INSCRIÇÕES PARA “FESTIVAL DE MARCHINHAS” VÃO ATÉ SEXTA

Célia Lima

Os interessados em participar do Festival de Marchinhas ‘Cida
Novaes’ devem fazer a inscrição até sexta-feira (24), no Departamento
de Cultura da Prefeitura. É importante ressaltar que o candidato deve
ter a marchinha composta e gravada no ato da inscrição. De todas as
marchinhas cadastradas, uma equipe técnica vai selecionar 20 para
participarem do Festival, que começa no dia 7 de fevereiro.
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Agendamento de consultas será feito
nos bairros, a partir de fevereiro
As pessoas que utilizam os serviços de
saúde pública em Pindamonhangaba poderão agendar as consultas nos próprios
bairros – eliminando assim a necessidade de marcar os procedimentos no CEM

– Centro de Especialidades Médicas, que
concentrará os serviços de atendimento
com médicos especialistas. A expectativa
da Secretaria de Saúde é iniciar este novo
modelo a partir de fevereiro. No momento,

os funcionários que atuam nas Unidades
Básicas de Saúde e as equipes do Programa
Saúde da Família estão orientando a população sobre as alterações.

PÁGINA 3

Unidade
de Saúde
da Vila São
Benedito é
ampliada

Wagner Siqueira Júnior

A Subprefeitura de Moreira César está ampliando o prédio onde funciona
a Unidade Básica de Saúde da Vila São Benedito.
O local contará com novas
salas de curativo, sala de
material, depósito e arquivo. Atualmente, o edifício está sendo preparado
para receber a pintura externa. A próxima fase será
a instalação de vidros nas
janelas.
PÁGINA 3

CONSTRUÇÃO
DE ALÇA NO
VIADUTO DAS
CAMPINAS ESTÁ
ADIANTADA
PÁGINA 3

Mudança garantirá mais agilidade e conforto para população na hora de marcar consultas com médicos especialistas

Prefeitura
oferece bolsas
de estudo
universitário
Os estudantes de
Pindamonhangaba
podem fazer inscrições
para concorrer a bolsas
de estudo para o ensino
superior. A Prefeitura
de Pindamonhangaba
informou que fará o
cadastro dos interessados nos dias 25 e 26 de
janeiro.

Jovens e adultos podem voltar a estudar
As matrículas para o
EJA – Educação para
Jovens e Adultos – estão abertas na Rede
Municipal até o dia 31
de janeiro. As vagas são
para pessoas com 15
anos ou mais e que vão
estudar do 1º ao 5º ano
do Ensino Fundamental. Este ano o programa será ampliado para
mais duas escolas, totalizando seis unidades.

PÁGINA 2

Divulgação

O Governo Federal, por
meio do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico, oferece bolsas de estudo para cursos
proﬁssionalizantes em todo
o Brasil. Em Pindamonhangaba, a instituição conveniada é a faculdade Anhanguera e os interessados
devem conferir os cursos
disponíveis pelo site www.
anhanguera.com/pronatec.

PÁGINA 3

PÁGINA 2

Bosque da Princesa
recebe Dança Circular
CULTURA & LAZER 6

Programa
oferece
30 cursos
gratuitos

SARAU ENCERRA
WORKSHOP
CULTURAL
Aulas vão começar dia 30 de janeiro e inscrições serão aceitas até dia 31

PÁGINA 2
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Prefeitura apresenta programação do carnaval
Maria Fernanda Munhoz

Financiamento de
imóveis com base na
poupança cresce 32%

J

á faz algum tempo que os financiamentos imobiliários estão em alta no Brasil. A utilização do
Real e a economia ‘sob controle’ têm facilitado o procedimento – garantindo confiança para os
bancos e instituições financeiras, bem como para os
que buscam esta forma para adquirir o imóvel, que
pode ser de diversas maneiras, como a utilização do
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
por exemplo.
Mais recentemente, com facilidade de crédito e
com o programa Minha Casa, Minha Vida, o sonho da
‘casa própria’ ficou ainda mais próximo para muitas
famílias. Fatores que contribuem com isso também
são os programas estaduais e municipais de unidades
habitacionais populares.
Paralelamente a isso, o uso de recursos das cadernetas de poupança – principal produto de investimento financeiro do brasileiro – tem se destacado
neste cenário.
Levantamento feito pela Abecip - Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança
– mostrou que entre 2012 e 2013 houve aumento de
32% nos financiamentos ligados à poupança – movimentando mais de R$ 109,2 bilhões e estabelecendo
um novo recorde no setor.
Entre janeiro e dezembro do ano passado, foram
financiados 529,8 mil imóveis, alta de 17% em relação
ao mesmo período de 2012 – quando foram 453,2 mil.
O presidente da Abecip, Octavio de Lazari Junior,
afirmou que os financiamentos vinculados à Caderneta de Poupança estão bem acima da média nacional e
ainda devem crescer mais 15%. “O crédito imobiliário
retomou o lugar que é seu por direito, ser a carteira de
crédito mais importante para pessoa física no Brasil”.
O presidente ainda destacou a baixa inadimplência como fator decisivo para o crescimento dos financiamentos. “A inadimplência para este segmento está
absolutamente controlada, estamos calculando índice
de 1,8% em 2013”, afirmou.
Embora, a Associação ainda espere alta para os
próximos cinco anos, especialistas em economia fazem alerta e mencionam a crise global de 2008 – desencadeada nos Estados Unidos, principalmente sobre o financiamento de imóveis. Assim, o melhor é
poupar e pagar à vista ou, em pior cenário, diminuir o
valor e a quantidade de prestações.

F

www.falandodetrova.com.br

alando de

trova

diVinaS SaCoLeiraS!

Q

uem vivencia o dia a dia da Trova e seus concursos, conhece e admira profundamente Therezinha dieguez brisolla e Maria Madalena Ferreira, duas figuras queridíssimas e, mais que isso, carismáticas. É quase impossível imaginar
uma festa de trovas sem a presença de pelo menos uma delas.
MADALENA FERREIRA = portuguesa nascida na Província
do Minho em Portugal, residente há mais de cinquenta anos
em magé/rj, recebeu dos amigos, carinhosamente, a alcunha de “sacoleira da UBT”! Fácil imaginar o porquê! Onde
ela vai, sempre de ônibus, volta com mais de dez troféus na
mala, além de livros e diplomas, representando os inúmeros
amigos que também premiaram mas não compareceram. E
ela o faz, tão ofegante quanto sorridente.
ThereZinha diegUeZ briSoLLa = é o mesmo caso,
aliás, nem é o mesmo caso, pois, além de transportar os
troféus, a Magnífica Trovadora em humorismo, residente
ora em São Paulo, ora em gramado, é também a fotógrafa
“quase oficial” da UBT. Tempos depois da realização de um
evento ao qual comparecemos, quando menos se espera, lá
vem o carteiro com um envelope da Therezinha e algumas...
fotos nossas, tiradas durante o mesmo.
não bastara isso, está sempre prestando favores, socorrendo um aqui, outro ali, sem nunca cobrar um tostão.
E ambas têm mais um grande predicado em comum: são
fiéis amigas de Pindamonhangaba, a cujos festejos comparecem, sempre que classificadas ou convidadas, contagiando
-os com seu entusiasmo.
Com muita alegria a coluna “Falando de Trova” desta semana reverencia e agradece comovidamente estes dois ícones da Trova brasileira, com um “deus lhes pague”!

Fundação dr. João romeiro

A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou, na
terça-feira (21), uma coletiva para a divulgação da
programação do Carnaval
2014. Representantes de
diversos veículos da imprensa local compareceram e puderam tirar todas
as dúvidas referentes à
programação do carnaval,
que já se encontra disponível no site oficial www.
pindamonhangaba.sp.
gov.br

Pronatec lança 30 cursos técnicos gratuitos
Os interessados em
fazer cursos técnicos
podem procurar a faculdade Anhanguera,
que assinou uma parceria com o Governo
Federal, por meio do
Pronatec - Programa
Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico, que
oferece bolsas de 100%
para quem já concluiu
o Ensino Médio, de
acordo com as vagas
oferecidas pelas instituições autorizadas.
Para participar, é
preciso fazer o cadastro no site da instituição (www.anhanguera.
com/pronatec) e, dessa
forma, aguardar o contato para informe dos
cursos disponíveis em
cada unidade, além de
outros detalhes.
No total são 30 cur-

sos técnicos anunciados
pela Anhanguera, dentre eles: Técnico em Informática, em Redes de
Computadores,
Agente
Comunitário de Saúde,
Enfermagem, Vigilância
em Saúde, Massoterapia,
Controle Ambiental, Zootecnia, Farmácia, Desenho de Construção Civil,
Eletrônica, Eletrotécnica,

Segurança do Trabalho e
Automação industrial.
O objetivo da parceria
é atender a alta demanda
do mercado nacional por
mão de obra qualificada. De acordo com o Ipea
- Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada, a
formação técnica garantiu emprego para mais
de 400 mil pessoas entre
portaldostrabalhadores.com.br

2009 e 2012 no país.
“Assim como há um
grande número de empresas em busca deste profissional, também há muitas
pessoas buscando aprimoramento profissional
e conhecimento técnico,
para depois investir em
uma formação superior”,
afirma a vice-presidente Acadêmica da Anhanguera Educacional, profa.
Ana Maria Sousa. “Esta é
uma iniciativa que amplia
a participação da Anhanguera na construção do
projeto de vida do jovem
brasileiro.”
De acordo com dados
divulgados pelo Senai, a
inserção desses profissionais é quase imediata. Um
ano após o encerramento do curso, entre 2008 e
2010, 74% dos alunos já
estavam trabalhando.

Universitários podem concorrer a bolsas de estudos
Os estudantes universitários de Pindamonhangaba
podem
concorrer a bolsas de
estudos. As inscrições
serão feitas nos dias 25
e 26 de janeiro, das 9 às
17 horas, no ginásio Juca
Moreira. As bolsas são
integrais e as mensalidades serão pagas diretamente à instituição. Para
ViVa mais feliz, deixe uma
troVa falar por Você
José Ouverney

Divulgação

este ano, estão disponíveis 100 vagas.
A política de acesso à
educação em nível superior, adotada pela Prefeitura de Pindamonhangaba, teve início em 2013 e,
na ocasião, foram oferecidas 150 vagas. Os alunos
teriam que fazer a renovação das bolsas para garantir o benefício, no entanto,
apenas 55 renovaram.
Veja os documentos
necessários para concorrer a uma das vagas
disponíveis no edital da
página 5.

Workshop cultural termina com sarau

Therezinha e madalena
dispensam comparação:
com estas divas em cena,
a festa vira um “festão”!

TROVAS DE THEREZINHA
DIEGUEZ BRISOLLA:
Gritei: “- Pare, seu Joaquim”,
quando o trem apareceu...
ele ainda olhou pra mim,
falou: “Ímpare!” e morreu...
Por mágoas que me consomem,
hoje eu culpo os erros meus.
Ele era apenas um homem...
fui eu que fiz dele um deus!
TROVAS DE MARIA
MADALENA FERREIRA:
da seiva da “Flor do Lácio’,
tirou Caminha o matiz
com que escreveu o prefácio
da História deste País!
olho a praça abandonada
e me ponho a imaginar
uma saudade sentada
sem ter com quem conversar!...

Divulgação

O Ateliê Cênico de Dança Mônica Alvarenga, localizado na avenida Francisco Glicério, 45, centro,
promoverá o 1° Sarau no Quintal. A
atividade será no sábado (25), às 20
horas, e a entrada é gratuita. O evento contempla o encerramento dos
workshops de verão. Haverá várias
apresentações.
Poetas e artistas plásticos poderão
expor obras e os músicos também terão espaço para se apresentar. A responsável pela organização do sarau
solicita aos homens levar bebida e às
mulheres um prato de salgado. Todos
os artistas de Pindamonhangaba e região estão convidados.
“O sarau é o 1° de muitos que iremos realizar pelo menos a cada dois
meses em Pinda. Como vai ser o primeiro, será um evento simples, onde
aos poucos iremos aprimorando com
opiniões, dicas e ajudas dos próprios
artistas. Todos os artistas estão convidados”, destaca Mônica Alvarenga.
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cIDADE
Obras na alça de acesso do bairro
das Campinas seguem aceleradas
Maria Fernanda Munhoz
***
as obras para a construção da alça de acesso
do bairro das campinas à
rodovia Presidente dutra
estão aceleradas. nesta semana, foi finalizada a limpeza vegetal e a equipe da
secretaria de obras da Prefeitura está na fase de conclusão da terraplanagem e
nivelamento de solo, preparando para a construção
de aterro, guias e sarjetas.
essa é uma obra de
grande porte, que abrange
área total de 12.415,48 m².
após a terraplanagem, a
área receberá uma passagem de águas pluviais que
ficará sob a nova via. Além
de duas pistas, haverá
guias, sarjetas, calçadas,

ciclovia e canteiros centrais. a rotatória já existente será ampliada, para
atender as novas dimensões da estrada. de acordo com informações da
secretaria de obras, está
sendo realizado o levantamento para a construção
de mais uma rotatória no
final da obra, ligando a
alça à estrada perpendicular já existente no local, e
que leva até a Dutra.
além dessa obra, a secretaria está iniciando o
estudo para a construção
de outra rotatória na ligação entre o bairro cidade
nova e o viaduto. essas
complementações do projeto possibilitarão encaixes
para garantir a segurança
do tráfego naquela região.

Maria Fernanda Munhoz

Área está recebendo a terraplanagem e nivelamento de solo

agendamento de especialidades
médicas será descentralizado
Marcos Vinício cuba
***
A Secretaria de Saúde de
Pindamonhangaba fará o agenda-

mento de consultas com especialistas de forma descentralizada.
Médicos e representantes da pasta
estiveram reunidos no dia 10 de
Maurino Júnior

População poderá fazer atendimentos nos bairros

janeiro, no auditório da Prefeitura
de Pindamonhangaba, para conversarem sobre como funcionará a
metodologia de trabalho, que deve
começar em fevereiro.
De acordo com as informações
da Secretaria de Saúde, as especialidades passarão a ser agendadas nos locais onde as famílias
são atendidas, ou seja, no PSF ou
UBS mais próximo de casa. Até o
momento, os procedimentos estavam sendo realizados no Centro de
Especialidades Médicas.
O município conta com 21
PSF e três UBS, estes locais são
as portas de entrada da população à Saúde, nestes espaços são
desenvolvidas várias atividades.
São realizados, por exemplo, os
grupos de diabéticos, hipertensão,
entre outros trabalhos. Os médicos das UBS’s e PSF’s são responsáveis pelo acompanhamento do
paciente, pois eles conhecem a
rotina de cada um.
Com a descentralização, a Secretaria de Saúde terá parâmetros
para avaliar as reais necessidades
de determinados especialistas,
pois com este trabalho vai ser possível identificar qual profissional a
população mais precisa.

UbS da Vila São
benedito é ampliada
Maria Fernanda Munhoz
***
a unidade básica de
saúde da Vila são benedito “enfermeira Terezinha
schirley causso campos”,
distrito de Moreira césar,
está recebendo obras de
ampliação. atualmente, a
equipe da Subprefeitura
está preparando o prédio
para receber a pintura externa completa.
a nova área conta com
salas de curativo, sala de
material, depósito e arquivo. após a pintura total do

prédio, serão colocados os
vidros nas janelas.
a ubs conta com grande número de consultas
por dia. de acordo com
a equipe de Saúde que
trabalha no local, a ampliação é muito boa, pois
oferecerá melhores condições de atendimento para
os pacientes. inclusive, o
novo local onde será instalada a sala de curativos, no
fundo do prédio, será mais
tranquilo, beneficiando o
bem estar do paciente em
atendimento.

Maria Fernanda Munhoz

Preparação do prédio para receber a pintura

Educação para Jovens e Adultos está com
matrículas abertas na Rede Municipal
Aulas para alunos a partir dos 15 anos começam em 30 de janeiro com muitas novidades
Maria Fernanda Munhoz
***
sempre é tempo de aprender. as matrículas para o eJa – educação para Jovens e adultos – estão abertas na rede
Municipal até o dia 31 de janeiro. as
vagas são para pessoas com 15 anos ou
mais, para o 1º ao 5º ano do ensino Fundamental.
as aulas começam no dia 30 de janeiro, mas as matrículas serão estendidas
até o final da semana, para que mais pessoas tenham oportunidade de participar.

neste ano, a secretaria de educação da
Prefeitura preparou diversas novidades
aos novos alunos.
Além das quatro escolas que contam
com o eJa, mais duas novas agora também oferecem o programa, abrangendo
mais regiões da cidade. as unidades escolares que possuem EJA são: Arthur de
andrade (cidade nova), ayrton senna da
silva (Pasin), Profª Madalena caltabiano
salum benjamin (lot. nova esperança),
Profª Maria zara Miné renoldi dos santos (ouro Verde), e agora também a Prof.

Manoel césar ribeiro (crispim) e Profª
Gilda Piorini Molica (são Judas Tadeu).
cada uma dessas escolas terá, a partir
deste ano, duas gestoras, para o melhor
acompanhamento do aprendizado dos
alunos de todas as turmas.
a grande novidade, no entanto, está
dentro das salas de aula. os alunos do
eJa terão, a partir de 2014, aulas de informática com os notebooks fornecidos
pelas escolas. de acordo com a secretaria
de educação, essa é mais uma maneira de
oferecer um ensino completo, atualizan-

do o aluno também dentro da tecnologia
que é hoje realidade entre os estudantes
de todas as idades.
as matrículas devem ser feitas na sede
da Secretaria de Educação, que fica na avenida Fortunato Moreira, 173, centro, ou
nas secretarias descentralizadas, localizadas na escola municipal Prof. elias bargis
Mathias, no araretama, ou Prof. Mário de
assis césar, no Loteamento azeredo. É necessário apresentar original e cópia da certidão de nascimento ou do rG, do comprovante de residência e duas fotos 3x4.
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Dr. Marcos Aurélio está Martim Cesar pede faixa Prefeito veta Projeto do vereador
elevada de pedestres na Professor Osvaldo da marcação
satisfeito com possível
de consulta por telefone
implantação do PS Infantil Manoel César Ribeiro
AssessoriA

de

Vereador dr. MarCos aurélio

O vereador Dr. Marcos
Aurélio (PR) está satisfeito
com a possível implantação do
Pronto Socorro Infantil. Para
isso, apresentou por diversas
vezes em sessões da Câmara
de Vereadores, requerimentos
que pedem à Prefeitura Municipal essa implantação.
O vereador, preocupado
com o bem-estar dos munícipes, solicita uma área de
atendimento específico para
as crianças, pois isto evitaria
que elas presenciassem momentos chocantes de pacientes
terminais ou com ferimentos
graves. “Essa separação ajudaria na recuperação mais
rápida das crianças que ficam
esperando por atendimento e
na desaglomeração de pessoas em um mesmo ambiente,
podendo até mesmo acarretar
sérios traumas aos mesmos”,
esclareceu o Dr. Marcos
Aurélio.

AssessoriA

C o m u n i C A ç ã o /CVP

de

AssessoriA

C o m u n i C A ç ã o /CVP

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador MartiM Cesar

Além disto, a instalação
de um Pronto Socorro Infantil
desafogará o atendimento no
Pronto Socorro Central, já que
há uma média de 600 consultas
e atendimentos por dia. Na
época do início de seu funcionamento, em 1993, quando o
Dr. Marcos Aurélio era Diretor
de Saúde, a capacidade era de
200 atendimentos diários, o
que possibilitava uma melhor
atenção aos pacientes.
Pensando em nossas crianças e em toda população, o
vereador Dr. Marcos Aurélio
luta desde o início de seu
primeiro mandato para que
seja feita a separação do PS
Infantil, pois além de ser o autor do projeto o mesmo colheu
mais de 3000 assinaturas em
um abaixo-assinado. “A saúde
de toda a população de Pindamonhangaba sempre será
minha prioridade”, enfatizou o
vereador Dr. Marcos Aurélio.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

O vereador Martim Cesar
(DEM) encaminhou Indicação
ao Prefeito Vito Ardito, solicitando providências para que
sejam feitos estudos visando
a confecção de faixas de pedestre elevada, com lombada,
na avenida Professor Manoel
César Ribeiro, no trecho entre o
Destacamento da Polícia Militar
e a rotatória de acesso ao Tenda
Atacado. “Tendo em vista que
neste trecho o tráfego de veículos
é muito intenso e coloca a segurança dos pedestres e ciclistas em
risco”, comenta Martim.
Recapeamento
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao Poder Executivo é para que seja feito estudos
visando o recapeamento do piso
asfáltico no trecho que liga a
rua Manoel da Silva Carvalho,
com a rua Dez e rua José Aneas
Rodrigues, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mais
precisamente nas proximidades
da Escola Estadual Profª. Yonne
César Guaycuru de Oliveira e a
Guarda Municipal. De acordo

com o vereador, a condição atual
desta via vem trazendo riscos
aos pedestres e condutores de
veículos que trafegam pelo local.
Anistia
Fiscal de Impostos
O vereador Martim Cesar faz
um alerta sobre prazo para anistia
de multas e juros de IPTU, e comunica que o prazo para descontos e anistia de multas e juros de
mora sobre os débitos em divida
ativa no município, ocorre entre
os meses de dezembro de 2013
a março de 2014. “O munícipe
deverá se dirigir à Prefeitura
ou a Subprefeitura de Moreira
César, munido dos documentos
originais e cópias do RG, CPF, e
o carnê de IPTU. “O desconto e
a anistia de multas e juros variam
de acordo com uma tabela que
leva em consideração o débito
e a forma que será efetuado o
pagamento do mesmo, podendo
em alguns casos chegar a até
95%, em outro, o contribuinte
poderá quitar o valor em até 30
parcelas”, enfatiza o vereador
Martim Cesar.

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

Vereador Professor osValdo

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
teve o Projeto de Lei número
196/2013, que Dispõe sobre
a marcação de consulta por
agendamento telefônico nas
UBS – Unidades Básicas de
Saúde para todos os munícipes
de Pindamonhangaba, vetado
esta semana pelo Prefeito. O
objetivo do projeto é de que
toda a população pudesse marcar suas consultas por telefone,
a fim de evitar as constantes
horas de espera nas filas e constrangimentos, considerando
também que muitos pacientes
são idosos, deficientes físicos,
mães com crianças pequenas e
crianças de colo.
Na ocasião da votação e
aprovação o vereador justi-

ficou seu projeto no fato das
constantes e intermináveis filas
que são registradas e mostradas
em vários meios de comunicação e este projeto vem para
tentar solucionar ou amenizar
os problemas que afetam os
usuários do SUS – Sistema
Único de Saúde. Entretanto,
o veto voltará a ser analisado
em nova votação pelo Poder
Legislativo, podendo ser derrubado pelos vereadores. “Com
essa rejeição do Prefeito, o
atendimento na saúde de nosso
município continuará sendo
realizado de forma precária,
sobrecarregando assim os funcionários e os munícipes que
dependem deste atendimento”,
ressalta o vereador Professor
Osvaldo.

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

Projetos de Lei do vereador
Ricardo Piorino solicita Toninho da Farmácia
Roderley Miotto dão atenção atendimento da O.A.B. no cobra maior fiscalização
Distrito de Moreira César sobre comércio de animais
ao uso do dinheiro público
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

“É necessário descentralizar o

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

atendimento prestado à população”
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador roderley Miotto

O vereador Roderley Miotto (PSDB) procurou atender à
população de Pindamonhangaba em 2013, registrando doze
Projetos de Lei aprovados na
Câmara dos Vereadores. O edil
atuou nas áreas mais problemáticas do município e foi o
criador da Frente Parlamentar
em Defesa da Vida e da Família.
Além do trabalho constante
nas áreas de Saúde e Segurança, Roderley Miotto foi eleito
presidente da Comissão de
Finanças da Câmara Municipal. Atento ao uso do dinheiro
público, o parlamentar teve
aprovado um Projeto de Lei que
determina o envio trimestral à
Casa de Leis de relatórios da
gestão do transporte. Sancionado pelo Prefeito Municpal,
tornou-se a Lei 5.557, de 08 de
Agosto de 2013 e os primeiros
relatórios, referentes aos último
trimestre do ano passado, são
aguardados na Câmara.
Outro projeto do vereador
que visa cuidar do dinheiro
público é o que proíbe a inauguração de obras públicas inFale com o

completas ou que não estejam
em condição de atendimento.
Transformada na Lei nº 5.594,
de 27 de Novembro de 2013,
a propositura considera que as
obras estarão incompletas caso
não estejam aptas a entrar em
funcionamento ou, mesmo em
condições físicas de uso, não
puderem ser utilizadas pela
população por falta de recursos materiais, equipamentos
ou profissionais da respectiva
área.
“Estamos em uma época
onde a informação se prolifera muito rapidamente e
temos que nos adequar a essa
movimentação. Não podemos
ficar parados, aguardando os
erros acontecerem. Com esses projetos, quero ajudar na
prevenção, que é a forma mais
eficaz de controlar o uso correto
do dinheiro público. Agradeço
ao Prefeito Municipal pela
sanção de ambos, mostrando
a sua intenção de trabalhar
com transparência, que é o que
todos nós queremos”, afirmou
Roderley Miotto.
vereador:

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

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) solicita ao
Departamento de Postura, uma
intensificação na fiscalização
de estabelecimentos que
descumprem a
lei e mantêm
animais presos
em gaiolas em
condições precárias, muitas
vezes expostos ao sol, sem
água e sem conVereador riCardo Piorino

O Presidente da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba, Ricardo Piorino
(PDT), está aguardando
uma reunião com o Prefeito
Municipal, Vito Ardito, e o
Presidente da O.A.B., Dr.
Marcel Afonso Barbosa
Moreira, com a finalidade de instalar a “Casa do
Advogado” no Distrito de
Moreira César, visando
atender àqueles que buscam
o serviço da Assistência
Judiciária gratuita.
Segundo o vereador,
inúmeras pessoas buscam
o serviço prestado pela
O.A.B. e grande parte

são pessoas residentes no
Distrito de Moreira César,
que, além de enfrentarem
filas, têm ainda o ônus do
deslocamento até o centro
da cidade.
“Precisamos buscar uma
alternativa urgente, e, o
antigo prédio do 2º Distrito
Policial, localizado no Distrito de Moreira César, foi
desocupado recentemente,
sendo um local viável
para o funcionamento dos
serviços da Assistência
Judiciária gratuita”. “Além
do mais, o prédio é da municipalidade”, explicou o
vereador.

dições de higiene.
O vereador, que é o autor
da Lei nº 5.572/2013, que
dispõe sobre a proibição de
comercialização de animais
domésticos em praças, ruas,
parques ou estabelecimentos
não regulamentados no município de Pindamonhangaba,
solicita um maior rigor nesta
fiscalização. “Queremos proibir os maus-tratos aos animais,
que muitas vezes ficam presos
em gaiolas pequenas, o dia inteiro, a mercê das intempéries
e da sujeira”, disse Toninho
da Farmácia.

Posto de Resíduos
O vereador Toninho da qualidade de vida destes moFarmácia volta a solicitar o radores. “Infelizmente mesmo
fechamento imediato do Posto com a colocação de placas
de Resíduos, localizado no indicando os dias permitidos
bairro do Bosque. Esta soli- para o depósito de entulho,
citação foi feita pois o local muitos caminhoneiros não
onde o Posto de Resíduos respeitam, prejudicando os
(lixão) está localizado, recebe moradores das proximidades.
diariamente vários caminhões Por isso a melhor solução para
pesados, que passam pelas este problema é o fechado do
ruas Eugênio Fortes Coelho atual Posto de Resíduos do
e Alexandre Muassab, para Bosque, e a mudança para outer acesso ao “lixão”, fato tro bairro distante, onde possa
este que acaba abalando a evitar prejuízos a população”,
estrutura destas residências, conclui o vereador Toninho da
comprometendo assim a Farmácia.

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

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

ediTaL nº 001/2014 - boLsa de esTUdo
“Estabelece critérios para inscrição e seleção
de estudantes para bolsa de estudo para o
Ensino Superior”
O Prefeito do Município de Pindamonhangaba, Dr. Vito Ardito Lerário, no uso dessas
atribuições, e de acordo com a Lei Municipal
nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº 4.947,
de 06/03/2013, RESOLVE tornar públicos os
critérios de inscrição e seleção de alunos
para concessão de Bolsas de Estudo para
o Ensino Superior, na modalidade de tecnologia, licenciatura e bacharelado, em cursos
presenciais e não presenciais reconhecidos
pelo MEC - Ministério da Educação e Cultura, das áreas de biológicas, exatas e humanas até o limite de 155 bolsas simultâneas,
sendo oferecidas:
Nº de bolsas - 100 - No exercício de 2014
As bolsas serão integrais no valor do curso,
e as mensalidades serão pagas diretamente
à instituição de ensino na qual o aluno matricular - se.
1 - DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas no Ginásio Esportivo Juca Moreira, Rua Dr. Gustavo de Godói
nº 365 - CEP 12.400-040 - Vila Nair - Pindamonhangaba, nos dias 25 e 26 de Janeiro de
2014 das 09h00 às 17h00.
2 - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

Poderão inscrever-se os interessados que:
a) - residam em Pindamonhangaba há pelo menos 48 (quarenta e oito) meses;
b) - pertençam a um núcleo familiar com renda
“per capita” de até R$ 624,10 (seiscentos e vinte
e quatro reais e dez centavos), valor equivalente 8,82 UFMP’s x R$ 70,76 - UFMP 2014;
c) - tenham sido aprovados no vestibular, no
caso de ingressantes, ou estejam cursando o
Ensino Superior, no caso dos não ingressantes;
d) não possuam Ensino Superior Completo.
3 - DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
3.1 Para inscrição, os interessados deverão
apresentar os documentos a seguir elencados:
- documento de identificação próprio (R.G) e indicação dos demais membros do grupo familiar;
(ANEXO 1)
- documentos que comprove residir no Município a pelo menos 48 (quarenta e oito) meses;
- comprovante da instituição de ensino superior
da aprovação no vestibular para o curso que se
pretende no caso de estudantes ingressantes,
ou comprovante de matrícula para estudantes
que já estejam cursando;
- declaração do estudante que não possui ensino superior completo; (ANEXO 2)
- declaração do rendimento próprio e dos demais membros do grupo familiar; (ANEXO 3);
- ficha de inscrição retirada no local, devidamente preenchida.
3.2 Os interessados que não preencherem a
ficha de inscrição de forma correta, completa

e fidedigna, ou que não apresentarem toda a
documentação necessária, terão seus pedidos
indeferidos, automaticamente.
4 - DA TRIAGEM SOCIAL
Após análise realizada pelo Departamento de
Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba, os selecionados deverão apresentar
documentos complementares a serem solicitados e entregues a data indicada pelo Departamento:
- certidão de nascimento ou casamento dos
membros integrantes do grupo familiar;
- comprovante de rendimentos do estudante e
dos integrantes do grupo familiar, referentes às
pessoas físicas e a eventuais pessoas jurídicas
vinculadas, dos últimos 03 (três) meses;
- histórico escolar do Ensino Médio cursado em
escola pública;
- comprovante de percepção de bolsa de estudo
integral durante os períodos letivos referentes
ao ensino médio cursados em instituição privada, emitido pela respectiva instituição, quando
for o caso;
- comprovante de nota obtida no vestibular, no
caso de ingressantes;
- média entre as notas nas disciplinas curriculares, no último ano cursado, para os não
ingressantes;
- cópia da carteira de trabalho.
5 - DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS
5.1 Serão critérios para ordem de seleção e
classificação.

I- ter estudado em escola pública ou ser bolsista integral da rede particular;
II- a maior nota obtida no vestibular no caso
de ingressantes;
III- média entre as notas nas disciplinas curriculares, no último ano cursado, para os não
ingressantes;
IV- trabalho com carteira assinada;
V- a menor renda per capita.
5.2 - O resultado será publicado no Jornal
Tribuna do Norte e divulgado no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br
6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 O candidato ao preencher seu formulário
de inscrição, declara estar ciente e de acordo com as normas deste Processo, da Lei
Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto
nº 4.947, de 06/03/2013, bem como, serem
corretas e verdadeiras todas as informações
por ele prestadas.
Caso o aluno beneficiário desista do curso
após iniciadas as aulas, a bolsa de estudo
correspondente poderá ser transferida para
o classificado suplente até 30 (trinta) dias
do início das aulas ou, decorrido este prazo,
para classificado suplente que esteja regularmente matriculado, obedecida a ordem de
classificação.
Pindamonhangaba, 22 de Janeiro de 2014.
Vito ardito Lerário
Prefeito municipal

eXTraTo de ConTraTo
PREGÃO Nº 191/2013
Contrato nº 188/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de caminhão trucado com carroceria
de no mínimo 6.0 (seis) metros de comprimento, equipado com munck, para uso em manutenções
de iluminação pública e nas galerias de água pluviais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Eco Plantas e Mudas Ltda. EPP.
Data de assinatura: 08/11/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 51.200,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Letícia Pinheiro de Carvalho
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PreFeiTUra mUniCiPaL de Pindamonhangaba
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2012
Objeto: Aquisição de medicamentos constantes da portaria N° 344/98, destinados a
atenção básica e especializada do município de Pindamonhangaba.
ATA nº 29/2012

PreFeiTUra mUniCiPaL de Pindamonhangaba
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2013
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o resultado do Processo Seletivo Simplificado dos empregos de Médico Plantonista Clínico
Geral, Médico Plantonista Pediatra e Médico Ambulatorial em Clínicas Básicas e Especialidades - Neuropediatra e Oftalmologista, conforme classificação final divulgada em 21 de janeiro de 2014.
Secretaria de Saúde e Assistência Social, 22 de janeiro de 2014.
Vito ardito Lerário - refeito municipal

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

24531/2012

2494/2012

7.820,00

11/09/2012

4547/2013

117/2013

18.820,00

28/02/2013

ATA nº 30/2012

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 curso superior e especialização conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 03/02/2014 às 15:00 horas
MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. CARDIOLOGISTA
2º JOAO PAULO ALVES DE ANDRADE
AVENIDA SEBASTIÃO JOSE DE PAULA, 260 – JARDIM DOS IPES
CACHOEIRA PAULISTA – SP
CEP 12630-000
edson maCedo de goUVÊa
seCreTÁrio de adminisTraÇÃo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PreFeiTUra mUniCiPaL de Pindamonhangaba

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
PUBLICAÇÃO ANUAL DOS VALORES DO SUBSÍDIO E DA REMUNERAÇÃO DO CARGO E
DOS EMPREGOS PÚBLICOS NA DATA DE 31.12.2013, EM CUMPRIMENTO AO
ART. 39 §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- EMPREGOS
EMPREGOS PERMANENTES
PERMANENTES --PROVIDOS
PROVIDOSPOR
PORCOMCURSO
CONCURSO
PÚBLICO
PÚBLICO

Histórico

GRUPO/

Qte.

EMPREGO

Dia 03/02/2014 às 14:00 horas
MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. CARDIOLOGISTA
1º LAURA TAINO SCHMIDT
RUA DAS QUARESMEIRAS, 1680 - SOCORRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12421-520
edson maCedo de goUVÊa - seCreTÁrio de adminisTraÇÃo

Salário

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2012
Objeto: Aquisição de medicamentos para atenção básica do município de
Pindamonhangaba.
ATA nº 42/2012
Processo nº

Empresa: CENTROVALLE SOLUÇÕES PARA A SAUDE LTDA
Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

26097/2012

2565/2012

19.019,00

02/10/2012

4287/2013

96/2013

8.440,60

22/02/2013

17423/2013

1042/2013

11.886,00

18/07/2014

NIVEL/

ATA nº 43/2012

LETRA

Processo nº

Empresa: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

26095/2012

2566/2012

24.500,00

21/09/2012

4299/2013

97/2013

12.950,00

22/02/2012

17426/2013

1043/2013

16.860,00

18/07/2013

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

24552/2012

2495/2012

101.520,60

11/09/2012

4582/2013

119/2013

107.886,20

28/02/2013

17417/2013

1031/2013

116.063,20

18/07/2013

Empresa: DIMACI SP MATERIAL CIRURGICO LTDA

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

24553/2012

2496/2012

7.880,00

11/09/2012

4657/2013

184/2013

13.945,00

08/03/2013

17418/2013

1011/2013

8.570,00

05/07/2013

ATA nº 32/2012

Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

24534/2012

2497/2012

51.349,80

11/09/2012

4673/2013

121/2013

52.420,40

28/02/2013

17419/2013

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

Empresa: BH FARMA COMÉRCIO LTDA

Processo nº

ATA nº 31/2012

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:

5

23 de janeiro de 2014

ATA nº 33/2012
Processo nº

1032/2013
60.363,00
18/07/2013
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
Empresa:
LTDA
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF

24536/2012

2498/2012

34.724,00

11/09/2012

4706/2013

125/2013

19.470,00

28/02/2013

ATA nº 34/2012

Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

24537/2012

2499/2012

27.793,80

11/09/2012

ATA nº 35/2012

Empresa: TORRENT DO BRASIL LTDA

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

24538/2012

2500/2012

36.812,00

11/09/2012

4711/2013

123/2013

36.324,00

28/02/2013

1421/2013

1012/2013

32.420,00

05/07/2013

ATA nº 36/2012

Empresa: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

24540/2012

2501/2012

7.860,00

11/09/2012

4712/2013

189/2013

7.440,00

11/03/2013

17422/2013

1013/2013

4.800,00

05/07/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2012
Objeto: Aquisição de medicamentos para especialidades do
Pindamonhangaba.
ATA nº 58/2012

município

Empresa: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

26068/2012

2535/2012

112.525,00

20/09/2012

4892/2013

127/2013

54.474,00

28/02/2013

1033/2013
7.850,00
18/07/2013
Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba

17448/2013

ATA nº 59/2012

Empresa: ANBIOTON IMPORTADORES LTDA

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

Estado de São Paulo
Valor R$

Data da AF

26069/2012

2537/2012

6.735,00

20/09/2012

1.450,00

28/02/2013

4902/2013
ATA nº 60/2012

130/2013
Empresa: BH FARMA COMÉRCIO LTDA

DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES
Processo nº
Autorização
de Fornecimento
nº E COMPRAS
Valor R$
Data da AF
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba, SP, CEP: 12.420-010
26070/2012
2533/2012
28.515,00
28/09/2012
Tel: (12) 3644-5600 e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

4915/2013

131/2013

7.520,00

28/02/2013

17453/2013

1008/2013

34.787,00

05/07/2013

ATA nº 61/2012

Empresa: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

26071/2012

2536/2013

41.072,00

19/09/2012

4932/2013

134/2013

53.907,00

28/02/2013

17454/2013

1014/2013

28.237,00

05/07/2013

ATA nº 62/2012

Empresa: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

26072/2012

2538/2012

446,50

20/09/2012

4940/2013

135/2013

1.530,00

28/02/2013

17455/2013

1034/2013

2.212,00

18/07/2013

1

AGENTE DE PATRIMONIO

R$ 3.057,02

G3NI-D

1

AGENTE DE PATRIMONIO

R$ 2.911,45

G3NI-C

ATA nº 44/2012

1

ANALISTA JURIDICO-LEGISLATIVO

R$ 6.411,93

G5N2-D

Processo nº

Valor R$

Data da AF

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

1

ASSISTENTE DE COMUNICACAO SOCIAL

R$ 5.233,89

G4NI-I

26096/2012

2567/2012

137.402,90

21/09/2012

26073/2012

2539/2012

9.209,00

21/09/2012

4308/2013

99/2013

122.784,40

22/02/2013

4945/2013

139/2013

21.578,00

28/02/2013

2

ASSISTENTE DE IMPRENSA PARLAMENTAR

R$ 4.305,94

G4NI-E

17427/2013

1044/2013

39.073,14

18/07/2013

17456/2013

1035/2013

3.709,50

18/07/2013

1

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

R$ 1.565,80

G1NI-E

2

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

R$ 1.491,25

G1NI-D

2

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

R$ 1.726,30

G1N2-E

1

ASSISTENTE JURIDICO

R$ 5.538,87

G5NI-C

ATA nº 46/2012

2

ASSISTENTE LEGISLATIVO

R$ 3.057,02

G3NI-D

Processo nº

Valor R$

Data da AF

2

ASSISTENTE LEGISLATIVO

R$ 2.911,45

G3NI-C

26092/2012

2569/2012

12.510,00

21/09/2012

4380/2013

92/2013

11.292,00

22/02/2013

1

ASSISTENTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

R$ 3.057,02

G3NI-D

1

ASSISTENTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

R$ 2.911,45

G3NI-C

ATA nº 45/2012

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

21/09/2012

26074/2012

2540/2012

32.100,42

21/09/2012

4377/2013

103/2013

8.460,00

22/02/2013

4954/20132

151 e 152/2013

60.000,04

04/03/2013

17428/2013

1100/2013

6.768,00

24/07/2013

17457/2013

1036/2013

20.114,30

18/07/2013

ATA nº 47/2012
Processo nº

1.980,00

05/07/2013

R$ 3.905,61

G4NI-C

1

COORDENADOR DE INFORMATICA

R$ 6.106,61

G5NI-E

1

MOTORISTA

R$ 1.491,25

G1NI-D

1

MOTORISTA PARLAMENTAR

R$ 4.305,94

G4NI-E

1

VIGIA

R$ 2.569,37

G2N3-E

1

VIGIA

R$ 2.113,83

G2NI-E

ATA nº 48/2012
Processo nº
26091/2012
ATA nº 49/2012
Processo nº
26089/2012
4417/2013
ATA nº 50/2012
Processo nº

R$ 2.576,37

11

ASSESSOR PARLAMENTAR II

R$ 3.210,00

1

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA

R$ 5.152,75

5

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

R$ 8.123,33

1

DIRETOR GERAL

R$ 8.123,33

1

ASSESSOR DA PRESIDENCIA

R$ 3.210,00

1

ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO

R$ 4.010,90
R$ 8.469,25
SERV. ADM. PESSOAL

Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2014
Vereador riCardo Piorino
Thais baTisTa do Carmo
Presidente
diretora geral

Autorização de Fornecimento nº
2571/2012

Valor R$

Data da AF

43.030,00

21/09/2012

Empresa: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMCO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
Autorização de Fornecimento nº
2572/2012

Valor R$

Data da AF

22.034,00

21/09/2012

93/2013
25.525,00
22/02/2013
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
Empresa:
LTDA
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF
2573/2012

19.215,00

21/09/2012

4422/2013

102/2013

39.923,00

22/02/2013

17435/2013

1045/2013

37.050,00

18/07/2013

Valor R$

Data da AF

ATA nº 51/2012

Empresa: PORTAL LTDA
Autorização de Fornecimento nº

26087/2012

2574/2012

20.964,80

21/09/2012

4437/2013

113/2013

7.747,45

28/02/2013

ATA nº 52/2012
Processo nº

Empresa: PRODIET FARMACÊUTICA S/A
Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

2562/2012
3.658,00
02/10/2012
Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
17437/2013
1046/2013
2.844,00
18/07/2013
26086/2012

ATA nº 53/2012
Processo nº
26085/2012
ATA nº 54/2012

Estado de São Paulo

Empresa: TORRENT DO BRASIL LTDA
Autorização de Fornecimento nº
2563/2012

Valor R$
1.500,00

Data da AF
02/10/2012

Empresa: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Processo
Autorização
Fornecimento
nº Pindamonhangaba,
Valor R$
Data da AF
Av. NossanºSenhora do
Bom Sucesso, de
nº 1400,
Alto do Cardoso,
SP, CEP: 12.420-010
Tel: (12) 3644-5600
e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
26084/2012
2561/2012
4.206,60
21/09/2012

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

26075/2013

2541/2012

7.000,00

21/09/2012

4955/2013

182 e 183/2013

2.472,00

08/03/2013

17460/2013
ATA nº 66/2012
Processo nº

2629/2012

64.054,87

28/09/2012

4956/2012

180 e 181/2013

70.829,20

08/03/2013

17461/2013

1038/2013

46.435,30

18/07/2013

ATA nº 67/2012

Empresa: GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

26077/2012

2542/2012

2.895,10

21/09/2012

4957/2013

178 e 179/2013

66.130,00

08/03/2013

17462/2013

1039/2013

23.764,90

18/07/2013

ATA nº 68/2012

Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

26078/2012

243/2013

40.220,00

21/09/2012

4958/2013

176 e 177/2013

103.355,00

08/03/2013

17463/2013

1009/2013

79.525,00

05/07/2013

ATA nº 69/2012

Empresa: PORTAL LTDA

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

25116/2012

2490/2012

49.426,80

11/09/2012

4959/2013

174 e 175/2013

17.527,20

08/03/2013

17464/2013

1040/2013

9.141,80

18/07/2013

ATA nº 71/2012

Empresa: TORRENT DO BRASIL LTDA

Autorização
de Fornecimento
Valor R$
Data da AF
Prefeitura
Municipal
denºPindamonhangaba

Processo nº

14.880,00
Estado de São Paulo

26079/2012

2544/2012

4960/2013

172 e 173/2013

ATA nº 72/2012
Processo nº
26080/2013
4961/2013

13.160,00

21/09/2012
08/03/2013

Empresa: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Autorização de Fornecimento nº
2545/2012

Valor R$
1.229,60

Data da AF
21/09/2012

214
E 2015/2013
3.283,20
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

13/03/2013

Tel: (12) 3644-5600 e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

Av. 73/2012
Nossa SenhoraEmpresa:
do Bom Sucesso,
nº 1400,
Alto do Cardoso,
SP, CEP: 12.420-010
ATA nº
PRATI
DONADUZZI
& CIAPindamonhangaba,
LTDA

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

26081/2012

2546/2012

44.539,00

21/09/2012

170 e 171/2013

36.134,00

08/03/2013

2.939,70

28/02/2013

4962/2013

17439/2013

1047/2013

3.345,60

18/07/2013

ATA nº 74/2012

Empresa: PRODIET FARMACÊUTICA S/A

Processo nº

Autorização de Fornecimento nº

Valor R$

Data da AF

Valor R$

Data da AF

26082/2012

2547/2012

21372,00

21/09/2012

Empresa: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
Autorização de Fornecimento nº

1037/2013
2.720,00
18/07/2013
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
Empresa:
LTDA.
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF

26/076/2012

115/2013

ATA nº 55/2012

Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

Processo nº

4448/2013

Processo nº

VEREADOR

Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA

26088/2012

Processo nº

ASSESSOR PARLAMENTAR I

Data da AF

1010/2013

CONTADOR

11

Valor R$

22/02/2013

1

R$ 4.010,90

Autorização de Fornecimento nº

21/09/2012

17431/2013

ASSESSOR LEGISLATIVO ORG. E PLANEJTº

Empresa: DUPRATI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO LTDA

10.370,00

G1NI-E

2

Autorização de Fornecimento nº

087/2013 E 90/2013

R$ 1.565,80

Salário

ATA nº 65/2012

Empresa: DIMACI / SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

8.367,00

ATENDENTE

EMPREGO

Valor R$

2570/2012

1

- EMPREGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Autorização de Fornecimento nº

26090/2012

G1NI-D

G5N2-I

Empresa: COMERCIAL CIRÚRUGICA RIOCLARENSE LTDA

Data da AF

R$ 1.491,25

R$ 8.183,43

ATA nº 64/2012

9.588,00

ATENDENTE DE COMUNICACAO

COORDENADOR TECNICO LEGISLATIVO II

Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

Empresa: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

2568/2012

2

1

Autorização de Fornecimento nº

ATA nº 63/2012

26093/2012

Processo nº

4400/2013

- CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO

Empresa: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

26083/2012

2560/2013

139.580,53

21/09/2012

30647/2012

2858/2012

15.060,00

26/10/2012

4449/2013

207/2013 E 208/2013

89.293,35

13/03/2013

4963/2013

168 e 169/2013

53.365,00

08/03/2013

17440/2013

1048/2013

101.488,02

18/07/2013

17471/2013

1041/2013

14.890,00

18/07/2013

Pindamonhangaba, 20 de janeiro de 2014.

de

Pindamonhangaba, 20 de janeiro de 2014.

QUINTA-FEIRA

Pindamonhangaba

23 de janeiro de 2014

CULTURA
&
Tribuna do Norte

LAZER

Festival de Marchinhas
encerra inscrições sexta-feira
Maria Fernanda Munhoz
***
as inscrições para o
Festival de Marchinhas
“Cida novaes” serão encerradas na sexta-feira
(24). o evento abre a programação oficial do Carnaval 2014 de Pindamonhangaba.
o Festival de Marchinhas é promovido pela
Prefeitura, por meio do
departamento de Cultura, em cumprimento à
Lei nº 5.315, de 21 de dezembro de 2011. em sua
7ª edição, homenageia
a saudosa carnavalesca
Cida novaes. Seu objetivo é resgatar e divulgar a
tradição das marchinhas
de carnaval e incentivar a
criatividade dos compositores populares de todo
o país.
Cada participante poderá inscrever até duas
composições, individual
ou em parceria. as inscrições podem ser entregues
pessoalmente ou enviadas pelos Correios para o

Célia Lima

vinte serão
selecionadas

d

o total de obras
inscritas, serão
selecionadas 20
para as duas eliminatórias, que serão realizadas nos dias 7 e 8 de
fevereiro. Nos dias 5 e
6, haverá ensaio geral
na praça Padre João
de Faria Fialho “Largo do Quartel”, com a
banda disponibilizada
pela Prefeitura, aberto
para o público. A final
será no domingo (9),
às 20 horas, no Largo
do Quartel, quando a
comissão julgadora
avaliará os participantes e indicará os destaques deste ano.
Em todos os dias, a
entrada será gratuita.

Candidatos devem entregar ficha de inscrição com marchinhas gravadas para serem aceitos
departamento de Cultura, rua dr. Campos Sales,
530, São Benedito, CeP
12422-020.

Maria Fernanda Munhoz

Prazo de entrega
importante ressaltar que,
no caso de ser postado por
Correio, o material de ins-

crição deverá chegar ao
departamento de Cultura
no máximo até esta sextafeira, às 17 horas. não é vá-

lida a data de postagem e
sim a de recebimento.
Para mais informações,
os telefones do departa-

Pinda terá encontro de Carros
antigos no Largo do Quartel
Maria Fernanda Munhoz
***
Pindamonhangaba recebe, no domingo (26), o 1º
encontro de Carros anti-

gos, no Largo do Quartel. o
evento terá entrada gratuita
e será realizado das 10 às 15
horas, pelo CaaT – Clube de
autos antigos de Taubaté.

automóveis nacionais
das décadas de 50 em
diante e também importados fabricados a partir
de 1940 estarão presendivulgação

Roda de dança circular realizada no Bosque

Bosque recebe
atividade gratuita
de dança circular
Maria Fernanda Munhoz
***
o bosque da Princesa recebe, neste domingo (26), mais uma
edição das rodas abertas de dança circular,
a partir das 10 horas.
o evento é gratuito e
todos estão convidados a participar.
reformuladas para
este ano, as rodas são
realizadas no segundo
e último domingo de
cada mês. Para participar, não é preciso ter
nenhum conhecimento
específico, pois os movimentos são ensinados um a um, antece-

dendo a cada dança.
Pessoas de todas as
idades podem fazer
parte dessa atividade
física e de lazer.
o evento é realizado pela Prefeitura de
Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria
de educação, Cultura
e Turismo, e departamento de Cultura,
tendo como focalizadores, bebel moraes e
joão junqueira.
a primeira dança
circular deste ano foi
realizada com sucesso,
tendo a participação
de um grande número
de pessoas.

mento são (12) 3643-2690 e
3642-1080 e o e-mail é: cultura.pindamonhangaba@
hotmail.com.br.

As pessoas que quiserem participar do encontro com seus carros antigos
devem ir ao Largo do Quartel uma hora antes do início do evento
CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONVOCAÇÃO - 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data
e local abaixo, para a realização da “1ª Reunião Ordinária de 2014” , cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
Informes
Leitura e aprovação de ata
Balanço FUMCAD e deliberações de recursos
Campanhas DCA
Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Dia: 28/01/2014 (terça-feira)
Horário: 17h (dezessete horas)
Local: Auditório da Prefeitura Municipal
Adriano Augusto Zanotti
Presidente
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público)
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

tes, vindos de cidades
como Taubaté, São José
dos Campos, Caçapava, Jacareí, Guararema,
Campos do Jordão e outras. entre os presentes,
destaque para uma réplica do fusca usado pela
Polícia Civil de São Paulo,
reproduzido nos detalhes,
inclusive na identificação visual. a Volkswagen
também deverá enviar a
última Kombi fabricada
“Last Edition”, que ficará
exposta com outras mais
antigas.
Cerca de 30 carros chegarão ao Largo do Quartel,
num comboio, a partir das
9h30, vindos da rotatória
“João do Pulo”, na entrada da cidade.
além dos carros antigos, haverá praça de alimentação, artesanato com
o projeto Vitrine Social,
show musical com Fernando zamith e City Tour
histórico Cultural do departamento de Turismo
da Prefeitura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.176 , DE 17 DE JANEIRO DE 2014
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. Juliana Rosa Pereira, Chefe de Cerimonial, para substituir a Sra. Cintia Aparecida Torralbo Martins Camargo, Diretora do Departamento de Comunicação, em gozo de férias,
de 02 de janeiro de 2014 a 12 de janeiro de 2014, e ainda no período em que a Sra. Cintia estiver
substituindo o Secretário de Relações Institucionais, em gozo de férias, de 13 de janeiro de 2014
a 22 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2014.
Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 17 de janeiro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/valm

