Jorge Vercillo e Dudu Nobre
fazem shows gratuitos em Pinda

www.jorgevercillo.com.br

www.dudunobre.com.br

O cantor Jorge Vercillo faz show gratuito em Pindamonhangaba, no sábado (7), no Largo do
Quartel. O concerto “Luar de Sol Acústico” trará seus maiores sucessos, como “Que nem maré”,
“Monalisa”, entre outros. O sambista Dudu Nobre se apresenta gratuitamente na praça de
eventos de Moreira César, no domingo (8), durante a Festa de São Vicente de Paulo.
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Moradores
da Zona
Rural pedem
melhorias

Arquivo TN

Os moradores dos bairros
Cruz Pequena, Cruz Grande,
Tetequera, Pinga e Colmeia
solicitaram a cobertura da
quadra, a reativação do Centro Comunitário e também a
ativação de iluminação em alguns pontos durante reunião
com o prefeito.

O prazo para inscrições do
Frente de Trabalho termina
na sexta-feira (6). O programa tem duração de seis meses e oferece aos inscritos: bolsa auxílio no valor
de R$ 210; crédito de R$ 86,
para compra de alimentos;
seguro contra acidentes no
local de trabalho ou percurso.

Segundo Caderno

Avaliação
vai melhorar
merenda dos
alunos

A equipe de alimentação
percorreu escolas e creches
municipais para avaliar a opinião dos estudantes sobre o
cardápio oferecido, a porcentagem de descarte de alimentos e o perfil nutricional das
crianças.
Segundo Caderno
Divulgação

Inscrições
para Frente
de Trabalho
terminam
sexta-feira
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Desﬁles Cívicos que eram realizados na ‘Nossa Senhora do Bom Sucesso’ este ano acontecem na ‘via Expressa’

Desﬁles Cívicos acontecem na
av. Dr. Francisco Lessa Júnior
Os desfiles em comemoração à Independência do Brasil ocorrem no sábado (7), a partir das 9 horas,
na avenida Dr. Francisco Lessa Júnior (via Expressa) – devido às obras de duplicação da avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso. Dezenas de escolas e instituições de Pinda vão participar do evento, com
destaque para os militares do 2º Batalhão de Engenharia de Combate Borba Gato, 11ª e 12ª Companhias
de Combate Leve. Antes, a cerimônia inclui hasteamento das Bandeiras no obelisco da praça Monsenhor
Marcondes, às 8 horas.
Segundo Caderno

Atletas de
vôlei treinam
para os Jori
- Esportes 15 -

Imperial só precisa
do empate; Aﬁzp
com pé na ﬁnal

André Nascimento

Jogos serão equilibrados no
mata-mata da Primeira Divisão
As quartas de final da Primeira Divisão começam no
domingo (8), às 10h30, com
jogos em quatro campos de
Pindamonhangaba. No Cardosão, o Corinthians recebe o
Sapopemba; no Azeredo, Real
Esperança pega o Areião;
Cantareira e A Mil Por Hora
se enfrentam no "Zito"; e o
Jardim Resende será palco
do confronto entre Araretama e 100 Nome.
Futebol 16

Os proprietários de cães
e gatos devem levar os animais para serem imunizados
contra a raiva até o dia 15 de
setembro. A Prefeitura de Pindamonhangaba disponibiliza a
vacina em mais de 90 locais.
Página 6
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Crianças são certiﬁcadas em
curso de combate às drogas

- Futebol 16 -

Odirley Pereira

Cães e gatos
devem ser
vacinados

Prefeito alertou os alunos sobre o perigo das drogas

Trezentas e quarenta
crianças da região Leste de
Pindamonhangaba foram certificadas pelo Proerd - Programa Educacional de Resistência
às Drogas e à Violência - na
semana passada. O evento
contou com autoridades do
município, como o prefeito, representantes da Polícia Militar
e de instituições de educação.
Página 3

Distribuição de remédios só pode ser
feita por farmacêuticos ou técnicos
Uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem proibiu a distribuição de medicamentos por enfermeiros e auxiliares de enfermagem. A norma determina que a entrega
seja feita apenas por farmacêuticos ou técnicos farmacêuticos. Em Pindamonhangaba, o
setor que possui estes profissionais é a farmácia do Centro de Especialidades Médicas,
Página 3
onde a distribuição de remédios está normalizada.
previsão do tempo

SEXTA-FEIRA - 6/9
Não há favorito nos jogos
de ida das quartas de
ﬁnal da Primeira Divisão

Nublado,
muitas nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

12ºC
24ºC

SÁBADO - 7/9
Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

13ºC
26ºC

DOMINGO - 8/9
Parcialmente
nublado
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

12ºC
29ºC

SEGUNDA-FEIRA 10/9
Parcialmente
nublado
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

13ºC
29ºC
CPTEC INPE
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Editorial

‘Pega-tudo’ recolhe material no Alto Cardoso e Feital

Divulgação

Divulgação

De prejuízos à economia
até barganha para a ONU
O recém-aquecimento da economia mundial, que
ainda sente os efeitos da crise norte-americana de
2008, quando abalou o mercado internacional, pode
esfriar novamente.
Somando pequenas altas nos últimos dois anos,
devido ao crescimento da economia dos Estados Unidos, o mundo vive um momento delicado. A China –
que crescia exorbitantes 10% ao ano, tem previsão
para a casa dos 3% este ano; Japão e Coreia não
devem passar dos 2,5%; e na União Europeia boa
parte das nações amargam baixas, outras tentam se
recuperar da crise intensiﬁcada no próprio bloco.
Neste momento, o que mais preocupa não é apenas o cenário macroeconômico de países da América
do Norte, Ásia ou zona do Euro, e sim uma possível
intervenção militar dos Estados Unidos à Síria, sob
o pretexto de que o regime de Bashar al Assad teria
usado armas químicas em ataques, e que estaria pesquisando novos materiais de destruição em massa.
Essa tem sido a tônica da reunião do G-20, em
São Petersburgo, na Rússia. O que era para ser um
encontro sobre os rumos da economia mundial se
tornou mais um evento onde os americanos forçam o
prevalecimento de seus interesses.
Anﬁtrião e contrário à petulância dos Estados
Unidos, o presidente russo, Vladmir Putin, expressou
preocupações globais. Para o líder do Kremlin, e também para o Congresso Americano, bem como países
aliados na Europa, não há provas contra a Síria. Além
disso, Putin tem organizado prévias de reuniões com
os membros do Brics (grupo formado por emergentes:
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) alertando
que a invasão americana deterioraria as relações comerciais com boa parte do oriente e criaria um péssimo
clima ﬁnanceiro em todo o mundo. Como consequência, a economia mundial seria novamente prejudicada.
Relatórios divulgados, em São Petersburgo, por
representantes de instituições ﬁnanceiras globais
alertam os líderes sobre um pequeno colapso nas
transações econômicas, além da mudança de políticas internacionais e possíveis cancelamentos de
compromissos já assumidos. Ao que parece, a invasão à Síria é de interesse apenas de Obama.
Tem isso, mas não é só isso. A notícia de que os
Estados Unidos teriam espionado o Brasil e a presidente Dilma Rousseff, fez a líder brasileira cancelar
compromissos de assessores com membros do governo Barack Obama, que tenta, por baixo dos panos,
barganhar a entrada do Brasil para ter uma cadeira
titular no conselho da ONU - Organização das Nações
Unidas – antigo sonho brasileiro. Com este e outros
artifícios, que devem acontecer em negociações com
outras nações, é bem provável que os Estados Unidos
saiam da Rússia com apoio de mais países para sua
intervenção. Se vai, de fato, prejudicar a economia,
não tem como aﬁrmar. Certo é apenas que o mundo
vive ansioso para o desfecho.

Datas Comemorativas
Veja o que se comemora hoje, dia 6 de
setembro, e nos dias seguintes:
6/9 – Dia do Sexo, Dia do Alfaiate, Dia do Barbeiro.
7/9 – Dia da Independência do Brasil.
8/9 – Dia Internacional da Alfabetização, Dia da Dedicação, Dia de Nossa
Senhora da Luz, Dia da fundação da cidade de Vitória (ES).
9/9 – Dia do Veterinário, Dia do Administrador, Dia do Velocista.

O programa Pega-tudo não para. Na próxima semana, as equipes estarão, entre os dias 9 e 12 de setembro, no Abílio Flores e Alto Cardoso. E,
de 9 a 13 de setembro, no Feital. Nesta semana, a equipe da Secretaria de
Obras, por meio do Departamento de Serviços Municipais, realizou a ca-

Apresentação de skate no CE “João do Pulo”
Ilustração

O Centro Esportivo “João do
Pulo’ será palco do evento de
skate realizado pela ‘‘Intime Culture’’, que será promovido no dia 14
de setembro. Na ocasião, haverá
apresentações de slackline, graﬁte,
bandas, bboys, Jiu-jítsu e também
a presença de atletas proﬁssionais.
A inscrição começa a partir
das 7 horas e é gratuita, podendo
contribuir com a doação de 1 kg de
alimento. Os participantes concorrerão a R$ 10 mil, em prêmios.

Apae desﬁla no Crispim
Nesta sexta-feira (6), a Apae Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pindamonhangaba realiza o desﬁle comemorativo à Independência do Brasil
na avenida Monsenhor João José
de Azevedo, no Crispim, a partir
das 9 horas. Este ano, além dos

Ilustração

Alunos do Castolira visitam Viveiro Municipal
Divulgação

Entre quarta-feira (4) e sexta-feira (6), a Faculdade de Pindamonhangaba Fapi/Funvic está
realizando a primeira edição da
“Semana da Logística”, organizada
pelos alunos do 2º e 4º semestre do
superior de Logística.
Nesta sexta-feira, a partir das
19 horas, as palestras serão ministradas por representantes de duas
grandes indústrias – Claudio Ferreira, da Wolksvagen, e Gustavo
Wernec, da Gerdau.

As crianças da escola municipal Professora Olímpia Franco
César, do Castolira, realizaram
uma visita ao Viveiro Municipal na
quinta-feira (5). No total, 94 crianças participaram da atividade educativa, dividida em grupos nos períodos da manhã e tarde. A equipe
do Departamento de Meio Ambiente recepcionou a criançada e explicou as fases das plantas, desde o
plantio até seu desenvolvimento. O
Viveiro é aberto a todas as escolas,
mediante agendamento.

Os estudantes paulistas têm a
oportunidade de se preparar para
o Enem por meio de um simulado
gratuito, com 80 questões. A iniciativa é uma parceria da Primeira Escolha, empresa especializada em
avaliações e métricas educacionais, com a Universia Brasil, considerada uma das maiores redes
ibero-americanas de colaboração
universitária e o curso Pré-Enem,
da Abril Educação. Para participar,
basta acessar o site www.universia.com.br, preencher um cadastro
e realizar o simulado. Ao término,
o estudante terá, na mesma hora,
o resultado de seu desempenho,
nota e análise personalizada de
cada competência do Enem, indicando onde o aluno está bem ou
precisa estudar mais. A avaliação
está disponível até o dia 8 de setembro.

Autoridades participam de
reunião da Defesa Civil
A Secretaria de Obras da Prefeitura realizou, na terça-feira (3),
reunião sobre a Comissão de Defesa Civil, com a participação de
diversas autoridades, representando as Secretarias de Obras, de
Assuntos Jurídicos e de Habitação,

Divulgação

os departamentos de Obras, Trânsito, Serviços Municipais, a Guarda
Municipal, o Corpo de Bombeiros e
a Polícia Militar. Em pauta, os serviços realizados atualmente pela Defesa Civil e a organização de ações
futuras.
Maria Fernanda Munhoz

Edutran ensina miniagentes
O Departamento de Trânsito da Prefeitura realizou, nesta
semana, mais uma atividade no
Colégio Bom Jesus Externato,
por meio do Edutran, com aulas
práticas de trânsito utilizando a
minicidade. Os alunos também
aprenderam a função de um
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Semana da
Logística
em Pinda

Simulado
online gratuito
para Enem

pelotões e da tradicional fanfarra dos alunos, o desﬁle contará
com os cães do projeto “Cão
terapia”, que devem marcar presença junto com seus donos.
Além da Apae, algumas
escolas do bairro e o Corpo de
Bombeiros devem desﬁlar.
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pina, varrição, limpeza geral e retirada de entulho no Maria Áurea, Parque
das Nações, Socorro, Ariene e Nehemia, efetuando mais de 70 viagens
do caminhão com entulho. Já a equipe da Subprefeitura de Moreira César
realizou o serviço no Azeredo.

agente de trânsito, inclusive se
transformando em miniagentes.
Com essa ação, a intenção da
Prefeitura é formar cidadãos
conscientes de seu papel no
trânsito, sejam como pedestres,
ciclistas e, futuramente, motociclistas e motoristas.

Inscrições para Frente de Trabalho terminam na sexta
O prazo para inscrições do
Frente de Trabalho termina na
sexta-feira (6). Este programa é
do Governo de São Paulo em parceria com a Prefeitura e tem como
ﬁnalidade a geração de renda e
qualiﬁcação de mão de obra para

pessoas com idade superior a 18
anos, que estejam desempregadas há um ano ou mais.
O programa tem duração de
seis meses e oferece aos inscritos:
bolsa auxílio no valor de R$ 210;
crédito de R$ 86, para compra de

alimentos; seguro contra acidentes
no local de trabalho ou percurso.
Para se inscrever é necessário residir no município há, no
mínimo, dois anos. O interessado
também não pode receber Seguro Desemprego,aposentadoria ou

outro benefício equivalente. O interessado deve se dirigir ao PAT
– Posto de Atendimento ao Trabalhador de Pinda (Albuquerque
Lins, 138, São Benedito), munido
do RG, CPF e comprovante de
residência.
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Proerd busca trabalho de prevenção
ao uso de drogas e valorização à vida
Cintia CaMargo
Em Pindamonhangaba há
14 anos, o Proerd - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - atendeu mais de 32 mil
crianças em um trabalho que
busca a prevenção ao uso das
drogas e a valorização à vida.
Desenvolvido nas escolas
públicas e particulares, durante quatro meses, o Proerd organizou no bairro Cidade Nova,
uma formatura de mais 340
alunos do 5º ano do Ensino
Fundamental da Rede Municipal de Pinda, com a entrega de
certificados e a premiação aos
alunos com as melhores redações. Já havia ocorrido uma
formatura em Moreira César
no 1º semestre, com a participação de 500 crianças.

André Nascimento

O evento foi realizado no bairro Cidade Nova

No Brasil, o projeto chegou em 1992, através da Polícia Militar do Rio de Janeiro, sendo que desde 2002 se
encontra em todos os estados
brasileiros.

Munícipes podem
conhecer Pinda com o
City Tour histórico cultural
Cintia CaMargo

Com o objetivo de
informar e conscientizar
os munícipes de Pindamonhangaba sobre as riquezas
históricas e culturais da
cidade, o City Tour histórico cultural organizado pelo
Departamento de Turismo,
apresenta um roteiro que
integra prédios, igrejas e
praças, além de curiosidades, lendas e pindamonhangabenses ilustres.
Nos dias 16 e 17 de
setembro acontecerão mais
duas edições do City Tour,
com saída às 13h30 de
frente do Departamento
de Turismo, na rua Martim
Cabral, 39, com paradas no
Museu e no Projeto Cerâmica.
O trajeto é feito pelo
centro da cidade, com
destaque para a Estrada de
Ferro Campos do Jordão,
Estação Central do Brasil,
Colégio Dr. Alfredo Pujol,
Igreja São José, Palacete
Tiradentes, praça Monsenhor Marcondes, igreja

Matriz, Palacete 10 de
Julho, Palacete Visconde da
Palmeira, Bosque da Princesa e rio Paraíba do Sul
Também durante o trajeto é informado aos munícipes do potencial da cidade
e dos roteiros formatados
que estão preparados e
recebendo visitas como:
Sitio Algodão Doce – Caprinocultura (turismo rural),
trem de turismo (turismo
de lazer), Fazenda Nova
Gokula (turismo religioso
místico), Projeto Cerâmica e Projeto Nosso Bairro
(turismo social) e Fazenda
Trabiju (Ecoturismo em
desenvolvimento).
O Departamento de
Turismo conta ainda com
parceria do Sebrae para
desenvolver o projeto do
Circuito Turístico Mantiqueira, no qual Pindamonhangaba faz parte com mais
seis municípios: Campos do
Jordão, Santo Antônio do
Pinhal, São Francisco Xavier
(SJC), São Bento do Sapucaí
, Monteiro Lobato e Piquete.

Em Pinda, o programa é
desenvolvido pelos policiais
militares Marcelo Gonzaga
e Celso Ferreira, que participaram na última quarta-feira
do programa “O Prefeito e

André Nascimento

Você”, da rádio Princesa. Durante o programa também foi
discutida a importância do
Proerd e como ele pode prevenir problemas de envolvimento com as drogas lícitas
e ilícitas.
Ainda no mês de dezembro, acontecerá a última formatura de 2013 do Proerd.
Será na Ferroviária, com a
participação de mais 500
crianças moradoras de outros
bairros da cidade.
Parceria
Além de apoiar o Proerd,
a Prefeitura desenvolve um
trabalho através do centro
de Atenção Psicossocial da
Secretaria de Saúde e Assistência Social, oferecendo o
acolhimento de dependentes
no Centro de Especialidades

Prefeito enaltece a importância da parceria com PM

Médicas com apoio de duas
psicólogas.
Vale salientar que a associação Amor Exigente também recebe apoio da Admi-

nistração para desenvolver
seu trabalho, bem como o
projeto Coalizão Comunitária Antidrogas do Brasil, que
atua na cidade desde 2008.

Resolução Federal proíbe
distribuição de medicamentos
MarCos ViníCio Cuba
A distribuição de medicamentos foi proibida
por uma resolução do
Cofen - Conselho Federal de Enfermagem – e
a Prefeitura de Pindamonhangaba segue a determinação. Em caso de
fiscalização, enfermeiros
ou auxiliares de enfermagem que estiverem entregando remédios poderão
ter o registro profissional
cassado.
De acordo com a resolução, a dispensação
de medicamentos cabe
apenas a farmacêuticos
ou aos técnicos farmacêuticos.
O Cofen é responsável
por normatizar e fiscalizar os serviços voltados

aos profissionais técnicos ou
auxiliares de enfermagem e
enfermeiros, prezando pela
qualidade dos serviços prestados e pelo cumprimento
das normas estabelecidas
pela organização.

A Prefeitura de Pindamonhangaba conta com a compreensão da população, que
tem ido à farmácia do Centro
de Especialidades Médicas,
no centro, para fazer a retirada de medicamentos.
Marcos Vinício Cuba

Equipe da farmácia conta com compreensão dos moradores

A farmácia de Pinda
conta com mais de 300
tipos de medicamentos,
dentre eles componentes
especializados, atenção
básica, especialidade e
saúde mental. O horário
de atendimento é de segunda a sexta-feira, das
7h30 às 19 horas, e sábados, domingos e feriados,
das 8 às 12 horas.
A média de atendimento da farmácia do Centro
de Especialidades Médicas de Pindamonhangaba, até a determinação do
Cofen, era de 800 a 1.200
pessoas por dia. Com a resolução aumentou para até
1.500 por dia. A equipe se
reveza para atender a população e também fazer os
serviços administrativos.

Escola do Mantiqueira é destaque em prêmio nacional
Maria Fernanda Munhoz
A escola municipal Joaquim Pereira da Silva, do
residencial Mantiqueira, foi
classificada entre as 85 do
Estado de São Paulo para o
Prêmio Gestão Escolar 2013.
Mais de 950 unidades escola-

res estaduais e municipais se
inscreveram para o concurso,
realizado pelo Consed - Conselho Nacional de Secretários de Educação, Embaixada
dos Estados Unidos no Brasil e outros parceiros, como
o Ministério da Educação e

a Unesco - Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
O prêmio é um reconhecimento do Consed a projetos
inovadores e gestões competentes na educação básica do
ensino público brasileiro. O
Divulgação

Uma das apresentações realizadas pelas crianças da escola aos pais e comunidade

objetivo da premiação é estimular que escolas públicas
mostrem o desenvolvimento
de suas gestões, além de incentivar o processo de melhoria contínua nas unidades,
pela elaboração de planos de
ações, tendo como base a autoavaliação. A escola é avaliada durante um ano todo,
por isso, a premiação de Pinda foi referente a 2012 e início de 2013.
A gestora da ‘Joaquim
Pereira da Silva’, Elisa Constantino, explicou que a avaliação tem o envolvimento da
comunidade, onde são levadas
em conta a gestão pedagógica,
gestão participativa, gestão de
serviços e recursos, gestão de
resultados e gestão de pessoas.
Com a classificação, os
representantes da escola foram para Serra Negra, onde
participaram, por três dias,
de um intercâmbio com profissionais do estado de São
Paulo e dos Estados Unidos.
A intenção do encontro, segundo a gestora, foi mapear
os pontos fortes de cada unidade e aqueles que ainda precisam ser trabalhados.

A escola do Mantiqueira não para
A unidade está sempre
participando de concursos e prêmios. Os mais
recentes foram, em 2010,
o concurso “Atenção Professor”, com um projeto
de inclusão de alunos
com transtorno de déficit
de atenção e hiperatividade (TDAH), se classificando em 4º lugar entre
mais de 200 inscritos; e,
em 2012, “Município que
Educa”, realizado pela Undime - União Nacional dos
Dirigentes Municipais de
Educação com o trabalho
“Memórias da Mantiquei-

No caso de Pinda, a gestora
destaca a gestão pedagógica e
a gestão participativa, elogiadas pelos técnicos que avaliaram a unidade escolar. Especificamente, receberam destaque
os projetos curriculares e a inclusão de alunos com necessidades especiais. Atualmente, a
escola do Mantiqueira atende
a 509 alunos, sendo 32 especiais, com deficiência intelectual, síndromes de down e de
dravet e autismo.

ra”, quando a escola ficou
entre as 10 melhores
do Estado, dentre 150
inscritos.
“A cada concurso e
prêmio que nos inscrevemos, sentimos o
quanto melhoramos enquanto equipe e também
enquanto pessoa. Podemos comparar a nossa
realidade com a de outras escolas e avaliarmos
o quanto estamos cada
vez oferecendo um ensino de melhor qualidade
para as nossas crianças”,
concluiu a gestora.

Para a gestora, o destaque
entre as 85 do estado se deu
devido ao trabalho realizado
por toda a equipe atuante na
unidade escolar, dedicação
dos professores e apoio da
Secretaria de Educação da
Prefeitura. Importante destacar que o Prêmio de Gestão Escolar ainda está tendo continuidade, e ao final
elegerá a escola Referência
Brasil, entre seis finalistas
nacionais.
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Ladrão de bicicleta Mais uma tentativa de
é preso em flagrante estelionato é evitada pela polícia

Era quase meio dia de
quinta-feira (5), quando
LRS, 33 anos, procurou a
PM para informar que sua
bicicleta havia sido furtada e
que o autor estava parado na
praça que fica próximo à base

da polícia, no Araretama.
Quando abordado, RMR,
20 anos, afirmou que a bicicleta estava com um outro rapaz.
Mesmo assim, ele foi levado à base. Nesse momento, esse “outro rapaz” que foi
citado pela vítima apareceu
com a bicicleta e afirmou
que RMR a havia entregue
a ele. Ao descobrir que seria
um produto de furto, decidiu
comparecer à base. RMR foi
preso em flagrante e encaminhado ao 1º DP.

Rapaz nervoso provoca incêndio
Na manhã de domingo
(1º/9), a PM foi acionada
para atender uma ocorrência
de incêndio no bairro Santa
Cecília. Quando chegaram ao
local, constataram que a residência estava parcialmente
tomada e que o fogo teria
sido provocado por AST, 23
anos.
Ele estava no local e permaneceu sentado, aparentando calma, porém, demonstrando estar alcoolizado.
Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. A
vítima CHC, 53 anos, chegou
bem mais tarde e alegou ter
pernoitado fora. Quando tomou conhecimento dos fatos,

afirmou não saber o motivo
e disse que o suposto autor
sempre foi boa pessoa, com
quem tinha bom relacionamento.
Quando interrogado, o
suposto responsável afirmou
que estava alcoolizado e,
quando chegou em casa, teve
um desentendimento com os
vizinhos e colocou fogo no
seus pertences no interior da
sala da referida residência,
entretanto, não conseguiu
controlá-lo quando as chamas tomaram grande proporção. Ele informou que sua
intenção era apenas queimar
seus pertences porque estava
com raiva.

Vítima tem objetos levados,
mas evita roubo de moto
Divulgação

As mulheres LOMP e
NAMP compareceram a
uma agência bancária da cidade com os papéis para dar
entrada a um empréstimo
consignado pelo INSS, no
valor de R$ 12.298,95.
Após entregarem a documentação e assinarem os
documentos foi agendada
uma data para a retirada
do benefício. Assim que
os funcionários do banco
perceberam indícios de
que os documentos eram
falsos, comunicaram à Polícia Civil.
Na manhã de quarta-

Trator e colhedeira são furtados
Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 117/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 117/13, que cuida de “Aquisição de micro-ônibus executivo,
modelo rodoviário, para uso no transporte de atletas para competições e alunos das escolinhas para
eventos e competições organizadas pela SEJELP”, a Autoridade Superior, com base na análise técnica
do Departamento de Finanças e no parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos nega provimento ao
recurso interposto pela empresa Motorbus Veículos EIRELI (proc. ext. 20607 de 6/8/13), e mantém sua
inabilitação. E HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório em favor da empresa (item/lote):
Vebrasil Concessionária Eireli EPP (01).
Pindamonhangaba, 30 de agosto de 2013.
PREGÃO Nº. 120/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 120/13, que cuida de “Aquisições de materiais de consumo
odontológicos para as unidades de odontológicos vinculadas as unidade de Saúde”, HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes):
Alexandre A. de Souza EPP (05, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 37, 39, 46, 47, 50, 52, 54, 59,
60, 61, 62, 63, 65, 69, 70, 75, 78, 99, 103, 104, 105, 108); Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda.
(43, 44, 45, 74, 106); Paulo Cesar Fleury de Oliveira – EIRELI (02, 03, 04, 06, 07, 08, 11, 16, 19, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 48, 49, 58, 71, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
100, 101); Portal Ltda. (09, 10, 38, 41, 51, 53, 55, 56, 57, 64, 66, 67, 72, 102, 107). Itens imprósperos:
01 e 68. Itens fracassados: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98.
Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2013.
PREGÃO Nº. 122/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 122/13, que cuida de “Aquisição de ferramentas para uso na
regional leste Araretama, equipes de limpeza pública nos bairros e cidade e equipe do cemitério”,
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da
empresa (itens/lotes): Martini Comércio e Importação Ltda. (01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45,
46, 47, 49, 50, 51, 52, 53). Itens Imprósperos: 06, 08, 35. Itens Desertos: 24, 44, 48. Item fracassado: 15
Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2013.

MVWC, 34 anos, estava
entrando em casa na noite
de domingo (1º/9), quando
dois indivíduos desconhecidos surgiram e o obrigaram
a entregar a moto. Como
acreditou que os rapazes não
estavam armados, ele partiu
para cima de um dos assaltantes, que acabou sacando uma
pistola para ameaçar e ainda
chutou o estômago da vítima.
Em seguida, eles exigiram as chaves, documentos e

capacete. Ambos subiram na
moto e fugiram. Entretanto,
o proprietário da moto acionou o alarme de presença e o
veículo parou na esquina. Os
autores abandonaram a moto
e voltaram à casa da vítima,
exigindo que ela abrisse a
porta e fosse desbloquear a
moto. Como MVWC se recusou e já estava em segurança,
os dois fugiram levando apenas uma carteira, documentos, um capacete e R$ 35.

ATO N° 19, DE 05 DE SETEMBRO DE 2013.
Estabelece o prazo para exame do Projeto de Lei que “Dispõe
sobre o Plano Plurianual 2014/2017 do Município de
Pindamonhangaba”.

PREGÃO Nº. 127/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 127/13, que cuida de “Locação de equipamentos(s) totalmente
automatizados(s) para realização de exames de análises para os diversos setores técnicos, com o
fornecimento de todos os reagentes e insumos necessários para exames, ao laboratório municipal de
Pindamonhangaba pelo período de 12 (doze) meses”, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (lote/preço R$): CQC Tecnologia em
Sistemas Diagnósticos Ltda. (01 – 504.000,00).
Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.092, 03 DE SETEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
NOMEIA a Sra. Patrícia Galvão Junqueira, para o emprego de provimento em comissão de Assessor
de Gestão Estratégica, a partir de 09 de setembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de setembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.093, 03 DE SETEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, NOMEIA o Sr. Michel Cassiano Fernandes, para o emprego de provimento em comissão de Assessor Técnico de Agricultura, a partir de 09 de setembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de setembro de
2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

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 o
Plano Plurianual 2014/2017 do Município de Pindamonhangaba”, dirigindo-se à Comissão de Finanças e
Orçamento, constituída pelos Vereadores Martim Cesar – Presidente, Prof. Eric de Oliveira e Janio Ardito
Lerario, até as 17h do dia 04 de outubro 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

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº4.094 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve EXONERAR, a Sra. Janaina de Almeida Pacca e Silva do emprego de
provimento em comissão de Coordenador de Praças Esportivas, a partir de 09 de setembro
de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de setembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Art. 3° A Comissão de Finanças e Orçamento marcará audiência pública a ser realizada
até o dia 17 de setembro de 2013.

PORTARIA INTERNA Nº 9.301, DE 23 DE AGOSTO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no parágrafo único do art. 120 da Lei Orgânica Municipal,
introduzido pela Emenda nº 30, de 07 de agosto de 2012, e demais disposições aplicáveis,
CONCEDE AFASTAMENTO, de seu cargo/emprego, ao servidor José Carlos César, eleito
para ocupar cargo em sindicato de categoria, recebendo seus vencimentos e vantagens,
durante o tempo em que durar o mandato.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2013.

Art. 4° A Comissão de Finanças e Orçamento emitirá seu parecer sobre o Projeto de Lei
do Plano Plurianual 2014/2017 do Município de Pindamonhangaba e suas emendas apresentadas até o dia
11 de outubro de 2013.
Art. 5° A apreciação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o Plano Plurianual 2014/2017
do Município de Pindamonhangaba” será no dia 21 de outubro de 2013.
Art. 6° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Publicado no Departamento Legislativo.

Divulgação Polícia Civil

-feira (4), elas retornaram à
agência e a polícia efetuou
a prisão. Em interrogatório,
elas admitiram a fraude, alegando que conseguiram os
documentos falsos na praça
da Sé, centro de São Paulo.
Em pesquisa, também
foi constatado que ambas
foram autuadas em flagrante em dezembro de 2012,
em Tatuí, interior de São
Paulo, pela mesma prática.
Diante dos fatos, foram
presas e conduzidas à cadeia pública feminina da
cidade e estão à disposição
da Justiça.

ESTADO DE SÃO PAULO

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de agosto de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Externo nº 12044/13

MMM, 35 anos, estava em
uma fazenda na rodovia vereador Abel Fabrício Dias, bairro Água Preta, na madrugada
de domingo (1º/9) e constatou
que um trator vermelho, atrelado a uma colhedeira, foi levado de dentro do local.
Ele afirmou que, para ter
acesso à propriedade, exis-

tem três porteiras, mas nenhuma apresenta sinais de
arrombamento ou dano nos
cadeados.
A única informação que a
vítima teve foi que um trator
semelhante ao que foi furtado passava na rodovia sentido centro da cidade por volta
de 5h40.

Ciúme é motivo de briga de casal
Por volta de 23 horas de
domingo (1º/9), a PM foi
acionada para atender uma
ocorrência de briga de casal. Ao chegar ao Parque
das Nações, DSS, 32 anos
afirmou que o casal iniciou

a discussão por motivo de
ciúmes. Em decorrência,
PSAS, 43 anos, partiu para
agredi-la. Assim, teve início
uma agressão mútua. Ambos
se recusaram ir até o ProntoSocorro.

Casal é assaltado
ao chegar em casa
Na noite de segunda-feira (2), o casal
RFS e RTFS chegava em casa e foi
abordado por dois indivíduos, um deles
estava armado. Eles exigiram que a mulher entregasse a bolsa e, em um determinado momento, foi possível ouvir um

disparo de arma de fogo – conforme
informações de moradores próximos
ao local. Após pegarem a bolsa, os dois
fugiram sem deixar pistas. Foram levados documentos, cartões de banco, um
celular e R$ 300.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.087, DE 26 DE AGOSTO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05,
Resolve DESIGNAR a Sra. Luciana de Morais Magalhães, assistente de administração, para
substituir a Sra. Rosangela Pedersoli Cesar Verdi Cosme, Coordenadora de Recursos Humanos, durante o período em que a mesma encontrar-se em férias, de 11 a 20 de julho de
2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de
julho de 2013.
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de agosto de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.088, DE 28 DE AGOSTO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve EXONERAR, o Sr. Neri de Souza do emprego de provimento em comissão de
Chefe Administrativo do Mercado, a partir de 30 de agosto de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 28 de agosto de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.089, DE 03 DE SETEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve EXONERAR, o Sr. Daniel Vilela Ribeiro do emprego de provimento em
comissão de Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, a partir
de 09 de setembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de setembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº4.090 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve EXONERAR, o Sr. Helder Pereira de Paula Prado do emprego de provimento
em comissão de Assessor de Gestão Estratégica, a partir de 09 de setembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de setembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/
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Representante do Ministério
abre Semana da Educação
ANA CAMILA CAMPOS
O Comitê de Mobilização Social pela Educação de
Pindamonhangaba realizou a
abertura da Semana da Educação na manhã de quarta-feira (5), no auditório do centro
clínico da Fapi - Faculdade de
Pindamonhangaba.
Com o tema “Para a educação melhorar, todos devem
participar”, a programação
conta com palestras sobre temas relevantes para o desenvolvimento dessa mobilização social, realizadas em dois
dias. O encerramento acontece na manhã desta sexta-feira
(6), após mais uma manhã de
atividades.
O diretor da Fapi/Funvic,
Luís Otávio Palhari, aﬁrmou
estar feliz com o momento
e ressaltou a importância da
realização de um trabalho
grandioso em prol das crianças, da nação e daqueles que
precisam ser socialmente
envolvidos.
Como representante da
Federação Nacional das Associações, centros e clubes
da Unesco no Brasil, ele
falou sobre a visão do órgão para o desenvolvimento
sustentável e para o Brasil.
“Estamos reunindo diversos
setores da educação”.
A secretária de Educação
do município também esteve presente e destacou que
esse é um momento impor-

tante para a educação e que
a semana traz mais uma vez
o chamado à família para
participar desse movimento,
ressaltando que a educação
é direito da criança e essa é a
lógica da mobilização.
O técnico em assuntos
educacionais do Ministério
da Educação e palestrante,
Paulo Ronaldo dos Santos,
reforçou que, com a iniciativa, Pinda contribui para
tornar pública a ideia de que
a educação é direito de todos
e responsabilidade do estado
e da família e a sociedade civil precisa se organizar para
fazer o controle social dos
recursos públicos destinados
para a educação.
“A Semana dá visibilidade a um tema importante de
envolver a família. Viemos
celebrar com o município e
os mobilizadores que estão
tornando o comprometimento dessas famílias uma
realidade, além de provocar
uma reﬂexão, apontar horizontes e expor práticas que
já deram certo em outras localidades”, explicou.
Na ocasião, também foi
lançada a “Cartilha Deﬁciente”, um projeto da professora Kátia Lourenço,
juntamente com alunos do
curso de pedagogia da faculdade, que vai auxiliar na inclusão social e nos projetos
pela educação.

Mobilização Social
Mobilização social ocorre quando um grupo
de pessoas, uma comunidade ou uma sociedade
age
com
um
objetivo
comum,
buscando
resultados desejados e acordados por todos.
Mobilização Social pela educação (PMSE)é o chamado à sociedade para a mobilização
das famílias pela melhoria da qualidade da
educação brasileira. O plano oferece orientação
às lideranças sociais para a realização de ações
que tenham como objetivo garantir o direito de
aprender a todos e a cada um dos brasileiros.
Ana Camila Campos

A sociedade civil foi alertada para fazer o controle
social dos recursos públicos destinados à educação

Curso prepara mulheres
para a maternidade
ANA CAMILA CAMPOS
Muitas mulheres sonham
em ser mães. Muitas planejam esse momento durante a
vida. Entretanto, algumas vezes as coisas não saem conforme os planos.
Com o objetivo de auxiliar, informar e acalentar
as mulheres que se encontram no período gestacional,
a Unimed Pinda realiza, há
cerca de 10 anos, o curso de
orientação às gestantes.
Durante três dias, as futuras mamães e seus acompanhantes participam de palestras sobre diversos temas,
que envolvem a mãe, o bebê,
sobre a prática de ser mãe e
os aspectos psicológicos que
isso implica.
De acordo com o obstetra
Ângelo Guedelha, que aborda o tema “Aspectos Psicológicos na Gravidez”, vale à pena participar do curso, mesmo
que não seja a primeira gestação. “Cada gravidez é única e
a mulher vive esses momentos em contextos diferentes.
Sempre existe alguma coisa que podemos acrescentar a
elas e o retorno que temos é
positivo”, comenta.
Esse é o caso de Stefânia Cirino. Ela está grávida de dois meses e será seu

eventos, onde todos os dias
ocorrerão apresentações artísticas, quermesse e parque de diversões.
Entre as atrações musicais, o show principal acontece neste domingo, com o
cantor e compositor Dudu
Nobre, às 21 horas. Outro
destaque é a dupla sertaneja Fábio Henrique e Alessandro, que se apresenta no
dia 15 de setembro.
Neste ano, estão
programados
também
eventos sociais como
o 1º Almoço Vicentino
Marco Antônio Alves,
onde será servido almoço
para 600 famílias carentes da paróquia.
A Festa de São Vicente de Paulo é um evento
realizado há mais de 50
anos. A celebração teve
início antes mesmo da

segundo ﬁlho. “Eu acredito que é algo que pode ajudar”, aﬁrma.
Para a médica Mônica
Bonaparte, palestrante sobre
o tema “Parto e Puerpério”,
os assuntos abordados são
básicos e presentes no cotidiano, pois as gestantes acabam compartilhando experiências entre si. “É bom poder
participar dessa fase, pois a
gestação é um momento rico.
Acredito que em nossas aulas, também podemos ajudá-las a quebrar os ‘tabus’ e mitos que a sociedade impõe”.
Jerusa Ronconi Marçon
está grávida de cinco meses

de Joana e conta que ﬁcou
surpresa quando descobriu
que iria ser mãe, mas reforça que foi um “susto feliz”.
“Acredito que essa iniciativa é boa, pois cada mulher
tem uma expectativa e vive
uma fase. A minha prioridade é ter mais segurança e sanar as dúvidas sobre uma das
principais expectativas, que é
o parto”, explica.
A partir desta edição, a novidade é o serviço de acompanhamento oferecido pós-curso. São quatro encontros,
um em cada semana, que
procuram auxiliar na gestação. De acordo com uma das

psicólogas responsáveis pelo piloto, Vanessa de Araújo, assuntos como aspectos
emocionais da gravidez, depressão pós-parto, dentre outros, terão ênfase nos encontros posteriores. “A gestante
é convidada a essa extensão,
que é gratuita. Uma das coisas que procuramos reforçar
é que uma boa mãe é aquela
que tem qualidade de tempo
com o ﬁlho”, salienta.
Qualquer mulher pode se
inscrever. Para as que são associadas, o curso é gratuito;
para os não associados o custo é de R$ 40 pelos três dias
do curso.
Ana Camila Campos

As futuras mamães e seus acompanhantes tiveram várias dúvidas esclarecidas

Rede Estadual de Ensino abre prazo de matrículas para 2014
AIANDRA ALVES MARIANO
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
começou a receber, nesta semana, inscrições de alunos
que querem ingressar na Rede
Pública de Ensino a partir do
ano que vem. O sistema centralizado de matrículas, criado
pela Secretaria, permite que
os candidatos façam o cadastro em qualquer escola pública
do Estado de São Paulo.
Até o dia 30 de setembro, devem fazer o cadastro estudantes com mais de
6 anos, para qualquer ano/

Moreira César sedia festa
de São Vicente de Paulo
AIANDRA ALVES MARIANO
O Distrito de Moreira César vai sediar, mais
uma vez, a Festa de São
Vicente de Paulo. As comemorações começam na
sexta-feira (6).
Na parte religiosa, haverá novena a partir das 16
horas. Em cada dia, a novena será rezada com uma
pastoral diferente. Diariamente também acontecerão as missas na igreja,
sempre a partir das 19h30.
Cada celebração contará
com a participação de um
padre. Entre os destaques,
haverá a presença do bispo diocesano Dom Carmo
João Rhoden neste domingo (8), e do bispo emérito
Dom Antônio Affonso de
Miranda (dia 14).
O evento também contará com um pátio de
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construção da igreja, quando o local ainda era conhecido como Barranco Alto.
Atualmente, o evento é
realizado sempre no mês
de setembro, quando é comemorado o dia do seu
padroeiro.
Neste ano também serão comemorados os 28
anos do Passeio Ciclístico da Festa do Padroeiro.
O passeio percorre alguns
bairros do distrito e várias
pessoas são premiadas. As
bicicletas são julgadas em
diversas categorias, como
a bicicleta mais enfeitada,
a mais original, dentre outras.
No último dia da festa (no domingo, 15 de
setembro) também vai
acontecer a Caminhada
Ecológica, com plantio
de mudas.

série do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), inclusive
na modalidade de Educação
de Jovens e Adultos (EJA),
que não frequentaram as escolas públicas em 2013. Em
uma próxima etapa, serão
abertas as inscrições antecipadas para o Ensino Médio.
Para os alunos que já frequentam as unidades de ensino estaduais ou municipais a
continuidade aos estudos na
rede pública é feita automaticamente. Também é automático o cadastramento de crianças com idade mínima de seis

anos completos que cursaram
a pré-escola pública. Nestes
casos, a inclusão é feita no 1º
ano do Ensino Fundamental,
mediante consulta aos responsáveis e atualização do endereço residencial.
Para fazer a inscrição na
matrícula antecipada, basta o responsável pelo aluno comparecer a uma escola e fornecer nome completo
do candidato, data de nascimento, endereço residencial e telefone para contato.
É recomendável levar a certidão de nascimento e com-

provante de residência.
Os resultados da chamada escolar para matrícula antecipada serão divulgados no período de 18 a 29 de
novembro. No caso dos alunos que cursam a pré-escola pública, a divulgação será na escola de origem. Os
ingressantes no Ensino Fundamental ou aqueles que
cursarão os demais anos/séries que não frequentam a
rede pública atualmente poderão consultar a matrícula
na unidade em que o cadastramento foi efetuado.

Alunos do Pujol visitam Sede
do Budismo Nitiren em Pinda

ANA CAMILA CAMPOS
Na manhã de terça-feira
(3), 16 alunos do 2º ano do
Ensino Médio da Escola Estadual Dr. Alfredo Pujol foram até a Sede onde se reúnem praticantes do Budismo
de Nitiren Daishonin, para
assistirem a uma palestra sobre a religião.
De acordo com o professor de inglês, Roberto do
Carmo Rocha, a iniciativa
faz parte de três disciplinas:
ﬁlosoﬁa, sociologia e inglês,
esta última, devido à grade
curricular que estabelece o
contato e acesso dos alunos
com outras culturas.
Ele explica que nesse projeto, os alunos já visitaram
sedes de diversas religiões,
como católica, evangélica,
espírita e mulçumana e explica que no ﬁnal é feita uma
“mesa redonda” com os alunos e os representantes das
religiões. “A experiência é
enriquecedora, pois podemos
observar diferentes tipos de

Ana Camila Campos

Os alunos aprenderam o que é o Budismo

pensamentos, mas que contribuem para a construção do
ser como pessoa”, salienta.
Durante a visitação, alguns assuntos foram abordados, como a doutrina, a prática e a história do budismo.
Para a aluna Vitória Gomes,
a visita proporcionou mais informação sobre a origem das
culturas e sobre a diversidade
da formação da sociedade.
Já Nayara Pacheco destacou que “muitas vezes, existe
um olhar preconceituoso das

pessoas sobre as outras religiões, mas iniciativas como
essa mudam esse olhar”.
Segundo o relações públicas, Sinézio Batista, esse
vento é realizado há quatro
anos, sempre atendendo à solicitação do colégio Pujol.
“O nosso objetivo é levar
ao conhecimento das pessoas
a proposta do budismo, de
paz, cultura e educação com
o intuito de estabelecer uma
sociedade justa, pacíﬁca, fraterna e humana”, aﬁrmou.
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Campanha contra a raiva termina dia 15
A Campanha de Vacinação contra a Raiva segue
até o dia 15 de setembro e
os donos de cães e gatos

Zona RuRal

poderão protegê-los contra
esta doença. A população pode
conferir os locais e horários de
imunização no site www.pin-

damonhangaba.sp.gov.br ou na
unidade de saúde mais próxima
de casa.
A Prefeitura de Pinda dis-

ponibiliza a vacina em mais
de 90 locais. Na zona rural, as
equipes foram de casa em casa.
Até sábado (7), os trabalhos se-

rão na zona rural e a partir de
segunda-feira (8), se estenderão
para outras regiões. No CEM Centro de Especialidades Médi-

cas (rua Frederico Machado)
as vacinas serão disponibilizadas das 8 às 16h30, de 8 a
15 de setembro.

Tribuna do Norte
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Parabéns ao fofíssimo
Rafael Pietro Domingos
Silva Lima, que comemorou
seu primeiro aniversário
no dia 5 de setembro,
recebendo o carinho dos
pais Marcus e Christie. Suas
Madrinhas Bel Lemes e
Clarissa Lemes, juntamente
com toda a família, lhe
desejam muita felicidade.

Arquivo pessoal
Arquivo pessoal

Feliz aniversário

A dirigente regional de ensino Gicele Giudice concede
entrevista para o repórter Gil Arruda durante as comemorações
dos 10 anos do programa Escola da Família, no Largo do
Quartel.

Tudo de bom para Edson
França Reis, pelo seu
aniversário comemorado
em 3 de setembro. Seus
familiares e amigos lhe
desejam felicidade!
Arquivo pessoal

Voluntários
demonstram
os trabalhos
artesanais
produzidos nas
escolas durante
o programa
Escola da
Família.

Felicidade - Para a gatinha Isabella, que
completou seis anos no dia 1º de setembro. Ela
recebeu o carinho dos pais Carlinhos e Fabiana,
dos avós, familiares e amiguinhos que desejam
muita felicidade e que Deus a abençoe com
muita saúde, paz e alegria. Parabéns!
Arquivo pessoal

Muita felicidade
Parabéns para o
aniversariante do dia 6
de setembro, Fabricio
Carvalho. Ele recebe
os cumprimentos dos
familiares e amigos.
Felicidade!

Arquivo pessoal

Tenda com diversas oficinas artesanais, na comemoração do
aniversário da Escola da Família.

Tudo de ótimo

Apresentação
de palhaços
realizada pelos
representantes
da escola
Manuel Cabral

Muita felicidade para a
fisioterapeuta Marcela
Guerreiro, aniversariante
do dia 4 de setembro,
que comemorou a data
recebendo o carinho do
marido Paulinho, demais
familiares e amigos.
Parabéns!
Arquivo pessoal

Na torcida!
Grupo de amigos
percorre os campos
de futebol de
Pindamonhangaba
para acompanhar
as partidas do
Cinquentão e da
Primeira Divisão. No
domingo passado, eles
assistiram à goleada
da Afizp sobre o
Cidade Nova.

Odirley Pereira

Felicidade

Para a professora Tati
Naresse, que comemora
aniversário no dia 9 de
setembro, recebendo o
abraço dos familiares e
amigos. Parabéns!

Parabéns

Felicidade para a princesinha Maria Clara de Abreu
Prolungatti, que comemorou aniversário no dia
10 de agosto. Recebeu os beijos do pai João Luiz
Prolungatti, mãe Elaine de Abreu Prolungatti e irmã
Maria Vitória de Abreu Prolungatti.
Arquivo pessoal

Consciente
desde
cedo
Destaque para
o pequeno
motorista que
participou da
atividade de
educação
no trânsito,
promovida pela
Prefeitura no
Colégio Bom
Jesus Externato,
nesta semana.
Desde cedo
aprendendo a
ser um cidadão
consciente no
trânsito.
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www.jorgevercillo.com.br

Jorge Vercillo faz show
gratuito no Largo do Quartel
MARIA FERNANDA MUNHOZ
O cantor, compositor e músico
carioca Jorge Vercillo, realizará um
show gratuito em Pindamonhangaba
no sábado (7), às 20 horas, no Largo
do Quartel. O evento está sendo trazido pela Prefeitura, por meio do Departamento de Cultura, em parceria
com o Governo do Estado, via Circuito Cultural Paulista.

Conhecido por sucessos como
“Que nem maré”, “Monalisa”, “Face
de Narciso”, entre outros, Vercillo
apresentará na cidade o show Luar
de Sol Acústico. O trabalho ilumina
mais uma faceta da obra fonográﬁca
que já totaliza nove álbuns de estúdio,
três registros ao vivo de shows (CD e
DVD), além de duas coletâneas.

Toda a população está convidada
a prestigiar a apresentação do artista
e cantar junto com ele seus principais
sucessos. Essa é mais uma atração
trazida pela Prefeitura para proporcionar lazer e cultura, com música
de qualidade, para inspirar e divertir
a população, desta vez no feriado da
Independência.

Conselho de Cultura se reúne
MARIA FERNANDA MUNHOZ
O Conselho Municipal de
Cultura se reuniu na quarta-feira (4), na sede do Conselho do Negro, em mais uma
reunião ordinária. Titulares
e suplentes compareceram
para a deﬁnição dos três representantes da sociedade
civil no conselho diretor que
administrará o Fundo Municipal de Cultura, já integrado
por três representantes do governo (Secretaria de Educação, Departamento de Cultura e Secretaria de Finanças).
Além dos membros do
conselho, participaram a diretora de Assistência Social
e a responsável pelos conselhos das áreas de Saúde e

Kiko Nogueira

Feste vem aí
Momento da reunião ordinária, realizada na sede do Conselho do Negro

Assistência Social do município. Elas dividiram suas
experiências acerca de conselhos e fundo municipal, e

deram orientações para algumas dúvidas que surgiram
durante a reunião.
Para o presidente do

Conselho, Francisco Freitas
Filho “Kiko”, a reunião foi
bastante proveitosa e esclarecedora, incentivando cada
vez mais a atuação do conselho na sociedade.

O 36º Festival Nacional de Teatro de
Pindamonhangaba será realizado de 3
a 17 de novembro, pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de
Educação e Cultura e Departamento de Cultura.
O Feste 2013 terá seis espetáculos de rua,
seis infantis, sete adultos e dois convidados,
além de oﬁcinas e debates. As inscrições serão
abertas ainda neste mês. Aguarde!!

Setembro é o mês de Luiza
Bartholomeu e Felipe Callipo
MARIA FERNANDA MUNHOZ

O espaço cultural da sede
da Prefeitura de Pindamonhangaba iniciou, nesta semana, a exposição de artes
plásticas do mês de setembro. Os artistas homenageados são Luiza Bartholomeu,
com telas, e Felipe Callipo,
com esculturas.
Intitulada “Amizade não
tem preço, tem sensibilidade, carinho e arte”, a exposição está montada no saguão
da Prefeitura, com entrada
gratuita, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas,
até o dia 1º de outubro.
Felipe Callipo
Felipe Callipo nasceu em
Mogi das Cruzes em 1978,
mudou-se para Pindamonhangaba aos 15 anos.
Começou a trabalhar com
esculturas um ano após sua
chegada, por incentivo do
seu pai, o também escultor
Sérgio Callipo. Formado em
artes plásticas pela Faculdade Santa Cecília e pós-graduado em história da
Arte pela IEVAP, divide seu
tempo entre a sala de aula
e o ateliê. Realizou diversas

Arquivo pessoal

exposições pela região e o
estado de São Paulo.
A saudosa Luiza Bartholomeu teve papel muito
importante para o desenvolvimento artístico de Felipe
Callipo, como ele mesmo
relata: “Quando eu tinha 17
anos levei algumas peças
para dona Luiza ver. Ela me
incentivou e abriu as portas
Comunicação Prefeitura

Telas e esculturas estão reunidas na exposição

do seu ateliê para eu expor
e vender minhas peças. A
partir daí, nunca mais parei”, conta.
Luiza Bartholomeu
A poetisa Neila Cardoso
faz, no texto a seguir, uma
das melhores deﬁnições de
Luiza Bartholomeu. Vale
a pena conferir: “Estamos
diante de uma artista cuja
obra vigorosa, carregada de
energia sensorial, nos apaixona ao primeiro olhar. Suas
telas de pinceladas soltas e
cores vibrantes explodem
em vibrações cromáticas de
forma ordenada e harmoniosa. Seu traço leve, em
temas de uma diversidade
extremamente rica, tem
compromisso com o real,
porém envolto sempre numa
aura de magia que se faz
presente em toda sua obra.
Não hesito em dizer que a
cor é o ponto alto em suas
telas. A alegria que de Maria
Luiza emanava, transborda
nas cores que aparecem
em abundância em seus
trabalhos. Mas, para se
compreender de forma mais
abrangente sua produção artística, é necessário
conhecer um pouco mais
de sua vida: carnavalesca
animada, amiga de tanta
gente, benfeitora generosa,
mãe e esposa amorosa; e
entre tantas outras virtudes,
possuía uma humildade encantadora, nunca deixou de
frequentar aulas de pintura,
mesmo depois de se tornar
artista consagrada, tantas
vezes premiada no Brasil e
no exterior. Foi minha amiga
querida, com ela aprendi e
cresci. Mais do que saudade, deixou-nos inúmeros
exemplos de vida! Termino
com duas palavras, que
para mim, traduzem Maria
Luiza e sua obra: Pureza e
Alegria”.

Segundo Caderno
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Moradores da Zona Rural pedem melhorias
Daniela Gonçalves
Em mais um encontro
com a comunidade, o prefeito
e seus assessores discutiram
melhorias para os moradores
dos bairros Cruz Pequena,
Cruz Grande, Tetequera, Pinga e Colmeia.
Os moradores solicitaram
mais horários de ônibus para
atender as necessidades dos
bairros, iluminação pública,
mais médicos nos postos de
Saúde da Família e também
um centro de apoio aos romeiros e aos turistas que
passam pela região durante a
Rota do Caminho da Fé.
A moradora Débora Cristina Nunes da Silva afirmou que
a empresa responsável pelo
transporte público na cidade

Comunicação Prefeitura

Marcos Vinicius Floriano dos Santos de 14 anos,
apresentou e entregou ao prefeito municipal um Projeto
de implantação de uma oficina de artesanato reciclável

disponibiliza ônibus aos finais
de semana somente até as 19
horas, e isto prejudica a todos.

A munícipe Silvia Helena Alves Ramos pede para
que retorne ao bairro os

projetos na área da educação, como cursos profissionalizantes, que deixaram de
ser realizados na região há
alguns anos.
Na oportunidade, o aluno
da 8ª série da Escola Estadual Professora Gabriela Monteiro Ataíde Marcondes, localizada na Cruz Grande,
Marcos Vinicius Floriano
dos Santos, 14 anos, apresentou e entregou ao prefeito
um projeto de implantação
de uma oficina de artesanato reciclável, que visa reduzir o lixo, preservar a vida
e trabalhar a coleta seletiva
na zona rural. O projeto foi
acatado e será estudado para
implantação junto ao Departamento de Meio Ambiente.

Equipe de alimentação escolar
avalia alunos de escolas e creches
MaRia FeRnanDa Munhoz
Alunos das escolas e creches municipais estão passando por uma avaliação
realizada pela equipe de alimentação escolar da Secretaria de Educação e Cultura da
Prefeitura de Pindamonhangaba. A intenção é conhecer
a opinião dos estudantes a
respeito do cardápio oferecido, avaliar a porcentagem
de descarte de alimento que
há nas unidades e conhecer o
perfil nutricional dos alunos
atendidos pela Rede.
Para tanto, durante todo o
mês de agosto, foram aplicados o teste de aceitabilidade
do cardápio e a avaliação antropométrica (relação peso e
altura) em mais de 4 mil alunos de 20 escolas e oito creches. Essa ação é realizada
anualmente, há quatro anos,
em algumas unidades.
Com a iniciativa, a Prefeitura de Pindamonhangaba pretende melhorar ainda
mais a qualidade da alimentação dos alunos.
Adequação do cardápio
O teste de aceitabilidade
do cardápio está sendo realizado utilizando a escala hedônica facial, que é um método
de avaliação por votação,
onde o aluno, após comer,
vota em uma urna na opção
referente ao que achou da
merenda apresentada no dia:
‘gostei’ – ‘indiferente’ – ‘não
gostei’, e também o resto-ingestão, que é um método utilizado para avaliar o desperdício na merenda escolar, que se
baseia na obtenção do peso da
merenda servida e a rejeitada,
a fim de verificar qual a porcentagem de desperdício.

Divulgação

A equipe de
nutricionistas
da Prefeitura
realizou a
pesagem das
crianças de
creches e
escolas

avaliação antropométrica
• Realizada nas seguintes escolas municipais:
Prof. Lauro Vicente de Azevedo (Terra dos Ipês II),
Prof. Mário de Assis César (loteamento Azeredo),
Prof. Félix Adib Miguel (Lessa), Profª Madalena Caltabiano Salum Benjamin (loteamento Nova Esperança),
Maria Aparecida Arantes Vasques (Mombaça), Dulce
Pedrosa Romeiro Guimarães (Boa Vista), Profª Maria
Aparecida Camargo de Souza (Ribeirão Grande),
Prof. Paulo Freire (Vila Prado), Profª Ruth Azevedo
(lot. Delta), Prof. Manoel César Ribeiro (Crispim).
• Realizada nas seguintes creches municipais:
Marli Lemes de Moura Camargo (Moreira César),
José Ildefonso Machado (Laerte Assunção), Josefina
Cembranelli Schmidt (Campo Alegre), Dr. Francisco
Lessa Júnior (Cidade Jardim), Durvalino dos Santos
(Campinas), Profª Olímpia Franco César (Castolira),
Maria Benedita Cabral San Martin (Feital), Mello de
Morais (Crispim).

Com a aplicação destes
testes, a equipe de alimentação escolar pretende ade-

quar o cardápio para melhor
atender os alunos, uma vez
que o resultado da escala

Teste de
aceitabilidade
• Realizada nas
seguintes escolas
municipais: Jardim
Morumbi, Dr. Ângelo
Paz da Silva (Cidade Jardim), Serafim
Ferreira (Terra dos
Ipês II), Abdias Júnior Santiago e Silva
(Santa Cecília), Prof.
Elias Bargis Mathias
(Araretama), Ayrton
Senna da Silva (Pasin), Padre Zezinho
(Vila São Benedito),
Profª Maria Zara Miné
Renoldi dos Santos
(Ouro Verde), Prof.
Moacyr de Almeida
(Bela Vista).

hedônica-facial deve ser
superior a 85% e a resto-ingestão superior a 90%.
Caso não haja a aceitação
da refeição após três tentativas, a opção será retirada
do cardápio e substituída
por outra que atinja o índice
recomendado.
Perfil nutricional
A avaliação antropométrica é utilizada para avaliar o
perfil nutricional dos alunos
com base na coleta de dados
de peso e de altura, onde é
verificado, dentro dos procedimentos e curvas da OMS
- Organização Mundial da
Saúde se os alunos estão com
baixo peso, peso normal, sobrepeso ou obesidade. Com
o resultado, serão definidos
trabalhos de orientação nutricional envolvendo a comunidade escolar, que é formada
por alunos, pais, professores
e diretores.

Deputado destina verba de R$ 195 mil para Pindamonhangaba
Daniela Gonçalves

O Departamento de Agricultura de
Pindamonhangaba recebeu uma verba
parlamentar do deputado federal Junji
Abi, no valor de R$ 195 mil, que será
destinada a melhorias para o setor.
Inicialmente, R$ 57 mil foram gastos com a compra de quatro motores
para o Polder Pinda IV, localizado no
DAEE do município. Estas estações
elevatórias fazem a irrigação de água
para 100 plantações de arroz e hortaliças na cidade.
Os polders são uma importante
estrutura para aproveitamento para
atividades agrícolas de várzeas que são
atingidas regularmente por inundações e períodos de forte estiagem. Eles
permitem ampliar as áreas cultivadas e

favorecem o aumento na produção. Um
sistema de canais e bombas garante
a drenagem dos polders na época das
chuvas e a captação de água dos rios
para irrigação em períodos de estiagem.
Com a troca destes motores serão
economizados aproximadamente 40 %
do valor pago hoje com energia elétrica
para o funcionamento dos polders. A
manutenção das instalações de Pindamonhangaba é mantida pela Associação
dos Produtores de Arroz de Pindamonhangaba com o apoio da Prefeitura.
Representantes do
Departamento de Agricultura
e membros da Associação de
agricultores conferindo a carga
de motor recebida

Divulgação

Para a região, as obras
definidas para execução
foram as seguintes: cobertura da quadra, reativação
Comunicação Prefeitura

Silvia Helena Alves Ramos
pede para que retornem
ao bairro os projetos
na área da educação

do centro comunitário e
também a ativação de iluminação pública em alguns
pontos.
Comunicação Prefeitura

Débora Cristina Nunes
da Silva solicita mais
horários de ônibus nos
finais de semana

Desfiles cívicos de Pinda
serão em novo local
As solenidades em comemoração à Independência do
Brasil, no sábado, 7 de setembro, terão início às 8 horas,
com o hasteamento das bandeiras, no obelisco da praça
Monsenhor Marcondes. Às 9
horas haverá desfile cívico na
avenida Dr. Francisco Lessa
Júnior (via Expressa).
A mudança do desfile se
deve às obras de duplicação
da avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso. O desfile terá
início na rua Dr. João Pedro
Cardoso e término na rua Dr.
Campos Sales.
Entidades que desfilarão:
Corporação Musical Euterpe,
Grupo Escoteiro Itapeva, Fanfarra da Escola Estadual Professora Eunice Bueno Romeiro, 2º Batalhão de Engenharia
de Combate Borba Gato, 11ª

e a 12ª Companhias de Combate Leve, todas as escolas da
Rede Municipal de Ensino,
Projeto Crescer, Secretaria de
Esportes e Lazer da Prefeitura
de Pindamonhangaba, Adepi
- Associação dos Direitos dos
Portadores de Necessidades
Especiais, Abrigo Municipal
de Animais, Assembleia de
Deus (Ministério de Madureira), 2ª Companhia de Polícia Militar do Estado de São
Paulo, Corpo de Bombeiros
e Grupamento Águia do Vale
PX Clube de Pindamonhangaba.
Em Moreira César, o desfile
cívico deste ano aconteceu no
dia 1º de setembro, na avenida
das Margaridas, Vale das Acácias. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones
3642-1080 ou 3643-2690.
Divulgação

Desfile do dia 1º de setembro na av. das Margaridas

Alunos participam do Agita
Galera no Nosso Bairro
Daniela Gonçalves

A fim de promover
a prática de exercícios
físicos e estimular a
coordenação e atividade
motora dos alunos da
Rede Estadual, o projeto
Nosso Bairro colaborou
para a realização do
Agita Galera.
O Agita Galera,
programa da Secretaria
de Educação do Governo
do Estado, realizado
sempre na última sexta
feira do mês de agosto,
foi desenvolvido no dia
(30), com os alunos
da Escola Estadual
Professor José Pinto
Marcondes Pestana.
Os alunos se

reuniram em dois
períodos, manhã e tarde,
na tenda do projeto
Nosso Bairro. Sob a
orientação do monitor
do projeto e professor
da Rede Municipal de
Ensino, eles interagiram
e participaram do
programa, que durou 20
minutos.
Também faz parte da
proposta do programa,
promover um estilo de
vida ativa e levantar
a discussão sobre
a importância das
atividades corporais
e motoras para a
promoção da saúde
nas escolas da Rede
Estadual.
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 6 de setembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
EXTRATO DE CONTRATO
CARTA CONVITE Nº 002/2013
Contrato nº 104/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para instalação de estrutura metálica na COOTEPI.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Amabile F. Marcondes Construções EPP.
Data de assinatura: 24/07/2013
Vigência: 60 (sessenta) dias
Valor: R$ 56.360,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Elizabeth Cursino Rodrigues e Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Amabile Ferreira Marcondes

Pindamonhangaba e
a nossa trova na frança

Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2013.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 005/2009

Dr. José Valdez de
Castro Moura

Esta é uma semana particularmente importante, não só para a Academia Pindamonhangabense de Letras e para a União Brasileira de Trovadores, seção municipal, como para a própria cultura em geral de nosso município. Atendendo a um ilustre convite intermediado e formulado
pela Professora Ana Paula Mesquita Barbiéri, o Prof./Dr. José Valdez de
Castro Moura profere (proferiu) importantes palestras na Universidade de
Paris (Paris Sorbonne).
As datas: 05 de setembro, às 15 horas e 06 de setembro, às 11 horas.
O tema: “L´ADOLESCENCE DU RISQUE. LA SITUATION BRÉSI
LIENNE. SOMATISATION EN ADOLESCENTS”.
Como apaixonado cultor da poesia em seu gênero “trova”, levando-a
por onde quer que vá, José Valdez complementa (complementou) suas
duas palestras com um texto a caráter, sob o tema: “LA BALLADE BRÉSILIENNE” ( A TROVA)”, quando ele apresenta (apresentou) trovas e trovadores brasileiros, com apresentação de fotos dos autores e as composições, em português e também vertidas para o francês.
Congratulações ao Mestre que tanto honra e orgulha nossa Terra, que
acrescenta, assim, mais um diamante ao seu currículo de joias preciosas.
...................................
A HOMENAGEM A CACAIO
Dia 30 de agosto, na sessão solene da Academia Pindamonhangabense de Letras, cuja programação já foi noticiada pelos veículos de
informação, o ponto alto da reunião enfocou a homenagem póstuma
prestada ao Cacaio – Luiz Carlos Loberto, Vice-Presidente da Entidade e
Provedor da Santa Casa de Misericórdia, falecido em 01 de agosto deste
ano de 2013. Além do poema (também já publicado) e de um vídeo apresentado pela acadêmica Juraci, e de depoimentos de Aécio Muassab e
outros confrades, os poetas/trovadores Maurício Cavalheiro e este colunista saudaram o inesquecível amigo e benemérito membro da A.P.L. de
forma original: com dois sonetos. Aqui reproduzidos.
PREITO A CACAIO
O filho de Domingos e Tereza,
por todos os caminhos que passou,
primando-se em ações de gentileza,
desfez trevas alheias que encontrou.
Luiz Carlos Loberto, com certeza,
cumpriu sua missão e nos mostrou,
que a vida pode ter menos dureza
se agirmos como Deus nos ensinou.
E deste exemplo, não nos esqueçamos:
o que colhemos vem do que plantamos,
e a vida não é mais do que um ensaio...
Quem faz o Bem merece o Paraíso!
Por isso, sem receio, é que enfatizo:
Pelos jardins de Deus, está Cacaio!
AUTOR = MAURÍCIO CAVALHEIRO
......................................................
A PARTIDA DE UM TITÃ
Poucas vezes se viu a biografia
de alguém com tanta sede de servir;
poucas vezes, na pauta do “existir”,
um “eu” legou ao “nós” tanta hierarquia!
Poucas vezes alguém, no dia-a-dia,
venceu tantas procelas a sorrir;
homem de mil missões, seu elixir
era o trabalho: a sua estrela-guia.
E como trabalhou, e como amou!
Por Pindamonhangaba deu de si
a própria vida, em pródigo final!
Reflexo do legado que deixou,
Cacaio simboliza, agora, aqui,
a têmpera que forja um Imortal!
AUTOR: JOSÉ OUVERNEY
(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 115/2013
Contrato nº 119/2013
Objeto: Contratação de empresa em prestação de serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva, com reposição sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos
ou originais de fábrica em caminhões e ônibus da frota da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP pelo período de 12 (doze) meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Elizandra Mara de Lima Peças ME.
Data de assinatura: 20/08/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 270.000,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Elizandra Mara de Lima
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

“...É DIFÍCIL OLHAR NOS SEUS OLHOS e ver que não me ama mais, eu
segui o caminho mais certo e você só ficou pra trás, eu olho em minha
volta e tudo me lembra nós dois...” – Tainá & Marcelo
DIVULGUE GRATUITAMENTE a agenda de sua casa noturna. Envie para o
e-mail joao.ouverney@terra.com.br
ANJINHO DO VALE e Josy Mattos - Agenda deste fim de semana: 6/9 (sexta)
– Rancho do Vino (Estoril Taubaté). 6/9 (sábado) – Recanto Caipira (Pinda). 8/9
domingo) – Forró do Silva (Água Quente – Taubaté). 19/10 (sábado) – abertura
do show (pela primeira vez no Vale) do Trio Nordestino, na Chácara do Sol. site
www.anjinhodovale.com.br
ARENA 101 Pinda: 7/9 (sábado) –Bandas Espora e 8 Segundos. Bairro Marçon,
4.900. 14/9 (sábado) – Diego Faria. www.arena101.com.br. Lista vip com Luzera
– 9171-8990 e 7811-9776
ADPM Taubaté – 6/9 (sexta) – Grupo Gamação, Os De Paula, Na Hora e Mito
(ex-Refla). 14/9 (sábado) – Turma do Pagode. Novo Stylo
ASSOCIAÇÃO TAUBATÉ – 7/9 (sábado 21h) – Pagodão da Independência.
Grupo Gamação, Os De Paula, Mito (ex-Refla), Na Hora H, Stylo, Avenida Juca
Esteves, 500 . www.associacaodetaubate.com.br/
BAR DO SANTISTA Pinda – Som ao vivo todo domingo e véspera de feriados,
18h. Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo Mistura Brasil).
QUARTA – Só modão sertaneja com artistas ao vivo. QUINTA – Quiss com
muitos prêmios
BOTECO GOL Taubaté: 6/9 (sexta) – Grupos Samba Livre, Bom Talento e Sambaqui. Tel (12) 7815-1645. Av. Sta. Luiz de Marilac, Vila São José
BOTECO UNIVERSITÁRIO do Chick na Roça Taubaté: 5/9 (quinta 19h) – Inauguração com entrada franca. Av. Itália, bairro Independência
CASARÃO ROSEIRA – Toda quinta-feira, baladas em dois ambientes. Djs Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free até 23h. Dois ambientes. Estrada
Roseira-Aparecida
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado início
18h. Av. Abel Corrêa Guimarães, bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 7/9 (sábado) – O Rappa.
14/9 (sábado) – NXZero. www.cervejariadogordo.com.br
CHICK NA ROÇA Taubaté: 8/9 (domingo 21h) – Anderson & Rafael, e Banda
Brete. 13/9 (sexta) – Haloween Fantasy. Banda Arena e top Dj. Prêmio para a a
melhor fantasia. Estrada do Barreiro
CHICKEN BEER Tremembé: 5/9 (quintaneja) – Banda Brete. As Tequileiras. Elas
free até 0h. 7/9 – Karaokê profissional. Funk no 2º ambiente
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais um baile no RECINTO SÃO VITO de
Moreira César em setembro: 22/9 às 20h – Banda Casablanca. Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: Domingo (21h): 8/9 – Banda Alpha Vale.
15 –Tropicaliente - SP. 22 –Kubanacan SP. 29 - Cinco Estrelas (Baile dos Aniversariantes). Quarta-feira (20): 11/9 – Vôo Livre. 18 – Jorginho
25 –Berê e Vicente. 17/11 (domingo) - Baile do Hawai com a Banda Garcia. Tel.
3633-5389/3011-0400
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix”: 7/9 (sábado) – Banda Gold. 14/9
– Alphavalle. 21/9 – Três Corações. 28/9 – A definir. 6/9 (sexta) – Baile da Primavera. Banda Brasil / Academia e Dança da Salão. Traje esporte fino. Tel (12)
9185-6509. A direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda)
toda sexta-feira, 22h, com canja gratuita à 1h. Tel (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé – 6/9 (sexta) – Noite dos Aniversariantes. Três atrações: Os universitários, Grupo Pralana e Dj Daniel Santos. Tel. (12) 3672.2576.
www.crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava: 6/9 (sexta) – Rodrigo & Santa Fé.
William Marques & Rubinho. 7/9 (sábado) – Hugo & Tiago. Abertura: Henrique
& Aniéli. Juninho Bessa
FERROVIÁRIA Pinda – Forró no deck da piscina toda sexta-feira às 20h30: 6/9
– Stylo Livre. 13/9 – Anjinho do Vale & Josy Mattos. 20/9 – Luizinho Gaúcho &
Priscila. 27;9 – César & Maycon. Sócio em dia não paga e pode adquirir convite
a R$ 5 para não-sócio
FERROVIÁRIA: Divulgue sua empresa no muro da sede social da Ferroviária,
avenida onde passam cerca de 1.000 carros por dia, principal saída para Taubaté. R$ 600,00 em seus parcelas. Contatos: (12) 3645-1302 e 9146-2262 ou joao.
ouverney@terra.com.br
LUXÚRIA MUSIC HALL Tremembé: 6/9 (sexta, véspera de feriado) – Mc Taz.
Double de Tequila nelas. D. Matarazo. 12/9 (quinta) – Mc Kauan.
Estrada Tremembé/Taubaté, perto do Bem Vira
MANGUEIRÃO Pinda: 6/9 (sexta) – Baile animado pela Banda Gold. Toda sexta-feira, 22h,o melhor forró da região com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026
MUTLEY Taubaté: 6/9 (sexta) – Heineken Party. Chegando você mais 6 amigas,
ganham um balde com 6 Heineken. Mr. Burns. 7/9 (sábado) – Mi Casa, Su Casa.
Banda Arena Rock. www.mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 5/9 (quinta) – Talão Rock n’ Rol (entrada franca. 6/9
(sexta) – Banda Km 80. 7/9 (sábado) – Festival Lumiére. Bequadro Mostarda.
Tel (12) 3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – Baile Quinta Nobre toda última quinta-feira do mês. Grupo Charles Anjo 45 e convidados. (12) 3642-8599 e 35225356. Site www.paineirasclube.com.br
PAQUERA DA ÓTIMA - Programa que o locutor Paulo Ricardo apresenta durante a semana (de segunda a quinta-feira) das 22 às 24h. Telefones (12) 88598859 opção 3, (12) 35279450 ou 0800-777 1212. E-mail: paquera@otimafm.
com.br e também www.facebook.com/paquera.daotima
PINDABAR Pindamonhangaba: 6/9 (sexta) – Soweto. Nota Samba. 7/9 (sábado) - De Volta para o Futuro. Banda 1000 Volts. Som Titanic. Clips. O melhor dos
anos 80. 8/9 (domingo) – Batuque Geral.
R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher. Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12)
9749-8126. Site: www.pindabar.com
PRAÇA DO QUARTEL Pinda – 7/9 (sábado 20h) – Jorge Vercílio acústico.
Evento do Circuito Cultural Paulista. Acesso grátis
RÁDIO PRINCESA Pinda: 6/10 (domingo) – Festa de 11 anos, no Arena 101.
Grupo Cupim na Mesa e convidados: Divã, Hora H, Muance, Art Popular, Bom
Gosto e Tá na Mente
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: Programação não informada.
Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062. www.ranchostafe.com.br.
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 5/9 (quinta) – Washington dos
Teclados. 7/9 (sábado) – Anjinho do Vale & Josy Mattos.
Tel. (12) 3648-4036 e 9775-0389
RECINTO DE EXPOSIÇÕES de Guará: 6/9 (sexta) – ObaOba, Samba House e
muito mais. Wall Breakers. Camarote e open bar.
26/10 (sábado) – 5º Carnaguará. Grupo Só Pra Contrariar 25 anos. 10 horas
de festa.
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda: 28/9 (sábado) – Baile de Aniversário. 26/10
(sábado) – Baile Gaúcho. Luizinho Gaúcho & Priscila. 30/11 (sábado) – Baile de
Fim de Ano. Tel (12) 3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br
VIA VALLE SHOW Pinda: 6 e 7/9 (sexta e sábado) – Absolut Party. Dj Ivan e
Royther e Mc Gu. Elas vip até 1h. Rua José Gambini de Souza, bairro Bela Vista,
em frente à Universidade Anhanguera. Tel (12) 9206-4666

Estado de São Paulo
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 093/2012
Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 201/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Do Val Serviços Médicos Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de remoção terrestre de pacientes em ambulância de suporte avançado tipo “D”, com tripulação (incluindo
manutenção e combustível).
Prazo: Prorrogado em 30 (trinta) dias, até 15/09/2013.
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: Luiz Gomes do Val Neto
Data de assinatura: 16/08/2013
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2013.

CENTRO ESPÍRITA “BEZERRA DE MENEZES”
Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, Bairro Centro, cep. 12.410-010
CNPJ 50.455.179/0001-40
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria do CENTRO ESPÍRITA “BEZERRA DE MENEZES”, convoca todos os associados para a
Assembléia Geral à realizar-se no dia 23 de setembro de 2013 às 20,30h., na sede social da Instituição
situada à Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, Centro em Pindamonhangaba, SP, em primeira convocação
com a presença de 1/3 (um terço) dos sócios ou às 21,00h. em 2ª Convocação, com qualquer número
de associadoss presentes na sede da Instituição.
Pauta: Eleição da Nova Diretoria e Conselho Fiscal, para o Biênio 2013/2015.

Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2013.
Semiramis Fernandes Cesar-Presidente

DESTAQUE DA SEMANA
O saudoso José de Assis Alvarenga, popular “Zé Sambinha”,
além de exemplar funcionário
público estadual, foi um dos
pilares da Corporação Musical Euterpe, à qual dedicou a
maior parte de sua vida. Na
Euterpe, blocos carnavalescos, escolas de samba, desfiles de 7 de Setembro ou
simples festinhas de amigos,
lá estava sempre o “Zé” fazendo samba. Ele foi casado
com Maria Trindade Palma de
Alvarenga. O casal teve cinco
filhos: Ademir, Adilson, Airton, Vera e Almir. Todos eles herdaram o amor
pela música e também deixaram seus nomes na história. Zé Sambinha
morreu no dia 26 de julho de 2012, com 82 anos de idade. Que Deus o
tenha!

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 139/2009
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Panificadora e Confeitaria Alcântara Pindamonhangaba Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de Lanches.
Prazo: Prorrogado em 06 (seis) meses, até 07/12/2013.
Assina pela contratante: Elizabeth Cursino Rodrigues
Assina pela contratada: Ângelo Roncale Andrade Alcântara
Data de assinatura: 07/06/2013
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2013

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 072/2013
Contrato nº 114/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço em conserto, montagem e
desmontagem de pneus da frota da Subprefeitura de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Claudenilson Aloisio Portela ME.
Data de assinatura: 07/08/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 21.000,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Manoel Pereira dos Santos
Assina pela contratada: Claudenilson Aloisio Portela
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 078/2013
Contrato nº 115/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de imunização e controle de
pragas urbanas nos prédios da Secretaria de Educação por um período de 12 (doze) meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Procontrol Serviço de Controle de Vetores e Pragas Urbanas Ltda.
Data de assinatura: 07/08/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 432.000,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Elizabeth Cursino Rodrigues
Assina pela contratada: Guilherme Ardito Teixeira
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2013.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 080/2013
Objeto: Aquisição de colírios para consultórios Oftalmológicos, medicamentos injetáveis para uso do
Pronto Atendimento de Moreira César, Caps, Unidades Básicas de Saúde e PSF.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1308/2013
Contratada: Aglon Comércio e Representação Ltda.
Data da AF: 03/09/2013
Valor: R$ 12.220,00
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1309/2013
Contratada: Centrovale Soluções para a Saúde Ltda.
Data da AF: 03/09/2013
Valor: R$ 2.050,00
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1310/2013
Contratada: Cirúrgica São José Ltda.
Data da AF: 03/09/2013
Valor: R$ 11.997,21
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1311/2013
Contratada: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
Data da AF: 03/09/2013
Valor: R$ 20.318,70
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1312/2013
Contratada: Máxima Comércio de Medicamentos Ltda.
Data da AF: 03/09/2013
Valor: R$ 20.197,16
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2013.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 103/2013
Objeto: Aquisição de óleos automotivos a serem aplicados nas viaturas e máquinas desta municipalidade, visando atender as necessidades de manutenção e conservação dos veículos pertencentes à
frota municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1269/2013
Contratada: Elion Comercial Ltda. ME.
Data da AF: 27/08/2013
Valor: R$ 10.764,88
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1270/2013
Contratada: Na Ativa Comercial Ltda. EPP.
Data da AF: 27/08/2013
Valor: R$ 18.560,20
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2013.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 202/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 288/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: RM Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. ME.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de calcário.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses, até 28/09/2014.
Assunto: Reajusta-se com base no índice IPC-FIPE 4,92% passando o valor unitário de R$ 47,41 para
R$ 49,74
Assina pela contratante: Benedito Rubens Fernandes de Almeida
Assina pela contratada: Luiz Ricardo Miranda Picca
Data de assinatura: 23/08/2013
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013
Contrato nº 103/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados,
pessoa jurídica para elaboração do projeto de intervenção, restauração, adequação e complementares
do Palacete Visconde da Palmeira, Centro – Pindamonhangaba, sede do museu histórico e pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina, com acompanhamento até final aprovação pelo CONDEPHAAT.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: VEC Engenharia e Gestão Ltda.
Data de assinatura: 23/07/2013
Vigência: 06 (seis) meses
Valor: R$ 119.077,74
Assina pela contratante e gestor do contrato: Jorge Ricardo Baruki Samahá
Assina pela contratada: Jorge Luiz Vernaglia
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2013.

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO
PREGÃO Nº 111/2010
Contrato nº 014/A/2010
Objeto: Contratação de empresa para disponibilizar profissional especializado em urologia para realização de consultas.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: MMAJ Guimarães Urologia Ltda.
Data de assinatura: 25/06/2013
Assunto: Rescindem conforme previsto no Artigo 79, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações
o Contrato nº 014/A/2010.
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: Marcos Antônio Jordão Guimarães
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 084/2013 de “Contratação de empresa especializada em
serviços de locação de banheiros químicos para eventos a serem executados no município de
Pindamonhangaba pelo período de 12 (doze) meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo,
com validade de 12 meses, assinada em 19/07/2013:

ATA nº 050/2013
ITEM

UNID.
DE MEDIDA

01

Dia

02

Dia

03

Dia

Empresa:

STP – SISTEMA DE TRANSPORTES PRÁTICOS LTDA. ME.
VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

004.013 - Banheiros químicos tipo standard, fabricados em polietileno de
alta densidade; Piso antiderrapante; Pontos superiores para circulação
de ar; Teto translúcido; Dispositivo de trinco com indicação
livre/ocupado; Caixa de dejetos; Assento; Cabide; Suporte para papel
higiênico. Adesivo feminino/masculino; Abastecimento de química
biodegradável e desinfetante. UN: dia

70,29

800

004.013 - Banheiros químicos tipo luxo; Fabricados em polietileno de
alta densidade; Piso antiderrapante; Pontos superiores para circulação
de ar; Teto translúcido; Pia com abastecimento de água potável,
Interruptor e lâmpada de 60 w; Dispositivo de trinco com indicação
livre/ocupado; Caixa de dejetos; Assento; Cabide; Suporte para papel
higiênico; adesivo feminino/masculino; Abastecimento de química
biodegrável e desinfetante. UN: dia

77,22

100

118,80

200

117,81

200

DESCRIÇÃO

004.013 - Banheiros químicos tipo portadores de necessidades especiais;
Fabricados em polietileno de alta densidade; Piso antiderrapante; Pontos
superiores para circulação de ar; Teto translúcido; Dispositivo de trinco
com indicação livre/ocupado; Caixa de dejetos; Assentos; Cabide;
Suporte para papel higiênico; Adesivo indicativo para pessoas com
necessidades especiais; Abastecimento de química biodegradável e
desinfetante; Higienizador de mãos; Barras de apoio laterais e de fundo.
UN: dia
04

Dia

004.013 – Pia portátil para higienização das mãos. UM: dia

Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 086/2013 de “Contratação de empresa
especializada na confecção de placas orientativas para informação de ocupação
irregular”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade
de 12 meses, assinada em 14/08/2013:
ATA nº 053/2013
ITEM

UNID.
DE MEDIDA

01

UNID.

Empresa:

ALESSANDRA APARECIDA CONTRERA EPP
DESCRIÇÃO

2.020.002.008130 – Placa orientativa tamanho 3 x 1,5
m

Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2013.

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

MARCA

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

742,50

IDEAL
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Altair Fernandes

Dia da Participação de
Pinda no Grito do Ipiranga

Ana Camila Campos

Criada há 50 anos, data não foi acatada com o devido
compromisso cívico e patriótico e não se
firmou como efeméride municipal
O assunto Pindamonhangaba e a Independência do
Brasil, cantado e repetido por
diversos autores locais, inclusive por esta página dedicada
à história da cidade, relembra hoje fatos interessantes
referentes ao envolvimento
de pindamonhangabenses no
feito histórico.
Há 50 anos foi criado, por
força do decreto nº 223, do dia
10 de setembro de 1963, assinado pelo prefeito da época,
Manoel César Ribeiro, mais
uma data comemorativa histórica para o município: o ‘Dia
da Participação de Pindamonhangaba no Grito do Ipiranga’. A efeméride seria em 22
de agosto, dia em que o imperador Pedro I partira de Pindamonhangaba com sua Guarda
de Honra composta por 10 pindamonhangabenses.
A ideia de comemorar essa
data foi em consideração à importante participação dos filhos
de Pindamonhangaba em favor
da independência do Brasil.
Ficando acertado que anualmente caberia ao prefeito em
exercício nomear a comissão
que com ele (prefeito) mais o
presidente da Câmara organizariam os festejos comemorativos à data. “A comissão deveria empregar todos os meios
para dar aos festejos a maior
pompa possível, tornando a
cerimônia uma atração turística, enaltecendo as tradições
de Pindamonhangaba”.
Também ficou acertado no
mesmo decreto que “no local
onde a Guarda de Honra se
formara pela primeira vez, na
praça Monsenhor Marcondes, a Prefeitura construiria,
sobre um pedestal no qual
seriam inscritos os nomes
dos componentes da guarda,
uma pira votiva, que ficaria
acesa nos dias 22 de agosto
e 7 de setembro”. E ainda:

“um dos bairros da cidade
teria em suas ruas os nomes
dos participantes da Guarda
de Honra”. (Isso ocorreu
posteriormente e a localidade que
teve suas vias denominadas em
homenagem aos pindamonhangabenses da Guarda de Honra
foi o bairro da Mombaça.)
OBELISCO
Um monumento em memória dos pindamonhangabenses da Guarda do Imperador já havia sido construído
na praça Monsenhor Marcondes em 1922, atendendo
reivindicação de Athayde
Marcondes e do presidente
da Câmara Municipal naquele tempo, dr. Raul Moreira
Marcondes (neto do guarda
José Romeiro de Oliveira).
Sobre este monumento,
José Renato Guaicuru San
Martin, em “Pelas Velhas
Ruas de Pindamonhangaba” (desenhos a bico de
pena), JAC-Gráfica e Editora, 1995, conta que “situava-se ao centro de um
canteiro e era contornado
por letras de grama que
formavam o dístico ‘Independência ou Morte’”.
A placa contendo os nomes dos integrantes da guarda foi autorizada a ser colocada “na laje posterior do
monumento”, de acordo com
a lei 208 (14/12/1953), assinada pelo prefeito Caio Gomes Figueiredo.
29 DE SETEMBRO
Em vez de Dia da Participação de Pinda na Independência, Pindamonhangaba comemorou, no dia 29 de setembro
de 1963 (o decreto de criação
dessa data só foi publicado
depois), o Dia da Guarda de
Honra de D. Pedro I. Nesse
dia houve desfile cívico às 9
da manhã com participação
das seguintes instituições: 2º
Batalhão de Engenharia de

Lembranças Literárias:

Combate, Instituto de Educação (atual Escola Técnica
João Gomes de Araújo), Escola de Comércio (Colégio
Comercial Dr. João Romeiro) e uma representação da
lavoura local, com dezenas
de tratores.
Ainda pela manhã, houve
missa celebrada pelo padre
João (monsenhor João José
de Azevedo) na Matriz Nossa
Senhora do Bom Sucesso e,
após a celebração, a inauguração da placa com os nomes
dos 14 pindamonhangabenses
da Guarda de Honra, no panteão da igreja São José.
À tarde, na Câmara, sessão
solene e recepção a D. Luiz
de Orleans de Bragança, que
representou seu pai, o príncipe
D. Pedro Henrique de Orleans
e Bragança, chefe da Casa
Imperial Brasileira. Durante a
sessão, a família Marcondes
Machado ofertou ao município
o retrato do alferes Manuel
Ribeiro do Amaral, um dos
integrantes da histórica Guarda
de Honra. À noite, houve retreta no coreto da Cascata, com a
banda do Regimento Itororó,
do 5º Regimento de Infantaria
de Lorena.
NÃO HOUVE
RECONHECIMENTO
Na Tribuna do Norte, edição de 21/8/1966, artigo editorial com o título “A Guarda de D. Pedro”, revela que
apesar de oficializada, a importante data não teve o reconhecimento que merecia. “O
prefeito Manoel Ribeiro, sob
a inspiração de Balthazar de
Godoy Moreira tentou criar
junto a nós o culto à memória de pindamonhangabenses
presentes ao episódio da Independência da Pátria, mas,
infelizmente, tudo não passou de uma festa, de uma só
festividade, da qual, apenas
alguns guardam uma recor-

Construído em 1922 para reverenciar a memória dos pindamonhangabenses
da Guarda de Honra do imperador Pedro I, este obelisco passou, em 1950, a
homenagear também os pindamonhangabenses da FEB – Força Expedicionária
Brasileira que tombaram na Itália durante a 2ª Guerra Mundial

dação imperecível”, desabafou
o editorialista.
A GUARDA DE HONRA
Em “Pindamonhangaba Através de Dois e Meio Séculos
(1922)”, Athayde Marcondes
registra os seguintes nomes de
pindamonhangabenses, membros da Guarda de Honra de
Pedro I, que o acompanharam
na viagem que culminou com
a proclamação da Independência: 1. Coronel Manuel Marcondes de Oliveira Mello (segundo
comandante interino); 2. Capitão João Monteiro do Amaral;
3. Tenente-mor Francisco Bueno
Garcia Leme; 4. Sargento-mor

www.youtube.com

Galanteio

Beijo-te as lindas mãos com que me feres...
as lindas mãos com que me feres beijo...
E entre os desejos meus, eu só desejo
ter a vaga ilusão de que me queres...
E é só. E é tudo. Enquanto se puderes,
acolhe com um sorriso, o meu cortejo.
Já não me iludo ao ver-te qual te vejo...
Uma mulher como as demais mulheres...
Ao teu jugo – ai de mim – estou sujeito...
Se há goivos que vicejam no meu peito,
tenho lírios em flor no pensamento.
Toda mulher é rosa: aroma e espinho.
Todo homem é um farrapo exposto ao vento,
quando vive sem rosas no caminho...

Ciro Costa, jornal Sete Dias, 5 de maio de 1968

Domingos Marcondes de
Andrade; 5. Alferes Manuel Ribeiro do Amaral;
6. Alferes Adriano Gomes
Vieira de Almeida; 7. Antônio Marcondes Homem de
Mello; 8. Capitão Benedito
Corrêa da Silva Salgado;
9. Miguel de Godoy Moreira e Costa; 10. Capitão
Manuel de Godoy Moreira.
Ainda de Pindamonhangaba tivemos mais quatro
oficiais pertencentes à guarda que por motivos ponderáveis não puderam acompanhar o príncipe naquele
evento: 11. Capitão José Ro-

meiro de Oliveira; 12. Capitão
Antônio Salgado Silva (que
se tornaria Visconde da Palmeira); 13. Alferes Rodrigo
de O. Bueno de Godoy; 14.
Capitão Cândido Marcondes Ribas.
A série “Crônicas de
uma cidade princesa”,
criada para comentar
artigos saudosistas de
autores locais e relacionados a Pindamonhangaba antiga retornará
na edição da próxima
sexta-feira, dia 13.

ANÚNCIO do Passado

Publicava-se no jornal
Folha do norte (extinto) em 1904

Pindamonhangaba, sexta-feira, 6 de setembro de 2013

“estão deturpando os fatos,
aterrorizando serVidores e fazendo
politicageM coM coisa séria”

Após as notícias apresentadas pelo jornalista Walter
Magui, no último dia 13 de
agosto, em seu blog “Walter
Magui em Foco”, apontando
que um servidor municipal,
lotado na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer,
teria solicitado indevidamente
pagamento de horas extras,
pois, segundo o blogueiro e
documentos por este juntados,
o servidor municipal teria alegado que num determinado dia
laborou nos Jogos Regionais
que aconteciam na cidade de
Caraguatatuba, o que, segundo
o blogueiro, seria uma inverdade, pois conforme fotos que
foram apresentadas, nessa
mesma data o servidor estava
prestando serviço em nossa
cidade, durante uma corrida
de pedestres.
Segundo o vereador, após
essas notícias, o ex-secretário
de Esporte, Sr. Leandro Galdino, fez alguns comentários
pesados na rede social “facebook”, o que criou revolta em
grande parte da população,
que, inconformada, exigiu
uma postura da Câmara de
Vereadores, o que de fato
ocorreu. “Dentro do meu
dever de fiscalizar, solicitei
imediatamente a abertura de
uma C.E.I. (Comissão Especial
de Inquérito), para apurar os
fatos, aprovada por unanimidade pela Casa de Leis, inclusive
com os votos dos vereadores

do mesmo partido do prefeito”,
esclareceu Piorino.
“Portanto, a abertura da
C.E.I. tem como foco principal,
apurar se está ocorrendo ou não
pagamento indevido de horas
extras. Ocorre que, em total
desrespeito aos vereadores,
estão deturpando os fatos, aterrorizando servidores e fazendo
politicagem com coisa séria,
chegando ao ponto de afirmarem que em razão da postura
adotada pela Câmara estão
suspensas a realização de horas
extras em todos os segmentos
da Administração, veiculanAssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador riCardo piorino

do inclusive, uma circular em
diversas repartições públicas do
município”. “Lamentamos esse
tipo de postura, pois não somos
contra a realização de horas
extras, e tampouco o seu devido
pagamento, o que abominamos
é pagamento de horas extras
para quem nunca as realizaram”,
finalizou o vereador.

Toninho da Farmácia espera Magrão pede informações
sobre paralisação da construção
resposta sobre passagem
gratuita aos idosos com 60 anos de ponte no “Pinhão do Borba”
Vereador quer saber porque a construção da “ponte
do Monjolinho” está coM as atiVidades paralisadas

O vereador Toninho da Farmácia
(PDT) solicita ao
Poder Executivo
resposta sobre pedido de gratuidade
no transporte coletivo para os idosos
acima de 60 anos
em nosso município. No inicio
de seu mandato,
Vereador toninho da FarMáCia
o vereador fez um
Projeto de Lei, que foi transformado em Indicação a pedido
do departamento jurídico da Câmara Municipal, solicitando
este benefício aos idosos. “Já se passaram dois anos e ainda
não tivemos nenhuma resposta da prefeitura. Espero que
pelo menos respondam esta solicitação para que possam
dar uma satisfação a todos os idosos com idade acima de
60 anos”, disse Toninho da Farmácia.
Convênio Equoterapia
O vereador Toninho da Farmácia através do Requerimento
nº 2064/2013, solicitou a prefeitura estudos visando celebração de convênio com a Associação Pindamonhangabense
de Equoterapia – Cavalgar. A referida Associação trabalha
sem qualquer apoio governamental, em espaço cedido na
Fazenda do Tanque.
“Faço esta solicitação pois esta terapia tem se mostrado
efetiva no auxilio do tratamento de pessoas portadoras de
necessidades especiais”, disse o vereador.
Os animais não estão
mais sozinhos. Em caso
de maus-tratos, denuncie!

Os vereadores
Carlos Eduardo de
Moura - Magrão (PPS)
e Professor Osvaldo
((PMDB)visitaram
nesta semana o Pinhão
do Borba e na oportunidade, os moradores
do bairro solicitaram
aos vereadores providências para que a
construção da “Ponte
do Monjolinho” seja
executada o mais breve possível, pois
as obras encontram-se atualmente
paralisadas.
No início do ano existia uma
ponte, localizada na Estrada Municipal Paulo Realle Vieira, denominada
“Ponte do Monjolinho”, que devido
as intempéries e o tempo acabou
caindo. “Havia no local uma ponte
de madeira, que além de ser muito
pequena e estreita, foi praticamente
destruída com as fortes chuvas que
caíram no início do ano. Diante dessa
situação, foi construída no local uma
passarela, mas isso não resolveu a
situação, pois não é possível o tráfego
de veículos”, lembrou o vereador
Magrão.
Os moradores que residem do outro lado da ponte, quando necessitam

Vereadores Magrão

e

proFessor osVaLdo

no LoCaL onde será Construída a ponte do
MonJoLinho

vir à Pindamonhangaba, precisam vir
pela cidade vizinha de Taubaté, pois
o único acesso era pela ponte.
No local, o vereador Magrão
pôde constatar que foi iniciada a
obra, mas atualmente elas encontram-se paralisadas. “Vou solicitar ao
Executivo, através do departamento
competente, que as obras da ponte
sejam retomadas o mais breve possível. Há muitas famílias que moram
neste local, que precisam ter acesso
as suas casas. Quando precisam ir
para o centro de Pindamonhangaba,
precisam dar a volta por Taubaté. Isso
é um absurdo”, concluiu o vereador
Magrão.

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Ricardo Piorino
esclarece abertura
da C.E.I.

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

AssessoriA de ComuniCAção/CVP
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Contatos:
toninhodafarmaciapinda.blogspot.com.br
www.pindanimal.com.br
facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Vereadores
obserVaM LoCaL
onde deVe ser
Construída a

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Fale com o vereador Magrão:

noVa ponte

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

Professor Eric pede reanálise Felipe César – FC pede
Janio Lerario
dos contratos do CDHU do Marieta a construção de moradias
ressalta a importância
rurais em Pindamonhangaba do papel do vereador
Azeredo e casas do Liberdade
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador proFessor eriC

O vereador Professor Eric
(PR) solicitou ao Secretário
da Habitação, na última sessão ordinária, que seja feita
em caráter de urgência uma
reanálise rigorosa em todos
os contratos dos prédios do
CDHU, no bairro Marieta
Azeredo e das casas construídas no bairro Liberdade.
Segundo o Vereador, há denúncias de que pessoas que
foram contempladas com as
casas e apartamentos nestes
dois empreendimentos estão
vendendo esses imóveis. “É
inadmissível que aproveitadores ganhem dinheiro com
a venda das casas populares
enquanto as pessoas que mais
precisam de moradia sofrem
com o pagamento do aluguel.
Algumas pessoas contempladas no sorteio vendem os
imóveis sem nenhum critério.
Como vivemos em região cercada de presídios, essa venda
desenfreada acaba por atrair
pessoas mal intencionadas,

fato que contribui para o aumento da violência e criminalidade no Distrito de Moreira
César. É dever do Executivo,
promover a fiscalização e o
acompanhamento dos moradores contemplados com as
casas populares. Peço ainda,
que aqueles que venderem
moradias provenientes de projetos sociais, sejam impedidas
de participar de novo sorteio.
Infelizmente, essa prática é a
realidade de nossa cidade”,
disse o Professor Eric.
Reunião no Morumbi
O vereador professor Eric
esteve no dia 30 de agosto em
reunião de trabalho com o presidente da Associação Amigos
de Bairro do Morumbi, Miguel
de Almeida. Na ocasião, o
parlamentar do PR ouviu as
solicitações dos moradores e,
dentre elas, a de que o bairro
tenha mais policiamento, visto
que o índice de consumo e tráfico de drogas vem aumentando
a cada dia no Morumbi.

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) enviou solicitação ao Governador de São
Paulo, bem como a Secretaria
da Habitação do Governo
Estadual, solicitando a construção de moradias rurais em
Pindamonhangaba.
De acordo com o vereador,
o Governo Estadual, lançou
o programa Casa Paulista/
Habitação Rural, em parceria
com o Programa Nacional de
Habitação Rural, do Governo
Federal; e o Governo do Estado, já anunciou a construção
de 381 moradias rurais em
oito municípios paulistas.
Ainda segundo o vereador,
essa medida ajudará em muito
a fixação do homem do campo
na zona rural.
Cursos técnicos
a distância
O vereador Felipe César
- FC reitera ao Governo Federal, através do Ministério
da Educação e ao Governo do
Estado, através da Secretaria
de Educação, a possibilidade
de instalação de
cursos técnicos
à distância, em
diversas áreas
para beneficiar
principalmente
os jovens e trabalhadores que
não têm tempo
suficiente de frequentar as aulas
diariamente.

De acordo com o vereador,
esta iniciativa se faz necessária
para dar condições aos jovens
e aos trabalhadores em geral,
sobretudo os mais carentes, de
ter acesso à formação técnica
de forma gratuita.
Contratação
de farmacêuticos
O vereador Felipe César
- FC enviou solicitação ao
Executivo pedindo a contratação de farmacêuticos pelo
município. De acordo com o
vereador, esta solicitação se faz
necessária para que os medicamentos possam ser novamente
distribuídos nos postos médicos dos bairros periféricos. O
pedido reforça os argumentos
apresentados pela Secretaria
de Saúde, de que a legislação
federal proíbe a distribuição
de medicamentos sem que
se tenha a presença de um
farmacêutico e a contratação
resolverá esta situação junto à
população atendida pela rede
pública de saúde.
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador
FeLipe César - FC

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) tem mantido
firme a sua forma de legislar. Ele afirmou que “se o
vereador é um representante
político da população na
esfera municipal, eleito pelo
povo é para exercer o poder
de legislar e de fiscalizar.
Assim, eles devem cumprir
esse objetivo com a cooperação técnica da União e
do Estado, principalmente
quanto as funções de prestar
serviços e atendimento à população local, promovendo a
ordem e protegendo
o patrimônio histórico-cultural da
cidade, de acordo
com as legislações
federal, estadual e
municipal.
Na função de representar a população local, o vereador fala em nome
da comunidade, do
partido ao qual representa. O vereador
Janio Lerario enfatiza que “é
obrigação do vereador promover a conscientização da
população e não apenas fazer
política partidária”.
Estes debates em nossas
sessões ordinárias são momentos que precisam acontecer, pois é o meio adequado
de ouvir e de permitir que
sejam ouvidos os interesses
da comunidade em geral através de seus representantes.
E o vereador Janio agradece ao povo: “Se estamos

aqui é porque a população
tem confiado em nosso trabalho. É importante a escolha
de bons representantes e é ao
povo que me elegeu que devo
satisfação e agradecimentos,
pois sabemos muito bem os
momentos em que devemos
ou não dar apoio e sustentação às iniciativas do prefeito.
Temos a certeza que não é à
toa que estamos aqui para
fiscalizar os projetos, verificando se eles estão sempre
bem focados e dentro do que

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Janio Lerario

é certo e ético”.
Janio disse, ainda, que
“os vereadores tem a grande
oportunidade de aprender
a gerenciar situações produtivas e suficientemente
capaz de desenvolver um
belo trabalho para todos
nós, munícipes, moradores
e eleitores da cidade. O
importante é que façamos
uma história de sucesso,
alegrias e desenvolvimento
para todos!”

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Vereador Cal cobra
da Prefeitura solução
para o asfalto da SP-62

VereAdor CAl está
p e d á g i o d A sp 62

C o b r A n d o u m A s o l u ç ã o r á p i d A pA r A o A s fA lto n o t r e C h o d o

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está cobrando da Prefeitura, do DER
– Departamento de Estradas
de Rodagem, e da Nova Dutra
uma solução rápida para o
asfalto no trecho do pedágio
na Rodovia Abel Fabrício
Dias - SP 62.
“O tempo seco já passou e
estamos numa época de chuva
e nada foi feito. Com isso, a população usuária
dessa Rodovia,
principalmente
os moradores
de Moreira César que utilizam
diariamente este
trajeto para ir ao
centro da cidade
sofrem com os
obstáculos que
ali se encontram”,
afirmou Cal.
O vereador

sugeriu que se transfira o
pedágio entre os dois postos
de gasolina, facilitando assim
o acesso a futura estrada a
ser construída e ao Distrito
Industrial do Feital.
Cal, ainda, salientou “que
aquele trecho está uma vergonha e que prejudica muito os
veículos. Portanto, é necessário uma reforma urgente no
local”.

Dr. Marcos Aurélio
Martim Cesar pede
solicita implantação de melhorias na iluminação
PSF no Residencial Pasin do bairro Terra dos Ipês
O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) apresentou,
na sessão ordinária da Câmara,
realizada no dia 26 de agosto,
o Requerimento nº 2104/2013,
que solicita estudos e providências da atual Administração
para que seja implantado o
Programa Saúde da Família
(PSF) no Residencial Pasin. O
programa atenderá aos moradores deste e de outros bairros
adjacentes, como Mantiqueira,
Taipas e Vila São José.
O Programa Saúde da
Família (PSF) tem como seu
principal propósito levar a
saúde para mais perto das famílias e, com isso, melhorar a
qualidade de vida dos cidadãos.
A estratégia do PSF prioriza as
ações de prevenção, promoção
e recuperação da saúde das
pessoas, de forma integral e
contínua. O atendimento é

prestado na Unidade Básica
de Saúde ou em domicílio
pelos profissionais (médicos,
enfermeiros, auxiliares de
enfermagem e agentes comunitários de saúde) que compõem
as equipes de Saúde da Família.
Assim, esses profissionais e a
população atendida criam vínculos de corresponsabilidade,
o que facilita a identificação e
o atendimento aos problemas
de saúde da comunidade.
“O Pasin e os bairros Mantiqueira, Taipas e Vila São José
tem uma população grande e
esta unidade do PSF ajudará
a todas as famílias que neles
residem, pois terão mais um
local de atendimento médico
nas proximidades de suas
casas. Continuamos, assim,
priorizando a saúde da população”, ressaltou o vereador Dr.
Marcos Aurélio.
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

o

VereAdor

m A rt i m C e s A r

r e g i s t r o u o m Ato A lto e l i x o
q u e s e e n C o n t r A A C u m u lA d o
e m t e r r e n o A o lA d o d o C A m p o
no

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

Professor Osvaldo visita bairros Roderley Miotto tem aprovada
do Andrade e Crispim e cobra Lei que obriga divulgação
benfeitorias da Administração de lista de medicamentos
requerimento de n°366/2013,
de 04 de março, que teve
como resposta o Ofício do
Executivo n°535/2013, em
05 de abril, afirmando que as
obras seriam realizadas logo
após o período de chuvas.
Entretanto o que foi constatado é que até a presente data
nada foi feito e os moradores
têm sofrido muito com as
condições precárias em que
se encontra a rua.
Crispim
No bairro do Crispim, mais
precisamente na rua Pedro
Pires, o asfalto está afundando devido ao constante fluxo
de veículos pesados. “Estou
aqui para fiscalizar e cobrar
que essas obras sejam realizadas e possam beneficiar os
moradores que estão sendo
muito prejudicados nesse dois
bairros”, relatou o vereador
professor Osvaldo.
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O Projeto de Lei
de n° 112/2013,
de autoria do vereador Roderley
Miotto (PSDB) foi
aprovado na última
Sessão da Câmara
Municipal, no dia 2
de setembro. O PL
visa organizar as
Unidades de Saúde
que distribuem medicamentos, obrigando as
mesmas a elaborarem listas
atualizadas com todos os
remédios disponíveis para
o acesso e conhecimento
da população.
Te n d o c o n h e c i m e n t o
dos atuais problemas com a
saúde no município, como
a falta de profissionais,
lentidão nos agendamentos
e a incidência de pessoas
que precisam de medicação
fornecida pelos Postos,
como também a falta destes
remédios na rede, Roderley
decidiu propor aos demais
colegas do Legislativo o
Projeto em questão, que
foi aprovado por unanimidade e agora segue para o
Executivo. “Sou fiscalizador do povo e cresce, cada
vez mais, as reclamações
quanto ao fornecimento dos
medicamentos. Sabemos de
muitas histórias, inclusive
de preferências dadas a algumas pessoas, o que não
deveria existir”, pontua o

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

ORDEM DO DIA

31ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 09 de setembro de 2013,
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 75/2013, do Vereador Antonio Alves
V e r e A d o r r o d e r l e y m i o tt o

vereador.
Roderley Miotto sugere
então, a obrigação da fixação de uma lista com os
referidos medicamentos em
todas as unidades da Rede
Municipal de Saúde em Pindamonhangaba, de modo a
evitar filas desnecessárias, e
dar conhecimento aos munícipes, que poderão consultar
se a Unidade dispõe do que
precisam. “O ideal seria que
estas listas fossem afixadas
nas entradas dos postos,
de forma legível e de fácil
visualização. É importante
ressaltar que a atualização
fica a cargo dos Chefes de
Unidade, sempre que ocorrer alteração”, salienta o
parlamentar que acredita
na aprovação do Prefeito, Vito Ardito, diante às
necessidades presentes na
cidade – o Projeto de Lei
entra em vigor a partir de
sua aprovação e publicação.

Fale com o vereador:

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

“s e u u r b A n o ”,
V i lA r i C A

de futebol

VereAdor dr. mArCos Aurélio VillArdi

Fale com o Vereador Cal

VereAdor professor osVAldo

De acordo com o vereador,
com a iluminação deficiente, a
segurança dos moradores fica
prejudicada.
Colocação de
Caçamba no Vila Rica
O vereador Martim Cesar,
encaminhou Indicação ao prefeito Vito Ardito, solicitando
providências para que seja feito
estudos visando a colocação
de caçambas em pontos que
estão sendo utilizados como
“bota fora”, no Loteamento
Residencial Vila Rica, mais
precisamente ao lado do campo
de futebol “Benedito Urbano
Santos – Seu Urbano”, sito à
rua Drª. Gabriela de Barros
Lessa. Segundo o vereador, o
local encontra-se com muito
mato e lixo, servindo de criadouro de animais peçonhentos,
colocando em risco a saúde dos
moradores da região.

Fotos:AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook: vereadorcal@hotmail.com

No último dia 30 de agosto,
o vereador Professor Osvaldo
Macedo Negrão (PMDB)
visitou os bairros do Andrade e do Crispim junto com o
Secretário de Obras, Nélson
Nassif Mesquita.
Na oportunidade, o vereador cobrou o cumprimento de
benfeitorias no asfalto da rua
Sargento José Joaquim dos
Santos Sobrinho, no bairro
Andrade, que após receber as
obras de galerias pluviais não
teve o seu asfalto recapeado
de forma adequada.
Já foram protocolados dois
requerimentos, de n°218/2013
de 15 de fevereiro, que teve
como resposta o Ofício do
Executivo n°163/2013, no dia
01 de março, relatando que
as obras de melhorias seriam
inclusas na programação de
recapeamentos a serem realizadas na cidade; e também o

O vereador Martim Cesar
(DEM), solicitou ao Executivo, 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 Terra dos
Ipês I. A falta de iluminação
na ligação das citadas vias, tem
causado muitos transtornos à
população, colocando em risco
a segurança dos pedestres e
moradores do local.
Jardim Regina
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao Executivo, é
para que seja feito estudos visando melhorias na iluminação
pública no bairro Jardim Regina, mais precisamente atrás
do campo de futebol, situado
próximo a Área Verde e a rua
Gilberto dos Santos (Bebeto).

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

da Silva, que “Dispõe sobre a criação de uma Unidade
Móvel para atendimento Médico-Veterinário e dá outras
providências”.
II. Projeto de Lei n° 114/2013, do Vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão, que “Obriga os Parques de Diversões e
Circos a afixarem nas bilheterias de forma visível ao consumidor as autorizações, no município de Pindamonhangaba”.

Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Tribuna Livre: Sr. Junior Muassab
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
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Pindamonhangaba, sexta-feira, 6 de setembro de 2013

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:

Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ATA nº 054/2013
ITEM

01

02

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
89º ELIANA ALVES MACHADO
ESTR.MUNIC.MARGARIDA LOUZADA RODRIGUES, 12800 – BOM SUCESSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12404-085
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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;
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 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Empresa:

Kg

Kg

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

DESCRIÇÃO

1.005.002.002525 – Abóbora madura in natura. Abóbora madura, seca,
tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso
e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Deverá ser entregue em caixas de plástico tipo
monobloco.

2,54

1.005.002.002504 – Abobora brasileira extra AA in natura. Abobrinha
brasileira, firme, ter atingido o grau máximo no tamanho, tamanho e
coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade
externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo mediato e imediato. Deverá ser entregue em caixas de
plástico tipo monobloco.

2,95

MARCA

CONSUM
O
ESTIMAD
O ANUAL

IN
NATURA
CEAGESP

10.000

IN
NATURA
CEAGESP

5.000

03

Kg

1.005.002.002503 - Acelga extra in natura. Acelga extra, fresca, firme,
ter atingido o grau máximo no tamanho, estar livre de enfermidades,
insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem
física ou mecânica que afete a sua aparência. Deverá pesar
aproximadamente 1,2 a 1,5 kg por pé. Deverá ser entregue em caixas de
plástico Tipo monobloco. Quando houver entrega de outros produtos, este
deverá estar acondicionado somente com vegetais folhosos.

2,40

IN
NATURA
CEAGESP

8.000

04

Kg

1.005.001.002325 - Alface in natura. Alface lisa, extra, fresca, em
maços, bem formada, firme, sem manchas e apodrecimento, livre de
sujidades, parasitas ou larvas, ter atingido o grau máximo no tamanho,
não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que
afete a sua aparência. Peso unitário: 300 a 400g. deverá ser entregue em
caixas de plástico tipo monobloco. Quando houver entrega de outros
produtos, este deverá estar acondicionado somente com vegetais
folhosos.

4,45

IN
NATURA
CEAGESP

8.000

Kg

1.005.001.002324 - Alho in natura. Alho bulbo inteiriço, compacto, firme
e intacto, cabeças inteiras, sem danos sérios, sem lesões de origem física
ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes,
isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: rede de nylon atóxica
com peso variando entre 0,5 e 1,0 kg.

13,00

IN
NATURA
CEAGESP

5.000

06

Kg

1.005.001.002313 - Batata in natura. Batata beneficiada, graúda,
comum, escovada. variedades: monalisa, ágata, cupido, markies, caesar
e baraka; diâmetro: 4,5 a 7 cm. Tamanho uniforme e suficientemente
desenvolvido, sem danos de origem física/mecânica (rachaduras,
perfurações e cortes). Deverá apresentar grau de maturação tal que
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Deverá ser
entregue em caixas de plástico tipo monobloco.

3,00

IN
NATURA
CEAGESP

40.000

07

Kg

1.005.001.002312 - Beterraba in natura. Beterraba vermelha fresca,
compacta e firme, isenta de enfermidades material terroso e umidade
externa anormal, tamanho, coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, diâmetro: 5 a 9 cm. Deverá ser entregue em caixas de
plástico tipo monobloco.

2,55

IN
NATURA
CEAGESP

12.000

08

Kg

1.005.001.002314 - Cebola in natura. Cebola nacional, branca, compacta
e firme, sem danos sérios, devendo ser bem desenvolvida, isenta de
sujidades, parasitos e materiais estranhos, diâmetro: 7 a 8 cm.
Embalagem: rede de nylon atóxica com peso variando entre 0,5 e 1,0 kg.

3,30

IN
NATURA
CEAGESP

20.000

09

Kg

1.005.001.002310 - Cenoura in natura. Cenoura, sem ramas, fresca,
compacta e firme, sem defeitos sérios (rachaduras e cortes),
apresentando tamanho, cor uniforme. Deverá apresentar grau de
maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. Comprimento: 15 a 22cm. Deverá ser entregue em caixas de
plástico tipo monobloco.

2,95

IN
NATURA
CEAGESP

30.000

10

Kg

1.005.001.002316 - Cheiro verde in natura. Cheiro verde extra, sem
defeitos, com a salsinha apresentando folhas verdes e sem folhas
murchas; e a cebolinha deverá se apresentar sem traços de
descoloração, firme, intacta e bem desenvolvida. Deverá apresentar grau
de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. Cada maço. Deverá pesar aproximadamente 200g. embalagem:
saco plástico com micro furo transparente e atóxico.

9,00

IN
NATURA
CEAGESP

5.000

1.005.001.002309 - Chuchu in natura. Chuchu verde claro, fresco,
compacto e firme, sem defeitos sérios (rachaduras e cortes),
apresentando tamanho, cor uniforme, devendo ser bem desenvolvido.
Deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo mediato e imediato. Medidas aproximadas: 14 a 22 cm
de comprimento, de 9 a 11cm de largura (considerando a parte mais
larga). Deverá ser entregue em caixas de plástico tipo monobloco

2,55

1.005.002.002501 - Couve manteiga in natura. Couve manteiga, extra,
sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração, intactas,
firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade, estar livre de enfermidades e insetos,
não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que
afete a aparência. Cada maço deverá pesar aproximadamente 500g.
deverá ser entregue em caixas de plástico tipo monobloco. Quando
houver entrega de outros produtos, este deverá estar acondicionado
somente com vegetais folhosos.

5,79

1.005.002.002500 - Escarola in natura. Escarola, extra, sem defeitos,
com folhas verdes sem traços de descoloração, intactas, firmes e bem
desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e
típicos da variedade, estar livre de enfermidades e insetos, não estar
danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a
aparência. Deverá ser entregue em caixas de plástico tipo monobloco.
Quando houver entrega de outros produtos, este deverá estar
acondicionado somente com vegetais folhosos.

5,00

1.005.002.002594 - Espinafre in natura. Espinafre, extra, sem defeitos,
com folhas verdes sem traços de descoloração, intactas, firmes e bem
desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e
típicos da variedade, estar livre de enfermidades e insetos, não estar
danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a
aparência. Cada maço deverá pesar aproximadamente 500g. deverá ser
entregue em caixas de plástico tipo monobloco. Quando houver entrega
de outros produtos, este deverá estar acondicionado somente com
vegetais folhosos.

5,70

1.005.002.002492 - Inhame in natura. Inhame extra, compacto e firme,
sem defeitos sérios (rachaduras e cortes), apresentando tamanho, cor
uniforme, devendo ser bem desenvolvido. Deverá apresentar grau de
maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. Comprimento 9 a 13 cm. Deverá ser entregue em caixas de
plástico tipo monobloco.

3,45

1.005.002.002489 - Pepino comum in natura. Pepino comum, extra, cor
verde escura ou verde claro, sem umidade externa anormal, tamanho e
coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Deverá apresentar grau de maturação tal que
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Medidas
aproximadas: comprimento 14 a 24 cm, diâmetro 4 a 6 cm. Deverá ser
entregue em caixas de plástico tipo monobloco

3,00

11

13

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:
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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;
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 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Kg

Kg

15

16

Kg

Kg

Kg

Kg

IN
NATURA
CEAGESP

15.000

IN
NATURA
CEAGESP

5.000

IN
NATURA
CEAGESP

5.000

IN
NATURA
CEAGESP

4.000

Kg

1.005.001.002307 – Tomate. Tomate salada, extra, porte médio/grande,
firme e intacto, sem umidade externa anormal, apresentando tamanho
uniforme, devendo estar livre de enfermidades, defeitos graves que
alterem sua conformação e aparência, isento de sujidades, parasitas e
resíduos de defensivos agrícolas, sem lesões de origem física/mecânica
(rachaduras e cortes). Deverá apresentar grau de maturação tal que
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Diâmetro: 5 a
8 cm. Deverá ser entregue em caixas de plástico tipo monobloco.

6,00
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40.000
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Kg

1.005.002.002593 - Vagem in natura. Vagem tipo macarrão, tamanho e
coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade
externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Comprimento aproximado: 8 a 10 cm. Deverá ser entregue em
caixas de plástico tipo monobloco

5,95
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NATURA
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8.000

20

Dz

1.005.001.002315 - Ovos in natura. Ovo de galinha - branco, tipo grande,
íntegro, casca lisa, sem manchas ou sujidades, de tamanho uniforme,
proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às
exigências do regulamento interno de inspeção de produtos de origem
animal – rispoa/ma. Embalados em favo contendo 30 unidades. A
embalagem deverá ser limpa sem mau cheiro por ovos anteriormente
quebrados ou por qualquer outra causa.

3,55

Granja
Satochi Ito

50.000

21

Kg

1.005.001.002299 – Abacaxi. Abacaxi pérola – graúdo, com grau médio
de amadurecimento, bem formado, livre de defeitos e apodrecimento.
Peso unitário: 1,5 a 1,8kg. Deverá ser entregue em caixas de plástico tipo
monobloco.

4,88
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8.000
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Kg

1.005.001.002320 - Banana prata in natura. Banana prata, pencas com
12 unidades cada, com peso de aproximadamente 120 gramas à 150
gramas, com tamanho entre 13 a 16 cm ou 16 a 18 cm, e com o diâmetro
de 28 a 32 mm cada unidade. Deverá estar em bom estado de
conservação, ter coloração amarelo com ponta verde, sem manchas
marrons, sem partes moles, isenta de enfermidades. Deverá apresentar
polpa firme e intacta, com sabor, cor e odor característicos. Deverá ser
entregue em caixas de plástico tipo monobloco.

3,15
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60.000
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Kg

1.005.002.002488 - Goiaba vermelha in natura. Goiaba vermelha,
apresentando cor uniformes, devendo apresentar casca lisa, bem
desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e

5,20

IN
NATURA
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50.000
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20.000

24

Kg

1.005.001.002318 - Laranja pera in natura. Laranja pera, fresca, grande,
livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa
firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações ou
cortes. Diâmetro: 6,6 a 7,2cm. Deverá ser entregue em caixas de plástico
tipo monobloco.

2,18

25

Kg

1.005.001.002321 - Laranja ponkan in natura. Tangerina poncã, fresca,
grande, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.
Tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura,
com polpa firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica,
perfurações ou cortes. Diâmetro: 7 a 8,2cm. Deverá ser entregue em
caixas de plástico tipo monobloco.

3,45
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30.000
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Kg

1.005.001.002364 –Limão. Limão taiti fresco, com grau de maturação que
permita a manipulação no transporte, sem defeitos sérios, apresentando
tamanho, cor uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro. O
produto não deverá apresentar manchas ou defeitos na casca; a polpa
deverá estar intacta e uniforme. Deverá apresentar grau de maturação tal
que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Coloração:
verde. Diâmetro: 4,8 a 5,6cm. Deverá ser entregue em caixas de plástico
tipo monobloco.

3,10
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10.000
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Kg
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1.005.001.002323 - Maça fuji in natura.
nacional tipo fuji,
apresentando cor uniformes, devendo apresentar casca lisa, de cor
acentuada e brilhante, sem partes verdes, bem desenvolvida e madura,
com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Peso unitário: 100 a 115g. deverá ser entregue
em caixas de plástico tipo monobloco.

4,65
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50.000
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Kg

1.005.001.002302 – Mamão. Mamão formosa, em grau médio de
amadurecimento, tamanho médio, livre de sujidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com
polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Peso unitário: 1,5 a 1,8kg; grau de maturação: 50
a 75% da casca amarelada. Embalagem: envolvido individualmente com
papel próprio para a fruta, em caixa de plástico tipo monobloco

3,55
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1.005.002.002592 - Manga in natura. Manga Tommy Atkins, pesando
aproximadamente 300g, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, com polpa firme e
intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Deverá ser entregue em caixas de plástico tipo monobloco.

5,65
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Kg

1.005.001.002366 – Maracujá. Maracujá azedo – amarelo, tamanho
médio, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; diâmetro: 65 a 75
mm. Deverá ser entregue em caixas de plástico tipo monobloco.

5,75
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Kg

1.005.002.002487 - Melancia graúda in natura. Melancia graúda, fresca.
Deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo mediato e imediato. Não serão permitidos defeitos de
natureza física ou mecânica, que afete a sua aparência; a casca e a polpa
deverão estar intactas e firmes. Deverão pesar aproximadamente 8 a 10
kg cada. Deverá ser entregue em caixas de plástico tipo monobloco.

2,05
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Kg

1.005.002.002486 - Melão amarelo in natura. Melão – amarelo, fresco,
aroma. Deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo mediato e imediato. Não serão permitidos defeitos de
natureza física ou mecânica, que afete a sua aparência; a casca e a polpa
deverão estar intactas e firmes. Peso unitário: 920g a 1.100g. Deverá ser
entregue em caixas de plástico tipo monobloco.

4,00
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1.005.002.002591 - Morango in natura. Morango, intacto e firme. Deverá
apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não serão permitidos defeitos de natureza física ou
mecânica, que afete a sua aparência. Acondicionado em bandejas de pet
cristal com tampa, contendo 250g do produto.

15,44
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1.005.002.002590 - Pera in natura. Pêra wilians, intacta, firme,
Apresentando cor uniforme, devendo apresentar casca lisa, e Cor
acentuada e brilhante, sem partes verdes, bem desenvolvida e madura,
com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Peso unitário: 100 a 115g. Embalagem:
envolvidas individualmente com papel próprio para a fruta, em caixa de
plástico tipo monobloco. Não deverá ser entregue junto com os demais
produtos na mesma caixa.

7,00
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8.000

IN
NATURA
CEAGESP

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

35

Kg

1.005.002.002589 - Kiwi in natura. Kiwi, fresco, intacto e firme. Deverá
apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não serão permitidos defeitos de natureza física ou
mecânica, que afete a sua aparência. Embalagem caixa plástica tipo
monobloco devidamente higienizadas. Não deverá ser entregue junto com
os demais produtos na mesma caixa.

10,25
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Kg

1.005.002.002588 - Uva in natura. Uva niágara, fresca, com cachos
Página
- 4 apresentar grau de
intactos e firmes, pesando de 150 a 200g.
deverá
maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. Não serão permitidos defeitos de natureza física ou mecânica,
que afete a sua aparência. Embalagem caixa plástica tipo monobloco
devidamente higienizadas. Não deverá ser entregue junto com os demais
produtos na mesma caixa.

8,85
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10.000

15.000

Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2013.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0182/13
DATA DA VEICULAÇÃO: 06/09/2013
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SRª. ANGELITA MATHIAS DE SOUZA
FORMATO: 2×4
responsável pelo imóvel situado a Rua Severino da Silva Lopes, Quadra 08, lote P-29, Jardim Marina, inscrito no município sob a sigla SO11.09.04.044.000 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 32ºHumberto
da LeiPaim
1.411
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de
de Macedo
Diretor
do Departamento
de Licitaçõesartigo
e Compras
06/11/1990, alterada pela Lei
5379
de 26/04/2012
1º item I.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
Autorizamos a veiculação:

Dia 13/09/2013 às 14:30 horas
ESCRITURÁRIO

P O R T A R I A Nº 094/2013
Nomeia Assessor Parlamentar I
____________________________
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 LUIS CARLOS DA COSTA para o emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR
NÍVEL I do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de
Pindamonhangaba, de acordo com a legislação vigente, com salário de R$ 2.576,37 (dois
mil quinhentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), a partir do dia 02 de setembro
de 2013, nos termos contratuais.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2013.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário
Publicada no D R H .

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 03, DE 03 DE SETEMBRO DE 2013.

Dia 13/09/2013 às 10:00 horas
FISCAL DE POSTURAS

Institui a Medalha do Mérito ATHAYDE MARCONDES.

VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba,
usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, promulga o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º Fica instituída a Medalha do Mérito ATHAYDE MARCONDES que será outorgada
Rua Alcides
Nogueira,
860 -de
Loteamento
Real Ville -aMombaça
- 12400-900
- Telefax:ou(12)
3644-2250
anualmente
pelaRamos
Câmara
Municipal
Pindamonhangaba,
um cidadão,
a uma empresa
a uma
instituição
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br
que haja contribuído destacadamente para a história e a cultura do município de Pindamonhangaba.

Art. 2° O nome do homenageado será apresentado por um Vereador, mediante indicação do Conselho

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0183/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a MULTIPLA IMOVEIS LTDA responsável pelo imóvel situado a Rua José Roberto Ferreira de Carvalho, Quadra C, lote 38, Jardim
Aurora, inscrito no município sob a sigla SO11.07.25.005.000 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
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO “TRIBUNA DO NORTE”
Nesta

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 0184/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. ELAINE CRISTINA DE LIMA responsável pelo imóvel situado a Rua Dos Gerivas, Quadra H, lote P-08, Parque Lago Azul,
inscrito no município sob a sigla SO31.05.01.017.000
para que efetue a limpeza do referido
Página - 5
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
WW
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. WILSON VALDERRAMAS GONCALVES, proprietário do imóvel situado a Rua João do Amaral, Quadra C-01 Lote 26, Araretama, inscrito no município sob a sigla SO23.08.04.053.000 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 0186/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. WILSON VALDERRAMAS GONCALVES, proprietário do imóvel situado a Rua João do Amaral, Quadra C-01 Lote 27, Araretama, inscrito no município sob a sigla SO23.08.04.001.000 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

Municipal de Cultura, vinculado à Secretaria de Educação e Cultura.
Parágrafo Único. A indicação do nome deverá vir acompanhada de justificativa escrita que evidencie o
mérito do homenageado, considerando as questões históricas e culturais de Pindamonhangaba.
Art. 3° O homenageado receberá a honraria no dia 11 de outubro, data comemorativa do nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

de Athayde Marcondes.
Art. 4° As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo correrão por conta de
dotação orçamentária vigente.
Art. 5° Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 13/09/2013 às 15:00 horas
51º ANA DELMA DE FARIA ARAÚJO
RUA GUILHERME NICOLETTI, 462 – VILA SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-120
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

18

Página - 1

11º SOLANGE GOUVEA MOREIRA
RUA DR. JOÃO CARLOS TEIXEIRA SALGADO, 43 – MARIA ÁUREA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-510
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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;
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).

10.000

Estado de São Paulo

AUXILIAR DE CLASSE

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:

IN
NATURA
CEAGESP

Transporte. Peso unitário: 120 a 135g - diâmetro: 6 a 8cm. Grau de
maturação: casca verde amarelada. Deverá ser entregue em caixas de
plástico tipo monobloco

05
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5º MAURILIO JOSÉ DA SILVA
RUA PAULO MERCES DOS SANTOS, 193 – VISTA ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12442-100
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

2,25

CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. ME.

UNID.
DE
MEDI
DA

Dia 13/09/2013 às 14:00 horas

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;
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 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

1.005.001.002326 - Repolho in natura. Repolho extra, branco, liso,
fresco, graúdo, podado, tamanho e coloração uniformes, bem
desenvolvido, firme, com talo compacto e claro, sem lesões de origem
física ou mecânica, sem perfurações e cortes. Peso unitário: 1,5 a 2kg.
Deverá ser entregue em caixas de plástico tipo monobloco. Quando
houver entrega de outros produtos, este deverá estar acondicionado
somente com vegetais folhosos.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2013

Dia 13/09/2013 às 14:00 horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2006
CONVOCAÇÃO EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL
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:

Kg

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 082/2013 de “Aquisição de hortifruti para alimentação escolar”, foi
elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 27/08/2013:

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;
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).

16º GILSON BARBOSA DE OLIVEIRA
RUA PLINIO MARCONDES CABRAL, 28 – PARQUE SÃO DOMINGOS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-410
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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Estado de São Paulo

Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2013, de autoria do Vereador José Carlos Gomes - Cal.
Publicado no Departamento Legislativo.
eas/DL
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

PORTARIA GERAL Nº 4.086 , DE 26 DE AGOSTO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05, Resolve DESIGNAR
o Sr. Alex Silva de Almeida, guarda, para substituir o Sr. José Fernando da Silva, Chefe de Segurança, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 02 a 21 de setembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de agosto de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.091, DE 03 DE SETEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
NOMEIA a Sra. Vânia Cristina Fernandes, para o emprego de provimento em comissão de Diretor
do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, a partir de 09 de setembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de setembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - ecretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app
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União faz a diferença para os atletas de voleibol
Marcos Vinício Cuba

do Carmo, Odete, Salete, Célia Regina, Ana Gilda, Regina, Irene e Fujiko. O time de
atletas com 70 anos tem em
seu elenco Maria Alice, Aparecida Lemos, Maria Máximo, Ilce, Nair, Vanusa, Pina,
Vanilda, Iracema e Márcia.
O time masculino será
composto por atletas a partir dos 60 anos e estão escalados para defender a “Prince-

sa do Norte”: Osmar Caldas,
Sebastião Edmo de Oliveira, Aurélio Alves da Silva,
Benedito Galvão, Jorge Joaquim, José Claudio Gonçalves, Antonio Malgueiro, Ciro
Salvador, Vicente de Oliveira Lima, Dorival Rodrigues,
Luiz Clemente de Souza, José Antonio Marcelão e Carlos Gomes.
Terezinha Rodrigues Viei-

ra diz que os treinos estão
sendo ótimos e todas do
time estão se esforçando e vão ‘dar o sangue’
por Pindamonhangaba.
José Claudio Gonçalves conta que os treinos estão sendo bons
para que o time possa
se aperfeiçoar e que a
expectativa para os Jori é grande.
Marcos Vinício Cuba

As mulheres garantem que irão fazer o máximo para conquistar medalhas

MARCOS VINÍCIO CUBA
Passar dos 60 anos e
continuar praticando esportes é considerado para
os atletas da melhor idade
de Pindamonhangaba uma
verdadeira vitória. Eles comentam que há pessoas
mais novas que não gostam nem de caminhar e estar em quadra com os amigos do voleibol adaptado é
algo prazeroso para os ti-

mes da “Princesa do Norte”.
Pindamonhangaba
vai
participar dos 17º Jori - Jogos
Regionais dos Idosos, com
três equipes de voleibol, sendo duas femininas. A competição vai ocorrer em Taubaté
entre os dias 26 e 29 de setembro.
A equipe formada por
atletas a partir dos 70 anos
treina no ginásio de esportes
Juca Moreira todas as sextas-

Primavera no
Trânsito terá
passeio ciclístico
Daniela Gonçalves

Toda a população está convidada para o passeio

DANIELA GONÇALVES
A Prefeitura de Pindamonhangaba está preparando o evento “Primavera no
Trânsito”, que será realizado no dia 14 de setembro, a
partir das 9 horas. Por meio
de uma parceria entre os departamentos de Trânsito e de
Meio Ambiente, a iniciativa
visa estimular e conscientizar
os munícipes sobre os cuidados com o meio ambiente e
também orientá-los quanto às
leis de trânsito para ciclistas.
Para isto, a população está
convidada a participar de um
passeio ciclístico com saída
do Largo do Quartel e destino ao Parque da Cidade. Antes de pedalar, os participantes farão um aquecimento,
com orientações de representantes da Secretaria de Es-

portes e Lazer. É importante
que todos estejam com equipamentos de segurança como: capacetes, luvas e óculos de sol.
No anel viário, os ciclistas
farão o plantio de mudas de
árvores, até as proximidades
com o túnel ao lado do Castolira. No Parque da Cidade
será realizada uma gincana
com as pessoas presentes.
O Departamento de Trânsito também orienta os munícipes que ao utilizarem as
ciclovias ou as ciclofaixas devem respeitar as sinalizações,
além disso, não devem pedalar
nas calçadas e trafegar sempre
à direita. Os ciclistas devem
sempre trafegar em linha reta
e não em ziguezagues; devem
redobrar a atenção em esquinas e cruzamentos.

-feiras. Já as representantes
que têm entre 60 e 69 anos
treinam as terças e quintas-feiras no ginásio do Alto Tabaú. O time masculino entra
em quadra logo depois que as
mulheres saem, no Alto Tabaú. Todas as equipes suam
durante duas horas.
A equipe com atletas a
partir dos 60 anos é formada
por Maria Baunstark, Terezinha Rodrigues Vieira, Maria O time masculino está empenhado e com boas expectativas para os Jori

Prefeitura promove encontro com
representantes de times de futebol
MARCOS VINÍCIO CUBA
O Executivo realizou um
encontro com representantes
de times de futebol na noite
de sexta-feira (30). A reunião
foi no auditório da Prefeitura
e contou com a presença de
50 componentes. Na ocasião,
o público pôde fazer solicitações, reclamações e esclarecer
dúvidas com o prefeito, secretários de Esportes, de Finan-

ças e de Administração.
A Prefeitura tem a proposta
de contribuir com a organização nos campos, dando apoio a
todos os clubes para que juntos
possam oferecer o futebol aos
“amantes” deste esporte.
Foram feitos questionamentos e apontamentos sobre arbitragem, um assunto que receberá carinho
e será tratado com muita

atenção pela Prefeitura.
O presidente da APA - Associação de Árbitros de Pindamonhangaba –, Éden Wilson
de Oliveira, participou do encontro e esclareceu as dúvidas
dos dirigentes futebolísticos,
sobre, por exemplo, quanto
ganha um árbitro, e destacou
que a APA está lutando para
fazer o melhor e que formar
árbitros não é algo fácil.

A diretora do Inter Pinda,
Maria Aparecida Garufe, comentou que a abertura que a
Prefeitura teve frente aos times foi interessante para que
as equipes pudessem fazer
solicitações. Ela enfatiza que
o Inter Pinda trabalha com as
categorias de base e o apoio
do Executivo contribui, sem
dúvidas, com o desenvolvimento da ação social.

Inauguração de salões de
esportes do “Zito” ocorre dia 11
MARCOS VINÍCIO CUBA
Os praticantes de lutas e
ginástica de Moreira César
contarão com novos espaços
para fazerem as aulas. Serão
inauguradas no próximo dia
11, duas salas de atividades
no Centro Esportivo José Ely
Miranda , “Zito”.
A solenidade está marcada
para as 19 horas, e a população poderá desfrutar do Salão
de Ginástica “Benedita Amélia de Campos Souza” – Dona
Di – e do Salão de Artes Marciais “Jésio Roberto da Rosa”.
Os novos espaços foram
ediﬁcados para que os munícipes possam contar com
melhores infraestruturas para
desenvolverem as atividades
físicas. Nestes locais, aproximadamente 400 alunos irão

se exercitar. As salas são amplas e contam com banheiros
e almoxarifados.
Quem quiser praticar capoeira pode procurar a secretaria do Centro Esportivo “Zito” para se matricular,
ainda há vagas para o perío-

do da tarde. As aulas acontecem as quartas e sextas-feiras
a partir das 14h30. Também
há oportunidade para os que
gostam de ginástica artística e ginástica rítmica, as aulas são as segundas e quartas-feiras. Para garantir a vaga
Marcos Vinício Cuba

Serão feitas diversas apresentações na inauguração

é preciso que os interessados
levem duas fotos 3x4, cópia
do RG ou certidão de nascimento na secretaria do “Zito”, os menores precisam de
autorização dos pais.
O novo salão também poderá receber mais alunos para ginástica localizada. Os
inscritos poderão optar por
fazer as aulas segundas e sextas ou terças e quintas-feiras,
em ambos os dias o horário é
às 20 horas. Para matricular-se nesta modalidade é preciso apresentar um atestado
médico que garanta a aptidão
para praticar atividade física.
Os salões servirão para as
aulas de capoeira, judô, ginástica rítmica, ginástica artística, ginástica localizada e ginástica para a melhor idade.

16 Futebol
Fábio tem dúvida entre Guina e Evandro
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Odirley Pereira
Após vencer por 3 a 2
o Independente, o Imperial
conseguiu reverter a vantagem e agora só precisa de
um empate, no domingo
(8), às 8h30, no Maricá, para ir à final do Cinquentão.
O novo técnico do Imperial, Fábio, tem dúvidas
na armação do time. Ele
ainda não decidiu se mantém Evandro ou se usará
Guina, que pode voltar à
equipe titular, após se recuperar de lesão na coxa.
Com Evandro, Fábio
fortalece o sistema de marcação e dá mais liberdade
para as subidas dos laterais Fabinho e Caju; com
Guina, ele tem mais poder
ofensivo e em um passe ou
tabela com Zezinho, a bo-

la pode ficar na cara do gol
para Tiganá ou Djavan.
É bem provável que Fabio só decida o time titular
no vestiário. Certo é que ele
terá o goleiro Maurão, os zagueiros Ticha e José Antonio,
os laterais Caju e Fabinho, os
volantes Euler e Toninho, o
meia Zezinho e os atacantes
Djavan e Tiganá.
“Confio muito em todos eles e tenho ótimas peças de reposição. Se eu tiver o Zezinho ou o Tiganá
ou o Djavan em dia inspirado, a vaga é nossa”, afirmou Fábio.
Ele também demonstrou confiança no lateral
Fabinho, o Sombra. “Ele
vai colar no Carneiro e não
deixará espaço para o ataque do Independente”.

Odirley Pereira

Dadinho deverá
apostar em
Bocão e Toninho

No lance, Evandro escapa da marcação de Maizena

Missão Impossível para o Cidade Nova
Odirley Pereira

Odirley Pereira

Meia-direita Hernani

Odirley Pereira
O Cidade Nova, treinado
por William, tem uma tarefa praticamente impossível:
vencer a Afizp e por quatro
gols de diferença. Ele não
deu pistas do que deve fazer,
certeza é a vontade de João

Arizinho é habilidoso, rápido e leva perigo ao adversário

Índio em acabar com a invencibilidade da Afizp e garantir
vaga na final. “Devemos ter

nosso time titular de volta e
até lá eu estarei recuperado.
Respeito muito a Afizp, que

Consistência do Areião é a aposta
de Goga contra o Real Esperança
O técnico Goga normalmente é aberto e responde
todas as perguntas sobre o
time. Porém para o duelo de
domingo (8), às 10h30, no
Azeredo, contra o Real Esperança, ele faz mistério.
A base do time deve ser
a mesma que vem jogando,
no entanto, ele pode fazer
alterações na forma de jogar,
mudando o posicionamento de alguns atletas. Uma
das certezas é não mexer na
zaga, onde o xerifão Carlão é
o destaque do grupo.
O presidente, técnico e zagueiro do Real Esperança, Leo,

Odirley Pereira

Lance entre Areião e Araretama, dois times equilibrados no ataque e defesa

terá a difícil missão de orga- com o atacante Diogo Lima e
nizar a equipe e buscar a vi- o defensor Rubão – dentre outória. Além dele, o time conta tros. A zaga, aliás, deve ficar

Odirley Pereira

a equipe em vantagem.
Apesar de tudo, Dadinho não deve mexer na
base do time e terá o goleiro Wagner Vargas; os
zagueiros Bira e Darci, os
laterais Ovídio e Zé Eupídes; os meias Clodô, Nivaldo, Toninho e Bocão e
os atacantes Carneiro e
Pelé.
O técnico deve apostar na garra de Bocão e
na habilidade de Toninho,
que poderá ter mais movimentação no meio. O atleta disse que no domingo
faltou sorte. “Não aproveitamos as oportunidades e entramos no jogo deles (Imperial). Agora, em
casa, vamos reverter. Eu
e o Bocão vamos deixar o
Pelé e o Carneiro na cara
do Maurão”, afirmou.

Odirley Pereira

Meia-esquerda Toninho

Odirley Pereira

Armador Bocão

100 Nome terá tarefa de impedir
chegadas de Djalma e Maizena

Patinho terá que superar Rafael
O atacante Patinho é um
das esperanças da equipe
treinada por Zebinho para
superar o Sapopemba, no
domingo (8), às 10h30, no
Cardosão, e reverter a vantagem das quartas de final da
Primeira Divisão.
Para isso, Patinho, Rafael Terror e outros jogadores
do Timão terão que ir para
cima do Sapopemba, onde o
técnico Vicente aposta principalmente na defesa para este
primeira confronto. Um dos
destaques do time é o goleiro

tem um excelente time, mas
o Hernani vai me deixar na
cara do gol e eu devo enganar a marcação e deixar os
companheiros em condições
de marcar ou eu mesmo farei
os gols da vitória. Lá atrás, o
goleiro Marculino resolve”.
Pela Afizp, do goleiro
José Carlos ‘Peru’, a intenção é vencer no domingo (8),
às 8h30, em casa, e avançar à
final com a melhor campanha
do Cinquentão. “Temos que
manter o foco. Queremos ser
campeões invictos e todos já
assimilaram esse ideal. Temos o Fernando em grande
fase, bem como o Arizinho,
Tadashi, Tadeu, Décio, Carlos Miranda e todo o grupo.
Formamos um bom time e
um ótimo elenco”.

Odirley Pereira
Pelo Independente, o
treinador Elieser Dadinho terá trabalho para
motivar os atletas. A derrota do jogo de domingo
foi a segunda consecutiva da equipe – duas vezes
para o mesmo Imperial.
Dadinho terá que fazer os atletas levantarem
a cabeça e buscar a vitória. Outra questão que
deve ser resolvida é a cobrança de pênalti. Caso
haja penalidade máxima
no jogo, Dadinho deverá
ordenar que outro atleta
cobre, porque o artilheiro
do Cinquentão, Pelé, já
perdeu dois pênaltis. No
último domingo, contra
o Imperial, logo no início do jogo, Pelé desperdiçou a chance de colocar

Odirley Pereira

Atacante Patinho

Arqueiro Rafael

Rafael – com segurança debaixo das traves e boas saídas

de bola – é uma peça chave no
time invicto na competição.

muito atenta com as enfiadas
de bola para o atacante André
Isalra – ídolo do Areião.

Araretama e 100 Nome
devem fazer o confronto
mais equilibrado das quartas-de-final da Primeira Divisão
no domingo (8), às 10h30, no
Jardim Resende.
O Arara, ora treinado por
Beibe, ora por Adonias, deve
contar com força máxima para
buscar a vitória em casa e reverter a vantagem do 100 Nome. A
equipe deve contar com Nardinho, Denis, Fio, Guga, Ju, Perna e Nogueira, o meia Djalma,
além de Jobson, e Maizena. A
dúvida fica no gol, que poderá
ter Jhony ou Kan.
A torcida do Araretama
promete empurrar o time, que

terá uma pedreira pela frente. O técnico Juciê adiantou
que o 100 Nome terá o retorno de Cheirinho e Serginho,
além do goleiro Nego e dos
jogadores de linha Gleick,
Chiclete, Evanio, Tiquinho,
Nil, Rique, Dri e Marquinho.
“Vamos com força máxima e
tentaremos a vitória na casa
deles. Eles possuem um time
perigoso,
principalmente
com Djalma e Maizena, mas
estamos prontos para segurar
o ataque e impor nosso ritmo.
Confio muito no grupo, mas
para esse jogo em especial, o
‘Chiclete’ será uma peça chave”, comentou Juciê.

Aparício quer anular Meleca
O presidente e treinador
do Cantareira, Aparício, afirmou que vai jogar com três
zagueiros (Jorge, Mandu e
Piu) e três atacantes (Diginho, Buta e Romário), no domingo (8), às 10h30, contra o
A Mil Por Hora.
Além disso, Aparício confirmou os volantes Edinho e
Perillo, além dos meias, Japonês e Nei e do goleiro B.
A. “Teremos três zagueiros,
dois volantes e estaremos
fechadinho para armar o
contra ataque”. Ele explicou

Odirley Pereira

Volante Meleca

que tirou o jogo do campo
do Bandeirante e levou ao
“Zito” devido às dimensões
e qualidade do gramado. “A
bola vai rolar melhor e favorecerá nosso toque. Jogando
no “Zito”, o Cabral terá que
abrir o time dele e aí sobrará
espaço para nós”.
Pelo A Mil Por Hora,
Cabral faz mistério. Ele só
adiantou que não faltará garra à equipe. O volante Meleca, o goleiro Pesadelo, e o
centroavante César estão entre as principais peças grupo.

