linda ﬂor no jardim mais próximo e entregue a ela, com um
bilhete escrito à mão (caprichado!).
Pode ser uma poesia,
uma letra de música ou uma
declaração de amor feita por
você. Sua mãe vai se emocionar e, provavelmente, vai
guardar esse presente por
toda a vida!

As pessoas
que levarem
ﬂores deverão
colocar areia
nos vasos
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Roderley Miotto participa
Vereador Ricardo
Piorino agenda
da abertura da campanha
de enfrentamento à Pedofilia Audiência Pública
“Nosso objetivo é traçar as diretrizes
para a implantação da Casa de Recuperação
de dependentes químicos”

Diretoria de Comunicação/CVP

Bispo e representando o prefeito, o
assessor, Kleber Machado.
“Segundo dados do portal ‘todos
contra a pedofilia’, a cada dois minutos uma criança é violentada no país. É
um índice muito alto e vamos reverter
isso começando por nossa cidade.
Nós estamos preocupados porque,
através de uma pesquisa deste mesmo
portal, 70% dos casos o agressor é
muito próximo da criança. É nosso
dever zelar pelas nossas crianças e
jovens”, enfatiza o parlamentar.
Existe um canal de denúncias, o
disque 100, que tem como objetivo
de receber e acolher denúncias de
violência contra crianças e adolescentes, procurando interromper esta
situação. É um canal de comunicação
da sociedade civil com o poder público, que possibilita conhecer e avaliar
a dimensão da violência contra
crianças e adolescentes e o sistema
de proteção, bem como orientar a
elaboração de políticas públicas.
“Nós temos que denunciar esses casos e contribuir com o cumprimento
das diretrizes estabelecidas no Eca”,
finaliza o vereador.

Vereador
Roderley Miotto
e homenageadas
da abertura da
campanha de
enfrentamento

à Pedofilia e
Exploração Sexual

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley Miotto
Twitter: @roderleymiotto

quarto da dir. para a esq.) visitou o samu

agradeceu pela vinda da unidade para a cidade de

192
Pindamonhangaba

em

Guaratinguetá

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

e

Diretoria de Comunicação/CVP

o vereador Magrão protocolou
em 04 de fevereiro, o requerimento nº 156/2013, no qual
requereu a instalação de uma
Unidade de Atendimento Móvel de Urgência para o Distrito
de Moreira César. E no dia 1º
de março recebeu o ofício nº
185/13-GAB, do Executivo
informando que já está sendo
viabilizado a implantação
do SAMU neste município.
Nos argumentos descritos no
requerimento, o vereador destacou que Moreira César tem
hoje o potencial de um município e seu parque industrial
cresce assustadoramente, bem
como a população daquela região e, por esta razão, necessita
da prestação de serviços do
SAMU. A vinda desse benefício para a cidade é uma
luta de vereadores de outras
legislaturas, sendo que o
vereador Magrão também
encampou essa ideia – ao
lado de outros parlamentares - e contribuiu para que o
SAMU fosse uma realidade
para a população.
Foto: Assessoria do Vereador Magrão/CVP

Vereador Magrão (o

da entidade

e alguns animais
atendidos pela

apresentação sobre o instituto e
a importância de viabilizar uma
Casa de Recuperação para dependentes químicos.
No dia 29 de abril uma Comitiva composta pelo Prefeito
Vito Ardito Lerario (PSDB) e
quatro Vereadores que integram
a Câmara Municipal de Pindamonhangaba: José Carlos Gomes
– Cal (PTB), Janio Ardito Lerario
(PSDB), Ricardo Piorino (PDT) e
Roderley Miotto (PSDB), se deslocou até a cidade de Presidente
Prudente para conhecer o Instituto
Mariana Braga, que consiste em
um movimento para recuperação
de dependentes químicos. O
objetivo da visita foi buscar um
modelo similar para implantar em
Pindamonhangaba.
“É imprescindível a prática de

Vereador Ricardo Piorino

políticas públicas para produção
efetiva de resultados que colaborem decisivamente em benefício
da população. No caso em questão,
estamos resgatando vidas que estão enveredadas por um submundo
indesejável e ao mesmo tempo,
estamos combatendo ativamente a
insegurança na cidade”, finalizou
o vereador Ricardo Piorino.

Associação

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT), fundador
da Associação Santo Antônio dos Pobres, no bairro
do Bosque, está há 25 anos
atuando em favor da população menos favorecida
de Pindamonhangaba. Ele
fala da associação e a importância desta entidade na
realização das campanhas e
na proteção aos animais em
nossa cidade.
Fundada em 23 de março de 1998, A Associação
Santo Antônio dos Pobres,
tem hoje como presidente a
senhora Maria Luiza Alves.
O vereador, que por diversas
vezes exerceu a presidência
da entidade, conta que a Associação teve sua origem em
uma das sacristias da Igreja
de Santo Antônio, no bairro
do Bosque.
Várias campanhas importantes são realizadas com
total apoio da população,
como por exemplo, a “Campanha dos Cobertores” e a
“Campanha do Natal Sem
Fome” que há 19 anos es-

tão sendo realizadas todos
os anos, beneficiando uma
grande parcela da população
mais carente de Pindamonhangaba.
Além destas campanhas,
a Associação Santo Antônio
dos Pobres, também cuida
de animais abandonados,
que são retirados das ruas.
Todos os animais recolhidos
são castrados, vacinados,
recebem boa alimentação
e são abrigados em locais
apropriados e seguros. Hoje
a entidade conta com 25
cães que foram abandonados
por pessoas covardes, sem
nenhum tipo de sentimento.
“Venham nos visitar e
conhecer nossa entidade,
e um pouco mais do nosso
trabalho. Estamos localizados na rua Eugênio Fortes
Coelho, 269, no bairro do
Bosque, de segunda a sábado
das 9 às 12 horas”.

Vereador Professor Eric: “sou Lei do vereador Felipe
a favor da concessão de bolsas, César – FC proíbe venda
mas não com verba do esporte” casada de serviços bancários

Vereador Magrão visita SAMU
em Guara e agradece vinda da
unidade para Pindamonhangaba
O vereador Carlos
Eduardo de Moura Magrão (PPS) visitou na
última sexta feira, dia 3, a
Unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Médico
de Urgência) em Guaratinguetá. Ele foi conhecer
as instalações do SAMU
que, em breve, estará em
Pindamonhangaba.
Na visita, o vereador
Magrão foi recebido pela
Coordenadora regional do
SAMU, Joceli Lemes Barbosa Junqueira. Ela apresentou
as instalações e o funcionamento da unidade. “Fui
muito bem recebido pela Sra.
Joceli. Fiquei muito surpreso
pela qualidade de serviços
prestados pelos atendentes e
médicos plantonistas. A vida
de uma pessoa acidentada
depende de um atendimento
rápido e o SAMU faz esse
atendimento eficaz, salvando
a vida das pessoas”, conclui o
vereador Magrão.
Sabendo da importância
do SAMU para o município,

Durante a última sessão,
realizada no dia 06 de maio, o
Presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Piorino (PDT) solicitou por meio do requerimento
nº 1164/2013, a convocação de
Audiência Pública para discutir
um plano para a implantação de
uma Casa de Recuperação de
dependentes químicos no município. O documento, aprovado por
unanimidade, prevê a realização
de Audiência Pública para o dia
05 de junho, às 10h, no Plenário
da Casa de Leis.
O vereador convidou ainda
para participar do encontro: o
Prefeito Municipal, as Diretorias
do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente; o Juiz e Promotor da
Vara da Infância e Juventude do
município; Presidente da OAB;
Delegado de Polícia, entre outras
entidades afins.
Para Piorino, este é o momento
para promover o encontro. “O convite para participar da Audiência
Pública, no dia 05 de junho, se
estende a toda população”. “É a
hora de iniciarmos um trabalho em
prol dos dependentes químicos,
pois Pindamonhangaba carece de
iniciativas públicas diretamente
voltadas e especializadas para
esse setor, e dados apontam que
o número de usuários só vem
aumentando no município, são
mais de 140 internos em clínicas
particulares, que abrigam pessoas
de diferentes localidades”, destacou o vereador.
Na ocasião, também participarão do encontro membros da Diretoria do Instituto Mariana Braga,
do município de Presidente Prudente-SP, bem como o Promotor
de Justiça daquela cidade, André
Felício, que participa ativamente
da mencionada entidade. Durante
a audiência, o Promotor fará uma

Sede
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Campanha de Enfrentamento à Pedofilia e
Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes
acontece até dia 25 de maio com uma vasta programação
O vereador Roderley Miotto
(PSDB) participou nesta terça-feira
(7) da abertura oficial da V Campanha contra pedofilia e exploração
sexual, no auditório da Câmara
de Vereadores. Com o intuito de
conscientizar a população sobre os
direitos das crianças e adolescentes,
reduzir os índices de violência contra
este grupo, incentivar as denúncias
e contribuir com o cumprimento das
diretrizes estabelecidas no Eca (Estatuto da Criança e do Adolescente),
a Prefeitura realiza, pelo 5º ano, essa
campanha.
As homenageadas da noite foram
as representantes do projeto Jataí, Andrea Aparecida Barreto dos Santos,
e da Associação Criança Feliz São
Gabriel, Neila Damas de Oliveira
Moraes , que receberam essa congratulação pelo trabalho desenvolvido
pelas instituições. Na solenidade
ainda estiveram presentes várias
autoridades, como representantes do
Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e Cras
(Centro de Referência de Assistência
Social), a diretora do departamento de
Assistência Social, Maria Conceição

Toninho da Farmácia fala dos
25 anos dedicados à Associação
Santo Antônio dos Pobres

Vereador Professor Eric

Durante a 15ª Sessão Ordinária
na última segunda-feira, o vereador
Professor Eric (PR) declarou na Tribuna Livre ser a favor da concessão
de bolsas de estudos a estudantes
do ensino superior, porém é contra que isso seja feito com verbas
provenientes do esporte. Segundo
Projeto de Lei do Executivo, que
dispõe sobre a abertura de créditos
adicionais suplementares, a Secretaria de Esporte e Lazer destinará
R$ 550 mil para concessão das
bolsas de estudos.
PROFESP
O vereador Professor Eric
encaminhou requerimento ao Tenente Coronel Maurício Máximo
de Andrade, Comandante do 2º
Batalhão de Engenharia e Combate
Borba Gato e da Guarnição Federal
de Pindamonhangaba, solicitando
estudos para implantação do PROFESP (Programa Forças no Esporte), uma iniciativa desenvolvida em
2003 pelo Ministério da Defesa,
com o apoio das Forças Armadas,
que utiliza recursos dos ministérios
do Esporte e do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS)
para promover a integração social
e a saúde, a prevenção à doenças,
à marginalidade e à violência por

meio de atividades
físicas e de lazer.
“O projeto é de extrema importância,
pois ajuda a melhorar a qualidade de
vida de crianças e
adolescentes carentes do País, por
meio do incentivo à
prática de esportes
e os jovens têm a
oportunidade de
praticar esportes e
assistir a aulas de reforço escolar,
além de terem assegurado o direito a
atendimento médico, odontológico,
alimentação, roupas e transporte”,
explicou o parlamentar, afirmando
também que a cidade de São Vicente, no Litoral Sul de São Paulo, é o
único do município do Estado que
conta com o Programa Forças no
Esporte, cujas atividades são realizadas no 2º Batalhão de Infantaria
Leve, onde cerca de 100 crianças
são atendidas.
Poupatempo Móvel
Depois de ouvir reivindicações de moradores do Distrito
de Moreira César, Araretama e
região leste, o vereador Professor
Eric encaminhou requerimento
ao Governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, solicitando
estudos para implantação de uma
Unidade Móvel do Poupatempo
em Pindamonhangaba. “Sabemos
que os moradores dessas regiões
enfrentam muitas dificuldades
em se deslocarem ao Poupatempo
em Taubaté, principalmente para
adquirir a Carteira de Identidade
(RG) e, com certeza, uma unidade
móvel ajudaria na realização de
um mutirão para concessão do
documento”, enfatizou o vereador
Professor Eric.

Fale com o vereador Professor Eric

Envie sua sugestão para o e-mail:
professoreric@camarapinda.sp.gov.br ou entre
em contato com o gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

O Projeto de Lei 49/2013,
aprovado no último dia 15 de
abril, de autoria do vereador Felipe César – FC (PMDB) dispõe
sobre a divulgação nos estabelecimentos bancários situados no
município de Pindamonhangaba
da proibição de venda casada de
produtos ou serviços.
De acordo com a Lei, os
estabelecimentos bancários,
instituições financeiras ou de
créditos, e similares, de Pindamonhangaba, são obrigados
a divulgar por meio de placas
ou cartazes afixados em locais
de fácil visualização e leitura,
contendo no mínimo os seguintes termos: “É proibido exigir a
abertura de contas, concessão de
créditos, realização de empréstimos ou qualquer outro serviço
à aquisição de outro produto ou
serviço desta instituição”. “É comum as pessoas que se socorrem
dos bancos para a obtenção de
empréstimos ou financiamentos,
serem obrigadas a realizar outras
operações com o mesmo banco
por indução dos atendentes. Este
nosso projeto proibe esta prática,
sem a falsa noção que a concessão de um serviço só ocorrerá se
contratar o segundo, na mesma
instituição”, destaca o vereador
Felipe César – FC.
Poupatempo para
o Produtor Rural
O vereador Felipe César – FC
(PMDB) enviou solicitação
ao Governador Geraldo
Alckmin, pedindo a instalação de um Poupatempo
para o trabalhador rural,
com os mesmos serviços
oferecidos pelo programa,
de modo a facilitar o atendimento para o “homem do
campo”. Em sua justificativa, o vereador alega que o
trabalhador rural não pode

Vereador Felipe César - FC

deixar seus afazeres por muito
tempo, e um atendimento direto
e diferenciado a ele, facilitará em
muito para que possa regularizar
sua documentação.
Calçadão na
rua dos Andradas
O vereador Felipe César – FC
pede para que a Administração
Municipal realize estudos visando ampliar as calçadas existentes
na rua dos Andradas, no trecho
compreendido entre a rua Deputado Claro César, na esquina da
Praça Monsenhor Marcondes e
a avenida Cel. Fernando Prestes,
esquina do Chopão e do Portal da
Esfiha, nos mesmos moldes que
foi feito na rua Deputado Claro
César, com a passagem apenas
de um veículo e as calçadas mais
largas.
De acordo com o vereador,
a rua dos Andradas, no trecho
citado, é estreita, com estacionamento de veículos em um lado da
via, o que torna o espaço apertado
para veículos e as calçadas muito
estreitas e, em alguns trechos
muito alta, provocando a queda
de pedestres. “Já vi muitas pessoas cair se se machucar. Esta
nossa sugestão visa dar melhores
condições ao comércio local e
maior segurança aos pedestres,
o trânsito seria normal, apenas
com as calçadas mais largas e
sem estacionamento de veículos.

Diretoria de Comunicação/CVP
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Janio agradece lombada Vereador Cal
homenageia as Mães
na Avenida Nossa Sra.
do Perpétuo Socorro
Feliz Dia das Mães!
Neste dia tão especial,
sempre cumprimentava
todas as mães na pessoa de
minha querida e saudosa
mãe, Dona Lydia.
Como hoje, ela não está
mais entre nós, mesmo
assim, através do amor
que ela sempre nos dedicou quero cumprimentar e
abraçar todas as mães da
nossa cidade e região!

Mãe é um presente de
Deus!
Você que tem o privilégio de ter a sua mãe a
seu lado aproveite esse
momento para demonstrar
todo o seu carinho, amor
e atenção!

Arquivo Pessoal/Vereador Cal

ção asfáltica da avenida,
aumentou ainda mais a
circulação de veículos no
local. O vereador relata que
na região há um ponto de
ônibus e as pessoas correm
grande risco de atropelamento. Janio solicitou a lombada que é um dispositivo
colocado na transversal. Seu
formato trapezoidal permite que o motorista passe
suavemente pelo obstáculo
evitando riscos de danificar
os veículos.

Fale com o Vereador Janio Lerario

O vereador
Martim Cesar
(DEM) solicita
ao Poder Executivo, que seja realizada a poda da
grama e limpeza
geral na Praça
da Bíblia, localizada à avenida
Voluntário Vitoriano Borges. “O
local se encontra
com mato muito
alto, situação que
gera infestação de
insetos, sujeira e
desconforto aos
usuários”. O vereador pede
ainda que seja feita a manutenção da AMI - Academia
da Melhor Idade e do Parque
de Recreação Infantil, instalados na mesma praça. “Tem
alguns aparelhos e brinquedos totalmente danificados,
situação que gera risco à
segurança dos usuários”,
comenta o Vereador.
Infraestrutura
O vereador Martim Cesar,
encaminhou Indicação ao
Prefeito, solicitando providências para que seja feito
estudos visando a desapropriação de uma área nas
proximidades do Loteamento
Beira Rio, avenida Theodorico Cavalcante de Souza e
avenida Duque de Caxias,
para construção de um campo
de futebol e um espaço para
construção da Igreja de São
Pedro, tendo em vista que
a Programação de Obras a
serem executadas em 2011,
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Vereador Martim Cesar

já destinava uma verba para
esta referida construção.
Melhorias para o Ipê I
O vereador Martim Cesar
solicitou à Administração
Municipal a realização de estudos e providências para que
seja feito um passeio público
ligando as ruas Rafael Popoaski, rua Estado do Pará e a rua
Rio Tocantins, no Terra dos
Ipês I, melhorando o acesso
dos moradores à escola e ao
ponto de ônibus na Rodovia
Vereador Abel Fabrício Dias.
Martim Cesar solicitou
ainda que seja feito estudos visando a implantação de iluminação pública nos trechos que
ligam as ruas Rafael Popoaski,
rua Estado do Pará e a rua Rio
Tocantins, no bairro Ipê I. A
falta de iluminação na ligação
das citadas vias, tem causado
muitos transtornos colocando
em risco a segurança dos pedestres e moradores do local.

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

Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com
Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

Professor Osvaldo se
reúne com Comandante
da Polícia Militar da cidade
O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
esteve em reunião com o Comandante da Polícia Militar
de Pindamonhangaba, Capitão
Paulo Lourusso Cavalheiro,
onde foi discutido sobre a
situação da segurança em
Pindamonhangaba, como o
aumento dos serviços prestados à população e a ronda nos
bairros. O vereador Professor
Osvaldo se prontificou a buscar
soluções junto ao Governo do
Estado para se ampliar o efetivo
em nossa cidade.
O encontro serviu também
para que o vereador conhecesse o projeto que a Polícia Militar tem desenvolvido na Base
Comunitária do Distrito de
Moreira César, o Projeto “Parceiros do Amanhã”, que tem
por objetivo a aproximação
entre a polícia e as crianças do
bairro. “O trabalho realizado
com as crianças e adolescentes
do bairro, além de buscar uma
aproximação junto à polícia
militar, também proporciona

uma melhor qualidade de
vida com a prática de diversas
atividades esportivas, aulas,
palestras, interatividades e
principalmente de reafirmá
-los como bons cidadãos na
comunidade”, ressaltou o
Capitão Cavalheiro.
Este projeto segundo o Capitão, foi finalista do Prêmio
Mário Covas, o que engrandece ainda mais a dedicação
de cada um dos envolvidos e
responsáveis pela realização
deste trabalho que é totalmente voluntário.
“O Poder Legislativo pode
contribuir e muito, para que
este e outros projetos sejam
estendidos para todos os bairros de nossa cidade. Quando
falamos das nossas crianças e
jovens, falamos do futuro de
nossa cidade e quando falamos
de educação e esporte, falamos
dos melhores caminhos a se
seguir para que tenhamos no
futuro bons cidadãos”, destacou o vereador Professor
Osvaldo.

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Martim
Cesar solicita melhorias
para Praça da Bíblia

Diretoria de Comunicação/CVP

V ereador
D r . M arcos
A urélio V illardi

Vereador Janio (destaque) registra seu agradecimento pela construção das lombadas no Socorro

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Dr. Marcos Aurélio
comemora mais uma
conquista: SAMU 192

Com carinho,
Vereador Cal.
D ona L ydia

O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) fez
questão de registrar o seu
agradecimento à prefeitura
pela colocação de duas
lombadas na avenida Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Socorro
próximo à Empresa Nora
Congelados.
Janio disse que é um
local de grande movimento,
onde veículos trafegam em
alta velocidade, e que, após
a conclusão da pavimenta-
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para a população e trará melhorias para a área de saúde do
município e da região”, frisa o
vereador.
O que é SAMU
O SAMU 192, permite
um atendimento de qualidade
para a população em situações
de urgência e emergência no
ambiente pré-hospitalar no
período de 24 horas e 7 dias
por semana. A ambulância é a
vitrine do SAMU, é a parte mais
visível, a que se vê nas ruas.
São mais de 1.500 distribuídas
em municípios já atendidos
pelo programa. Dependendo da
área, há também motos, lanchas
e helicópteros. Atualmente o
SAMU 192 está presente em
todos os estados brasileiros
com 159 Centrais de Regulação
Médica que abrangem 1.627
municípios. São aproximadamente 112 milhões de pessoas
que podem contar com o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência. “Quando o assunto é
saúde, sempre temos que agir
com prioridade”, enfatiza o
vereador Dr. Marcos Aurélio.

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), durante
uma reunião com o Secretário
de Saúde municipal, foi informado de que o seu projeto de
instalação do SAMU (Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência) será implantado no
segundo semestre de 2013 em
Pindamonhangaba.
Como idealizador do mesmo, Dr. Marcos Aurélio comemora a futura vinda, pois esta foi
uma luta contínua e incansável
do vereador que apresentou por
diversas vezes vários requerimentos em Sessões Ordinárias
na Câmara de Vereadores.
Com isto, o Dr. Marcos
Aurélio visa melhorar o atendimento de emergência no
município pois, segundo ele, o
SAMU faz o socorro pré-hospitalar à população em casos
de emergência, atendendo rapidamente e buscando o paciente
no local em que está, evitando
sequelas devido ao pronto atendimento e reduzindo o número
de óbitos. “A implantação deste
serviço será mais uma conquista

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Gabinete: Tels. (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
16ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a
realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo
José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 13 de
maio de 2013, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 06/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que
“Dispõe sobre exigências urbanísticas para projetos de loteamentos”.

II. Projeto de Lei n° 54/2013, do Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi, que “Denomina de PRAÇA DO SAMBA a Praça localizada em
frente a escola REMEFI Profª Maria Zara Miné Rinoldi dos Santos”.

Pindamonhangaba, 08 de maio de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse:

www.camarapinda.sp.gov.br

Departamento
Vereador Professor Osvaldo

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

de

Comunicação

D i r e to r a d e C o m u n i c a ç ã o :
Natália Lugli Sper
A s s i s t e n t e s d e I m p r e n s a P a r la m e n ta r :
L u i z C a r l o s P i n t o (MT b 32.783)
R o b s o n L u í s M o n t e i r o (MT b 18.021)
T e l e f o n e s : (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Sábado é dia de teatro gratuito na praça
MARIA FERNANDA MUNHOZ
Pindamonhangaba recebe,
no sábado (11), às 15 horas,
o Grupo Imbuaça, de Arcaju-SE, com o espetáculo “A
Farsa dos Opostos”, na praça
em frente ao centro comunitário do Bosque. A peça, que
será aberta à população gratuitamente, é indicada para
pessoas de todas as idades.
A atração está sendo trazida à cidade pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Circuito Cultural Paulista, programa do Governo do

Divulgação

Estado. A organização é do
Departamento de Cultura,
da Secretaria de Educação e
Cultura do município.
“A Farsa dos Opostos”
fala dos contrastes do mundo,
em que o poeta popular entra
em cena e luta para sobreviver
através da produção de sua
arte: o folheto de cordel.
O elenco é composto por:
Isabel Santos, Lindolfo Amaral, Manoel Cerqueira, Iradilson Bispo, Luciano Lima, Talita Calixto, Rosi Moura, Késsia
Mecya e Jonathan Rodrigues.

Pinda participa da Semana
Nacional de Museus
Instituições museológicas
de todo o país comemoram, de 13 a 19 de maio,
a 11ª Semana Nacional de
Museus. Pindamonhangaba
não poderia ﬁcar de fora
dessa iniciativa e, por isso,
o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina realiza, de 13 a
17 de maio, uma programação especial de mostras
e oﬁcinas gratuitas para a
população.
O tema da Semana Nacional de Museus é “Museus
(Memória + Criatividade)
= Mudança Social”. Dentro
desse contexto, o museu de
Pinda fará visitas monitoradas com personagens do
período do café, palestras
e oﬁcinas. As inscrições
antecipadas já estão abertas e podem ser feitas na
recepção do museu ou pelo
telefone 3648-1779.
De acordo com informações
do Departamento de Patri-

mônio Histórico da Prefeitura, que cuida do museu da
cidade, a Semana Nacional
tem como ﬁnalidade sensibilizar museus e comunidades para o debate sobre
a atualidade, estimular a
visitação e principalmente
incentivar a aproximação
entre sociedade e museus.
PROGRAMAÇÃO
Dias 13 e 14 de maio
10 horas – Visitação Artística
13 às 17 horas – Oﬁcina de
Fotograﬁa
Dias 15, 16 e 17 de maio
15 horas – Visitação Artística
Dia 17 de maio
9 às 13 horas – Oﬁcina
“Práticas Educativas
em Museus e Locais de
Memória”

A Prefeitura convida a população para conferir o espetáculo gratuitamente e divertir-se no ﬁnal de semana

Espaço teatro-galpão recebe piso e luminárias
MARIA FERNANDA MUNHOZ
As obras de reforma do
espaço teatro-galpão continuam em ritmo acelerado.
Nesta semana, diversas ações
foram ﬁnalizadas no local.
Toda a parte de camarins
recebeu piso e portas nos sanitários. A parte de piso que
já havia sido instalado no
restante do prédio recebeu a

camada ﬁnal de verniz e as
250 poltronas estofadas receberam plaquinhas de numeração.
A parte de recepção do
teatro-galpão também já está
com novas calhas de iluminação, mais modernas e seguras, e duas grandes luminárias no hall de entrada.
O próximo passo, a partir de agora, será a limpeza
geral do prédio, reinstalação
de toda a parte técnica do
palco, incluindo iluminação
e equipamento de sonorização. Também será ﬁnalizada
a pintura de emergência e colocação de extintores.
Além dessas melhorias,
foi realizada a instalação de
luzes de emergência em todo
o prédio, que passou por pintura interna e externa, reforma dos banheiros, construção

de sanitário para deﬁcientes,
colocação de piso em todo o
espaço, além de piso especial
na rampa de acesso.
A fachada do teatro-galpão está recebendo atenção
especial, por meio de um
projeto realizado pela Secretaria de Planejamento da Pre-

feitura e que atualmente está
em trâmites de licitação. A
obra da parte interna do prédio está sendo realizada pela
Secretaria de Obras da Prefeitura, com acompanhamento da Secretaria de Educação,
por meio do Departamento
de Cultura.
Maria Fernanda Munhoz

A reforma possibilitará conforto para artistas e público

Ex-colunista da Tribuna cria projeto e
“esquece” livros em lugares públicos
AIANDRA ALVES MARIANO
O jornalista e ex-colunista
do jornal Tribuna do Norte,
Felipe Brandão, criou um
projeto que “esquece” livros
para serem encontrados em
lugares públicos.
O projeto de Felipe, que
fez uma coluna de críticas
literárias no jornal durante o
ano de 2012, é parecido com
o Book Crossing, prática, surgida nos Estados Unidos, de
abandonar livros em locais
públicos para que outras pessoas os leiam e, depois, voltem a “esquecê-lo, formando
uma corrente de leitura. “Eu
já conhecia a ideia e sempre
tive vontade de criar algo parecido. Como trabalho numa
editora, ganho muitos livros e
sempre estive envolvido neste
universo. Um dia, minha estante estava lotada e resolvi
que era o momento de colocar
em prática o projeto de esquecer livros por São Paulo”, explicou Felipe.
O próximo passo foi criar
uma página na internet, a
ﬁm de comunicar amigos e
interessados no projeto. Na

página, o jornalista passou
a contar sua experiência em
abandonar os livros.
Segundo Felipe, os resultados são surpreendentes.
“Tenho recebido vários e-mails de pessoas que aderiram à causa, muita gente
enviando fotos dos livros ‘esquecidos’, para que eu coloque na página. Essa corrente
do bem tem crescido e o coDivulgação/ Fábia Fuzeti

Felipe fez críticas
literárias na Tribuna
em 2012 e hoje
“esquece” livros para
outros leitores

nhecimento compartilhado”,
destaca.
Felipe conta que observar
as pessoas encontrando os
livros também é uma experiência interessante. “Quem
encontra, olha para todos os
lados, antes de abrir. Quando
lê a primeira página, onde
deixo um bilhete explicando
o projeto, quase sempre um
sorriso o ilumina, o que é
muito gratiﬁcante.”
Participar do projeto é
simples: basta “esquecer” livros pela cidade onde mora
em um local público. É importante deixar um recadinho
para a pessoa, dizendo que
ela está participando de um
projeto e que deve ler, pra
depois passar adiante, também num local público. Este
recado pode ser escrito no
próprio livro ou num post-it.
Caso queira, quem esquecer
o livro pode compartilhar
uma foto da obra literária na
página “Esqueça um Livro”
no Facebook ou enviá-la para
o email esquecaumlivro@
hotmail.com, acompanhada
de um relato no Facebook.

Segundo Caderno
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Pinda convoca população para a
4ª Conferência Municipal das Cidades
Daniela Gonçalves
A Prefeitura de Pindamonhangaba convoca a população
para participar da 4ª Conferência Municipal da Cidade, que
será realizada no mês de maio.
Com o tema “Quem muda
a cidade somos nós: Reforma
Urbana já,” a Conferência visa
estimular a participação da
sociedade de cada município
para, em conjunto, apresentar
soluções e propostas que melhorem a vida de todos.
Na manhã dessa quinta-feira (9), foi realizada uma
reunião na Secretaria de Planejamento da Prefeitura, com

a participação do secretário
de Planejamento, do diretor
de Habitação, da diretora de
Indústria e Comércio e representantes do Executivo
que discutiram a respeito do
encontro que acontecerá no
auditório da Prefeitura no
próximo dia 15 de maio, e
que elegerá uma Comissão
Preparatória Municipal.
Esta comissão deverá ser
formada por representantes
dos poderes Público Executivo e Legislativo; de movimentos populares, trabalhadores representados por suas
entidades sindicais, entidades

representativas do empresariado relacionadas à produção
e ao financiamento do desenvolvimento urbano, entidades
profissionais, acadêmicas e de
pesquisa e conselhos profissionais de classe e ONGs.
A Conferência
A Conferência Municipal das Cidades é um espaço de interação entre representantes do poder público
local e da sociedade organizada para debater questões
fundamentais do desenvolvimento urbano e eleger
delegados à Conferência
Estadual das Cidades, que

deverá ocorrer na segunda
quinzena de setembro deste
ano.
A Conferência Estadual
das Cidades – a partir dos
resultados das conferências
municipais – aprofundará a
discussão para que os delegados eleitos nessa etapa levem à Conferência Nacional
a contribuição do Estado de
São Paulo para a construção do Sistema Nacional de
Desenvolvimento Urbano e
elejam os membros do Conselho Nacional das Cidades.
A população está convidada a participar.

Bairros de Moreira César
definem novas obras
Cintia Camargo
Moradores dos bairros Liberdade, CDHU e Pasin, do
Distrito de Moreira César, estiveram reunidos com o prefeito para definir duas novas
obras.
Os munícipes dos bairros
Liberdade e CDHU votaram
pela construção de uma praça
e de uma creche.
O encontro aconteceu no
Centro Educacional Municipal “Cecília Nicoletti”, e

contou com a presença do
deputado estadual Fernando
Capez.
Já os moradores do bairro
Pasin votaram pela construção de uma nova Unidade de
Saúde da Família (PSF) e de
uma praça com uma pista de
skate.
Em ambos os encontros,
muitos questionamentos foram feitos e todos foram encaminhados aos departamentos responsáveis.
André Nascimento

Campanha do Agasalho segue pelas ruas de Pinda
Marcos Cuba

De acordo com as
informações meteorológicas o frio de 2013
deve ser intenso, para
amenizá-lo basta abrir
as portas de seu guarda-roupas e fazer a
doação de um agasalho,
cobertor e também calçados. Começou segunda-feira (6), a Campanha do Agasalho, onde
quem tem roupa boa
pode doar. Com o slogan
“Roupa boa a gente
doa” a ação solidária
pretende arrecadar mais
de 150 mil peças.
Até o dia 14 de maio
haverá carreata pelos
bairros da cidade. A Prefeitura de Pindamonhangaba conta com o apoio
do Exército, Sabesp,
Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros, Delegacia da
Mulher, Unimed, e outros
parceiros, para ‘esquentar’ os mais necessitados.
De acordo com a
Secretaria de Saúde e
Assistência Social da
Prefeitura de Pindamo-

nhangaba, todo o material
arrecadado será destinado
às entidades e também às
famílias em estado de vulnerabilidade social.
Além de fazer a doação
na porta de casa, quando a
equipe da campanha passar,
o morador tem a oportunidade de entregar os agasa-

lhos, cobertores e calçados nos postos de coleta
espalhados pela cidade.
A Prefeitura, Subprefeitura de Moreira César,
clube Paineiras, Unimed,
Sabesp, Delegacia da Mulher, Diretoria de Ensino,
são alguns dos locais que
recebem os materiais.
André Nascimento

Até o dia 14 a população poderá doar os agasalhos
para as equipes que estão passando nos bairros

Conheça as doenças
causadas pelo frio
Com o inverno muitas
doenças podem ser causadas e a proteção contra
estas pode ser apenas
agasalhar-se. Contribuir com
doações é um ato de cidadania e amor ao próximo.
Muitas vezes, o que é muito
fino para um e ele acha que
não esquenta direito, para
uma pessoa que não possui sequer uma camiseta é
praticamente um verdadeiro
cobertor. É preciso sensibilizar-se para evitar filas em
hospitais devido às doenças
causadas pelo frio.
A principal doença causada pelo frio excessivo é
a hipotermia. Os sintomas
mais comuns são os tremores, esfriamento das mãos
e dos pés, dormência nos
membros, dificuldades em
respirar, pulsação lenta e
inchaço na face. Em casos
mais extremos também
pode provocar a perda de
memória, dos sentidos,
dilatação das pupilas, entre
outras.

Moradores de Pinda não
podem dar chances à dengue
Marcos Cuba
Os moradores de Pindamonhangaba e região têm
uma grande responsabilidade com a própria saúde
e com aqueles que amam.
Eliminar os possíveis criadouros do mosquito Aedes
aegypti é a principal orientação para evitar mortes
causadas por dengue. De janeiro a maio, a cidade teve
mais de 600 casos confirmados. Este número aumenta

de acordo com as atitudes
de cada indivíduo.
Não deixar água parada
em tampinhas de garrafa;
colocar areia em vasos de
plantas; verificar o próprio
quintal após as chuvas; fechar as caixas d´água; observar a bandeja das geladeiras; esticar as lonas de
coberturas para que não seja
possível a formação de poças; fechar a tampa de vasos sanitários, entre outras

ações contribuem com a não
proliferação do mosquito.
Apenas em maio, Pindamonhangaba teve 42 notificações, deste número, 19
foram autóctones, ou seja,
quando a pessoa contrai a
doença na própria cidade.
A Prefeitura está realizando
trabalhos, como a termonebulização (aplicação de inseticidas) em diversos bairros; fazendo a verificação
nas casas e solicita apoio da

população para que abram as
portas à equipe do Controle
de Vetores, que está devidamente identificada.
Os principais sintomas
da dengue são: febre alta,
dor de cabeça, dores atrás
dos olhos, dores no corpo e
nas juntas, manchas vermelhas pelo corpo e coceiras.
Caso a pessoa esteja com
estes sintomas, deve procurar uma unidade de saúde
imediatamente.

Cooperativa de Produtores Rurais da região elege diretoria
Divulgação

Com a cooperativa os produtores terão benefícios

Daniela Gonçalves
Em uma reunião realizada na última quarta-feira
(8), foi eleita a diretoria que
irá compor a Cooperativa de
Produtores Rurais do Vale
do Paraíba. Com sede em
Pindamonhangaba, a cooperativa oferecerá um respaldo
técnico a produtores rurais
do município e de algumas
cidades da região: Caçapava,
São José dos Campos e São
Bento do Sapucaí.
A reunião contou com a
presença de produtores rurais
de todas as cidades atendidas
pela Cooperativa, onde todos
os presentes foram unânimes

na escolha da diretoria, eleita mediante votação. O novo
presidente, Sidnei Carlos
Pessotti, de Pindamonhangaba, e o vice-presidente João
Henrique Motta, de Caçapava, compõem a diretoria da
cooperativa.
Cooperativa de Produtores
Rurais do Vale do Paraíba
A cooperativa foi criada,
com o objetivo de oferecer
informações técnicas aos
produtores rurais da região,
para que os mesmos tenham
condições de sustento e não
precisem migrar para a zona
urbana, podendo se manter
no campo.

População do Pasin vota e escolhe prioridades

Obras de galeria prosseguem
no loteamento Azeredo
Maria Fernanda Munhoz
O loteamento Azeredo,
no Distrito de Moreira César,
está recebendo a construção
de uma galeria de águas pluviais que irá evitar enchentes
e alagamentos em suas ruas,
garantindo a tranquilidade da
população.
A obra tem 250 metros
de extensão, na rua Benedito Galvão de Castro, com
ramais nos entroncamentos

com as ruas Genésio Conceição, Rita Marcondes Oliveira, José Moreira da Silva e
João Rodrigues.
A obra contará, ainda nesta etapa, com novas bocas
de lobo. De acordo com informações da Subprefeitura,
com o término da obra, o próximo passo será o recapeamento do asfalto nos trechos
que estão sendo abertos para
a passagem da tubulação.
Divulgação

Galerias evitarão enchentes e alagamentos no bairro

Ruas do município recebem
obras de melhorias
Maria Fernanda Munhoz
Diversas ruas da cidade estão recebendo obras de
melhorias, por meio da operação “Tapa Buracos”, nesta
semana. O clima seco, sem
chuvas, favorece a realização
deste tipo de serviço.
A equipe da Secretaria de
Obras, por meio da Usina de
Asfalto, está atualmente trabalhando no recapeamento
de 100 metros da rua Padre
Antonio Dalla Via, na ‘Vila
Cuia’, como é conhecida
uma parte da região que liga
os bairros Santana e Crispim.
Além dessa obra, a equipe

está atuando também no Maricá, Pasin e Vila São José.
A troca de solo e o recapeamento das vias são ações
que beneficiam a população e
principalmente o andamento
correto do fluxo de trânsito.
A comunidade pode colaborar para conservação da
pavimentação de toda a cidade, evitando jogar gorduras,
outros produtos químicos em
excesso para limpeza de calçadas e principalmente nunca fazer massa ou concreto
no asfalto, pois esta conduta
diminui a vida útil dos pavimentos.

Maria Fernanda Munhoz

Recapeamento de rua na Vila Cuia, Crispim
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PROCURA-SE UMA POODLE

O MENINO E O DESTINO...

Tenho a mania de ﬁcar observando as trovas, tentando
captar-lhes algo mais. Na construção de qualquer poema,
na maior parte das vezes não se sabe a intenção do autor.
Em que ele se inspirou. E, muitas vezes (eu me incluo nesse
caso) o autor não se inspirou em nada. Apenas elaborou um
verso ao léu e, a partir daí, foi construindo toda a sequência.
No universo da Trova não poderia ser diferente. Aliás,
devido ao exíguo espaço para se trabalhar, as ideias muitas vezes se abalroam, o que não implica necessariamente
em plágio. São as chamadas coincidências. Muito comuns.
Mais coincidência ainda é quando surgem duas ou mais
ideias muito parecidas em um mesmo concurso. Ora, se
as participações são simultâneas, merecem aplausos os
autores que trilharam a mesma senda, sem terem se valido
do mesmo mapa.
E mais coincidência ainda é quando dois trabalhos nos
passam a impressão de terem sido construídos como se
um foss- o de 1990. Foi dado aos participantes o tema
“Destino”. Ora, falar de destino, por si só já é contraditório.
Observem então o que aconteceu com duas trovas vencedoras, de dois “Magníﬁcos Trovadores”.
EDMAR JAPIASSÚ MAIA, consagradíssimo autor, assim se expressou:
Ao perceber do destino
a palma da mão pesada,
choro um pranto de menino
na dor de cada palmada...
E a não menos consagrada ALMERINDA LIPORAGE (a
querida Tita), como se já conhecesse a trova do Edmar e
houvesse resolvido, então, replicar, compôs:
Tens razão, pobre menino,
quando a revolta te invade;
mas não ponhas no destino
as culpas da sociedade!
Não parecem ter sido feitas “uma para a outra” ou em
“função da”?

DIA DAS MÃES!
Eu sei que já publiquei este pequeno texto mas, o que
importa? Importa é a sinceridade da homenagem:
Tantas vezes desrespeitada, ironizada, contestada,
apenas por querer o melhor para o ﬁlho...
Que abre mão da própria felicidade, para poder vê-lo feliz...
Capaz de mover o mundo, para deixar-lhe mais leve o fardo...
Você conhece alguma mãe que não seja assim? É
claro que existe também. Mas eu não falo da exceção,
reﬁro-me à regra. A você, “mãe de fato”, o meu abraço comovido e os cumprimentos por mais um segundo domingo
de maio em sua vida!
De MADALENA LÉA
Tendo ao seio o meu menino,
tudo em volta é luz, é brilho.
Nem sei mesmo onde eu termino
e onde começa o meu ﬁlho.
De OSMAR GODINHO
Em paz o mundo estaria
se governassem a Terra
apenas mães que algum dia
perderam ﬁlhos na guerra!...

(José Ouverney é “Magníﬁco Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa
a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandodetrova.com.br - (o mais completo portal de trovas na Internet)
________________________________________

(Viva mais feliz: deixe uma Trova falar por você!)

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 024/2013
Contrato nº 028/2013
Objeto: Aquisição de termonebulizador para controle de mosquitos prejudiciais a saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Sol Comércio Distribuição e Representação Ltda.
Data de assinatura: 12/04/2013
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 11.300,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: Francisco Geraldo Ferraz Senise
Pindamonhangaba, 09 de maio de 2013.

P O R T A R I A Nº 052/2013
Nomeia Assessor Parlamentar III
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º - Nomear PAULO ROMEIRO RAMOS MELLO para o emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR
NÍVEL III do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, de
acordo com as Leis nºs 5.183/2011 e 5.510/2013, com salário de
R$3.210,00 ( três mil duzentos
e dez reais), a partir do dia 02 de maio de 2013, nos termos contratuais.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 30 de abril de 2013.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 Telefax: (12) 3644-2250 - Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

P O R T A R I A Nº 035/2013
Exonera Assessor Parlamentar III
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º - Exonerar o Senhor SYLLAS EDUARDO PUCCINELLI do emprego de ASSESSOR
PARLAMENTAR NIVEL III, do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de
Pindamonhangaba, criado pela Lei 5.183/2011 e Leis 5.490/12 e 5.510/13, em 20 de março de
2013.
Art 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 20 de março de 2013.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO lERARIO
1° Secretário
Publicada no D R H
.

Vereador RODERlEY MIOTTO
2º Vice-Presidente
Vereador Professor ERIC DE OlIVEIRA
2° Secretário

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

“VAI E DIZ A ELA as minhas penas e que eu peço apenas que ela lembre
as nossas horas de poesia, das noites de paixão, que estou sozinho e
só existe meu canto triste na solidão...” – Daniela Mercury
ATENÇÃO – Publique sua agenda gratuitamente, enviando para joao.
ouverney@terra.com.br
AlOhA MUSIC hAll Taubaté - 19/5 (domingo) – Funk da Capital. Danado,
Mc Guine e Lon. www.facebook.com/aloha.show?fref=ts
ARENA 101 Pinda – 11/5 (sábado) – Bandas Espora e 8 Segundos. Elas vip
até 1h. 22/6 (sábado) – Caio César & Diego. Mr. Catra. Estrada Municipal
Antonio Marçon, 4.900, ou Rod. Pres. Dutra, km 101. www.arena101.com.
br. Tel (12) 3424-7676. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS de Guará – QUINTA-FEIRA –9/5 –
Musical Arte. 16/5 – Pedro Romano. 23/5 – Banda América. 30/5 – Alphavalle
DOMINGO - 4/5 – Banda Voo Livre. 11/5 – Casino de Sevila (baile especial
Dia das Mães). 18/5 – Silvinho e banca. 25/5 – Banda Mix 80 . Ingressos:
R$ 15,00 (único). Tel (12) 3122-3812
bAR DO SANTISTA Pinda –Som ao vivo todo domingo e véspera de
feriados, 18h. Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo Mistura Brasil).
Funciona de terça e domingo a partir das 17h
bARRACÃO DO FORRÓ Taubaté - Quinta do funk toda quinta-feira. Elas
vip até 0h30, após R$ 5. Eles R$ 10, após 15. Tel (12) 8145-5482 e 91823929
CASA FUNK VAlE – 18/5 (sábado) – Funk de Elite. Mc Kauen. Apresentação
oficial de Mc Muleke e Dj Teo. Capacidade para 6.000 pessoas
CASARÃO ROSEIRA – Toda quinta-feira - Quinta Sertaneja. Trio Chão
Quente. 25/5 - Banda Pegada Sertaneja. Dois ambientes. Estrada RoseiraAparecida
CENÁRIO Lorena inauguração – 17/5 (sexta) – Banda Yankee e Galera
do Batidão, e Grupo Batuque Geral. Rua Elizar de Carvalho, estrada valha
Lorena-Gurá
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 11/5 (sábado) – Marcelo D2. 18/5
– Lulu Santos. 25/5 – Thaeme & Thiago. www.cervejariadogordo.com.br.
Tel(s): (12) 3157-6200
ChICKEN bEER Tremembé – 9/5 (quinta) – Banda Os Galegos e 2º
ambiente com funk (eletrônica). 10/5 (sexta) - Videokê profissional e 2º
ambiente (eletrônica). 11/5 (sábado ) – Baile Funk e videokê profissional.
Tel (12) 9181-5704, 9235-8078 e 9213-2034. http://www.chickenbeer.com.
br/ Av. Luiz Gonzaga das Neves, 2.500 (anexo ao Posto Alsan)
ClUbE DA VIlA SÃO bENEDITO de Pinda –19/5 (domingo) – Banda Gold.
Novo baile no Recinto São Vito de Moreira César. Ingressos R$ 7 homem,
R$ 6 mulher e R$ 13 o casal. Informações tel (12) 3542-2087
ClUbE DO lAZER Taubaté - QUARTa – Feira - 15/5 – Anjinho do Vale.
22/5 – Alpha Valle. 29/5 – Pedro Romano. DOMINGO –12/5 – Banda 5
Estrelas (SP). 19/5 – Banda Raio X (SP). 26/5 – Banda Tropicaliente (SP
– Baile dos Aniversariantes).Traje esporte fino (proibido tênis, sapatênis e
camisete). E vem aí... Baile de aniversário do clube: 21/6 – Banda Garcia
(SP). Tel. 3633-5389/3011-0400. E-mails: odirfreire@sieps.com.br
CONEXÃO ShOW Aparecida – 12/5 (domingo 22h) – Bailão funk. Av.
Itaguassu, 4.285. Tel (12) 8825-2162. Ingressos: Pinda (NetoJeans)
CREIX TÊNIS ClUbE de Tremembé - 11/5 (sábado) – Banda Gold
(aniversário da banda). 18/5 – Banda Alphavalle. 25/5 – Banda 3 Corações.
A direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda
sexta-feira, 22h, com deliciosa canja gratuita à 1h. Tel (12) 3674CROZARIOl Tremembé – 10/5 (sexta 23h) – Banda Galera do Buteko.
Noite Especial dos Aniversariante, que faz uma lista com 10 amigos e
entram na faixa. Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava – 10/5 (sexta) – banda
8 Segundos. 11/5 (sábado) – Marlon & Marcelo, e Aron Santos. 24/5
(sexta) – Victor & Leo. Rod. Pres. Dutra, km 133. Tel. 3955-9420. www.
estancianativasertaneja.com.br
FERROVIÁRIA Pinda – 11/5 (sábado) – Baile das Mães. Banda Premium.
Tel (12) 2126-4444, www.aaferroviaria.com.br
ITAGUARÁ Guaratinguetá – 11/5 (sábado) – Arlindo Cruz
lUSO bRASIlEIRO São José dos Campos – 18/5 (sábado) – Só Pra
Contrariar 25 anos. Tel (12) 3209-6605
MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira, 22h,o melhor forró da região com
a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026
MUTLEY Taubaté – 10/5 (sexta) – Noite da Porca e do Parafuso. 11/5
(sábado) – Mr. Burns. Tel (12) 3632-5540, 9184-4785 e 8134-9694. www.
mutley.com.br
ÓbVIO ChOPERIA Pinda – 10/5 (sexta) – Banda Benedit’s. 11/5 (sábado)
– Pink Floyd Cover Brasil. 12/5 (domingo) – Não terá evento. Tel (12) 36484913. www.cervejariaobvio.com.br
PINDAbAR Pindamonhangaba – 10/5 (sexta-feira) – Sextaneja. Leo Smith,
e Daniel e Banda. 12/5 (domingo) – Grupo Novo Skma. 18/5 (sábado) –
André Marinho, vocalista do Cupim na Mesa. R$ 15,00 homem e R$ 10,00
mulher. Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126
RANChO SANTA FÉ Aparecida - 31/5 (sexta) – Pagonejo. Pixote e Banda
8 Segundos. Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062. www.ranchostafe.com.br,
e-mail ranchostafe@gmail.com
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural – Baile toda Quinta e Sábado
(21h) com as melhores bandas ao vivo. Tel. (12) 3648-4036 e 9775-0389
RESTAURANTE COlMÉIA Pinda – Música ao vivo durante os almoços de
domingo. Pizza em forno de lenha nos eventos. Um dos melhores restaurantes
rurais do município. Tel. 3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br
SESC Taubaté – 26/5 (domingo 231h) – Rafinha Acústico. Tel (12) 33344000. www.sescsp.org.br/sjcampos
SKENTA Taubaté – 10/5 (sexta 22h) – Pagodão. Grupo Sambaqui. Homem
e mulher na lista R$ 10,00. Tel (12) 9145-1212 e 9149-4978. Rua Visconde
do Rio Branco, 459
TORNEIO de Música Sertaneja Taubaté – Sítio Dom Carmelo – 11/5
(sábado 17h) – 15 duplas serão selecionadas. Final no Parque do Itaim
prêmio R$ 2.000. Inscrição tel (12) 3621-6040 ou na Secretária de Turismo
e Cultura (rodoviária nova)
VIA VAllE ShOW Pinda – Baile funk sábado (23h). Mulheres vip até 1h.
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, em frente à Faculdade Anhanguera
VIlA MIX VAlE – Vem aí em outubro, 12 horas de shows. Gustavo Lima,
Jorge & Matheus, Isael Novaes, e Humberto & Ronaldo
VIllA DI PhOENIX Taubaté – 9/5 (Quintaneja) – Jorge Dimas & João.
Lista vip com Luzera (9171-8990 e 7811-9776). Sunset Flash Power Warm
Up dias 30/5 (La Locomotive e Galmours) e 31/5 (Naldo) e 1/6 – (Banda
Favorita).. Em frente ao Taubaté Shopping Center
VIllA SERTANEJA São José – SEXTA-FEIRA – 10/5 - Noite do Carro
Lotado. Preço único não importa quantas pessoas. Sirena maluca, telão
e Welinton Kalid. 11/5 - SÁBADO – Mc Scmit, Mc Taz e camarote com
open bar para elas. Elas free até 1h. Fazenda Brumado. Estrada Municipal
Jardim de Allah, 360. Tel (12) 3911-6992
VINIl ClUbE Pinda – 10/5 (sexta) – Noite dos Terríveis. MCs Pikeno e
Menor. Abertura MC do Litoral. 1/6 (sábado) – Mc Lon. As 300 pessoas que
chegarem às 20h no dia da festa, participação de um coquetel com bebidas
na faixa até 22h. 22/6 – Mc Kauan. http://www.vinilclub.com/

PAULA FERNANDES: VEJA
QUANDO RECEBER SEU
INGRESSO DE VOLTA

to
e Ma
ito d m que
e
J
T e
lurma
A CR s info a devo de
e
a
õ
t
w
i
ç
o
e
u
Prod sendo f so do sh seria
s
e
está e ingre des, qu uiridos
d
ção a Fernan ia (adq e) nas
Paul erroviár do club
a
na F sourari as:
e
t
na t intes da
segu

1ª – 15/04/2013 – 94 ingressos de R$ 40,00 – total R$ 3.760,00
2ª – 25/04/2013 – 39 ingressos de R$ 60,00 – total R$ 2.340,00
3ª – 08/05/2013 – 44 ingressos de R$ 50,00 – total R$ 2.200,00
4ª – 20/05/2013 – 30 ingressos de R$ 60,00 – total R$ 1.800,00
O comunicado é assinado por Carlos Renato Teixeira Rosa Silva – CRT Produções e Eventos, e Gisele Correard Greco Monteiro,
advogada, OAB-SP 246.007.

Atende pelo nome de belinha, sumiu
dia 06/05/13 por volta das 7:00h no
bairro Maria Áurea. Estamos desesperados a sua procura, pois temos uma criança de 2 anos muito
apegada a ela.
OFERECEMOS RECOMPENSA!
Qualquer informação entrar em contato nos telefones
(12) 3645-1614 / 9191-0363 / 9191-2408.
Falar com Junior
PREFEITURA MUNICIPAl DE PINDAMONhANGAbA
Edital de Notificação
Controle SEOb-02/2013
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica URBANIZADORA SÃO LUCAS LTDA.,
responsável pelo imóvel localizado na Rua Tereza Cruz César Castilho, Lote 44, Quadra “D”,
Loteamento Village do Sol para que tome ciência da Notificação Preliminar nº 52296/2013, lavrado
em função de construção e/ou reforma sem prévia licença da Prefeitura Municipal, tendo como
prazo para recurso 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta publicação, em atendimento e
conformidade com o artigo 209º da Lei Complementar nº 9 de 16/12/2008.
SANDRA NOGUEIRA MAThIAS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE lICENCIAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0124/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. GILBERTO DE SOUZA LIMA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Geraldo de Freitas Andrade, Jardim Regina, Quadra
32, Lote 16, inscrito no município sob a sigla SE15.15.19.015.000 para que efetue a limpeza
do referido imóvel 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.
João henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0125/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. GILBERTO DE SOUZA LIMA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Geraldo de Freitas Andrade, Jardim Regina, Quadra
33, Lote 21, inscrito no município sob a sigla SE15.15.20.010.000 para que efetue a limpeza
do referido imóvel 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.
João henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0126/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a CONSTRUTORA GWF LTDA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Antonio Alves Diniz, Vista Alegre, Quadra 13, Lote
304, inscrito no município sob a sigla SE14.06.01.013.000 para que efetue a limpeza do
referido imóvel 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.
João henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0127/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a CONSTRUTORA GWF LTDA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Antonio Alves Diniz, Vista Alegre, Quadra 14, Lote
305, inscrito no município sob a sigla SE14.06.04.009.000 para que efetue a limpeza do
referido imóvel 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.
João henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0128/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SR. BEM HUR GONÇALVES DA
SILVA, responsável pelo imóvel situado a Rua José Gimenes, Araretama, Quadra 01, Lote
P-013, inscrito no município sob a sigla SO.23.11.01.047.000 para que efetue a limpeza
do referido imóvel 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.
João henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0129/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SR. JOSÉ AUGUSTO JUNHO DE
ARAÚJO, responsável pelo imóvel situado a Rua Camaiore, Jardim Regina, Quadra 25,
Lote 19, inscrito no município sob a sigla SE15.16.02.005.000 para que efetue a limpeza
do referido imóvel 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.
João henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0130/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SR. JOSÉ AUGUSTO JUNHO DE
ARAÚJO, responsável pelo imóvel situado a Rua Camaiore, Jardim Regina, Quadra 25,
Lote 18, inscrito no município sob a sigla SE15.16.02.006.000 para que efetue a limpeza
do referido imóvel 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.
João henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0131/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SR. JOSÉ AUGUSTO JUNHO DE
ARAÚJO, responsável pelo imóvel situado a Rua Camaiore, Jardim Regina, Quadra 25,
Lote 20, inscrito no município sob a sigla SE15.16.02.004.000 para que efetue a limpeza
do referido imóvel 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.
João henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0132/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SRª. ROSALIA TAVARES NOGUEIRA
CABRAL, proprietário do imóvel situado a Av. Gastão Vidigal Neto, Quadra B-09 Lote 16,
17E, Cidade Nova, inscrito no município sob a sigla SE23.03.02.001.000 para que efetue
a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta
publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c
artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.
João henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0133/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SR. RAUL BRITTO REZENDE FILHO,
responsável pelo imóvel situado a Rua Adhair Ferreira de Macedo, Vista Alegre, Quadra 24,
Lote P-621, inscrito no município sob a sigla SE14.03.03.064.000 para que efetue a limpeza
do referido imóvel 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.
João henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0134/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a CONIN CONSTRUTORA E
INCORPORADORA, responsável pelo imóvel situado a Rua Adhair Ferreira de Macedo, Vista
Alegre, Quadra 24, Lote P-623, inscrito no município sob a sigla SE14.03.03.066.000 para
que efetue a limpeza do referido imóvel 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.
João henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0135/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. RAPHAEL DE MELO PEREIRA,
responsável pelo imóvel situado a Rua Adhair Ferreira de Macedo, Vista Alegre, Quadra 24,
Lote P-622, inscrito no município sob a sigla SE14.03.03.065.000 para que efetue a limpeza
do referido imóvel 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.
João henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
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Altair Fernandes

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Reminiscências de Balthazar - 22)
A histórica rua dos Andradas com parte retratada pelo bico de pena do professor José Renato
Guaycuru San Martin (Pelas Velhas Ruas de Pindamonhangaba, 1995), complementada por
uma das fotos do álbum elaborado pelo Agostin San Martin Filho, Tininho:
“Padaria e Confeitaria Central, de Augustin San Martin; ao lado a loja de Francisco
Zamith, em seguida o portão da própria padaria...”,
descreve San Martin, e o professor Eduardo Jorge Salles complementa:
“... A Casa Brasileira, que ocupava as três portas cobertas pela
marquise. No mesmo edifício funcionava o Bar do Machado e, na
parte superior havia um local onde jogavam carteado nas
24 horas do dia. Depois vemos a casa com três janelas
e uma porta alta que pertencia à dona Pequetita
Romeiro”... Prosseguindo (não aparece neste desenho
bico de pena completado com foto), viria o
histórico sobradão do Dr. Francisco
Romeiro, comentado
recentemente
nesta página

Lembranças de Balthazar de Godoy Moreira
(1898/1969), conforme série
de crônicas publicadas por
ele em 1963 neste jornal.
Concluído o tema “D. Pedro I em Pinda”, Balthazar redireciona suas lembranças a
Pindamonhangaba de sua infância. O leitor mais sensível
terá a imaginação fertilizada
pelo talento em descrever
memórias deste cronista que
também foi exímio sonetis-

ta. Os mais antigos viajarão
ao passado e, inebriados de
reminiscências, caminharão
pelas ruas da Pinda antiga...
“Voltemos a Pinda de
meu tempo de menino. Então a atual rua do Andradas
era o reduto dos Romeiros.
A Romeirada. Quase toda,
residia ali: o Barão de Romeiro, Sr. Romeirinho, o Dr.
Francisquinho etc. A casa
do Barão de Romeiro, hoje
Casa Brasileira, tinha de in-

					

teressante um beiral com telhas de louça, com desenhos
em cores, vindas da Europa.
O colecionador de antiguidades preciosas que drenou
Pindamonhangaba de suas
raridades, levou-as para São
Paulo, certo do seu tesouro.
Garoto e jacobino, assim
como filho de gato gatinho é,
na efervescência política, eu
passava por essa rua ressabiado e alerta ao perigo de
encontrar de súbito, eu sozinho, um grupo de garotos

Óleo sobre tela. VINCENZO IROLLI -joserosarioart.blogspot.com

Lembranças
Literárias:

Mãe...
Nas rugas do teu rosto os janeiros retratas
mas o olhar nos ampara, irradiando ventura;
nós – cegos de ilusão, dadivosa, desatas;
o rígido viver transformas em brandura!
Ninguém sabe tratar da forma como tratas;
o riso – uma afeição de graça e de ternura...
Só despertam respeito – as palavras sensatas;
só inspiram carinho – os tons da compostura.
Sei que é um sol de carne e osso a amada mãe da gente,
descrevendo o seu ciclo em torno ao lar, fremente,
clareando os corações num reflexo profundo...
Vemos com seu olhar o mais lindo horizonte!
Pátria humana de amor, água da melhor fonte,
a benção que nos faz ser feliz neste mundo!
Felix Aires, Jornal 7 Dias, 8 de maio de 1955

dos de lá. Mas afrontava o
perigo. Indo todas as manhãs
buscar a carne ao açougue
da rua dos Andradas, esquina da Travessa Marquês de
Herval. Parece-me que custava 400 réis o quilo da carne.
Lá adiante no largo
que então era do Mercado,
havia o sobrado do Bicudo. Mas esse foi de ontem,
não preciso descrevê-lo.
Mas a rua principal de
Pinda, nesse tempo era a
Bicudo Leme, a rua do mercado. Raramente a gente designava os logradouros públicos pelos nomes oficiais,
escritos nas placas. Eram a
rua da Matriz, a da Estação,
a do Mercado, a do Tanque,
a ladeira do Porto, a da Galega etc. Na rua que ia ao
mercado situava-se quase
todo o comércio da cidade.
Lembro-me da loja do João
Cupertino, da Casa Ferraz,
armazém de ferragens do
Ramalho, da botica do José
Basílio, no tipo exato das
farmácias antigas, uma grade de madeira negra dividindo o cômodo; para cá, um
banco onde os comentaristas da cidade se aboletavam
(diziam que nada escapava
a eles que afinal nem sempre eram tão maliciosos os
reparos) estimulados pelos
apartes do Zé Basílio; pra
lá, os armários envidraçados
cheios de frascos de medicamentos e preparados e sobre
um mostruário mais baixo,
dois bojudos vidros com líquido colorido. Nenhuma
farmácia os dispensava.
Eram os distintivos do ramo.
Eu era criança, estava
por fora, mas penso que o
boticário tinha vasta veia,
sabia entreter os amigos e
gostava de entretê-los. A sua
farmácia era um centro político, só para homens porém.
Isso não prejudicava a
sua proficiência. Era tido e
havido como um ótimo farmacêutico, até pela facção
contrária. Isto basta para lhe
confirmar a pericia. E compreenda que nqueles dias um
farmacêutico não se limitava, como os de hoje, a tirar

o preparado da prateleira,
olhar o preço no catálogo
e fazer a venda. O boticário aviava as receitas; tinha
que conhecer perfeitamente
as drogas com que lidava;
tinha que saber química.”
Das ruas seculares de Pinda preserva-se apenas as denominações. O cenário que
se ergue ao longo de suas calçadas e em seu próprio leito
recoberto de camadas asfálticas é completamente outro. A evolução é inevitável
e transformadora. Vão longe
os tempos de outrora, quando
os prédios tinham outras fachadas, como diria o próprio
Balthazar de Godoy Moreira,
“mais severas, sem jardins,
beirais largos com telhas
coloniais pingando fios de
água no meio das calçadas de pedras rústicas, mal
ajustadas, com a grama que
crescia nas frinchas, transformando-as em alpondras”.
Pesquisando sobre nomes

antigos de ruas, encontramos em artigo de Newton
Lacerda Cesar (Tribuna,
20/5/1978), que a rua dos
Andradas já foi subdivida em
duas, isto é, teve dois nomes
respectivos, de seu início, na
Fernando Prestes até a praça
do Quartel (praça Padre João
de Faria Fialho) chamou-se
rua das Flores; da referida
praça até o Mombaça: rua
da Mombaça. Passou a ser
rua dos Três Andradas em
1901, em seguida recebeu a
denominação de rua Sete de
Setembro, até que, em 1925,
voltou a ser rua dos Andradas.
Verificando nomes de ruas
antigas e antigos nomes de
ruas da tricentenária Princesa
do Norte, na obra de Athayde
Marcondes (Pindamonhangaba, Dois e Meio Séculos,
1922), constatamos que,
curiosamente, a rua dos Andradas já foi chamada de rua
Bicudo Leme e a rua Bicudo
Leme de rua dos Andradas.

ANÚNCIO do Passado

Publicava-se na década de trinta
NO jornal folha do norte
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Tribuna do Norte

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
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Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
ATA nº 011/2013

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ITEM

UNIDADE DE
MEDIDA

20

JG

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 325/2012
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 325/2012 de “Aquisição de uniformes esportivos de diversas
modalidades para as equipes de Pindamonhangaba, visando participação em campeonatos e
competições (individuais e por equipe)”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com
validade de 12 meses, assinada em 25/01/2013:



21

ATA nº 010/2013
ITEM

UNIDADE
DE
MEDIDA

2

JG

4

JG

13

JG

14

JG

Empresa:

JG

ALCIDES BARBOSA JUNIOR & CIA LTDA. ME.
DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

1.011.002.013387 - UNIFORME PARA BASQUETE FEMININO (logo prefeitura em 1 cor) numerados de
4 a 18 – 15 peças/cor Composto por: - Camiseta regata baby look em malha 100% poliéster com fio
microfibra e acabamento hidrófilo (dry sport), com acabamento em viés de 2,5 cm nas golas e cavas.
Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia e acabamento de barra em galoneira
com refilador de tecidos e condensador de pontos, viés de 2,5 cm colocados em galoneira. Costura de
overloque com 2 linhas almadas e 2 fios 100% poliéster. Costura de galoneira com 2 linhas almadas e 1
fio 100% poliéster. Frente – Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo prime com logo da
Prefeitura de Pindamonhangaba e número pequeno. Costas – Estampa em plastisol com acabamento
extra de fundo prime escrito Pindamonhangaba e número grande. - Bermuda de cotton lycra em malha
90% algodão com 10% de elastano, tipo ciclista, sem detalhes com elástico de 2 cm na cintura.
Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia e acabamento de barra em galoneira
com refilador de tecidos e condensador de pontos. Elástico rebatido em elastiqueira. Costura de
overloque com 2 linhas almadas 100% poliéster e 2 fios de elantec. Costura de galoneira com 2 linhas
almadas e 1 fio 100% poliéster. Frente – Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo prime
com numeração na perna direita e logo da Prefeitura de Pindamonhangaba na perna esquerda. Meia
com cano médio, na cor preta, composição: 75% poliamida, 23% algodão e 2% elastodieno. Tamanho:
Único – 30 pares.

KANXA

R$ 698,00

10

1.011.002.013389 - UNIFORME PARA HANDEBOL FEMININO (logo prefeitura em 1 cor) Numerados de
2 a 15 – 14 peças/cor Composto por: - Camiseta baby look manga curta em malha 100% poliéster com
fio microfibra e acabamento hidrófilo (dry sport), em modelo raglã com ribana na gola, rebatida em
galoneira. Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia e acabamento de barra em
galoneira com refilador de tecidos e condensador de pontos. Costura de overloque com 2 linhas
almadas e 2 fios 100% poliéster. Costura reta somente com linha almada 100% poliéster. Costura de
galoneira com 2 linhas almadas e 1 fio 100% poliéster. Frente – Estampa em plastisol com acabamento
extra de fundo prime com logo da Prefeitura de Pindamonhangaba e número pequeno. Costas –
Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo prime escrito Pindamonhangaba e número
grande. - Bermuda de cotton em malha 90% algodão com 10% de elastano, tipo ciclista, sem detalhes
com elástico de 2 cm na cintura. Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia e
acabamento de barra em galoneira com refilador de tecidos e condensador de pontos. Elástico rebatido
em elastiqueira. Costura de overloque com 2 linhas almadas 100% poliéster e 2 fios de elantec. Costura
de galoneira com 2 linhas almadas e 1 fio 100% poliéster. Frente – Estampa em plastisol com
acabamento extra de fundo prime com numeração na perna direita e logo da Prefeitura de
Pindamonhangaba na perna esquerda. Meião com cano alto, na cor preta, composição: 75% poliamida,
23% algodão e 2% elastodieno. Tamanho: Único – 28 pares.

KANXA

1.011.002.013398 - CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA VOLEIBOL FEMININO (logo prefeitura em 1
cor). Números de 2 a 14 – Composto por: - 13 Camisetas regata baby look em malha 100% poliéster
com fio microfibra e acabamento hidrófilo (dry sport), com acabamento em viés de 2,5 cm nas golas e
cavas. Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia e acabamento de barra em
galoneira com refilador de tecidos e condensador de pontos, viés de 2,5 cm colocados em galoneira.
Costura de overloque com 2 linhas almadas e 2 fios 100% poliéster. Costura de galoneira com 2 linhas
almadas e 1 fio 100% poliéster. Frente – Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo prime
com logo da Prefeitura de Pindamonhangaba e número pequeno. Costas – Estampa em plastisol com
acabamento extra de fundo prime escrito Pindamonhangaba e número grande. – 13 Bermuda de cotton
em malha 90% algodão com 10% de elastano, tipo ciclista, com elástico de 2 cm na cintura.
Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia e acabamento de barra em galoneira
com refilador de tecidos e condensador de pontos. Elástico rebatido em elastiqueira. Costura de
overloque com 2 linhas almadas 100% poliéster e 2 fios de elantec. Costura de galoneira com 2 linhas
almadas e 1 fio 100% poliéster. Frente – Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo prime
com numeração na perna direita e logo da Prefeitura de Pindamonhangaba na perna esquerda. - Meião
com cano alto, na cor preta, composição: 75% poliamida, 23% algodão e 2% elastodieno. Tamanho:
Único –26 pares.

KANXA

1.011.002.013399 - CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA BOCHA MASCULINO (logo prefeitura em 1
cor). Sem numeração. Composto por: - 2 unidades de Camiseta pólo em dry liso com manga raglã em
malha 100% poliéster com fio microfibra e acabamento hidrófilo (dry sport), sem numeração, com
abertura e botões na parte frontal e gola retilínea na cor do tecido. Acabamentos laterais internos em
overloque com ponto cadeia. Costura de overloque com 2 linhas almadas e 2 fios 100% poliéster.
Costura de galoneira com 2 linhas almadas e 1 fio 100% poliéster. Barra com acabamento em galoneira
com refilador e condensador de fios. Frente – Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo
prime com logo da Prefeitura de Pindamonhangaba. Costas – Estampa em plastisol com acabamento
extra de fundo prime escrito Pindamonhangaba. – 1 unidade de Bermuda básica em nylon 100%
poliéster, 2 bolsos laterais, sem numeração, com elástico de 2 cm na cintura, com cordão na cintura,
caseado feito em caseadeira. Acabamentos laterais internos em interloque com ponto cadeia e
acabamento de barra em máquina reta com 2 cm de largura. Elástico rebatido em elastiqueira somente
com linhas almadas 100% poliéster. Costura de interloque com 2 linhas almadas e 2 fios 100% poliéster.
Costura reta com fio 100% poliéster. Costuras sem franzimento lateral. Frente – Estampa em plastisol
com acabamento extra de fundo prime logo da Prefeitura de Pindamonhangaba na perna esquerda. - 1
unidade de Calça básica em nylon 100% poliéster, forrada com tela 100% poliéster, com 2 bolsos
laterais, sem numeração, com elástico de 3 cm na cintura, com cordão na cintura, caseado feito em
caseadeira. Acabamentos laterais internos em interloque com ponto cadeia e acabamento de barra em
máquina reta com 2 cm de largura. Elástico rebatido em elastiqueira somente com linhas almadas 100%
poliéster. Costura de interloque com 2 linhas almadas e 2 fios 100% poliéster. Costura reta com fio
100% poliéster. Costuras sem franzimento lateral. Frente – Estampa em plastisol com acabamento extra
de fundo prime logo da Prefeitura de Pindamonhangaba na perna esquerda. Meia com cano médio, na
cor preta, composição:: 75% poliamida, 23% algodão e 2% elastodieno. Tamanho: Único – 240 pares.

KANXA

22

JG

ATA nº 012/2013

R$ 828,00

ITEM

UNIDADE
DE
MEDIDA

3

JG

10

7

R$ 828,00

JG

10

8

R$ 159,00

JG

18

JG

23

JG

24

JG

25

JG

DESCRIÇÃO

MARCA

1.011.002.013405 - CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA DAMAS FEMININO Sem numeração.
Composto por: -2 Camiseta baby look pólo em dry liso básica, em malha 100% poliéster com fio
microfibra e acabamento hidrófilo (dry sport), sem numeração, com abertura e botões na parte frontal
e gola retilínea na cor do tecido. Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia.
Costura de overloque com 2 linhas almadas e 2 fios 100% poliéster. Costura de galoneira com 2
linhas almadas e 1 fio 100% poliéster. Barra com acabamento em galoneira com refilador e
condensador de fios. Frente – Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo prime com logo
da Prefeitura de Pindamonhangaba. Costas – Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo
prime escrito Pindamonhangaba.

GL
SPORTS

1.011.002.013406 - CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA XADREZ MASCULINO Sem numeração.
Composto por: -2 Camiseta pólo em dry liso básica, em malha 100% poliéster com fio microfibra e
acabamento hidrófilo (dry sport), sem numeração, com abertura e botões na parte frontal e gola
retilínea na cor do tecido. Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia. Costura de
overloque com 2 linhas almadas e 2 fios 100% poliéster. Costura de galoneira com 2 linhas almadas e
1 fio 100% poliéster. Barra com acabamento em galoneira com refilador e condensador de fios. Frente
– Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo prime com logo da Prefeitura de
Pindamonhangaba. Costas – Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo prime escrito
Pindamonhangaba.

GL
SPORTS

1.011.002.013407 - CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA XADREZ FEMININO Sem numeração.
Composto por: 2 Camiseta baby look em dry liso básica, em malha 100% poliéster com fio microfibra
e acabamento hidrófilo (dry sport), sem numeração, com abertura e botões na parte frontal e gola
retilínea na cor do tecido. Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia. Costura de
overloque com 2 linhas almadas e 2 fios 100% poliéster. Costura de galoneira com 2 linhas almadas e
1 fio 100% poliéster. Barra com acabamento em galoneira com refilador e condensador de fios. Frente
– Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo prime com logo da Prefeitura de
Pindamonhangaba. Costas – Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo prime escrito
Pindamonhangaba.

GL
SPORTS

Empresa:

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

R$ 70,00

120

R$ 70,00

120

R$ 70,00

120

ESPORTE VALE – COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

1.011.002.013388 - UNIFORME PARA HANDEBOL MASCULINO (logo prefeitura em 1 cor) Numerados
de 2 a 15 – 14 peças/cor Composto por: - Camiseta manga curta em malha 100% poliéster com fio
microfibra e acabamento hidrófilo (dry sport), em modelo raglã com ribana na gola, rebatida em
galoneira. Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia e acabamento de barra em
galoneira com 10refilador de tecidos e condensador de pontos. Costura de overloque co10m 2 linhas
almadas e 2 fios 100% poliéster. Costura reta somente com linha almada 100%poliéster. Costura de
galoneira com 2 linhas almadas e 1 fio 100% poliéster. Frente – Estampa em plastisol com acabamento
extra de fundo prime com logo da Prefeitura de Pindamonhangaba e número pequeno. Costas –
Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo prime escrito Pindamonhangaba e número
grande. - Bermuda larga básica de dry em malha 100% poliéster com fio microfibra e acabamento
hidrófilo (dry sport), sem detalhes com elástico de 2 cm na cintura, com cordão na cintura, caseado feito
em caseadeira. Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia e acabamento de barra
em galoneira com refilador de tecidos e condensador de pontos. Elástico rebatido em elastiqueira
somente com linhas almadas 100% poliéster. Costura de overloque com 2 linhas almadas e 2 fios 100%
poliéster. Costura de galoneira com 2 linhas almadas e 1 fio 100% poliéster. Frente – Estampa em
plastisol com acabamento extra de fundo prime com numeração na perna direita e logo da Prefeitura de
Pindamonhangaba na perna esquerda Meião com cano alto, na cor preta, composição: 75% poliamida,
23% algodão e 2% elastodieno. Tamanho: Único – 28 pares.

ZOE

R$ 522,00

1.011.002.013392 - CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA FUTSAL MASCULINO (logo prefeitura em 1
cor) Números de 2 a 11, 13 e 14 Composto por: - 14 Camiseta manga curta em malha 100% poliéster
com fio microfibra e acabamento hidrófilo (dry sport), em modelo raglã com ribana na gola, rebatida em
galoneira. Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia e acabamento de barra em
galoneira com refilador de tecidos e condensador de pontos. Costura de overloque com 2 linhas
almadas e 2 fios 100% poliéster. Costura reta somente com linha almada 100%poliéster. Costura de
galoneira com 2 linhas almadas e 1 fio 100% poliéster. Frente – Estampa em plastisol com acabamento
extra de fundo prime com logo da Prefeitura de Pindamonhangaba e número pequeno. Costas –
Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo prime escrito Pindamonhangaba e número
grande. - 14 Shorts em dry em malha 100% poliéster com fio microfibra e acabamento hidrófilo (dry
sport), sem detalhes com elástico de 2 cm na cintura, com cordão na cintura, caseado feito em
caseadeira. Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia e acabamento de barra em
galoneira com refilador de tecidos e condensador de pontos. Elástico rebatido em elastiqueira somente
com linhas almadas 100% poliéster. Costura de overloque com 2 linhas almadas e 2 fios 100% poliéster.
Costura de galoneira com 2 linhas almadas e 1 fio 100% poliéster. Frente – Estampa em plastisol com
acabamento extra de fundo prime com numeração na perna direita e logo da Prefeitura de
Pindamonhangaba na perna esquerda. - Meião com cano alto, na cor preta, composição: 75%
poliamida, 23% algodão e 2% elastodieno. Tamanho: Único – 28 pares.

ZOE

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL
10

R$ 630,00

6

JG

1.011.002.013400 - CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA MALHA MASCULINO (logo prefeitura em 1
cor). Sem numeração. Composto por: - 2 unidades de Camiseta pólo em dry liso com manga raglã em
malha 100% poliéster com fio microfibra e acabamento hidrófilo (dry sport), sem numeração, com
abertura e botões na parte frontal e gola retilínea na cor do tecido. Acabamentos laterais internos em
overloque com ponto cadeia. Costura de overloque com 2 linhas almadas e 2 fios 100% poliéster.
Costura de galoneira com 2 linhas almadas e 1 fio 100% poliéster. Barra com acabamento em galoneira
com refilador e condensador de fios. Frente – Estampa
em -plastisol
com acabamento extra de fundo
Página
1
prime com logo da Prefeitura de Pindamonhangaba. Costas – Estampa em plastisol com acabamento
extra de fundo prime escrito Pindamonhangaba. – 1 unidade de Bermuda básica em nylon 100%
poliéster, 2 bolsos laterais, sem numeração, com elástico de 2 cm na cintura, com cordão na cintura,
caseado feito em caseadeira. Acabamentos laterais internos em interloque com ponto cadeia e
acabamento de barra em máquina reta com 2 cm de largura. Elástico rebatido em elastiqueira somente
com linhas almadas 100% poliéster. Costura de interloque com 2 linhas almadas e 2 fios 100% poliéster.
Costura reta com fio 100% poliéster. Costuras sem franzimento lateral. Frente – Estampa em plastisol
com acabamento extra de fundo prime logo da Prefeitura de Pindamonhangaba na perna esquerda. - 1
unidade de Calça básica em nylon 100% poliéster, forrada com tela 100% poliéster, com 2 bolsos
laterais, sem numeração, com elástico de 3 cm na cintura, com cordão na cintura, caseado feito em
caseadeira. Acabamentos laterais internos em interloque com ponto cadeia e acabamento de barra em
máquina reta com 2 cm de largura. Elástico rebatido em elastiqueira somente com linhas almadas 100%
poliéster. Costura de interloque com 2 linhas almadas e 2 fios 100% poliéster. Costura reta com fio
100% poliéster. Costuras sem franzimento lateral. Frente – Estampa em plastisol com acabamento extra
de fundo prime logo da Prefeitura de Pindamonhangaba na perna esquerda. Meia com cano médio, na
cor preta, composição:: 75% poliamida, 23% algodão e 2% elastodieno. Tamanho: Único – 240 pares.

KANXA

1.011.002.013403 - CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA TÊNIS DE MESA MASCULINO 1 (logo
prefeitura em 1 cor). Sem numeração. Composto por: - 2 unidades de Camiseta pólo em dry liso raglã,
em malha 100% poliéster com fio microfibra e acabamento hidrófilo (dry sport), sem numeração, com
abertura e botões na parte frontal e gola retilínea na cor do tecido. Acabamentos laterais internos em
overloque com ponto cadeia. Costura de overloque com 2 linhas almadas e 2 fios 100% poliéster.
Costura de galoneira com 2 linhas almadas e 1 fio 100% poliéster. Barra com acabamento em galoneira
com refilador e condensador de fios. Frente – Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo
prime com logo da Prefeitura de Pindamonhangaba – Estampa em plastisol com acabamento extra de
fundo prime escrito Pindamonhangaba. - 1 unidade de Shorts em dry em malha 100% poliéster com fio
microfibra e acabamento hidrófilo (dry sport), sem numeração, com elástico de 2 cm na cintura, com
cordão na cintura, caseado feito em caseadeira. Acabamentos laterais internos em overloque com ponto
cadeia e acabamento de barra em galoneira com refilador de tecidos e condensador de pontos. Elástico
rebatido em elastiqueira somente com linhas almadas 100% poliéster. Costura de overloque com 2
linhas almadas e 2 fios 100% poliéster. Costura de galoneira com 2 linhas almadas e 1 fio 100%
poliéster. Frente – Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo prime logo da Prefeitura de
Pindamonhangaba na perna esquerda. Meia com cano médio, na cor preta, composição: 75% poliamida,
23% algodão e 2% elastodieno. Tamanho: Único – 60 pares.

KANXA

1.011.002.013408 - CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA CICLISMO MASCULINO E FEMININO Sem
numeração. Composto por: - Camiseta manga curta com elástico na barra em malha 100% poliéster
com fio microfibra e acabamento hidrófilo (dry sport), em modelo básico, com ribana na parte da gola,
rebatida em galoneira e elástico na barra com bolsos na parte de baixo próximo à barra, sem
numeração. Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia e acabamento de barra em
galoneira com refilador de tecidos e condensador de pontos. Costura de overloque com 2 linhas
almadas e 2 fios 100% poliéster. Costura reta somente com linha almada 100%poliéster. Costura de
galoneira com 2 linhas almadas e 1 fio 100% poliéster. Frente – Estampa em plastisol com acabamento
extra de fundo prime com logo da Prefeitura de Pindamonhangaba. – Bermuda acoplada com regata
sem estampas, formando um macacão, sendo a bermuda em Lycra liso em malha 90% poliamida com
10% de elastano, tipo ciclista, com elástico de 2 cm na cintura e com reforço na parte de baixo do cavalo
em neoprene; sendo a regata em malha 100% poliéster com fio microfibra e acabamento hidrófilo (dry
sport) com “furos” costuradas no elástico superior da bermuda. Elásticos na barra de 1 cm de largura.
Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia e acabamento de barra em galoneira
com refilador de tecidos e condensador de pontos. Elástico rebatido em elastiqueira. Costura de
overloque com 2 linhas almadas 100% poliéster e 2 fios de elantec. Costura de galoneira com 2 linhas
almadas e 1 fio 100% poliéster. Enchimento interno em neoprene.

IDT

1.011.002.013409 - CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA CAPOEIRA MASCULINO E FEMININO Sem
numeração. Composto por: - Camiseta manga curta básica com ribana na gola em malha 100%
algodão, na cor branca, fio 26/1 penteada, com ribana na parte da gola rebatida em galoneira, sem
numeração. Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia e acabamento de barra em
galoneira com refilador de tecidos e condensador de pontos. Costura de overloque com 2 linhas
almadas e 2 fios 100% poliéster. Costura reta somente com linha almada 100%poliéster. Costura de
galoneira com 2 linhas almadas e 1 fio 100% poliéster. Frente – Estampa em plastisol com acabamento
extra de fundo prime escrito Pindamonhangaba. - Calça reta em helanca 100% poliéster, na cor branca,
reta, sem elástico na cintura e com 8 passantes largos (2 cm de largura e 6 cm de altura fixados na
altura do cós) lisas sem estampas ou logotipos. Acabamentos laterais internos em overloque com ponto
cadeia e acabamento de barra em galoneira com refilador de tecidos e condensador de pontos. Costura
de overloque com 2 linhas almadas 100% poliéster e 2 fios de elantec. Costura de galoneira com 2
linhas almadas e 1 fio 100% poliéster.

KANXA

1.011.002.013410 - CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA TÊNIS DE CAMPO MASCULINO (logo
prefeitura em 1 cor). Sem numeração. Composto por: - 2 unidades de Camiseta pólo em dry liso em
malha 100% poliéster com fio microfibra e acabamento hidrófilo (dry sport), com botões na parte frontal e
gola retilínea na cor do tecido, sem numeração. Acabamentos laterais internos em overloque com ponto
cadeia. Costura de overloque com 2 linhas almadas e 2 fios 100% poliéster. Costura de galoneira com 2
linhas almadas e 1 fio 100% poliéster. Barra com acabamento em galoneira com refilador e condensador
de fios. Frente – Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo prime com logo da Prefeitura de
Pindamonhangaba. Costas – Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo prime escrito
Pindamonhangaba. – 1 unidade de Bermuda básica em nylon 100% poliéster, 2 bolsos laterais, sem
numeração, com elástico de 2 cm na cintura, com cordão na cintura, caseado feito em caseadeira.
Acabamentos laterais internos em interloque com ponto cadeia e acabamento de barra em máquina reta
com 2 cm de largura. Elástico rebatido em elastiqueira somente com linhas almadas 100% poliéster.
Costura de interloque com 2 linhas almadas e 2 fios 100% poliéster. Costura reta com fio 100%
poliéster. Costuras sem franzimento lateral. Frente – Estampa em plastisol com acabamento extra de
fundo prime logo da Prefeitura de Pindamonhangaba na perna esquerda. Meia com cano médio, na cor
preta, composição: 75% poliamida, 23% algodão e 2% elastodieno. Tamanho: Único – 30 pares.

KANXA
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RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES - ME
DESCRIÇÃO

MARCA

1.011.002.013394 - CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO
MASCULINO(logo prefeitura em 1 cor) Números de 2 a 11, 13 a 22 – 15 conjuntos/cor Composto
Empresa:
RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES - ME
por: - 20 Camiseta manga curta em malha 100% poliéster com fio microfibra e acabamento hidrófilo
(dry sport), em modelo raglã com ribana na gola, rebatida em galoneira. Acabamentos laterais
internos em overloque com ponto cadeia e acabamento de barra em galoneira com refilador de
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Costura
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fios 100% poliéster. Costura de galoneira com 2 linhas almadas e 1 fio 100% poliéster. Barra com
acabamento em galoneira com refilador e condensador de fios. Frente – Estampa em plastisol com
acabamento extra de fundo prime com logo da Prefeitura de Pindamonhangaba. Costas – Estampa
em plastisol com acabamento extra de fundo prime escrito Pindamonhangaba. – 1 unidade de
Página
-5
Shorts em dry em malha 100% poliéster com fio microfibra
e acabamento
hidrófilo (dry sport), sem
numeração, com elástico de 2 cm na cintura, com cordão na cintura, caseado feito em caseadeira.
Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia e acabamento de barra em
galoneira com refilador de tecidos e condensador de pontos. Elástico rebatido em elastiqueira
somente com linhas almadas 100% poliéster. Costura de overloque com 2 linhas almadas e 2 fios
100% poliéster. Costura de galoneira com 2 linhas almadas e 1 fio 100% poliéster. Frente –
Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo prime logo da Prefeitura de
Pindamonhangaba na perna esquerda. Meia com cano médio, na cor preta, composição: 75%
poliamida, 23% algodão e 2% elastodieno. Tamanho: Único – 60 pares.
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VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

R$
950,00

15

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

R$
950,00

15

R$
950,00

10

TIGARE

R$
950,00

10

TIGARE

R$
110,00

30

ATA nº 042/2013


Empresa:

Estado de São Paulo

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI



































































































































































































































































































































































































            












            


















Autorização de Fornecimento nº 480/2013
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME.
Data da AF: 06/05/2013
Valor: R$ 1.325,00

Estado de São Paulo
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 140/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 175/2012
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Eco Plantas e Mudas Ltda. EPP.
Objeto: Contratação de empresa
especializada em prestação de serviço em
locação de trator agrícola com roçadeira e
operador.
Vigência: prorrogado em 12 (doze) meses,
até 15/07/2014
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos
Santos
Assina pela contratada: Letícia Pinheiro de
Carvalho
Data de assinatura: 17/04/2013
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 248/2012
Contrato nº 024/2013
Objeto:
contratação
de
empresa
especializada em processamento de roupa
hospitalar, constituindo-se de lavagem
(incluindo umectação, quando necessário),
centrifugação,
secagem,
dobragem,
embalagem e reparo de rouparia, pelo período
de 12 (doze) meses.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: R. L. Soares de Arruda
Lavanderias ME.
Data de assinatura: 04/04/2013
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 35.940,00
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Isael Domingues
Assina pela contratada: Rodolfo Lois Soares
de Arruda
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2013.

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 045/2013 de “Aquisição de materiais para atender as oficinas do
- 2 Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses,
projeto nosso bairro”, foi elaborada Página
a Ata para
assinada em 25/04/2013:

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 030/2013
Objeto: Aquisição de materiais para o setor
de serralheria, conforme solicitado pelo
Departamento de Obras e Viação.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba

Estado de São Paulo
TIGARE

Estado de São Paulo
Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba

Pindamonhangaba, 09 de maio de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 030/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº
097/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Contratada: Intervale Informática Ltda. EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada
para fornecimento, instalação, configuração,
manutenção e suporte técnico de links de
acesso a internet.
Vigência: prorrogado em 12 meses até
19/04/2014
Assina pela contratante: Edson Macedo de
Gouvêa
Assina pela contratada: Wagner Valentini
Vieira de Souza
Data de assinatura: 08/04/2013
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2013.

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

15

Autorização de Fornecimento nº 313/2013
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda.
EPP.
Data da AF: 12/04/2013
Valor: R$ 1.602,00

Autorização de Fornecimento nº 481/2013
Contratada: Aladim Comércio de Ferro e
Metais Ltda.
Data da AF: 06/05/2013
Valor: R$ 41.171,00
Pindamonhangaba, 09 de maio de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

R$ 119,00

Autorização de Fornecimento nº 312/2013
Contratada: Raul Rabello Neto EPP.
Data da AF: 12/04/2013
Valor: R$ 671,29

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

30

Autorização de Fornecimento nº 309/2013
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME.
Data da AF: 12/04/2013
Valor: R$ 4.368,14

15

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

JG

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 016/2013
Objeto: Aquisição de materiais diversos
e ferramentas a serem utilizados pela
Subprefeitura de Moreira César.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba

Autorização de Fornecimento nº 413/2013
Contratada: Dezotti Com. de Ferramentas &
Ferragens Ltda.
Data da AF: 18/04/2013
Valor: R$ 2.638,33
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2013.

Estado de São Paulo

6

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Autorização de Fornecimento nº 310/2013
Contratada: Anderson Christensem Pereira
Ferramentas EPP.
Data da AF: 12/04/2013
Valor: R$ 13.060,66

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

JG

DIAS & GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. EPP

ZOE
1.011.002.013393 - CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA FUTSAL FEMININO (logo prefeitura em 1 cor)
Números de 2 a 11, 13 e 14 Composto por: - 14 Camiseta baby look manga curta em malha 100%
poliéster com fio microfibra e acabamento hidrófilo (dry sport), em modelo raglã com ribana na gola,
rebatida em galoneira. Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia e acabamento de
barra em galoneira com refilador de tecidos e condensador de pontos. Costura de overloque com 2
linhas almadas e 2 fios 100% poliéster.Costura reta somente com linha almada 100%poliéster. Costura
de galoneira com 2 linhas almadas e 1 fio 100% poliéster. Frente – Estampa em plastisol com
acabamento extra de fundo prime com logo da Prefeitura de Pindamonhangaba e número pequeno.
Costas – Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo prime escrito Pindamonhangaba e
número grande. - 14 Shorts em dry em malha 100% poliéster com fio microfibra e acabamento hidrófilo
(dry sport), sem detalhes com elástico de 2 cm na cintura, com cordão na cintura, caseado feito em
caseadeira. Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia e acabamento de barra em
galoneira com refilador de tecidos e condensador de pontos. Elástico rebatido em elastiqueira somente
com
linhas almadas 100%
poliéster. Costura
overloque com
2 linhas
almadasDE
e 2 HANDEBOL
fios 100% poliéster.UNIFORMES
1.011.002.013391
- CONFECÇÃO
DE de
UNIFORME
PARA
GOLEIRO
Costura
de galoneira
com 2 linhas
e 1 fio
100%
Frente
– Estampa
plastisol com
FEMININO
(logo prefeitura
em 1 almadas
cor) Números
1e
16 – poliéster.
2 peças/cor
Composto
por: -em
1 Blusão
VOTUPORANGA
acabamento
extra
de poliéster/algodão
fundo prime com50%
numeração
naem
perna
direita
logo careca,
da Prefeitura
de
em moletom
4 cabos
sem flanela
modelo
raglã edecote
em
Pindamonhangaba
perna
esquerda.
- Meião
com cano
alto, na cor
preta,internos
composição:
2 cores, fechadonacom
punhos
nas golas
e mangas.
Acabamentos
laterais
em 75%
poliamida,
23%
algodão
2% elastodieno.
Único com
– 28galoneira.
pares.
overloque
com
ponto ecadeia.
Punhos daTamanho:
gola rebatidos
Costura de overloque
com 2 linhas almadas e 2 fios 100% poliéster. Costura de galoneira com 2 linhas almadas e 1
fio 100% poliéster. Frente – Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo prime com
logo da Prefeitura de
Pindamonhangaba
número pequeno.
– Estampa
em plastisol
1.011.002.013391
- CONFECÇÃO
DE eUNIFORME
PARACostas
GOLEIRO
DE HANDEBOL
UNIFORMES
com acabamento
extra de fundo
prime
escrito Pindamonhangaba
e número
grande.
Calça
FEMININO
(logo prefeitura
em 1 cor)
Números
1 e 16 – 2 peças/cor
Composto
por: - –1 1Blusão
VOTUPORANGA
semmoletom
bolsos com
cordão
na cintura em 50%
moletom
4
cabosem
poliéster/algodão
50% sem
flanela
em
4 cabos
poliéster/algodão
semPágina
flanela
raglã decote
careca,
em
- modelo
3
em
modelo
básico
sem
detalhes
com
elástico
de
2
cm
na
cintura,
sem
punho
na
barra.
2 cores, fechado com punhos nas golas e mangas. Acabamentos laterais internos em
Acabamentos
internosPunhos
em overloque
pontocom
cadeia.
CosturaCostura
de overloque
com 2
overloque
comlaterais
ponto cadeia.
da gola com
rebatidos
galoneira.
de overloque
linhas
almadas
e 2 fios
poliéster.
Costura
de galoneira
comcom
2 linhas
almadas
e 1efio
com
2 linhas
almadas
e 2100%
fios 100%
poliéster.
Costura
de galoneira
2 linhas
almadas
1
100%
poliéster.
Barra
com
acabamento
em galoneira
com refilador
e condensador
de com
fios.
fio
100%
poliéster.
Frente
– Estampa
em plastisol
com acabamento
extra
de fundo prime
Frente
Estampa de
emPindamonhangaba
plastisol com acabamento
de fundo
prime
com numeração
na
logo
da –Prefeitura
e número extra
pequeno.
Costas
– Estampa
em plastisol
perna
direita e logo
da de
Prefeitura
de Pindamonhangaba
na pernaeesquerda.
Meião com
cano
com
acabamento
extra
fundo prime
escrito Pindamonhangaba
número grande.
– 1 Calça
alto, bolsos
na cor com
preta,
composição:
75%
algodão
e 2% elastodieno.
Tamanho:
sem
cordão
na cintura
empoliamida,
moletom 423%
cabos
poliéster/algodão
50% sem
flanela
Único
– 10 pares
em
modelo
básico sem detalhes com elástico de 2 cm na cintura, sem punho na barra.
Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia. Costura de overloque com 2
1.011.002.013396
CONFECÇÃO
DECostura
UNIFORME
DE GOLEIRO
PARA
FUTSAL
E
UNIFORMES
linhas
almadas e 2 -fios
100% poliéster.
de galoneira
com 2 linhas
almadas
e 1 fio
VOTUPORANGA
FUTEBOL
DE CAMPO
MASCULINO
prefeituracom
em refilador
1 cor) Números
1 e 12
30
100%
poliéster.
Barra com
acabamento(logo
em galoneira
e condensador
de –fios.
conjuntos/cor.
Composto
por: - 1
Camiseta
mangaextra
longa
malha
100%
com na
fio
Frente
– Estampa
em plastisol
com
acabamento
deem
fundo
prime
compoliéster
numeração
microfibra
e acabamento
hidrófilode
(dry
sport), em modelo
ribana na
gola,com
rebatida
perna
direita
e logo da Prefeitura
Pindamonhangaba
naraglã
pernacom
esquerda.
Meião
cano
em galoneira.
Acabamentos
laterais
em 23%
overloque
come ponto
cadeia e acabamento
alto,
na cor preta,
composição:
75%internos
poliamida,
algodão
2% elastodieno.
Tamanho:
de barra
galoneira com refilador de tecidos e condensador de pontos. Costura de
Único
– 10em
pares
overloque com 2 linhas almadas e 2 fios 100% poliéster. Costura reta somente com linha
almada 100%poliéster.
Costura de galoneira
com 2 linhas
e 1 PARA
fio 100%
poliéster.
1.011.002.013396
- CONFECÇÃO
DE UNIFORME
DE almadas
GOLEIRO
FUTSAL
E
UNIFORMES
Frente – Estampa
em plastisol
com acabamento
extra deem
fundo
primeNúmeros
com logo1da
FUTEBOL
DE CAMPO
MASCULINO
(logo prefeitura
1 cor)
e Prefeitura
12 – 30
VOTUPORANGA
de Pindamonhangaba
e número
Estampa
em plastisol
acabamento
conjuntos/cor.
Composto
por: - 1pequeno.
CamisetaCostas
manga–longa
em malha
100% com
poliéster
com fio
extra de fundo
prime escrito
Pindamonhangaba
númeroraglã
grande.
1 Bermuda
básica
em
microfibra
e acabamento
hidrófilo
(dry sport), em emodelo
com –ribana
na gola,
rebatida
nylon
100% poliéster,
2 bolsos
laterais,
sem em
detalhes
com elástico
de cadeia
2 cm na
cintura, com
em
galoneira.
Acabamentos
laterais
internos
overloque
com ponto
e acabamento
cordão
na em
cintura,
caseado
feito
em caseadeira.
Acabamentos
laterais
interloque
de
barra
galoneira
com
refilador
de tecidos
e condensador
deinternos
pontos.em
Costura
de
com pontocom
cadeia
e acabamento
em máquina
reta
com 2 reta
cm de
largura.
Elástico
overloque
2 linhas
almadas ede2 barra
fios 100%
poliéster.
Costura
somente
com
linha
rebatido100%poliéster.
em elastiqueiraCostura
somentedecom
linhas almadas
100%almadas
poliéster.
de interloque
almada
galoneira
com 2 linhas
e Costura
1 fio 100%
poliéster.
com 2 linhas
almadas
e 2 fios 100%
poliéster. Costura
reta
comprime
fio 100%
Costuras
Frente
– Estampa
em plastisol
com acabamento
extra de
fundo
com poliéster.
logo da Prefeitura
semPindamonhangaba
franzimento lateral.e Frente
Estampa em
plastisol
com acabamento
extra
deacabamento
fundo prime
de
número– pequeno.
Costas
– Estampa
em plastisol
com
com numeração
na perna
e logo da Prefeitura
Pindamonhangaba
na perna
extra
de fundo prime
escrito direita
Pindamonhangaba
e número de
grande.
– 1 Bermuda básica
em
esquerda.
1 Calça em
moletom
4 cabos
50% de
sem
flanela
em modelo
nylon
100%- poliéster,
2 bolsos
laterais,
sem poliéster/algodão
detalhes com elástico
2 cm
na cintura,
com
básico na
sem
detalhes
com elástico
2 cm na Acabamentos
cintura, sem laterais
punho na
barra,em
sem
bolsos.
cordão
cintura,
caseado
feito em de
caseadeira.
internos
interloque
Acabamentos
laterais
internos em de
overloque
com
ponto cadeia.
Costura
com 2
com
ponto cadeia
e acabamento
barra em
máquina
reta com
2 cm de overloque
largura. Elástico
linhas almadas
e 2 fios 100%
poliéster.
Costura
de galoneira
com 2 linhas
almadas
e 1 fio
rebatido
em elastiqueira
somente
com linhas
almadas
100% poliéster.
Costura
de interloque
100%2 poliéster.
Barra ecom
acabamento
em galoneira
com com
refilador
e condensador
de fios.
com
linhas almadas
2 fios
100% poliéster.
Costura reta
fio 100%
poliéster. Costuras
Frente
– Estampa
em plastisol
acabamento
extracom
de acabamento
fundo prime extra
com de
numeração
na
sem
franzimento
lateral.
Frente – com
Estampa
em plastisol
fundo prime
pernanumeração
direita e logo
Prefeitura
esquerda. – Meião
com
com
na da
perna
direita de
e Pindamonhangaba
logo da Prefeitura na
de perna
Pindamonhangaba
na perna
cano alto, - na
cor preta,
composição:
75%poliéster/algodão
´poliamida, 23%50%
algodão
e 2% elastodieno.
esquerda.
1 Calça
em moletom
4 cabos
sem flanela
em modelo
Tamanho:
– 12 pares.
básico
semÚnico
detalhes
com elástico de 2 cm na cintura, sem punho na barra, sem bolsos.
Acabamentos laterais internos em overloque com ponto cadeia. Costura de overloque com 2
linhas almadas e 2 fios 100% poliéster. Costura de galoneira com 2 linhas almadas e 1 fio
100% poliéster. Barra com acabamento em galoneira com refilador e condensador de fios.
Frente – Estampa em plastisol com acabamento extra de fundo prime com numeração na
perna direita e logo da Prefeitura de Pindamonhangaba na perna esquerda. – Meião com
cano alto, na cor preta, composição: 75% ´poliamida, 23% algodão e 2% elastodieno.
Tamanho: Único – 12 pares.
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Empresa:

LEI Nº 5.533, DE 07 DE MAIO DE 2013.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos
mil reais), a Câmara Municipal/Ação Legislativa e Administração Geral através da Reserva de
Contingência. A classificação orçamentária será:
02.01
CÂMARA MUNICIPAL
02.0110 Ação Legislativa
1001		
Constr. e Instalação da Câmara
01 031 0001.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (01)
R$ 200.000,00
02.0110 Ação Legislativa
1025		
Equipamentos em Geral
01 031 0001.1
4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente (02)
R$ 800.000,00
02.0120 Administração Geral
2001		
Manutenção da Câmara
01 031 0004.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica (12)
R$ 200.000,00
Art. 2º.
O crédito suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO de parte
da seguinte dotação:
09.00
SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20 Departamento de Finanças
2999 			
Reserva de Contingência
99.999.9999.1
9.9.99.99 – Reserva de Contingência (252)
R$1.200.000,00
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 07 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
Página - 6
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 17/05/2013 às 14 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
72º PEDRO DA ROCHA ESTEVES
AVENIDA DARCI VIEIRA MARCONDES, 151 – VISTA ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12442-010

73º MARIA MERCEDES BASTOS
RUA FARM. JOÃO MANOEL GONÇALVES, 857 - SILOP
UBATUBA – SP


CEP 11680-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - ECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 350/2012
Contrato nº 011/2013
Objeto: contratação de empresa especializada
em prestação de cobertura securitária
para veículos oficiais pertencentes a frota
municipal.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais
Data de assinatura: 20/02/2013
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 1.580,00
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Vito Ardito Lerario / Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Fabio Alex Colombo /
Joelson Renato Barbosa
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2013.

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
ADITAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS
Nº 011/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº
334/2012
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Contratada: Gaspar & Gaspar Construções
Ltda.
Objeto: Lote 01: contratação de empresa
especializada, com fornecimento de material
e mão-de-obra para execução da construção
da Praça Pública na Rua Celeste; Lote 02:
contratação de empresa especializada, com
fornecimento de material e mão-de-obra para
a reforma do Conselho Tutelar no Alto do
Cardoso.
Assunto: Aditamento no que se refere ao Lote
02 de 13,5988875% correspondente ao valor
de R$ 7.606,55
Assina pela contratante: Nelson Nassif de
Mesquita
Assina pela contratada: Manuel do Amaral
Gaspar
Data de assinatura: 07/03/2013
Pindamonhangaba, 09 de maio de 2013.

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
ADITAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS
Nº 011/2012
Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº
334/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Contratada: Gaspar & Gaspar Construções Ltda.
Objeto: Lote 01: contratação de empresa
especializada, com fornecimento de material
e mão-de-obra para execução da construção
da Praça Pública na Rua Celeste; Lote 02:
contratação de empresa especializada, com
fornecimento de material e mão-de-obra para a
reforma do Conselho Tutelar no Alto do Cardoso.
Assunto: Aditamento no que se
refere ao Lote 01 de 13,2294329%
correspondente ao valor de R$ 13.668,49
Assina pela contratante: Nelson Nassif de
Mesquita
Assina pela contratada: Manuel do Amaral
Gaspar
Data de assinatura: 26/03/2013
Pindamonhangaba, 09 de maio de 2013.
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Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Campanha do Agasalho
Equipe de parceiros que estão realizando a Campanha do Agasalho 2013 em
Pindamonhangaba, durante cerimônia de abertura, realizada na segunda-feira
(6), no Largo do Quartel. A campanha segue até junho na cidade.
Arquivo pessoal

Bem-vindo

Aniversário

Completa 12 anos
no dia 13 de maio a
garota Viviane Angélica
Gonçalves. Ela recebe
os cumprimentos dos
pais Beto e Virgínia,
dos irmãos, avós e dos
amigos. Parabéns!

Felicidade

Muita
felicidade
Parabéns para
Maristela Dantas
da Gama,
aniversariante do dia
8 de maio. Recebe
os cumprimentos dos
familiares e amigos.

Parabéns para a
professora de Yoga,
Sônia Maria Monteiro
Guirado, aniversariante
do dia 10 de maio.
Seus familiares, amigos
e alunos lhe desejam
muita felicidade.
Namastê!

Aniversariante

Felicidade para o dr.
Mário Guerreiro Filho,
aniversariante do dia
13 de maio. Recebe
os cumprimentos dos
familiares e amigos.

Arquivo pessoal

Nasceu em San
Francisco (EUA),
no dia 14 de
abril, Leonardo,
primeiro filho
do casal Carla
e Alexandre.
Ele também é
primeiro neto
dos pindamonhangabenses Fernanda e Carlos
Antonio (Sabesp) e primeiro bisneto do casal
Terezinha e Fernando Prado Rezende. Que tenha
sempre muita saúde e felicidade!

Festa do Trabalhador em Pinda

Artesanato na Ferroviária
No último final de semana foi dia de Feira de Artesanatos “A Arte do Povo em Nossas Mãos”,
realizada pela Visual Produções, na Ferroviária. Diversos expositores da região participaram
do evento, que também teve atrações culturais.
Célia Lima

A Festa do Trabalhador, promovida pelo Sindicato
dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, reuniu
mais de três mil pessoas no estádio Dr. Antônio
Pinheiro Júnior, o “Campo da Ferroviária”, no
domingo (5).

Célia Lima

Célia Lima

O presidente Renato Marcondes de Oliveira , o
“Mamão”, entre diretores do Sindicato

Artesanato no Paineiras

Célia Lima

O Paineiras Country Club realizou sua feira de artesanato no final de semana, com a
presença de diversos expositores e atrações culturais, como a Cia Cênica de Dança
Mônica Alvarenga.
Célia Lima

Célia Lima

Presidente e vice-presidente durante o evento

Parabéns

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Aniversário

Completou mais um
aniversário no dia 6 de abril
o Diogo. Ele recebeu os
parabéns dos familiares e
amigos que lhe desejaram
muita saúde e felicidade.

Felicidade

Parabéns para
Alexandra de Siqueira
Martins aniversariante
do dia 7 de maio. Seus
colegas de trabalho do
gabinete da Prefeitura
lhe desejam felicidade!
Divulgação

Parabéns

Felicidade à
aniversariante do dia
13 de maio, a gatinha
Lara. Sua mãe envia
o seguinte recado:
“Agradeço a Deus por
ter você em minha
vida. Parabéns pelo seu
8º aniversário. Beijos,
mamãe e família”.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Para Marcio Feitosa e
Sonere Feitosa pelos
5 anos de casados
completados no dia
10 de maio. Amigos e
familiares lhes desejam
paz, saúde e felicidade.

Feliz
aniversário

Para Ivanil, que
assopra velinhas
no dia 11 de maio.
A esposa Valdnéa
e o filhinho Gabriel
desejam muita saúde,
paz e alegria.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Tudo de Bom

Aniversário

Muita felicidade para
o nosso amigo Afonso
Baroni, aniversariante
do dia 15 de maio.
Seus familiares,
amigos e colegas de
trabalho lhe desejam
tudo de ótimo!
Parabéns!

Parabéns para nosso
amigo jornalista Luiz
Eduardo Novaes,
aniversariante do dia
14 de maio. Recebe o
carinho dos familiares
e amigos, em especial
de sua mãe, Nelbe
Novaes, do SOS.

Parabéns

Felicidade para Celina
Gomes da Silva, que
comemora aniversário
no dia 12 de maio,
recebendo o abraço
dos familiares e
amigos.

Arquivo pessoal

Bem-vinda!

Parabéns aos papais
André e Renata, que
comemoram um mês
do nascimento da
primeira filha, Sofia,
nascida no dia 3 de
abril.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 007/2013 de “Aquisição de barra de ferro, arame recozido e
malha painel pop para serem utilizados em diversas obras e manutenções no município”, foi elaborada a
Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 14/03/2013:



ATA nº 033/2013
ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

02

PC

04

BR

Empresa:

VALOR
UNITÁRIO (R$)

MARCA

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

1.007.002.003078 - malha painel pop pesada q138, com abertura de
10x10 cm, nas dimensões 2 x 3 m, ferro 3/16" CA-60, soldada

55,00

VOTORANTIM

100

1.013.001.005113 - barra de ferro 1/2" com comprimento mínimo de
12 m, CA-50A

34,25

VOTORANTIM

1.200

DESCRIÇÃO

ATA nº 034/2013

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

ITEM

ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA

CONSTRÚNICA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. EPP
DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

MARCA

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

01

Kg

1.007.002.003007 - arame recozido, numero 18 bwg, com diâmetro de 1,24
mm ou de 1,25 mm

4,68

VOTORAÇO

500

06

BR

1.013.002.005374 - barra de ferro 3/16" com comprimento mínimo de 12m,
CA-50A

4,35

VOTORAÇO

700

07

BR

1.013.001.005114 - barra de ferro 1/4" com comprimento mínimo de 12m,
CA-50ª

10,29

VOTORAÇO

900

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

MARCA

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

ATA nº 035/2013

Empresa:

GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA

ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

03

BR

1.013.001.005117 - barra de ferro 5/16" com comprimento mínimo de 12m,
CA-50A

16,09

VOTORAÇO

700

05

BR

1.013.001.005116 - barra de ferro 3/8" com comprimento mínimo de 12m,
CA-50A

23,12

VOTORAÇO

700

08

BR

1.013.001.005115 - barra de ferro 3/4" com comprimento mínimo de 12m,
CA-50A

89,52

VOTORAÇO

100

09

BR

1.013.001.005112 - barra de ferro 1" com comprimento mínimo de 12m, CA50A

140,22

VOTORAÇO

03

DESCRIÇÃO



Pindamonhangaba, 08 de maio de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 017/2013 de “Aquisição de dietas enteral, suplementos e
fórmulas infantis para atendimento de pacientes atendidos no município e mandados de segurança
(ações judiciais)”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses,
assinada em 15/04/2013:



ATA nº 039/2013
ITEM

08

CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA

Página - 1

DESCRIÇÃO

LA

1.002.009.013853 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM
REFLUXO GASTROESOFÁGICO E/OU REGURGITAÇÃO, QUE CONTENHA AGENTE
ESPESSANTE. ISENTA DE SACAROSE. ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE FOLHA
DE FLANDRES, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO,
CONTENDO NO MÁXIMO 400 (QUATROCENTOS) GRAMAS DE PESO LÍQUIDO.

ATA nº 040/2013
ITEM

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

Empresa:

VALOR
UNITÁRIO (R$)

MARCA

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

13,31

Nestlé

250

EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA

UNID.
DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO

FORTINI PÓ
DANONE

300

KG

1.002.009.013030 - DIETA ENTERAL INFANTIL EM PÓ, NUTRICIONALMENTE COMPLETA,
NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, INDICADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS.
ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN. ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE FOLHA DE
FLANDRES, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO
NO MÁXIMO 900 (NOVECENTOS) GRAMAS DE PESO LÍQUIDO.

67,24

01

NUTRISON
SOYA MF
DANONE

2.500

KG

1.002.009.013026 - DIETA ENTERAL/ORAL PARA ADULTOS EM PÓ, NUTRICIONALMENTE
COMPLETA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEÍCA, COM ADIÇÃO DE FIBRAS. ISENTA DE
LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE FOLHA DE
FLANDRES, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO
NO MÁXIMO 900 (NOVECENTOS) GRAMAS DE PESO LÍQUIDO.

36,13

03

04

KG

1.002.009.013851 - DIETA ENTERAL/ORAL PARA ADULTOS EM PÓ,NUTRICIONALMENTE
COMPLETA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEÍCA, SEM ADIÇÃO DE FIBRAS. ISENTA DE
LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE FOLHA DE
FLANDRES, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO
NO MÁXIMO 900 (NOVECENTOS) GRAMAS DE PESO LÍQUIDO.

21,82

NUTRISON
SOYA
DANONE

1.800

05

KG

1.002.009.000858 - FÓRMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, EM PÓ,
PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES A PARTIR DO NASCIMENTO, COM INTOLERÂNCIA À
LACTOSE OU ALERGIA AO LEITE DE VACA, CONTENDO PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA,
ACRESCIDA DE METIONINA, MALTODEXTRINA OU POLÍMEROS DE GLICOSE E ISENTA DE
SACAROSE E LACTOSE, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE
DE FOLHA DE FLANDRES, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO,
CONTENDO NO MÁXIMO 900 (NOVECENTOS) GRAMAS DE PESO LÍQUIDO.

44,73

APTAMIL
SOJA
DANONE

400

06

LA

1.002.009.013843 - FÓRMULA INFANTIL ELEMENTAR DE 100% DE AMINOÁCIDOS LIVRES,
NÃO ALERGÊNICA, PARA LACTENTES. ISENTA DE PROTEÍNA LÁCTEA, SACAROSE,
LACTOSE, GALACTOSE, FRUTOSE E GLÚTEN. ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE
FOLHA DE FLANDRES, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO,
CONTENDO NO MÁXIMO 400 (QUATROCENTOS) GRAMAS DE PESO LÍQUIDO.

197,00

NEOCATE
SUPPORT

200

07

KG

1.002.009.000856 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES Á PARTIR DOS 6 MESES,
ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO (DHA),CONTENDO AS
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: FÓRMULA EM PÓ ISENTA DE SACAROSE, RELAÇÃO
PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE/CASEÍNA ENTRE OS PARAMETROS 70/30 E 48/52,
COMPOSIÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS FORNECENDO AS QUANTIDADES MÍNIMAS DE ÁCIDO
LINOLEÍCO
E
LINOLENICO
RECOMENDADAS
PELO
CODEX
ALIMENTARIUS,
ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE FOLHA DE FLANDRES, ÍNTEGRO, RESISTENTE,
VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO NO MÁXIMO 900 (NOVECENTOS)
GRAMAS DE PESO LÍQUIDO.

26,32

APTAMIL 2
DANONE

800

1.002.009.000855 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ OS
6 MESES, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO (DHA),CONTENDO
AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: FÓRMULA EM PÓ ISENTA DE SACAROSE, RELAÇÃO
PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE/CASEÍNA ENTRE OS PARAMETROS 70/30 E 48/52,
COMPOSIÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS FORNECENDO AS QUANTIDADES MÍNIMAS DE ÁCIDO
LINOLEÍCO
E
LINOLENICO
RECOMENDADAS
PELO
CODEX
ALIMENTARIUS,
ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE FOLHA DE FLANDRES, ÍNTEGRO, RESISTENTE,
VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO NO MÁXIMO 900 (NOVECENTOS)
GRAMAS DE PESO LÍQUIDO.

30,79

1.002.009.013852 - FÓRMULA
PARA
LACTENTES, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLISADA DO SORO DO LEITE.
ISENTA DE PROTEINA DO LEITE DE VACA, SACAROSE, LACTOSE, GALACTOSE, FRUTOSE
E GLÚTEN. ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE FOLHA DE FLANDRES, ÍNTEGRO,
RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO NO MÁXIMO 400
(QUATROCENTOS) GRAMAS DE PESO LÍQUIDO.

90,00

09

KG

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

MARCA

APTAMIL 1
DANONE

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

10

LA

ATA nº 041/2013
ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

02

LT

11

FR

Empresa:

PREGOMIN
PEPTI
DANONE

1.100

220

NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA
DESCRIÇÃO

Página - 1
1.002.009.013846 - DIETA ENTERAL LIQUIDA, NUTRICIONALMENTE
COMPLETA,
HIPERCALÓRICA, HIPERPROTÉICA, SEM ADIÇÃO DE FIBRAS, ISENTA DE
SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS,
CONTENDO NO MÁXIMO 1000 ML DE PESO LIQUIDO.
1.002.009.000869 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, NORMOCALÓRICO,
HIPERPROTEÍCO E ACRESCIDO DE MICRONUTRIENTES IMUNOMODULADORES
COMO ARGININA, QUE AUXILIAM NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. ISENTO DE
GLÚTEN. DISPONIVEL EM NO MINIMO 02 SABORES E APRESENTAÇÃO EM
FRASCOS DE 200 ml.



VALOR
UNITÁRIO (R$)

MARCA

Prefeitura do Município
de Pindamonhangaba
DECRETO Nº. 4.965, DE 18 DE FEVEREIRO
DE 2013.
Altera o Decreto nº 4.193, de 20 de julho de
2005, que declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, 13 (treze) áreas para
duplicação da Rodovia Vereador Abel Fabrício
Dias (SP62), no trecho que vai do Ribeirão do
Curtume (Rua Suíça) até o trevo de acesso à
Avenida Dr. José Adhemar César Ribeiro, no
Distrito de Moreira César.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de
Pindamonhangaba, no uso de atribuições
legais, e nos termos do art. 5º, letra “i”,
combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365,
de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A :Art.1º. A área 13 descrita no art. 1° do Decreto
n° 4.193, de 20 de julho de 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“ÁREA 13:
PROPRIETÁRIO: ARQUETIPO – PRODUTOS
INDUSTRIAIS LTDA
O Perímetro tem seu início no ponto “E”
que fica à margem direita da Rua Suíça
(sentido cidade-bairro) e na divisa das terras
de Eduardo Riomey Yassuda (Gleba B-1
Alto do Ribeirão III); daí, segue o rumo 81º
56’ 00” SE e distância de 80,74m (oitenta
metros e setenta e quatro centímetros) até o
ponto “F”; daí segue o rumo 81º 30’ 00” SE
e distância de 29,33m (vinte e nove metros
e trinta e três centímetros) até o ponto “G”;
daí, segue o rumo 78º 51’ 00” SE e distância
de 7,69m (sete metros e sessenta e nove
centímetros) até o ponto “G1”, confrontando
do ponto “E” ao ponto “G1” com a Rua
Suíça; daí, segue o rumo 09º 31’ 00” SW e
distância de 15,00m (quinze metros) até o
ponto “G1A”, confrontando com o Alto do
Ribeirão I – gleba A-1, propriedade de Andréa
Auxiliadora da Silva Gonçalves; daí, segue o
rumo 81º 39’ 06”NW e distância de 117,769m
(cento e dezessete metros, setenta e seis
centímetros e nove milímetros) até o ponto
“D1”, confrontando com a área remanescente
do Alto do Ribeirão II – gleba A2, propriedade
de Arquétipo – Produtos industriais Ltda.; daí
segue o rumo 09º 35’ 00” NE e distância de
15,048m (quinze metros, quatro centímetros
e oito milímetros) até o ponto “E” inicial,
fechando o perímetro, confrontando com o
Alto do Ribeirão III – gleba B-1, propriedade
de Eduardo Riomey Yassuda; encerrando
a área de 1.799,76 (hum mil setecentos e
noventa e nove metros quadrados e setenta
e seis decímetros quadrados), área essa,
desmembrada da matrícula nº 48.736 oriunda
da matrícula nº 22.537.“
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, especialmente o Decreto nº
4.940, de 18 de fevereiro de 2013.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos em 07 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Processo Externo nº 15960/2011

Prefeitura do Município
de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 4.027, DE 29 DE ABRIL
DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve EXONERAR, a Sra.
Lucilene Pereira da Conceição do emprego
de provimento em comissão de Coordenador
de Projetos Sociais, a partir de 26 de abril de
2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de
abril de 2013.
Pindamonhangaba, 29 de abril de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson de Macedo Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 29 de abril de
2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

Prefeitura do Município
de Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
INFANTIL SEMI-ELEMENTAR E HIPOALERGÊNICA

Prefeitura do Município
de Pindamonhangaba
DECRETO Nº 4.964, DE 07 DE MAIO DE
2013.
Designa servidor para Coordenação da Rede
de Urgência.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o inc. VIII
do art. 14 da Portaria nº 342/GM/MS, de 04 de
março de 2013,
DECRETA:
Art. 1º Fica designada a Sra. Veraniza do
Prado, Assessora Técnica da Secretaria
de Saúde e Assistência Social como
Coordenadora da Coordenação da Rede de
Urgência, visando atender ao disposto na
Portaria nº 2.048/GM/MS, de 05 de novembro
de 2002, na implantação de sistema de
urgência e emergência.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos em 07 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

15,50

NUTRI ENTERAL
1.5 NUTRIMED

1.400

6,51

NUTRI REPAIR
NUTRIMED

4.500

PORTARIA GERAL Nº 4.029, DE 29 DE ABRIL
DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve NOMEAR os Senhores
abaixo relacionados, para os empregos de
provimento em comissão, a partir de 26 de
abril de 2013:
- Marília Lemos Maia
Coordenadora de Projetos Sociais
- Neusa Helena Pereira de Oliveira
Coordenadora de Projetos Sociais
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de
abril de 2013.
Pindamonhangaba, 29 de abril de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson de Macedo Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 29 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

Câmara de
Vereadores de
Pindamonhangaba
A Câmara
de
Vereadores
de
Pindamonhangaba, informa que se
acha aberto pregão presencial, nº
06/13, com encerramento dia 24/05/13,
às 14h00, para a aquisição de uniformes
para seus
servidores. Maiores informações pelo
telefone (0xx12) 3644.2250, ou na
Câmara, na Rua
Alcides Ramos Nogueira, 860 Mombaça, mesma localidade, das
08h30 às 11h30 e das 14h00
às 17h00, inexistindo custo do edital,
para retirada na Câmara. O edital
também estará disponível
pelo site www.camarapinda.sp.gov.br,
sem ônus.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento
Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12)
3644-2250 - Pindamonhangaba - SP Portal: www.
camarapinda.sp.gov.br

Pindamonhangaba, 08 de maio de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 19.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.05.2013.
Às dez horas do dia sete de maio de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Décima Nona Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 18.ª Sessão Extraordinária, realizada em
03.05.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr.
Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0052/13 Justino Omura.
II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0057/13
Adauto Corrêa e 1-0060/13 José Ersias Ribeiro de Souza. III– RELATOR: Sr. Adelson
Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0059/13 Emerson
Eduardo de Oliveira. IV – EXPEDIENTE: Ofício 022/13 – JARI encaminhado ao Diretor
Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrandose do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 07 de Maio de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Prefeitura do Município de Pindamonhangaba
DECRETO Nº 4.966, DE 07 DE MAIO DE 2013.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos da Lei nº 5.530, de 07 de maio de 2013,
D E C R E T A:
Art 1º. Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no
valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no Fundo Municipal de Assistência Social, referente
à concessão de bolsas de estudos integrais, conforme a lei nº. 5509/2013, para adequação
orçamentária. A classificação orçamentária será:
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
14.12 FMAS/Proteção Básica		
2047
Promoção Social		
08.244.0027.1
3.3.90.18 – Auxílio Financeiro a Estudante (593) R$
1.000.000,00
Art. 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação de parte das
seguintes dotações, a saber:
07.00
SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO		
07.20 Departamento de Comunicação		
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins		
04.131.0035.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros- P. Jurídica (150) R$ 450.000,00
13.00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
13.21 Depto. de Esportes/ Fundo de Apoio ao Desp. não Profissional		
2021
Oper. e Manut. e Física, Desporto e Lazer		
27.812.0023.1
3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a P. Física (559) R$ 550.000,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 07 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
SAJ/app
Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura do Município de Pindamonhangaba
DECRETO Nº 4.967, DE 07 DE MAIO DE 2013.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos da Lei nº 5.531, de 07 de maio de 2013,
D E C R E T A:
Art 1º. Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no
valor de R$ 1.151.000,00 (um milhão, cento e cinquenta e um mil reais), na Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer, no Departamento de Esportes, em função do superávit financeiro apurado em 2012
e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:
13.00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
13.20
Departamento de Esportes 		
1006		
Prédios Esportivos e Áreas de Lazer		
27.812.0024.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (553) R$
1.151.000,00
Art. 2º. O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2012, de acordo com o artigo 43, §
1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2012 com
o valor de R$ 96.358.055,44 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$
48.650.578,32, resultando o Superávit no valor de R$ 47.707.477,12.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 07 de maio de 2013.
SAJ/app
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura do Município de Pindamonhangaba
DECRETO Nº 4.968, DE 07 DE MAIO DE 2013.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos da Lei nº 5.533, de 07 de maio de 2013,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no
valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a Câmara Municipal/Ação Legislativa e
Administração Geral através da Reserva de Contingência. A classificação orçamentária será:
02.01
CÂMARA MUNICIPAL
02.0110 Ação Legislativa
1001 Constr. e Instalação da Câmara
01 031 0001.1 4.4.90.51 – Obras e Instalações (01)
R$ 200.000,00
02.0110 Ação Legislativa
1025		
Equipamentos em Geral
01 031 0001.1
4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente (02)
R$ 800.000,00
02.0120 Administração Geral
2001		
Manutenção da Câmara
01 031 0004.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica (12)
R$ 200.000,00
Art. 2º.
O crédito suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO de parte
da seguinte dotação:
09.00
SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20 Departamento de Finanças
2999
Reserva de Contingência
99.999.9999.1
9.9.99.99 – Reserva de Contingência (252)
R$1.200.000,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 07 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
Prefeitura do Município de Pindamonhangaba
LEI Nº 5.530, DE 07 DE MAIO DE 2013.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei
4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no
Fundo Municipal de Assistência Social, referente à concessão de bolsas de estudos integrais,
conforme a lei nº. 5509/2013, para adequação orçamentária. A classificação orçamentária será:
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
14.12 FMAS/Proteção Básica		
2047
Promoção Social		
08.244.0027.1
3.3.90.18 – Auxílio Financeiro a Estudante (593) R$
1.000.000,00
Art. 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação de parte das
seguintes dotações, a saber:
07.00
SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO		
07.20 Departamento de Comunicação		
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins		
04.131.0035.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros- P. Jurídica (150) R$ 450.000,00
13.00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
13.21 Depto. de Esportes/ Fundo de Apoio ao Desp. não Profissional		
2021 		
Oper. e Manut. e Física, Desporto e Lazer
27.812.0023.1
3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a P. Física (559)
R$
550.000,00
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 07 de maio de 2013.
SAJ/app
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
Prefeitura do Município de Pindamonhangaba
LEI Nº 5.531, DE 07 DE MAIO DE 2013.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64,
um crédito adicional suplementar no valor de
R$ 1.151.000,00 (um milhão, cento e cinquenta
e um mil reais), na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, no Departamento de Esportes, em função
do superávit financeiro apurado em 2012 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:
13.00 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
13.20 Departamento de Esportes 		
1006
Prédios Esportivos e Áreas de Lazer		
27.812.0024.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (553)
R$
1.151.000,00
Art. 2º.
O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2012, de acordo com o artigo 43,
§ 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2012 com o valor
de R$ 96.358.055,44 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 48.650.578,32,
resultando o Superávit no valor de R$ 47.707.477,12.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 07 de maio de 2013.
SAJ/app
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
Prefeitura do Município de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 4.029, DE 30 DE ABRIL DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve EXONERAR, a Sra. Terezinha dos Santos Carvalho do emprego de provimento em
comissão de Chefe de Atendimento Social, a partir de 02 de maio de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de abril de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson de Macedo Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de abril de 2013.
SAJ/app/
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

ATO N° 13, DE 07 DE MAIO DE 2013.
Estabelece prazos para exame do Projeto de Lei que “Dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014, e dá
outras providências”.

VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:
Art. 1º Os Vereadores poderão apresentar emendas ao Projeto de Lei que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2014, dirigindo-se à Comissão de Finanças e Orçamento,
constituída pelos Vereadores: Martim Cesar, Professor Eric de Oliveira e Janio Ardito Lerario, até o dia
07 de junho de 2013.
Art. 2° Os Vereadores inframencionados passam a atuar juntamente com a Comissão de
Finanças e Orçamento, na análise do referido projeto de lei:
1- Antonio Alves da Silva
2- Carlos Eduardo de Moura – Magrão
3- Felipe César
4- José Carlos Gomes – Cal
5- Dr. Marcos Aurélio Villardi
6- Professor Osvaldo Negrão
7- Roderley Miotto
Parágrafo Único. Durante a tramitação deste Projeto, os Vereadores reunir-se-ão, a fim de
elaborar as emendas a serem apresentadas à Comissão de Finanças e Orçamento.

Ata da 19.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 09.05.2013.

Art. 3° A Comissão de Finanças e Orçamento marcará audiência pública a ser realizada
até o dia 27 de maio de 2013.

Às dez horas do dia nove de maio de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Décima Nona Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do
Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro
titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 19.ª Sessão Ordinária, realizada
em 07.05.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos:
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime:
1-0055/13 Rannyere de Paula Ferreira. II – RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de
Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0056/13 Marcelo Ferreira Marques
e 1-0062/13 Aparecida de Fatima Neves.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros,
Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 09 de Maio de 2013.

Art. 4° A Comissão de Finanças e Orçamento emitirá seu parecer sobre o Projeto de Lei
das Diretrizes Orçamentárias e sobre as emendas apresentadas até o dia 14 de junho de 2013.
Art. 5° A apreciação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014 será no dia 17
de junho de 2013.
Art. 6° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Publicado no Departamento Legislativo.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br
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Alunos do Lazer participam
de confraternizações
MARCOS CUBA
Centenas de alunos do
Departamento de Lazer, da
Prefeitura de Pindamonhangaba, tiveram a oportunidade
de participar de confraternizações referentes ao Dia das
Mães. A data será celebrada
neste domingo (12), mas, durante a semana, diversas atividades foram desenvolvidas
em centros comunitários e
ginásios de esportes.
O objetivo desta ação é
promover o intercâmbio entre as turmas que praticam as
aulas oferecidas pela Secretaria de Esportes e celebrar a
data comemorativa. Na noite
de quarta-feira (8), o Centro
de Treinamento Luiz Caloi
foi palco de diversão da balada mix. Na manhã de quinta-feira (9) foi a vez das alunas
do centro comunitário do
bairro Campos Maia se reunirem. Nesta sexta-feira (10),
haverá mais uma confraternização no bairro Campos
Maia e o “Raquelzão”, ao

Divulgação

A Liga Pindamonhangabense de Futebol de Salão completou 30 anos de
existência dia 2 de maio.
Os trabalhos tiveram início
na década de 1980 e seus
representantes têm como
foco o desenvolvimento
do esporte social com responsabilidade. Atualmente
ela é a responsável pelo
Salonão, competição que
reúne centenas de atletas.
O atual presidente da
Liga, Benedito José Coelho “Pintado”, agradece a
todos os ex-presidentes
e proﬁssionais que lutam

Arquivo TN

Pintado agradece a todos
os colaboradores da Liga

pelo esporte amador na cidade e contribuem com os
trabalhos da Liga. Ele revela
que os frutos estão sendo colhidos nestes 30 anos.
Divulgação

As alunas do Lazer tiveram a oportunidade de interagir com diversas turmas

lado do Luiz Caloi, será sede
de mais um encontro.
Sônia Pereira dos Santos
Amaral pratica ginástica localizada e comenta que gosta

da confraternização porque é
um momento em que ocorre
a interação com outras turmas
e o aconchego, companheirismo e as atividades são boas.

Marisa dos Santos aﬁrma que gosta das aulas e das
comemorações porque são
muito divertidas e as pessoas
podem fazer novas amizades.

Pindense conquista ouro
em marcha atlética
MARCOS CUBA
O pindense Lucas Fernando dos Santos conquistou o lugar mais alto do
pódio na competição do
Circuito Pré-mirim, Mirim e
Menor da Federação Paulista de Atletismo. A prova foi
realizada no último domingo
(5), no Ibirapuera, em São
Paulo. O jovem faz parte do
projeto Escola de Excelência
Esportiva e treina desde março de 2012.
Santos não faz treinamentos especíﬁcos para marcha
atlética, porém, treina requisitos básicos da modalidade
de atletismo durante uma
hora por dia, de segunda a
sexta-feira, na pista do Centro Esportivo João Carlos
de Oliveira “João do Pulo”.
Ele sagrou-se campeão nos
1.000 metros, pela categoria
Pré-mirim.

Liga de Futebol de
Salão completa 30 anos

Divulgação

Os Regionais serão realizados em Caraguatatuba

Judocas poderão
participar de seletiva
MARCOS CUBA

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Esportes, realizará uma seletiva de
judô no dia 25 de maio.
Poderão participar atletas
que tenham, no mínimo, a
faixa verde.
O objetivo deste trabalho é formar as equipes masculina e feminina
para os Jogos Regionais.
As atividades terão início
a partir das 9 horas no

ginásio “Raquelzão”, ao
lado do Centro de Treinamento Luiz Caloi.
Para participar, os interessados deverão apresentar a Carteira de Identidade
original, CPF, comprovante
de residência e uma foto
recente 3x4. A pesagem vai
ser realizada das 7h30 às
8h30. A seletiva é destinada
aos atletas a partir dos 16
anos completos, ou àqueles
que completarão esta idade
até dezembro deste ano.

As categorias da seletiva serão divididas de
acordo com a seguinte especiﬁcação:

O atleta pindense treina na pista do Centro Esportivo João Carlos de Oliveira

Masculino: - 55kg, - 60kg, - 66kg, - 73kg, - 81kg, 90kg, - 100kg, e + de 100kg.
Feminino: - 44kg, - 48kg, - 52kg, - 57kg, - 63kg, 70kg, - 78kg, e + de 78kg.

Pinda Rugby sagra-se campeã de torneio em Lorena
A equipe de rugby de
Pindamonhangaba sagrou-se
campeã do Torneio Mamutes 7. O evento ocorreu no
dia 1º de maio, em Lorena,
como forma de comemorar
o Dia do Trabalhador. Nessa
competição, pela categoria
feminina, compareceram as
seguintes cidades: Taubaté,
Lorena, Itajubá e Resende.
No feminino, Lorena e Resende/Pinda, as duas equipes
se uniram para fazer dois jogos amistosos.
O torneio de Rugby 7, é
realizado com sete jogadores
de cada lado do campo com
dois minutos de intervalo. A
equipe pindense se preparou
com o objetivo de colocar em
prática todo o trabalho feito
desde o começo do ano.
“Foi uma tarde muito especial, pois tivemos o prazer

de jogar contra nossa equipe
irmã, a Taubaté Rugby, e,
em um jogo apertado, conseguimos a vitória. Ganhar do
Itajubá, que foi a equipe que
nos tirou o titulo do último
torneio, foi o fator decisivo
para o resultado positivo neste torneio. Todas as equipes
vieram bem preparadas, não
teve jogo fácil. A equipe da
casa nos deu muito trabalho e
o Resende por pouco não estragou a nossa festa, mas no
ﬁm deu tudo certo e a equipe
está de parabéns, todos jogaram focados e realizaram
tudo aquilo que treinamos”,
comenta o treinador Neto.
Pela primeira vez da história a equipe pindense levou
as mulheres para entrar em
campo em partidas amistosas, junto com Resende. Neto
revela que a cidade ainda

não possui um time feminino completo, mas aos poucos
está formando uma equipe
forte e competitiva.
O treinador agradece a
todos os jogadores, que, segundo ele, deram o sangue à
equipe; a todos aqueles que
os apoiaram no suporte técnico; aos organizadores da
equipe de Lorena pelo convite; às equipes participantes; à
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Esportes, e a Edson Chaveiros e Carimbos.

Divulgação

CLASSIFICAÇÃO
GERAL
1ª Pindamonhangaba-SP
2ª Itajubá-MG
3ª Resende-RJ
4ª Taubaté-SP
5ª Lorena-SP

As mulheres também podem praticar o rugby e representar Pindamonhangaba

16 Esportes
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Domingo tem jogos do Amador e Quarentão
MARCOS CUBA
O estádio Luiz Braz Ferreira Gonçalves, no Jardim
Eloyna, vai receber um dos
jogos da 3ª rodada da 2ª Divisão do Amador neste domingo (12). Galáticos e Andrada
se encontram às 10 horas. Os
demais times estão de folga
neste domingo e retornam a
campo dia 19.
No Quarentão, quem vai
entrar em campo são os jogadores do Santa Luzia e da
Vila São José, às 9 horas,
no estádio João Demétrio

Odirley Pereira

Salgado “Mancrezão”. Esta
competição está nas quartas
de ﬁnais, as semiﬁnais estão
previstas para o dia 26 de
maio. Irão carimbar o passaporte as equipes com maior
número de pontos nas duas
partidas. Também existem
outros critérios para garantir
uma vaga.
A Liga Pindamonhangabense de Futebol também
convida a população para
prestigiar as rodadas do Sub
13 e Sub 17, que acontecem
aos sábados a partir das 8h30.

Tipês comemora
19 anos de ‘Sabadão’
MARCOS CUBA
Tudo começou com a
intenção de aproveitar o
campo que não era utilizado
aos sábados e há quase duas
décadas os amigos da Terra dos Ipês, no Distrito de
Moreira Cesar, batem uma
bolinha durante a tarde. As
partidas reúnem dezenas de
boleiros em partidas amistosas. O Grêmio Tipês convida
a população para comemorar
os 19 anos do “Sabadão”. A
festa acontece neste sábado
(11), a partir das 15 horas, e
será aberta ao público.
De acordo com o presidente do “Sabadão”, José
Roberto Gonçalves “Betão do

Ipê”, as partidas são amistosas, os jogos ocorrem no estádio Macedão, com algumas
exceções, pois quando os adversários possuem um campo
bom o Tipês é o visitante.
A partir das 15 horas,
haverá a apresentação das
equipes, em seguida: grande
queima de fogos, pronunciamento de autoridades,
apresentação oﬁcial dos
dois novos uniformes do
“Sabadão” do Grêmio Tipês, execução do Hino Nacional. Uma partida amistosa, pela categoria Amador,
entre Grêmio Tipês e Rio
Verde, de Tremembé, encerra as festividades.
Divulgação

Os próximos jogos dos campeonatos serão realizados a partir do dia 19, em diversos campos da cidade

Finais do Salonão devem
ocorrer dia 16 de maio
MARCOS CUBA
As ﬁnais do Salonão deverão ser realizadas dia 16
de maio no ginásio da Associação Atlética Ferroviária, a partir das 19 horas. O
primeiro jogo da noite será
a disputa do 3º lugar da categoria Sub 11, em seguida,
acontece a grande ﬁnal pela
mesma categoria. A ﬁnal da
Principal, que será entre Sejelp e Araretama, vai fechar a
noite de competição.
O presidente da Liga Pindamonhangabense de Futebol de Salão, Benedito José
Coelho “Pintado”, comenta

que o campeonato foi excelente e cada equipe inscreveu
15 atletas. Ele parabeniza os
times pela disciplina e agradece ao público que está
prestigiando as partidas.
Coelho destaca que o
campeão da categoria Sub 11
receberá o troféu Percy Lacerda, que homenageia este
que foi radialista e esportista.
As semiﬁnais das categorias Sub 11 e a disputa do 3º
lugar da Principal foram realizadas na noite de quinta-feira (9). Até o fechamento
desta edição não tínhamos os
resultados.

Divulgação

Os ﬁnalistas do sub 11 foram conhecidos na quinta

Ginástica artística conquista medalhas em Etapa Estadual
MARCOS CUBA
A equipe de ginástica artística de Pindamonhangaba
teve boas conquistas na I Etapa das categorias Pré-infantil
e Infantil da Liga Estadual. A
competição foi realizada em
Indaiatuba, no último sábado
(4) e contou com a presença
de 140 atletas, com idades
entre 7 e 13 anos.
As ginastas pindenses
treinam diariamente para alcançar bons resultados e coCategoria Infantil
Analuz Araújo
2º lugar - salto sobre a mesa
2º lugar - trave de equilíbrio
3º lugar - paralelas assimétricas
Categoria Pré-Infantil
Maria Beatriz Barbosa
1º lugar - paralelas assimétricas

Divulgação

locar o nome da cidade no
pódio. Também participaram
desta competição, ginastas de
Americana, Barueri, Bragança Paulista, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba,
Jundiaí, Salto, São Carlos,
São José dos Campos e São
Paulo. De acordo com o técnico das atletas, elas ﬁzeram
boas apresentações e obtiveram excelentes resultados.
Conﬁra a classiﬁcação
das ginastas e as provas.

Divulgação

Milenna Xavier
2º lugar - paralelas
assimétricas
Roberta de Jesus
5º lugar - trave de equilíbrio

As pequenas ginastas de Pindamonhangaba obtiveram mais uma grande conquista na Liga Estadual

