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Cursos gratuitos de música para crianças e adolescentes

TELECENTROS
ABREM 700
VAGAS PARA
INFORMÁTICA

Os pólos do Projeto Guri em Pindamonhangaba estão com
inscrições abertas para cursos de música para crianças e jovens.
Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de fevereiro,
diretamente nos pólos, que ﬁcam no Araretama, em Moreira César e
no centro da cidade. Os cursos são gratuitos e se destinam a crianças e
adolescentes com idades entre 8 e 18 anos.
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Nova ponte
ligará Pasin ao
Mantiqueira

A Prefeitura de Pindamonhangaba vai construir uma
nova ponte para fazer a ligação entre os bairros do Pasin
e Mantiqueira, em Moreira
César. A passagem terá fundações de concreto, piso de
estrutura metálica e asfalto. A
ponte terá 13,60m de extensão

por 9,27m de largura, calçada,
iluminação, guarda corpo e
proteção na cabeceira. Ao ﬁnal da obra, a região receberá
nova sinalização viária. No
momento, para pedestres a
ligação entre os bairros é feita
por uma passarela; para veículos, via SP-62. PÁGINA 6

AULAS NA
‘ANÁLIA FRANCO’
VOLTAM NO
SÁBADO

CALOR MUDA
PICO DE ENERGIA
PARA PERÍODO
DA TARDE
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ESCOLAS E
CRECHES
MUNICIPAIS
RETORNAM
NA QUINTA

Maria Fernanda Munhoz

Cadastro de ambulantes para carnaval termina na sexta
As pessoas interessadas em trabalhar como ambulantes durante o
carnaval devem fazer o cadastro até

Incêndio ameaça fábrica da Nobrecel
Divulgação

As aulas das escolas
e creches municipais
retornam nesta quinta-feira (30). Nos dois
primeiros dias haverá a
acolhida dos alunos, com
atividades lúdicas diferenciadas, para a adaptação dos estudantes.
Ao todo, são 60 unidades escolares e cerca de
12.500 estudantes.
PÁGINA 3

sexta-feira (31), na Prefeitura de Pindamonhangaba ou Subprefeitura de
Moreira César.
PÁGINA 3

Chamas se espalharam pela reserva de eucaliptos da empresa

PÁGINA 5

O incêndio na reserva
da Nobrecel, na segundafeira (27), se espalhou rapidamente pela vegetação
e chegou ao fundo da fábrica – ameaçando atingir
eucaliptos cortados e secos – o que poderia propagar as chamas até alcançar
lotes de papel, celulose e
componentes químicos e
destruir a maior parte da
fábrica. Membros da brigada da cooperativa - que
faz a manutenção da indústria, juntamente com o
Corpo de Bombeiros e com
a Defesa Civil conseguiram
apagar os focos de fogo e
preservar a Nobrecel.

CRECHE
DO CIDADE
JARDIM
RECEBE
REFORMA

Uma das creches que
recebeu serviços de melhorias para a volta as
aulas foi a Dr. Francisco Lessa Júnior, no Cidade Jardim, que teve a
reforma no muro, colocação de tela tipo alambrado e cobertura da
área de espera dos pais,
garantindo mais conforto e segurança.
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o brasileiro é guerreiro
mesmo e não se
cansa de ‘apanhar’

E

sta semana o SPC - Serviço de Proteção ao Crédito e a CNDL - Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
– divulgaram o resultado de uma pesquisa realizada em dezembro de 2013.
Na avaliação, segundo o resultado das entrevistas com 650 pessoas, cerca de 80% não controlam suas finanças. Mais alarmante que isso,
é que esse nível baixo de conhecimento das receitas e despesas varia muito pouco em relação
à escolaridade ou posição social.
O resultado surpreendeu os próprios avaliadores do processo, que esperavam dados mais
distintos entre pessoas de classe social diferente.
Outro ponto destacado para os membros do
Comitê de Análise Estatístico do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de
Dirigentes, é que o elevado dado de 80% é conflitante com os números da inadimplência.
O recuo no descumprimento das obrigações
financeiras não aliviou em nada a situação.
Para o SPC e o CNDL, quando as pessoas
quitaram suas contas, elas deveriam passar a
pensar nas obrigações futuras. Entretanto, isso
não apresentou efeito sobre a necessidade delas conhecerem as próprias finanças.
O economista Mauro Silva Negrini, acredita
que a baixa da inadimplência está mais ligada à
estabilidade econômica do que à consciência financeira. “Por mais que as pessoas se lembrem
de pagar e quitem seus compromissos, isso
gera pouco efeito no conhecimento dos gastos.
Em alguns casos, pode até causar um ‘relaxamento’, pois com uma conta quitada, abre um
espaço na receita para preencher o lugar com
outro elemento”.
A análise de Negrini pode parecer estranha,
mas é o que revela uma pesquisa encomendada
pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas em 2012. No relatório de fechamento de ano, o IBGE constatou que 75% dos brasileiros se livram de uma dívida e já fazem outra.
Ao que tudo indica, não basta apenas controlar o orçamento e os gastos, é preciso mudar os
hábitos. Para isso, não precisa de pesquisa para
comprovar o perfil dos brasileiros.

V

anguarda

litErária

José Valdez de Castro Moura

Adolescência e o século atual: Desafios

N

o contexto da evolução, a adolescência é a idade em
que se realiza o florescimento pleno do desenvolvimento corporal humano e a paulatina consciência
do “ Eu”, o desejo irrefreável do autoconhecimento e a luta
pelas conquistas humanas. Na condição de crianças, somos
possivelmente felizes, fase sempre lembrada em que construímos o mundo mágico do nosso viver. Aos poucos, chega a
percepção das limitações, a incerteza da condição humana e a
necessidade imperiosa do outro como referencial importante
para o processo de continuidade da vida. Os filósofos existencialistas afirmam que a solidão pode ser conceituada como
a ausência do outro. E, nesse mundo novo que se apresenta,
que oferece um oceano de possibilidades e dúvidas, que chega o adolescente, cheio de força e de vida, ansioso por novas
descobertas, da vivência de um esperado presente cheio de
inquietações.
O adolescente do século XXI, sem referenciais confiáveis e destorcidos, com limitações impostas pelo meio, é atirado num mundo confuso, um mundo novo (que não é “O admirável Mundo Novo” do evolucionista inglês Aldous Huxley
descrito em 1932), mas, um contexto cultural em que impera
a banalização do sexo e da violência. Presencia-se o tempo do
imediatismo, do descartável, da falta de comprometimento.
Dessa maneira, o adolescente a negar o “prazer adolescente” que envolva esferas maiores com a família e a sociedade
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Aulas no “Anália Franco” retornam dia 1º
Os educadores sociais do projeto Espaço da Criança “Anália Franco” se reuniram, no sábado (25),
para discutir ações para crianças
e jovens durante o ano, como a
recepção do primeiro dia de aula,
programado para 1º de fevereiro.
Aproximadamente 150 crianças
e jovens são atendidos pelo projeto que tem, dentre seus objetivos,
fortalecer o vínculo da criança com
a escola e família e contribuir com
a formação de sujeitos autônomos,
críticos, responsáveis e conscientes
de seus deveres e responsabilidades. Para atingir seus propósitos
são oferecidas aulas aos sábados à
tarde de vida e cidadania e oficinas
diversas, como jogoteca, artesanato, dança, informática, xadrez, oficina lúdica, pintura e futebol.
Para o educador social Matheus
Oliveira Vieira, a reunião para organização das atividades de 2014
no Espaço da Criança foi muito
produtiva, pois se pode aparar algumas arestas e organizar o ano

Divulgação

que se inicia de forma coesa e objetiva. Ele destaca ainda que ser voluntário é dedicar energia, tempo
e talento e também ganhar muitas
coisas em troca: contato humano,
convivência com pessoas diferentes, oportunidades de viver outras

situações, aprender coisas novas,
satisfação de se sentir útil.
O projeto existe há 12 anos e
faz parte dos departamentos da
Casa Transitória Fabiano de Cristo (Melo de Moraes), situada a rua
Guaratinguetá, 555, Crispim.

Caminhão derruba passarela no rio Vila São josé
pega o ipê
Um caminhão basculante derTestemunhas afirmam que a carubou uma passarela, fechando a çamba do caminhão estava levan- nesta quarta
Linha Amarela, na zona norte do tada ao bater na estrutura. O limite
Rio de Janeiro, na terça-feira (28).
A estrutura derrubada esmagou
um Palio, um táxi GM e uma moto.
Equipes de resgate da concessionária que administra a via e do Corpo de Bombeiros, com o auxílio de
dois helicópteros, foram acionados
para socorrer as vítimas. O acidente ocorreu por volta das 9h15,
quando a circulação de caminhões
é proibida na via.

de altura da passarela é de 4,5 metros.
O condutor do caminhão alegou
à polícia, em depoimento informal,
prestado no Hospital Lourenço
Jorge, não ter percebido que a caçamba estava levantada. Ele pode
ser indiciado por homicídio culposo (quando não há a intenção) de
quatro pessoas. Outras cinco ficaram feridas no acidente.

Divulgação

que tanto cobra dele atitudes “adultas” e, quando convém,
o joga na condição infantil, da inexperiência e da imaturidade. Assim, vemos o “ ficar” como um fenômeno descartável, sem laços, porque, manter relações sexuais, sim, com
todos os cuidados contraceptivos, entretanto, a gravidez na
adolescência assume ares de um grande problema com repercussões pessoais, familiares e sociais, até medicalizado
segundo as convenções e valores de determinada sociedade. A adultície cada vez é mais prolongada, mas, a “criança” cresceu, questiona e está perdida, sem tempo-espaço
para a vivência do amor que descobre a cada dia no seu
universo existencial. O viver-adolescente no nosso século
é intensamente desafiador, sofrido, mais problemático e
difícil do que se possa imaginar. E, se torna imprescindível
refletirmos sobre a questão da vulnerabilidade que cerca o
adolescente no nosso mundo atual. Nesse panorama de incertezas, conflitos de gerações, dúvidas, violência dos adolescentes e contra os adolescentes, comportamento de risco,
contemplamos o processo-adolescência dos mais complicados da História da Humanidade. Atentemos para o fato de
que o progresso da humanidade não se faz só em termos de
desenvolvimento tecnológico, mas, sobretudo com o crescimento humanístico e espiritual das gerações. E, o nosso
compromisso com a nova geração é imenso, portanto, nós
educadores, temos uma responsabilidade enorme com o futuro dessa geração pelo bem da humanidade. Enfrentemos
os desafios. Pensemos no futuro dos nosso jovens!;

A equipe do Vila São José vai enfrentar o Ipê II na noite desta quarta-feira (29), a partir das 18h30,
pela Copa Guga de Futsal. Será o
primeiro jogo na categoria infantil,
na sequência jogam UBDF x Benfica. Pela categoria adulta, Benfica x
UBDF e Tigrão x Cícero Prado.
Os jogos são realizados no ginásio de esportes José Ely Miranda,
“Zito”, em Moreira César. A entrada é gratuita.
A Copa Guga de Futsal é realizada por meio de uma parceria entre
a Prefeitura de Pindamonhangaba,
Liga Pindamonhangabense de Futebol de Salão e José Leonil de Almeida, o Leão. O campeonato termina em março.

Calor muda o pico de
energia para período da tarde
O verão intenso e o
novo perfil da economia,
mais baseado no setor de
serviços, têm feito, com
que o pico de consumo de
energia, antes no fim da
tarde e início da noite, mudasse para o meio da tarde,
entre às 14h30 e às 15h30.
Os oito últimos recordes de produção de energia no país ocorreram
nesse intervalo, segundo
o ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico.
Os dois mais recentes, na
quarta e na quinta-feira

da semana passada, foram
registrados às 15h21 e às
15h24, respectivamente.
Na quinta, o país demandou de suas usinas a
produção de 83.307 megawatts (MW), volume
nunca antes registrado.
Segundo
especialistas, o ar-condicionado
é o maior vilão e puxa o
consumo de energia para
cima no meio da tarde.
Em dias de temperaturas mais baixas, o pico
continua sendo no horário
antigo.
Divulgação

* O autor é médico, prof. universitário, Mestre e Doutor
pela USP, Magister ad Honorem pela Universidade de Bolonha (Itália), professor visitante das universidades de Munique,
Bonn e Colônia (Alemanha), poeta e escritor, é o atual presidente da UBT - Seção de Pindamonhangaba e do Conselho
Estadual da União Brasileira de Trovadores-SP.
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cIDADE
Estudantes da Rede Municipal
voltam às aulas nesta quinta-feira
akim/agora vale

Maria Fernanda Munhoz
***

as aulas das escolas
e creches municipais
retornam nesta quintafeira (30). as 60 unidades escolares estão preparadas para receber os
12.500 estudantes para
o ano letivo de 2014.
os dois primeiros
dias de aulas serão de
acolhida, com atividades lúdicas diferenciadas, para a adaptação
dos estudantes. a partir
do dia 3 de fevereiro, a
Secretaria de educação
está programando um
trabalho pedagógico de
mapeamento das competências e habilidades
dos alunos. os professores e gestores realizarão as atividades com
base nos contos de fadas
recontados, englobando diversas disciplinas,
como língua portuguesa, matemática, artes,
entre outras.
após o carnaval, nos

As unidades escolares municipais estão preparadas para receber os mais de 12 mil estudantes matriculados

dias 6 e 7 de março, os
professores entram em
planejamento, para for-

mar a nova matriz curricular, que será implantada a partir da semana do

dia 10 de março, quando
os alunos receberão seus
kits de material escolar

completo, contendo 24
itens. além do material,
a intenção é implantar,

Carnaval: ambulantes
podem se inscrever
até 31 de janeiro
daniela GonçalveS
***
os munícipes que desejarem atuar como ambu-

lantes durante o período
das festividades de carnaval em Pindamonhangaba
devem se inscrever até dia

31 de janeiro.
Para efetuar o cadastro é preciso ser morador
de Pindamonhangaba e
Juliana rosa

Milhares de foliões brincam na Avenida do Samba durante o carnaval

FEstival dE MaRchinhas

P

ara atuar no Festival de Marchinhas,
que ocorrerá de 7 a 9 de fevereiro na
praça João de Faria Fialho, Largo do Quartel, os ambulantes deverão se cadastrar no
mesmo período e apresentar a documentação
exigida na Prefeitura. A entrega dos alvarás
está marcada para ser feita entre os dias 3 e
7 de fevereiro.

enviar à Prefeitura as cópias dos seguintes documentos: rG, CPF e comprovante de endereço no
município.
Será permitida a venda de bebidas como água,
suco, refrigerante e cerveja apenas em lata ou
material plástico e está
proibida a venda de produtos em embalagens de
vidro, bem como a venda
de serpentina metalizada, tinta e espuma para
cabelo.
a entrega dos alvarás
será feita no período de
24 a 28 de fevereiro. os
interessados devem procurar o setor de Protocolo
da Prefeitura de Pindamonhangaba ou Subprefeitura. o horário de atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17
horas.
o Carnaval Caia na Folia acontece de 28 de fevereiro a 4 de março.

PRé-caRnaval
omo já é tradição, a folia começa mais cedo
C
em Pindamonhangaba, com o pré-carnaval
no Distrito de Moreira César. Neste ano a festa
será no dia 22 e os ambulantes que desejarem
trabalhar neste dia poderão se cadastrar até o
dia 31 de janeiro, respeitando o mesmo critério
de cadastro do carnaval. A retirada dos alvarás será de 17 a 21 de fevereiro.

ainda neste ano, a utilização de tablets e lousa
digital em sala de aula.

Maria Fernanda Munhoz

Troca das portas foi outra melhoria realizada

Creche recebe
melhorias para
volta às aulas
Maria Fernanda Munhoz
***
a creche municipal dr.
Francisco lessa Júnior,
no bairro Cidade Jardim,
recebeu diversas melhorias por parte da Prefeitura, para a volta às aulas,
que será nesta semana.
o prédio recebeu a reforma do muro, colocação
de tela tipo alambrado e
cobertura da área de espera dos pais, garantindo
mais conforto e segurança.
Também houve melhorias

internas, como a troca de
portas, rampas de acesso
e escada. a parte interna
ganhou concreto e piso.
Foi feita, ainda, entrada
de serviço, fechamento do
estacionamento, roçada e
limpeza na área do parque
infantil.
ainda antes do retorno das aulas, toda a parte
reformada está recebendo
pintura. as melhorias estão sendo realizadas pelas
equipes da Secretaria de
obras da Prefeitura.
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Dr. Marcos Aurélio está Martim Cesar solicita
transferência do pátio
satisfeito com possível
implantação do PS Infantil de manobra dos trens
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

Prefeito veta Projeto do vereador
Professor Osvaldo da marcação
de consulta por telefone
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) solicita à Prefeitura e à MRS Logística,
operadora ferroviária de
cargas, que sejam feitos
estudos visando a transferência do pátio de manobra
dos trens, na região central
de Pindamonhangaba, para
o pátio de manobra existente atrás da Fazenda Coruputuba, que hoje se encontra
desativado, promovendo
assim a segurança e melhoria no fluxo de veículos
e pedestres que atravessam
a via férrea na cidade, no
sentido centro – bairro e
vice –versa.
Limpeza do Ribeirão
da Água Preta
Outro pedido do vereador Martim Cesar ao
prefeito Vito Ardito, é para

que sejam feitos estudos visando a limpeza do Ribeirão
da Água Preta, sito à avenida Professor Manoel Cesar
Ribeiro, com a avenida Gastão Vidigal Filho, próximo
ao Campo da Metalco, em
caráter emergencial.
Praça da Liberdade
O vereador Martim Cesar também solicita ao
Executivo, para que sejam
feitos estudos visando a
reforma nas calçadas das
ruas que ladeiam a Praça
José Salgado Ribeiro - Praça da Liberdade, na qual é
realizada a feira livre. O
vereador alega que o local
é muito frequentado por
idosos e os desníveis das
calçadas vem colocando
em risco a segurança dos
mesmos.

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

Ricardo Piorino solicita Roderley Miotto agradece
atendimento da O.A.B. no Prefeitura por reforma na
Distrito de Moreira César UBS da Vila São Benedito
assessoria

“É necessário descentralizar o

de

coMunicação/cVP

atendimento prestado à população”
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Vereadores aprovam veto do prefeito
ao Projeto do Teste da Linguinha
em pauta apertada, vereadores discutem 16
projetos da ordem do dia e uma inclusão

Vereador roderley Miotto

Vereador 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.

área oferecerá mais tranquilidade para os profissionais
e bem estar para os pacientes que forem atendidos na
unidade.
“Ouvimos muitos pedidos dos moradores da Vila
São Benedito e bairros
vizinhos, que utilizam a
UBS e protocolamos um
requerimento solicitando
reformas na unidade. Essa
ampliação vai melhorar o
atendimento da população
e, também, a estrutura para
as marcações, que começam a ser descentralizadas
para as UBS em fevereiro.
Agradeço ao Prefeito Municipal, Vito Ardito Lerario,
ao Subprefeito de Moreira
César, Manoel, e toda a sua
equipe, que atenderam a
minha solicitação, atentos
à necessidade básica de
Saúde para os moradores”,
afirmou Roderley Miotto.

O vereador Roderley
Miotto (PSDB) agradece
à Prefeitura Municipal e à
Subprefeitura de Moreira
César pelas obras de ampliação na Unidade Básica
de Saúde “Enfermeira
Terezinha Schirley Causso
Campos” do bairro Vila São
Benedito, no distrito de Moreira César. Essa reforma
foi solicitada pelo edil em
maio do ano passado.
A obra na UBS está em
andamento e a equipe da
Subprefeitura está na fase
de preparação para a pintura externa. A ampliação
é composta por uma sala
de curativo, uma sala de
curativo limpo, uma sala
de material, depósito e
arquivo. Após a pintura,
os vidros das janelas serão
colocados. Com um grande
número de atendimentos
por dia na UBS, essa nova

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

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

AssessoriA

de

ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper

Na primeira Sessão Ordinária de 2014, os vereadores da Câmara de Pindamonhangaba apreciaram 16 projetos da Ordem do Dia e uma inclusão de autoria do vereador Roderley Miotto (PSDB).
O Veto n° 02/2013, ao Autógrafo n° 96/2013, referente ao Projeto de Lei n° 171/2013, de autoria
do vereador Professor Eric de Oliveira, subscrito pelo vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi, que
dispõe sobre a realização do “Teste da Linguinha” dos recém-nascidos nas Unidades de Saúde do
Município de Pindamonhangaba, foi acolhido por 9 votos favoráveis e um contrário.
Ordem do Dia
Os demais projetos, 15 que constaram da Ordem do Dia e uma inclusão, tiveram a seguinte
apreciação: os Projetos de Lei n° 08/2013, de autoria do vereador José Carlos Gomes - Cal, que
“Denomina a Escola Municipal do Residencial Morumbi, de Professora ODETE CORRÊA MADUREIRA”; o Projeto de Lei n° 186/2013, do vereador Roderley Miotto, que “Dispõe sobre o prazo
de remarcação para atendimento de consultas e exames na Rede Pública Municipal de Saúde, no
âmbito da cidade de Pindamonhagaba”, foram todos aprovados por Unanimidade.
Inclusão
O Projeto de Lei 03/2014, de autoria do vereador Roderley Miotto, que denomina de Benedicto
Alencar da Silva, o Centro Comunitário do Loteamento Residencial Parque das Palmeiras, incluso
na Ordem do Dia, também foi aprovado por Unanimidade.
Adiados
Os Projetos de Lei n° 193/2013, do Poder Executivo, que “Altera dispositivo da Lei n° 5.461,
de 05 de outubro de 2012, que dispõe sobre a apresentação do Documento de origem Florestal”, e
o Projeto de Lei n° 139/2013, do vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão, que “Dispõe sobre o
plantio de uma muda de árvore na compra de automóvel novo no município de Pindamonhangaba”,
foram adiados por 15 dias para melhor conhecimento e melhorias do Projeto.
O Projeto de Lei n° 109/2013, de autoria do vereador Roderley Miotto, que “Autoriza o Poder
Executivo instituir em todas as escolas da rede municipal e privada de ensino atividades pedagógicas
com o objetivo de transmitir aos alunos informações sobre as consequências do uso de drogas lícitas
e ilícitas”, foi adiado por 30 dias a pedido do autor.
Os projetos de Lei n° 80/2013, do vereador Felipe César, que “Cria o Cemitério Público AMIGO
DOS ANIMAIS em Pindamonhangaba”, o Projeto de Lei n° 117/2013, do Vereador Professor Eric
de Oliveira, que “Cria o Programa Municipal de Educação PROFESSOR DO ANO e fixa outras
providências”, o Projeto de Lei n° 148/2013, do vereador Felipe César, que “Autoriza o Poder Executivo a especificar e implantar ponto de ônibus no sistema “Baias Recuadas”, quando da análise e
aprovação de novos projetos de loteamentos, reformas, reposicionamentos ou instalação de pontos
de ônibus no município de Pindamonhangaba”, o Projeto de Lei n° 167/2013, do vereador Felipe
César, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de plantas quando da compra de
imóveis na planta”, o Projeto de Lei n° 178/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Torna
obrigatória a aquisição de um kit de primeiros socorros para as creches e escolas de educação infantil
da rede municipal de ensino de Pindamonhangaba” e o Projeto de Lei n° 180/2013, do Vereador
Professor Eric de Oliveira, que “Dispõe sobre a colocação de travessias elevadas para pedestres
em frente de todas as Instituições de Ensino, públicas ou privadas, localizadas no Município de
Pindamonhangaba”, foram adiados aguardando Parecer Externo da Consultoria do IBAM e CEPAM.
Retirados
Os Projeto de Lei n° 136/2013, do vereador Felipe César, que “Estabelece que o PROCON de
Pindamonhangaba divulgue e disponibilize, para o conhecimento dos consumidores, a lista dos dez
estabelecimentos com maior número de reclamações”, o Projeto de Lei n° 118/2013, do vereador
Professor Eric de Oliveira, que “Dispõe sobre a concessão de alvará de funcionamento a bancos
oficiais e particulares, no Município, e a instalação de bebedouros e banheiros por esses estabelecimentos, e dá outras providências”, o Projeto de Lei n° 100/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que
“Denomina de FREI FABIANO DE CRISTO a Rua Guaratinguetá no Bairro Crispim”, e o Projeto
de Lei n° 76/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispõe sobre o patrocínio de centros esportivos
municipais por empresas”, foram retirados pelos seus autores.
Homenagem
O fisiculturista José Luís Camilo Filho, o conhecido Grilo, recebeu homenagem com Diploma de
Honra ao Mérito, apresentado pelo vereador Professor Eric, através do Requerimento nº 3.249/2013,
de 16 de dezembro de 2013,por ser o pindamonhangabense campeão sul-americano e bi campeão
Mr. Santos de Fisiculturismo. A homenagem foi aprovada por unanimidade na última sessão de
2013, para ser entregue nesta primeira Sessão Ordinária de 2014.

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

A s s i s t e n t e s d e i m p r e n s A p A r lA m e n tA r :
luiz CArlos pinto (mtb 32.783)
robson luís monteiro (mtb 18.021)

www.camarapinda.sp.gov.br
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(12) 3644-2275, 3644-2279
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odirley Pereira

Crianças e adolescentes
podem se inscrever para
cursos gratuitos de música
AiAndrA Alves MAriAno
***

os pólos do Projeto guri
em Pindamonhangaba estão
com inscrições abertas para
cursos de música para crianças e jovens. as inscrições
poderão ser feitas até o dia
7 de fevereiro, diretamente nos pólos, que ficam no
araretama, em moreira César
e no centro da cidade.
os cursos são gratuitos e se
destinam a crianças e adolescentes com idades entre
8 e 18 anos. Para participar,
não é preciso ter conhecimento prévio de música
nem realizar testes seletivos.
basta estar matriculado em
qualquer instituição de ensino da rede pública ou particular. as aulas acontecem no
contraturno escolar.
os interessados podem
se inscrever em cursos de
canto, violão, violino, viola, violoncelo, contrabaixo,
flauta transversal, clarinete,

saxofone, trompete, trompa,
trombone, tuba, eufônio e
percussão. a inscrição em
cada modalidade depende do
número de vagas disponíveis
em cada pólo. basta que a
criança ou adolescente vá
diretamente ao pólo em que
deseja estudar, acompanhado pelos pais ou responsáveis, levando rg (ou certidão
de nascimento), duas fotos
3x4, comprovante de matrícula escolar e endereço, e
rg ou CPF do responsável
os cursos estão divididos
em duas categorias. a primeira, de iniciação musical,
é destinada a crianças com
até nove anos, com duração
de dois anos e duas aulas
semanais. Conhecer, tocar
e construir instrumentos,
cantar canções brasileiras e
de outros países, ampliar a
percepção auditiva e desenvolvimento rítmico-motor são
alguns dos temas trabalhados com os alunos.

já para as crianças e adolescentes de 10 a 18 anos,
o guri oferece os cursos
sequenciais, com até quatro
aulas coletivas semanais ao
longo de oito semestres
além de estudar instrumentos específicos, neste
programa os alunos têm
aulas de canto coral, teoria
musical e prática de conjunto.
O pólo do Araretama fica
na escola Caic e funciona às
terças e quintas-feiras, das
13h30 às 18 horas
o pólo de moreira César
fica no Projeto Jataí e atende
às segundas e quartas-feiras,
das 14h30 às 17h30.
o pólo do centro da cidade fica no Templo Sede da
igreja evangélica assembléia
de deus – ministério belém
o horário de atendimento
é às segundas e terças-feiras, das 8 às 13 horas; às
quartas e sextas-feiras, das 8
às 17 horas; e às quintas-feiras, das 12 às 16 horas.
Ciete Silvério/Agência Imprensa Oficial

Para se matricular, alunos não precisam ter conhecimento de música

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2012
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados em manutenções.
ATA nº 11/2012
Processo nº
8861/2013

Empresa:
SANTOS GOUVEA COMERCIAL LTDA EPP
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF
478/2013
185.291,40
02/04/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de engenharia e responsabilidade técnica
para locação, montagem, desmontagem e operação de equipamentos de som para eventos.
ATA nº 224/2012
Processo nº
22143/2013

Empresa:
FÁBIO MACHADO GONÇALVES – ME
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
1362/2013
3.060,00

Data da AF
05/09/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2012
Objeto: Aquisição de medicamentos para atenção básica do município de Pindamonhangaba.
ATA nº 49/2012
Processo nº
17432/2013
ATA nº 51/2012
Processo nº
17436/2013
ATA nº 46/2012
Processo nº
19101/2013

FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA
CEARENSE LTDA
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF
1141/2013
9.715,40
30/07/2013
Empresa:
PORTAL LTDA
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF
1142/2013
4.510,00
30/07/2013
Empresa:
DIMACI SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF
1177/2013
18.815,00
06/08/2013
Empresa:

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 33/2012
Processo nº
17420/2013
ATA nº 29/2012
Processo nº
17416/2013

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF
1140/2013
20.391,00
30/07/2013
Empresa:
BH FARMA COMÉRCIO LTDA
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF
1139/2013
5.760,00
30/07/2013
Empresa:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2012
Objeto: Aquisição de medicamentos para especialidades do município de Pindamonhangaba.
ATA nº 59/2012
Processo nº
17450/2013
ATA nº 73/2012
Processo nº
17469/2013
ATA nº 71/2012
Processo nº
17465/2013
ATA nº 72/2012
Processo nº
17466/2013

Empresa:
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF
1135/2013
2.760,00
30/07/2013
Empresa:
PRATI DONADUZZI &CIA LTDA
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF
1138/2013
37.613,00
30/07/2013
Empresa:
TORRENT DO BRASIL LTDA
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF
1136/2013
13.800,00
30/07/2013
Empresa:
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACINAL S/A
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF
1137/2013
479,60
30/07/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2012
Objeto: Aquisição de areia média para ser utilizada em diversas obras do município de Pindamonhangaba.
ATA nº 83/2012
Processo nº
19536/2013

Empresa:
T M S COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF
1191/2013
20.280,00
12/08/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2012
Objeto: Aquisição de pedra britada n° 01 e pedrisco para serem utilizados em diversas obras no
município de Pindamonhangaba.
ATA nº 84/2012
Processo nº
19537/2013
ATA nº 85/2012
Processo nº
19534/2013

Empresa:
CASAMAX COMERCIAL LTDA ME
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF
1193/2013
26.990,00
12/08/2013
Empresa:
CONTRUNICA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Autorização de Fornecimento nº
Valor R$
Data da AF
1189/2013
46.700,00
09/08/2013

Pindamonhangaba, 28 de janeiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 274/2013
Contrato nº 229/2013
Objeto: Aquisição de material de consumo do
laboratório municipal, aplicação de testes para
sorologia da dengue – atendendo o plano de
contingência municipal em dengue.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Specialab Produtos de Laboratórios Ltda. EPP.
Data de assinatura: 27/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 55.500,00
Assina pela contratante e gestor do contrato:
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Assina pela contratada: Luzia Vida Suatto
Pindamonhangaba, 23 de janeiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 208/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 208/2013,
que cuida de “Aquisição de uniformes para
os auxiliares de serviços gerais que atuam
na alimentação escolar”, a Autoridade Superior, com base na análise técnica da Secretaria
de Educação, anexo aos autos, HOMOLOGA
e ADJUDICA o procedimento licitatório supra
em favor das empresas (itens/lotes): Indústria
e Comércio José Romeu Nitaques Roupas
Ltda. (01 e 02); Uniformes Votuporanga
Ltda. ME (03 e 04). Itens fracassados: 05 e 06.
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO
DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 220/2013
Objeto: Aquisições de materiais elétricos aplicação: manutenções diversas no distrito de
Moreira César, Novo padrão elétrico na praça
monsenhor Marcondes, sede da Prefeitura,
manutenções no município pelo setor de elétrica da Secretaria de Obras e Serviços e novo
prédio anexo a Secretaria de Habitação.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2101/2013
Contratada: Investy Soluções, Importação e
Exportação Ltda. EPP.
Data da AF: 22/01/2014
Valor: R$ 1.170,60
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2102/2013
Contratada: Investy Soluções, Importação e
Exportação Ltda. EPP.
Data da AF: 22/01/2014
Valor: R$ 278,30
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2103/2013
Contratada: Investy Soluções, Importação e
Exportação Ltda. EPP.
Data da AF: 22/01/2014
Valor: R$ 48.627,00
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2104/2013
Contratada: Investy Soluções, Importação e
Exportação Ltda. EPP.
Data da AF: 22/01/2014
Valor: R$ 1.338,00
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2105/2013
Contratada: Investy Soluções, Importação e
Exportação Ltda. EPP.
Data da AF: 22/01/2014
Valor: R$ 468,00
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2106/2013
Contratada: Santos Gouvêa Comercial Ltda. EPP.
Data da AF: 22/01/2014
Valor: R$ 74,04
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2107/2013
Contratada: Santos Gouvêa Comercial Ltda. EPP.
Data da AF: 22/01/2014
Valor: R$ 788,50
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2108/2013
Contratada: Santos Gouvêa Comercial Ltda. EPP.
Data da AF: 22/01/2014
Valor: R$ 1.440,00
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2096/2013
Contratada: Elite Eletricidade Técnica Ltda.
Data da AF: 22/01/2014
Valor: R$ 734,30
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2097/2013
Contratada: Elite Eletricidade Técnica Ltda.
Data da AF: 22/01/2014
Valor: R$ 6.219,38
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2098/2013
Contratada: Elite Eletricidade Técnica Ltda.
Data da AF: 22/01/2014
Valor: R$ 32.368,00
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2099/2013
Contratada: Elite Eletricidade Técnica Ltda.
Data da AF: 22/01/2014
Valor: R$ 1.250,00
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 2100/2013
Contratada: Elite Eletricidade Técnica Ltda.
Data da AF: 22/01/2014
Valor: R$ 117,00
Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 159/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 159/13,
que cuida de “Contratação de empresa especializada na realização de exames de colonoscopia pelo período de 12 (doze) meses”,
a Autoridade Superior, face à manifestação do
Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação
DESERTA, com base nas Leis Federais nº.
8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 16 de janeiro de 2014.

Brigadista da cooperativa faz a contenção das chamas na reserva

Incêndio na reserva ameaça Nobrecel
o incêndio iniciado por
volta das 18h30 de segunda-feira (27), na reserva
de eucalipto da fábrica
nobrecel se espalhou rapidamente na vegetação e
criou vários focos. o fogo
tomou conta do local e
chegou até os fundos da
nobrecel, o que poderia
se tornar uma tragédia se
as chamas atingissem os
montantes de eucaliptos
picados e secos.
o prejuízo não seria
apenas com a reserva de
eucalipto, mas poderia
ser de toda a fábrica, que
ainda possui um grande
estoque de papel e celulose, além de produtos químicos – que se tivessem
contato com as chamas

poderiam culminar na
destruição de boa parte da
indústria.
Felizmente, o Corpo de
Bombeiros e a defesa Civil
foram acionados e, juntos
com trabalhadores da Cooperativa Cocepelco – que
faz a manutenção do Parque Fabril – controlaram
e extinguiram o fogo, depois de cerca quatro horas de intenso trabalho. A
Polícia Civil também deu
apoio às atividades.
o sargento do Corpo
de Bombeiros, Marco Antônio, disse que não se
sabem as causas do incêndio, no entanto, informou
que vai comunicar às autoridades competentes o
ocorrido, que pode se tra-

tar de um ato criminoso.
o incêndio poderia ter
sido evitado se houvesse
funcionamento da fábrica,
o que não deixaria a floresta, principalmente no
período noturno, vulnerável.
o engenheiro de segurança do trabalho da
Cooperativa, André salgado, teme que possam
ocorrer outros incêndios
e ressaltou que a falta
de energia elétrica também é um problema grave. “Com iluminação, as
ações seriam mais ágeis e
seguras e o fogo não teria
se espalhado tanto. Com
energia elétrica, nossa
brigada teria mais condições de atuar”.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de confecção de camisetas.
ATA nº 78/2012
Processo nº
28449/2012
17192/2013

Empresa:

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGES ME

Autorização de Fornecimento nº
2667/2012
867/2013

Valor R$
25.300,00
69.000,00

Data da AF
05/10/2012
27/06/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2012
Objeto: Aquisição de tubos de concreto para serem utilizados em diversas obras do município.
ATA nº 92/2012
Processo nº
27901/2013

Empresa:

FERMIX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Autorização de Fornecimento nº
1812/2013

Valor R$
10.780,00

Data da AF
14/11/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2012
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados em manutenções.
ATA nº 16/2013
Processo nº
14322/2013
15162/2013
15881/2013
22550/2013
25114/2013
25130/2013
ATA nº 17/2013
Processo nº
14320/2013
15163/2013
15884/2013
19624/2013
22552/2013
25134/2013
25137/2013
ATA nº 18/2013
Processo nº
14323/2013
15164/2013
15883/2013
23673/2013
25126/2013
25136/2013
ATA nº 19/2013
Processo nº
14321/2013
15165/2013
15880/2013
23105/2013
25112/2013

Empresa:

ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

Autorização de Fornecimento nº
735/2013
796/2013
820/2013
1422/2013
1617/2013
1581/2013
Empresa:

Valor R$
4.297,00
23.256,00
5.218,40
1.980,80
179,32
545,80
3.046,80

Data da AF
05/06/2013
07/06/2013
14/06/2013
15/08/2013
17/09/2013
30/10/2013
30/10/2013

Valor R$
42.507,00
722,50
50.768,00
23,12
2.190,00
202,30

Data da AF
05/06/2013
19/06/2013
14/06/2013
23/09/2013
01/10/2013
11/10/2013

Valor R$
14.450,00
1.166,00
5.221,00
188,80
736,00

Data da AF
05/06/2013
07/06/2013
14/06/2013
17/09/2013
01/10/2013

SANTOS GOUVEA COMERCIAL LTDA EPP

Autorização de Fornecimento nº
731/2013
788/2013
822/2013
1455/2013
1618/2013
1600/2013
Empresa:

Data da AF
05/06/2013
07/06/2013
14/06/2013
17/09/2013
01/10/2013
09/10/2013

ELITE ELETRICIDADE TÉCNICA LTDA

Autorização de Fornecimento nº
733/2013
795/2013
823/2013
1222/2013
1421/2013
1681/2013
1682/2013
Empresa:

Valor R$
41.728,50
2.642,80
1.673,50
37,52
478,20
281,40

TRILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME

Autorização de Fornecimento nº
734/2013
797/2013
821/2013
1412/2013
1619/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 305/2012
Objeto: Aquisição de água, barra de cereais e suco.
ATA nº 06/2013

Empresa:

Processo nº
19615/2013
23029/2013
ATA nº 07/2013
Processo nº
19619/2013
24201/2013

Autorização de Fornecimento nº
1181/2013
1438/2013
Empresa:
COMERCIAL BRISTON LTDA
Autorização de Fornecimento nº
1180/2013
1482/2013

ATA nº 08/2013

Empresa:

Processo nº
21341/2012
30581/2013
ATA nº 09/2013
Processo nº
17492/2013
24202/2013

CCM – COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Data da AF
08/08/2013
19/09/2013

Valor R$
1.369,80
3.133,20

Data da AF
08/08/2013
01/10/2013

PANIFICADORA E CONFEITARIA ALCÂNTARA PINDAMONHANGABA LTDA – EPP

Autorização de Fornecimento nº
1277/2013
2013/2013
Empresa:

Valor R$
3.529,00
19.519,40

Valor R$
1.256,00
1.256,00

Data da AF
28/08/2013
26/12/2013

Valor R$
5.000,00
25.000,00

Data da AF
26/07/2013
01/10/2013

SANTOS GOUVEA COMERCIAL LTDA EPP

Autorização de Fornecimento nº
1133/2013
1483/2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2012
Objeto: Aquisição de bloco de concreto simples para ser utilizado em diversas obras no município de Pindamonhangaba.
ATA nº 102/2012

Empresa:

Processo nº
19632/2013
ATA nº 103/2012
Processo nº
19631/2013
23090/2013

Autorização de Fornecimento nº
1183/2013
Empresa:
RAUL RABELLO NETO EPP
Autorização de Fornecimento nº
1192/2013
1420/2013

Pindamonhangaba, 28 de janeiro de 2014.

CONSTRÚNICA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Valor R$
1.700,00

Data da AF
08/08/2013

Valor R$
3.670,00
12.150,00

Data da AF
12/08/2013
17/09/2013

QUARTA-FEIRA

Pindamonhangaba

29 de janeiro de 2014

cidade
Tribuna do Norte
Nova ponte fará ligação entre
os bairros Pasin e Mantiqueira
Maria Fernanda Munhoz
***
a ligação entre os bairros Pasin e Mantiqueira,
em Moreira César, terá
uma nova ponte com fundações de concreto, piso
de estrutura metálica e asfalto. o projeto para a obra
está pronto, entrando em
processo licitatório, até o
final desta semana.
durante a confecção do
projeto, a equipe da Secretaria de obras realizou estudos

de todas as alternativas existentes, inclusive para reformar a antiga ponte existente
no local, foram levantados
diversos orçamentos e, por
fim, chegou-se à conclusão
de que é viável a construção de uma ponte nova. de
acordo com o secretário de
obras, o investimento da
obra deverá chegar à faixa
de r$ 500 mil.
a ponte terá 13,60m x
9,27m, com pista asfaltada,
calçada, iluminação, além

Maria Fernanda Munhoz

de receber obras complementares para proteger sua
cabeceira. Ao final da obra,
a região receberá nova sinalização viária.
aguardando a construção da nova ponte, a
Secretaria de obras e a
Subprefeitura de Moreira
César fizeram uma passarela para pedestres, interligando os dois bairros. o
acesso entre os bairros,
para os veículos, é feito
pela SP-62.

Telecentros estão
com vagas abertas
MarCoS VinÍCio CuBa
***
os telecentros de Pindamonhangaba
estão
com vagas abertas para
vários cursos. ao todo,
são oferecidas 700 vagas. Podem participar
dos cursos interessados
com idade a partir de
oitos anos e há também
oportunidade para pessoas da melhor idade.
as vagas são para os
cursos de informática básica, rotinas administrativas, hardware, marketing
pessoal, gimp (editor de
imagens), pro-show (editor de vídeo) e informática
para melhor idade.
Pindamonhangaba conta com nove unidades de
telecentros e para matricular-se é necessário apresentar o rG e um comprovante
de endereço. os cursos têm
duração de 160 horas e são
desenvolvidos em três meses. Todos os alunos receberão certificados.
as unidades dos telecentros estão instaladas

arquivo Tn

Atualmente uma passarela para pedestres interliga os bairros

diversos pontos
recebem serviços de
limpeza e manutenção

Os telecentros oferecem cursos de informática
nos seguintes bairros: Feital, Castolira, araretama
(duas unidades), Cícero
Prado, Jardim regina,

Campinas, Vila rica, praça
emílio ribas – São Benedito, e no centro comunitário do ribeirão Grande.

Anhanguera lança
cursos superiores
matutinos em Pinda
aiandra alVeS Mariano
***
a Faculdade anhanguera de Pindamonhangaba vai oferecer, a partir deste
ano, cursos de graduação no período
diurno.
o objetivo é proporcionar uma oportunidade de ingresso no ensino superior
para as pessoas que não têm disponibilidade de estudar à noite. “os cursos
são preparados para atender as necessidades do mercado de trabalho e têm
toda uma estrutura que auxilia o aluno
a conquistar seus objetivos de ascensão
profissional”, comentou a professora
iracilda ossuna, diretora regional da
anhanguera.

o processo seletivo acontece no domingo (2), às 9h30. no site www.vestibulares.br, além da ficha de inscrição, os
candidatos encontram um guia completo
com a relação dos cursos oferecidos e
edital do processo seletivo. a taxa é de
r$ 25.
a prova do vestibular também pode
ser substituída pelas notas do enem exame nacional do ensino médio. neste
caso, os pontos obtidos na parte objetiva
e na redação do exame serão considerados, de acordo com os critérios constantes no edital do processo seletivo.
a Faculdade anhanguera de Pindamonhangaba fica na av. Nossa Senhora
do Bom Sucesso, 3.344.

Maria Fernanda Munhoz
***
a Prefeitura realiza, ininterruptamente, serviços de limpeza e manutenção da cidade. na última semana,
diversos bairros receberam a melhoria.
a limpeza e troca de tampa de boca
de lobo foi realizada em muitas ruas,
como Jesus antonio de Miranda Filho,
Governador Pedro de Toledo (Parque
São domingos) e Gino amadei (Jardim
Morumbi). Foi feita a retirada de lixo e
entulho no Castolira, delta, Beta, Cidade nova, Vila rica, Parque São domingos, Jardim resende, Vila Prado, ouro
Verde, araretama e nova esperança.
outra maneira de realizar a limpeza
na cidade é o programa Pega Tudo, que
recolhe entulho retirado dos quintais,
acabando, também, com criadouros do

mosquito da dengue. a equipe vai a determinados bairros da cidade e de Moreira César (realizado pela Subprefeitura) e faz a capina, varrição, limpeza e
retirada de entulho. na última semana,
os bairros contemplados foram o araretama, arco Íris e nova esperança,
com a retirada de mais de 70 viagens
de caminhão de entulho.
até quinta-feira (30), o Pega Tudo
estará no Cidade Jardim e Jardim
Princesa.
Estradas rurais
as estradas rurais também recebem manutenção periodicamente.
nesta semana, foi realizada a passagem da patrol na estrada do Goiabal
e realizado o serviço de máquina e caminhões na alça de acesso ao viaduto
do bairro das Campinas.
Maria Fernanda Munhoz

Equipes realizam a capina e limpeza por toda a cidade

