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O loteamento Li-
berdade, no Distrito 
de Moreira César, ga-
nhará uma creche para 
240 crianças. O traba-
lho, que é uma parceria 
entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba e o 
Governo Federal, de-
verá ser concluído até 
dezembro deste ano. O 
prédio, que será cons-
truído na avenida das 
Orquídeas, ainda con-
tará com uma biblioteca 
pública municipal.

Liberdade terá creche para 240 crianças

    As crianças das escolas públicas de Pindamonhangaba poderão assistir 
gratuitamente fi lmes infantis no cinema. Uma parceria entre a Prefeitura 
e a rede Cinefl ix possibilitará uma vez por mês que alunos de uma escola 
municipal sejam benefi ciados. A primeira unidade a participar será a 
“João Cesário”, do Feital, no dia 24 de fevereiro. O fi lme a ser exibido será 
confi rmado na semana da sessão. Se fosse hoje, as obras adequadas para idade 
das crianças seriam Frozen, Tarzan ou Caminhando com os Dinossauros.

Escolas municipais levam alunos ao cinema

QUARTA-FEIRA

POSSIBILIDADE 
DE PANCADAS 
DE CHUVA À TARDE

20º 35º

UV 14

PÁGINA 5

Fonte CPTEC/INPE

Apae 
completa 
44 anos

A participação dos mora-
dores de Pindamonhangaba é 
fundamental para o combate à 
dengue. Além de eliminar fo-

cos onde possa haver procria-
ção do mosquito transmissor 
da doença dos seus quintais, 
a população pode colaborar 

permitindo que os agentes de 
saúde, devidamente identifi -
cados, vistoriem o quintal de 
suas casas. 

DENGUE Prêmios da 
Acip são 
entregues 
hoje

Os 10 vencedores 
da Campanha Natal 
Tamanho Família da 
Associação Comercial 
e Industrial de Pinda-
monhangaba vão re-
ceber os prêmios hoje 
a partir das 10h30. A 
Acip informou que a 
carreata começará na  
avenida Albuquerque 
Lins e seguirá em di-
reção à casa dos ga-
nhadores.

IA3 ABRE AULAS 
GRATUITAS 
PARA CANTO E 
INSTRUMENTOS 
MUSICAIS 

As pessoas com idade 
entre 9 e 21 anos podem 
se inscrever para aulas 
gratuitas de canto e ins-
trumentos musicais no 
Instituto IA3. O prazo 
para inscrição é o dia 15 
de fevereiro, para ativida-
des nos dois polos do IA3, 
Feital e Castolira. 

DIA CONTRA 
HIPERTENSÃO 
NO IMPERIAL

Falta de 
sono pode 
aumentar 
peso das 
pessoas

Curso garante 
melhorias no 
processo de 

alfabetização

Visitas às casas elimina focos do mosquito
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PÁGINA 2
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Unidade possibilitará tranquilidade para centenas de pais, que poderão trabalhar e deixar seus fi lhos na creche

Vistorias nas 
residências é 
bastante rápida e 
não gera incômodo 
aos moradores
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* O autor é médico, Mestre e Doutor pela USP, Professor 
Universitário, Magister ad Honorem da Universidade de 

Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,  
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado 

da Universidade de Paris V (Sorbonne).
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Adoscência x Família: 
País no século XXi 

      

Os estudiosos da evolução dos seres sabem que, quanto 
mais elevada for a espécie, tanto será mais prolongado o 
tempo que os pais cuidam da sua prole. Entretanto, em 

nenhuma espécie animal, pais e filhos permanecem juntos durante a 
vida toda, pois, estes se tornam independentes e vão ganhar a vida.

 Na espécie humana entram em cena vários fatores, visto 
que, ao amadurecimento físico que é prolongado (haja vista que se 
empregam 25% da vida nesse processo, enquanto no nosso parente 
mais próximo, no símio, são utilizados 14,2%), sucedem elementos 
que dizem respeito à Cultura, à Educação, à Tradição, cuja conti-
nuidade, segundo a célebre antropóloga Margareth Mead, deve ser 
assegurada pelo contexto familiar.

 Com o advento do processo adolescente, várias adaptações, 
transformações, se fazem presentes não só na estrutura familiar, 
como na sua dinâmica, uma vez que, a família passa de unidade pro-
tetora da criança, para ser o centro decisivo no preparo para a en-
trada no mundo adulto, quando ocorrem, na nossa sociedade atual, 
tantos conflitos traduzidos no tão conhecido conflito generacional. 
E, quando principiam essas transformações? Muito possivelmente 
no começo da puberdade, que envolve  mutações corporais intensas, 
como se não bastassem as que se processam nos campos psicológico, 
mental e social.

 Vivemos hoje num mundo muito complexo, em que a ado-
lescência exige cada vez mais autonomia e independência, originan-
do demandas muito fortes que dão ensejo a reativação de problemas 

psicológicos, conflitos não resolvidos entre os pais, e, estes, por 
sua vez, com situações conflituais remanescentes de uma adoles-
cência problemática e não resolvida. E, aumenta a temperatura 
nesse “caldeirão”: pais analisam a sua própria adolescência e os 
pais da sua adolescência, e, junte-se a isso, o fato de se encon-
trarem num momento existencial em que contemplam a meia-i-
dade, o que significa reavaliar o casamento, a carreira profissio-
nal, e a pensar na sua finitude. De um lado, portanto, vemos as 
mulheres – mães, nos dia de hoje, sendo multifuncionais: mãe 
cuidadora de filhos e do marido, administradora, educadora, 
psicóloga, etc., e, de outro, um  homem – pai, muita vezes ques-
tionando a liberdade que renunciou para assumir atividades la-
borativas e sustentar uma família. Esse homem, algumas vezes, 
ao se deparar  com  os filhos jovens, em ascenção (aumentando 
o vigor físico, enfrentando desafios para a formação profissio-
nal, buscando realizar sonhos), podem ter a impressão horrível 
de que o tempo passou, pouco realizaram, a profissão chegou ao 
máximo ou a mesma já entrou em declínio. E, haja conflito e in-
segurança! É bom que se diga: esses pais passam por momentos 
difíceis. Já pensaram o que é a sensação do ninho vazio? Os fi-
lhos sairam do lar, qual passarinhos, alçaram vôos em busca dos 
seus ideais! Esses pais necessitam, muitas vezes de ajuda para 
fazê-los entender a importância de assumir novos projetos, re-
organizar a vida, sem dependência econômica ou emocional dos 
filhos, e ter a consciência tranquila de que deixaram raízes que 
possibilitam razões para o retorno e motivaçãos para que seus 
filhos fiquem em coexistência pacífica, salutar e agradável com 
eles. A literatura na área de adolescência é rica em descrever o 
mundo adolescente com suas transformações, conflitos, a famo-
sa Síndrome da Adolescência Normal. E, como ficam os pais dos 
adolescentes?

Curso de Saúde do Trabalhador na CUT

Há algumas décadas, era improvável pen-
sar que as micro e pequenas empresas 
seriam responsáveis pela maior parte 

dos empregos formais gerados no país. A força 
motriz do sistema econômico brasileiro e tam-
bém internacional eram as indústrias de trans-
formação.

O desenvolvimento de novas tecnologias, o 
crescimento do setor de serviços e o novo forma-
to trabalhista, que ainda vem se moldando em 
todo o mundo, mudou significativamente nas úl-
timas cinco décadas.

No Brasil, levantamento do Sebrae Nacional 
– Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas –, com base em dados do Caged – 
Cadastro Nacional de Empregados e Desempre-
gados – divulgado no final de janeiro, apontou 
que 88,3% dos empregos formais foram gerados 
pelas pequenas e micro empresas. O volume cor-
responde à criação de 1.041.593 postos de tra-
balho no acumulado de janeiro a novembro de 
2013.

Mais impressionante que as micro e pequenas 
empresas corresponderem a 88,3% das contra-
tações é que de 2012 a 2013, o crescimento do 
segmento foi de expressivos 8,4%. Em 2012, o 
volume de empregos com carteira assinada no 
setor era de 81,5%.

De acordo com o Sebrae, haverá outro au-
mento significativo de 2013 para 2014, mas pro-
vavelmente não chegue a 8,4%. Para a institui-
ção, o aumento não estabelecerá outro recorde 
porque não há mais espaço para o país crescer. 
Elevar uma taxa que já é altíssima (88,3%) é 
difícil porque outros setores da economia tam-
bém têm que acompanhar este índice. No en-
tanto, a manutenção deste dado, representa o 
apogeu do setor e abre perspectivas ainda me-
lhores para os micro e pequenos empresários 
para os próximos anos.

Segundo o presidente da instituição, Luiz Bar-
reto, são cerca de 8 milhões de micro e pequenas 
empresas no país. “Elas representam uma por-
ta de entrada para o mercado de trabalho”. Para 
ele, nos próximos anos, este número deverá che-
gar a 10 milhões.

Estes dados são positivos para o país, pois as 
micro e pequenas empresas também são menos 
vulneráveis às crises financeiras internacionais.

inversão de papéis nos 
empregos formais

O Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba-CUT pro-
moveu nos dias 31 de janeiro e 1º 
de fevereiro (sexta-feira e sábado), 
o segundo módulo do curso Saúde 
do Trabalhador, que abordou entre 
outras questões o estresse causado 
pelo aumento do ritmo de produ-
ção e da pressão da chefia. O cur-
so foi ministrado pelo sindicalista 

Silvio Nascimento, membro do 
Coletivo de Formação do Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC, que veio 
a Pinda a pedido da FEM-CUT/SP 
(Federação dos Sindicatos Meta-
lúrgicos da CUT/SP).

Na sexta-feira,  o curso foi tema 
do programa Momento Metalúrgi-
co, produzido pelo sindicato e vei-
culado na rádio Difusora. 

Contraponto traz aulas 
gratuitas de canto e música

EndErEço dAS UnidAdES:

PoLo CULTURaL i: av. João 
Francisco da Silva, 2.700 no 
Feital (próximo a EE Prof.ª Yo-
landa bueno de godoy) - infor-
mações: (12) 3637-3184.
PoLo CULTURaL ii: av. Prof.ª 
mirian maria monteiro Ferraz, 
250 (Espaço Comunidade San-
ta Clara) - Residencial São Pau-
lo - informações: (12) 3642-
7865.

O Instituto IA3, por 
meio do Ministério da 
Cultura, está com ins-
crições abertas para o 
Projeto Contraponto.

Jovens que possuem 
entre 9 e 21 anos po-
dem se inscrever até o 
dia 15 de fevereiro, em 
uma das unidades do 
projeto, munidos de 
certidão de nascimen-
to ou RG, comprovan-
te de residência além 
de  RG e CPF original 
de pai, mãe ou res-
ponsável.

No polo cultural I, 
localizado no bairro 
Feital, as aulas são 
para instrumentos 
como violino, viola 
clássica, violoncelo, 
contrabaixo, saxofo-
ne, flauta, clarinente, 
trompete, trombone, 
tuba, trompa, bombar-
dino, violão, percussão 
e canto coral. No polo 

acip faz 
carreata para 
entregar prêmios

A Acip - Associação Comercial 
e Industrial de Pindamonhangaba 
– fará a entrega dos prêmios refe-
rente à Campanha Natal Tamanho 
Família, na quarta-feira (5), às 
10h30. Serão 10 caminhões de prê-
mios e a carreata de entrega sairá 
por volta das 10h30, da avenida Al-
buquerque Lins, 138, e seguirá até 
a casa dos vencedores, nos bairros: 
Vale das Acácias, Mantiqueira, Ci-
dade Nova, Andrade, Beta, Parque 
São Domingos, Campo Alegre, São 
Benedito e Mariana.

cultural II, unidade Castolira/Vila São Paulo, 
para violão, percussão e canto coral. Todas as 
atividades são gratuitas.

aprovados da 
Fuvest devem 
fazer matrículas 
até hoje

Os candidatos aprovados na 
primeira chamada do vestibular da 
Fuvest para a USP - Universidade 
de São Paulo – e para a Faculda-
de de Ciências Médicas da Santa 
Casa devem fazer a matrícula até o 
fim desta quarta-feira (5), pelo site 
http://www.fuvest.com.br.

A matrícula referente à primeira 
e segunda chamadas terá duas eta-
pas, uma não presencial e outra pre-
sencial, ambas obrigatórias. Quem 
deixar de cumprir com as duas eta-
pas perderá a vaga, e não poderá 
concorrer nas chamadas seguintes.

Uma decisão do STF - 
Supremo Tribunal Fede-
ral de março de 2013, que 
considerou a TR (Taxa 
Referencial) inapropriada 
para corrigir perdas infla-
cionárias de papéis emi-
tidos pelo governo, abriu 
caminho para a revisão 
dos saldos também do 
FGTS - Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço 
- calculados desde agosto 
de 1999.

Com a possibilidade, 
muitos trabalhadores bra-
sileiros começaram a bus-
car a Justiça em busca da 
correção, mas não há ga-
rantia de que eles possam 
ser bem sucedidos.

Segundo a Caixa Eco-
nômica Federal, operado-
ra do FGTS, 29.350 ações 
já chegaram à Justiça, em 
primeira instância. A ins-
tituição defende o reajuste 
atual e promete recorrer 

STF deve decidir 
sobre juros no FgTS

de qualquer decisão con-
trária à correção do saldo 
pela TR. Entre recursos e 
mais recursos, a confusão 
deve ser resolvida apenas 
no STF.

Recentemente, os tra-
balhadores obtiveram 
uma vitória inédita contra 
a Caixa em três ações na 
Justiça Federal do Paraná. 
O juiz de primeira instân-
cia aplicou a interpreta-
ção do Supremo e fixou o 
IPCA - Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo como 
parâmetro para o reajuste 
do fundo. A sentença foi 
promulgada no dia 15 de 
janeiro.

Divulgação

* José Valdez de Castro MouraVanguarda
litErária
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cIDADE

Maria Fernanda Munhoz
*** 

a população do lote-
amento Liberdade, em 
Moreira César, receberá a 
obra de uma creche para 
atender até 240 crianças, 
realizada pela parceria 
entre a Prefeitura de Pin-
damonhangaba e o Go-
verno Federal, por meio 
do Ministério da educa-
ção. a creche será cons-
truída na avenida das or-
quídeas.

Segundo informações 
do departamento de 
Contratos e Convênios 
da Prefeitura, a unidade 

será edificada com verba 
do programa PaC 2, por 
meio do Fnde – Fundo 
nacional de desenvol-
vimento da educação – 
com investimento final de 
r$ 1.615.891,43 incluindo 
a contrapartida da Prefei-
tura.

de acordo com o con-
vênio firmado, a previsão 
de término da creche é 
dezembro de 2014.

a Secretaria de obras 
da Prefeitura informou 
que o projeto contempla 
seis salas com banheiro, 
sanitários masculinos, fe-
mininos e adaptados para 

pessoas com deficiência, 
salas de leitura, informá-
tica, técnica, de professo-
res, de diretor, almoxari-
fado, recepção, secretaria, 
estacionamento, cozinha, 
dispensa, vestiário para 
funcionários, lavanderia, 
refeitório, pátio cober-
to com palco, área para 
playground e jardim.

de acordo com infor-
mações da Secretaria de 
educação, além da cre-
che, será instalada mais 
uma biblioteca pública 
municipal no novo pré-
dio, para atender a comu-
nidade da região.

Profissionais da Prefeitura 
trabalham no combate à dengue

Prefeitura e Governo Federal 
construirão creche no Liberdade

MarCoS ViníCio Cuba
***

Os profissionais da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba têm realizado 
um intenso trabalho no 
combate ao mosquito ae-
des aegypti. É preciso que 

a população contribua 
com as ações, principal-
mente recebendo os agen-
tes em sua casa.

a Vigilância epidemio-
lógica da Prefeitura de 
Pindamonhangaba regis-
trou em janeiro seis casos 

autóctones, cinco impor-
tados e descartou 62. É 
importante ficar atento, 
pois, caso contrário, os 
números estimados pelo 
Ministério da Saúde pode-
rão se confirmar. De acor-
do com o órgão, a cidade 
poderá registrar mais de 
20 mil notificações.

em menos de dez mi-
nutos é possível ter atitu-
des responsáveis, como 
verificar se há água para-
da em algum objeto no 
quintal, tampar a caixa 
d´água, colocar areia em 
vasos de plantas, trocar 
a água do animal de es-
timação, entre outras 
ações. a prevenção é a 
melhor forma de evitar a 
proliferação do mosquito 
da dengue.

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz
*** 

o processo de cons-
trução da ponte que liga 
os bairros Pasin e Manti-
queira, em Moreira César, 
está em andamento. a 
nova ponte terá fundações 
de concreto, piso de estru-
tura metálica e asfalto. o 
projeto para a obra já está 
em licitação.

durante a confecção do 
projeto, a equipe da Secre-
taria de obras realizou es-
tudos de todas as opções 

existentes, inclusive para 
reformar a antiga ponte 
existente no local, foram 
levantadas diversas alter-
nativas, como aduela de 
concreto e aproveitamento 
do tabuleiro antigo. Mas, 
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 de-
verá chegar à faixa de r$ 
500 mil.

a ponte terá 13,60m x 
9,27m, com pista asfaltada, 

calçada, iluminação, além 
de receber obras comple-
mentares para proteger sua 
cabeceira. Ao final da obra, 
a região ganhará nova sina-
lização viária.

aguardando a cons-
trução da nova ponte, a 
Secretaria de obras e a 
Subprefeitura de Moreira 
César fizeram uma pas-
sarela para pedestres, in-
terligando os dois bairros. 
o acesso entre os bairros, 
para os veículos, é feito 
pela SP-62.

Processo de construção da 
ponte Pasin-Mantiqueira 
está em andamento

Atualmente, passarela para pedestres interliga os bairros

divulgação dCC

divulgação dCC

Maria Fernanda Munhoz
***

Uma parceria entre a 
Secretaria de Educação, 
Cultura e Turismo da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba e a rede CineFlix le-
vará as crianças da Rede 
Municipal ao cinema. A 
cada mês, uma escola par-
ticipará da sessão, gratui-
tamente.

A primeira escola a par-
ticipar será a “João Cesá-
rio”, do Feital, no dia 24 
de fevereiro. De 60 a 100 

crianças terão o cinema 
todinho para elas. O filme 
a ser exibido será confir-
mado na semana da ses-
são, já que a programa-
ção é alterada todas as 
sextas-feiras.

Para a Secretaria de 
Educação, essa iniciativa 
é positiva, pois dá opor-
tunidade às crianças de 
terem contato com o cine-
ma. “Acreditamos que essa 
parceria será muito válida 
tanto para as crianças que 
nunca tiveram condições 

de participar de uma ses-
são de cinema, com todo 
o ambiente que favorece o 
envolvimento com o filme, 
como para as outras crian-
ças, que terão uma experi-
ência peculiar assistindo a 
um filme na companhia dos 
amigos da escola”, analisou 
o diretor pedagógico da se-
cretaria.

A intenção da secretaria 
é, a cada mês, levar uma 
escola diferente, para que 
tenham chance de partici-
par do projeto. 

Parceria levará crianças da 
Rede Municipal ao cinema

Célia Lima

Projeto da unidade que poderá atender até 240 alunos, principalmente da região do Liberdade. Obras devem ser concluídas até dezembro deste ano

Espaço terá cores que propiciam ambiente agradavel às crianças

Intenção é eliminar focos do mosquito da dengue
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br
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gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Vereador 
Janio Lerario

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Durante a 1ª Sessão de 
Câmara, realizada no dia 27 
de janeiro de 2014, o vere-
ador Janio Ardito Lerário 
(PSDB ) apresentou Moção 
de Congratulação ao prefeito 
Vito  Ardito, aprovada por 
unanimidade.

Na oportunidade, o Verea-
dor parabenizou o Sr. Prefeito 
por ter sido eleito por aclama-
ção, para ocupar o cargo de 
Presidente do CODIVAP (Con-
sórcio de Desenvolvimento 
Integrado do Vale do Paraíba). 
A solenidade aconteceu em 
Pindamonhangaba, no último 
dia 24, no Colonial Plaza Hotel 
e contou com a presença de 30 

Vereador Janio parabeniza 
Prefeito Municipal por
mais uma vitória

Vito Ardito foi eleito 
Presidente do CodiVAP no Ano de 2014

prefeitos da região. 
Para o vereador, essa elei-

ção é muito importante, uma 
vez que o Sr. Vito Ardito irá co-
mandar o CODIVAP durante o 
ano de 2014. “Com certeza irá 
fazer um bom trabalho e estará 
pronto para ajudar todos que 
o apoiaram”. “Nossa cidade 
tem muito a ganhar com mais 
esta vitória do nosso Prefeito”, 
destacou Janio Lerario. 

O CODIVAP existe desde 
1970 e realiza reuniões ordiná-
rias nas últimas sextas-feiras 
de cada mês; as pautas são 
definidas sempre de acordo 
com as principais necessida-
des regionais. 

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

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) reitera à ad-
ministração municipal a re-
alização de estudos visando 
dotar o Bosque da Princesa 
de mais incentivos turísti-
cos. A ideia do vereador é 
que seja criado na “ilha” do 
bosque um mini zoológico, 
com acesso por um teleférico 
e uma passarela ligando o 
Bosque da Princesa ao zo-
ológico, na ilha.

Outra sugestão do ve-
reador é a construção de 
uma plataforma, visando a 
terceirização de passeios de 
lanchas e chalanas ao longo 
do Rio Paraíba. O vereador 
também pede a criação da Casa 
da Cultura no bosque, com 
instalação de barracas para os 
artesãos de nossa cidade expo-
rem e venderem seus trabalhos 
aos turistas que visitam o Bos-
que da Princesa “Precisamos 
incrementar mais o turismo em 
Pindamonhangaba. Temos um 
trecho do rio que outrora foi 
muito utilizado e agora está 
parado, precisamos reativar 
este tipo de turismo em nossa 
cidade”, destaca o vereador 
Felipe César – FC.

Cursos técnicos
a distância
O vereador Felipe César 

- FC reitera ao Governo Fe-
deral, através do Ministério 
da Educação e ao Governo do 
Estado, através da Secretaria de 
Educação, a possibilidade de 
instalação de cursos técnicos 
à distância, em diversas áreas 
para beneficiar principalmente 
os jovens e trabalhadores que 
não tem tempo suficiente de fre-
quentar as aulas diariamente.

De acordo com o vereador, 
esta iniciativa se faz necessária 

Felipe César – FC quer 
turismo no Bosque com mini 
zoológico e lanchas no Paraíba

para dar condições aos jovens 
e aos trabalhadores em geral, 
sobretudo os mais carentes, de 
ter acesso à formação técnica 
de forma gratuita. 

Publicação dos
inscritos nos 
Programas de Habitação 
O vereador Felipe César 

– FC apresentou um Projeto 
de Lei que torna obrigatória 
a divulgação de listagens dos 
munícipes que aguardam por 
atendimento nos programas 
habitacionais do município. 
O vereador quer, de forma 
transparente, que o Executivo 
divulgue na internet e em lista-
gens oficiais, os munícipes que 
aguardam por atendimento nos 
programas habitacionais, com 
número e data de inscrição, a 
relação dos atendidos, com data 
e indicação do programa que 
foi beneficiado, além de todos 
os critérios para cadastramento 
e atendimento, devendo a cada 
mês tornar pública a quantidade 
de inscritos e os atendidos, 
bem como a movimentação 
dos números de inscrição das 
listagens. 

Vereador FeL ipe César - FC

Vereador Magrão está 
preocupado com segurança de 
adolescentes durante o Carnaval

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Carlos Edu-
ardo de Moura – Magrão 
(PPS) conseguiu a apro-
vação do requerimento nº 
81/2014 na sessão do dia 27, 
segunda-feira, solicitando à 
Prefeitura, ao Conselho Tu-
telar, ao Comando da Polícia 
Militar e ao Coordenador de 
Eventos do município provi-
dências quanto a segurança 
dos adolescentes durante as 
festividades do Carnaval. 
Segundo informações, no 
Carnaval do ano passado, os 
adolescentes ficaram livres 
para uso de álcool e drogas 
ao ponto de ficarem largados 
e inconscientes nas calçadas 
e becos da cidade. Muitos 
desses adolescentes foram 
conduzidos desacordados ao 
Pronto Socorro pela equipe de 
Saúde de plantão, não sendo 

possível dar conta de todos 
os casos, dado a quantidade 
de jovens que estavam pas-
sando mal.

“Estou requerendo provi-
dências aos órgãos competen-
tes com a finalidade de garantir 
a saúde e a integridade física 
desses adolescentes e jovens. 
Também vou encaminhar 
requerimento à Prefeitura, 
reivindicando ampla divulga-
ção na mídia, da proibição da 
venda de bebidas alcoólicas 
para menores de 18 anos”, 
disse o vereador Magrão. 

Este ano, em Moreira Cé-
sar, acontecerá o Pré-carnaval 
previsto para o dia 22 de fe-
vereiro (sábado) e o vereador 
Magrão solicita aos órgãos 
competentes uma atenção 
especial para que a segurança 
dos foliões seja garantida.

Vereador Magrão quer proVidênCias para garantir a 
saúde dos adoLesCentes e JoVens no que diz respeito 
a proibição da Venda de bebidas aLCoóLiCas para 
Menores de 18 anos

Professor Eric consegue bolsas 
de estudos de 50% para servidores 
públicos na Faculdade Anhanguera

Vereador proFessor eriC esteVe reunido CoM a diretora da FaCuLdade anhanguera, 
proFessora ana tereza ratti oLiVeira rosa

Preocupado com a qualifica-
ção profissional e a educação de 
nível superior para os moradores 
de Pindamonhangaba, o Vereador 
Professor Eric (PR) esteve em 
reunião com a diretora da Fa-
culdade Anhanguera, Professora 
Ana Tereza Ratti Oliveira Rosa. 
Durante a reunião, o vereador e 
a diretora chegaram a um acordo 
que oferecerá oportunidades para 
a nossa população, com o estabe-
lecimento de bolsas de estudos 
que darão de 50% de desconto nas 
mensalidades para funcionários 
públicos municipais, estaduais 
ou federais. Os cursos presenciais 
são: Administração, Ciências 
Contábeis, Geografia - licenciatura, 
História - licenciatura, Letras - li-
cenciatura em língua portuguesa e 
língua inglesa, Letras - português e 
inglês, Matemática - licenciatura, 
Pedagogia - licenciatura e Supe-
rior de Tecnologia em Logística, 
além de cursos semipresenciais e 
uma grande variedade de cursos 
à distância (EAD). “É uma ótima 
oportunidade de qualificação pro-
fissional, uma vez que, nossa cidade 
vem recebendo muitos investidores 
e indústrias, abrindo muitas opor-
tunidades de emprego. Agradeço 
a sensibilidade da Professora Ana 
Tereza, por conceder este beneficio 
aos estudantes de nossa cidade”, 
conclui o Professor Eric.

Professor Eric agradece 
ao governador pelo 
atendimento 
O vereador Professor Eric agra-

dece ao governador do Estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, por atender 
ao requerimento n.º 1512/2013, onde 
solicitou estudos para anexação de 
um  prédio do DAEE (Departamento 
de Água e Esgoto) à Unidade da 
FATEC (Faculdade de Tecnologia) 
de Pindamonhangaba, localizada no 
Distrito de Moreira César. O proces-
so da doação da área do DAEE está 
em andamento e o vereador recebeu 
a informação diretamente do Palácio 
dos Bandeirantes de que, na próxima 
semana, haverá medição da área a ser 
doada à FATEC. “Em conversa com 
a a diretora da FATEC, Professora 
Doutora Cristina de Carvalho Ares 
Elisei, ano passado, tomei conheci-
mento da importância da anexação 
de um galpão e parte de área que 
pertence ao DAEE para melhorar a 
infraestrutura da FATEC. Não medi 
esforços nessa batalha, pois sou apai-
xonado pela educação. Fiquei muito 
feliz ao receber esta notícia, pois é 
mais um ganho para a população 
de Pindamonhangaba. A anexação 
do novo prédio permitirá a amplia-
ção da FATEC, garantindo melhor 
qualidade dos cursos oferecidos, 
formando profissionais melhores 
e mais qualificados”, finaliza o 
Professor Eric.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Vereador toninho da FarMáCia

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) esta solici-
tando à Administração Muni-
cipal mais agilidade na entrega 
de uniformes e EPIs (equipa-
mento de proteção individu-
al) aos servidores públicos, 
principalmente os lotados no 

Toninho da Farmácia 
solicita entrega de uniformes 
aos funcionários da prefeitura

destaca. O vereador também 
solicita a Administração Mu-
nicipal que comece a discutir 
com o sindicato e com os servi-
dores, o aumento da categoria, 
para que com isso possamos 
chegar a um consenso sobre o 
reajuste salarial que será con-
cedido a todos os servidores.

Posto de
Entulhos do Bosque
O vereador Toninho da 

Farmácia solicita com urgên-
cia o fechamento imediato do 
Posto de Entulhos localizado 
ao lado do Campo do Estrela 
no bairro do Bosque. Esta 
solicitação foi feita, pois dia-
riamente vários caminhões 
pesados passam pelas ruas 
deste bairro para ter acesso 
ao “lixão”, fato este que 
acaba destruindo o asfalto 
das ruas do bairro, trinca 
nas paredes das residências 
e árvores danificadas devido 
a altura das caçambas destes 
caminhões, comprometendo 
assim a qualidade de vida dos 
moradores. “Mesmo com 
as placas colocadas nos 
postes indicando os dias 
permitidos para o depósito 
de entulho, muitos cami-
nhoneiros não respeitam, 
prejudicando os moradores 
das proximidades. Por isso 
a melhor solução para este 
problema é o fechamento do 
atual Posto de Resíduos do 
Bosque, e a mudança para 
outro bairro distante, aonde 
possa evitar prejuízos a po-
pulação”, destaca Toninho 
da Farmácia.

Departamento de Obras. O ve-
reador tem recebido diversas 
reclamações de servidores que 
relatam a demora na entrega 
de uniformes, obrigando-os a 
trabalharem sem a vestimenta 
adequada. Em relação aos 
EPIs, é de suma importância a 
Administração fornecer estes 
equipamentos pois propor-
cionam maior segurança aos 
empregados.

“Tenho recebido recla-
mações de funcionários, 
principalmente do DSM, que 
estão trabalhando sob este sol 
escaldante, sem os uniformes 
adequados, chapéu e outros 
equipamentos de segurança 
necessários para o bom de-
sempenho de suas atividades”, 

Cal agradece deputado 
Arnaldo Faria de Sá por 
emenda parlamentar

reCursos serão utilizAdos PArA
ComPrA de Piso e reVitAlizAção dA

PrAçA monsenhor mArCondes

proJeto exeCutiVo preVê CoLoCação de noVo piso na praça Monsenhor MarCondes; CaL 
agradeCe ao deputado arnaLdo Faria de sá

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador José Carlos 
Gomes - Cal (PTB) está agra-
decendo ao deputado federal 
Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
por ter, mais uma vez, envia-
do uma emenda parlamentar 
para Pindamonhangaba. Os 
recursos da emenda serão 
destinados para a compra de 
piso e revitalização da Praça 
Monsenhor Marcondes.

O valor repassado por 
conta do Orçamento Geral 
da União - OGU -  núme-
ro 792392/2013 é de R$ 
243.750,00 (duzentos e qua-
renta e três mil, setecentos e 
cinquenta reais) e a Prefeitura, 
a título de contrapartida, entra 
com o valor de R$ 26.266,92 
(vinte e seis mil, duzentos e 
sessenta e seis reais e noventa 
e dois centavos).

O vereador Cal salienta 
ainda que “a participação 
do deputado federal Arnaldo 
Faria de Sá (PTB), que tem 

um carinho especial pela 
nossa cidade, tem sido muito 
relevante, desde a constru-
ção do viaduto do bairro das 
Campinas, a sua participação 
constante na Rádio Princesa 
informando a população das 
decisões tomadas no Con-
gresso Nacional até as várias 
Emendas Parlamentares que 
possibilitaram a construção 
da quadra do Mantiqueira, 
a construção da quadra da 
Escola do “Seu Juquinha”, no 
bairro Liberdade, o calçamen-
to do pátio do Parque da Ci-
dade e outras ações que estão 
ajudando Pindamonhangaba.

O vereador Cal pede, ain-
da, ao prefeito Vito Ardito, a 
ACIP e o SINCOMÉRCIO 
que estudem a possibilidade 
junto aos comerciantes do 
centro da cidade, para que seja 
revitalizada todas as calçadas 
da região, embelezando e 
valorizando este local.
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2013 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 184/2013 de “Aquisição de medicamentos para 
programa de saúde mental e CAPS”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com 
validade de 12 meses, assinada em 14/11/13: 

 
ATA nº 094/2013 Empresa: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 CA 
ácido valproico (valproato de sódio) 500mg 
capsulas ou comprimido revestido (port 344/98) 

BIOLAB 
SANUS 0,435 144.000 

ATA nº 095/2013 Empresa: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

12 CP 
carbonato de lítio 300 mg comprimidos (Port. 
344/98) HIPOLABOR 0,103 100.000 

48 CA 
tramadol 50 mg comprimidos ou capsulas (port 
344/98) HIPOLABOR 0,123 160.000 

ATA nº 096/2013 Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

06 CP amitripilina 25 mg comprimidos (port. 344/98) AMYTRIL 
CRISTÁLIA 

0,053 390.000 

07 CP biperideno 2 mg comprimidos (port. 344/98) CINETOL 
CRISTÁLIA 

0,12 112.000 

10 CP carbamazepina 200 mg comprimidos (port. 344/98) TEGRETARD 
CRISTÁLIA 

0,09 390.000 

18 CP clorpromazina 100 mg comprimidos (port. 344/98) LONGACTIL 
CRISTÁLIA 

0,13 90.000 

20 CP codeína 30 mg comprimidos (port. 344/98) CODEIN 
CRISTÁLIA 

0,54 38.000 

24 CP fenobarbital 100 mg comprimidos (port. 344/98) FENOCRIS 
CRISTÁLIA 

0,05 216.000 

25 FR fenobarbital 40mg/ml solução oral frasco com 20ml 
(port. 344/98) 

FENOCRIS 
CRISTÁLIA 

2,10 640 

28 CP haloperidol 1 mg comprimidos (port. 344/98) HALO CRISTÁLIA 0,08 24.000 

29 FR haloperidol 2 mg/ml solução oral frasco conta-gotas 
com 20 ml (port. 344/98) 

HALO CRISTÁLIA 2,00 400 

33 CP levomepromazina 100 mg comprimidos (port. 
344/98) 

LEVOZINE 
CRISTÁLIA 

0,20 40.000 

35 FR levomepromazina 40 mg/ml solução oral frasco 
conta-gotas com 20ml (port. 344/98) 

LEVOZINE 
CRISTÁLIA 

6,5 1.120 

37 CP nitrazepam 5 mg comprimidos (port. 344/98) 
 

NITRAPAN 
CRISTÁLIA 

0,095 24.000 

ATA nº 097/2013 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

04 CA ácido valproico 250mg capsulas (port 344/98) BIOLAB 0,184 100.000 

05 CP alprazolam 1 mg comprimidos (port. 344/98) EUROFARMA 0,086 72.000 

09 CP bupropiona, cloridrato 150mg cp (port. 344/98) EUROFARMA 0,89 24.000 

17 CP clonazepam 2 mg comprimidos (port 344/98) EUROFARMA 0,063 376.000 

26 CA fluoxetina 20mg capsulas ou comprimidos (port 
344/98) 

TEUTO 0,056 650.000 

41 CP paroxetina 20mg comprimido (port 344/98) EUROFARMA 0,178 48.000 

47 CP topiramato 100 mg comprimidos (port 344/98) EUROFARMA 0,89 24.000 

ATA nº 098/2013 Empresa: PORTAL LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 CP ácido valproico (valproato de sódio) 500mg 
comprimido revestido de liberação prolongada (port. 
344/98) 

TORRRENT 
PHARMACEUTI

CALS 

0,45 144.000 

39 CP oxcarbazepina 300 mg comprimidos (port 344/98) TORRRENT 
PHARMACEUTI

CALS 

0,2170 104.000 

 

45 CP risperidona 3 mg comprimido (port 344/98) 
 

TORRRENT 
PHARMACEUTI

CALS 

0,1393 40.000 

46 CP sertralina, cloridrato 50 mg comprimidos revestidos 
(port 344/98) 
 

TORRRENT 
PHARMACEUTI

CALS 

0,095 360.000 

49 CA venlafaxina 75 mg capsulas de liberação controlada 
(port 344/98) 
 

TORRRENT 
PHARMACEUTI

CALS 

0,288 45.000 

 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Estado de São Paulo

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDAMONHANGABA
CONVOCAÇÃO PARA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2014

Ficam os Senhores Conselheiros e Senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados à 
comparecer à 1ª Reunião ExtraOrdinária do COMUS, no dia e local abaixo com a seguinte Pauta:
Data: 12/02/2014 
Local: CEM - Centro de Especialidades Médicas, rua Frederico Machado, 179 - Centro
Horário: 1ª Chamada 18 h e 2ª Chamada 18:30h
Pauta Única: Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2013.

José fernandes
Presidente

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2013 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 186/2013 de “Aquisição de medicamentos para 
especialidades”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, 
assinada em 25/11/13: 

 
ATA nº 111/2013 Empresa: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

12 CX 

cianocobalamina (vit B12) 1.000 mcg amp 
1 ml e mononitrato tiamina (vit B1) 
100mg + cloridrato de piridoxina (vit B6) 
10 

MERCK 5,98 600 

13 CX 

cianocobalamina (vit B12) 5.000mcg 
ampola 1ml e mononitrato tiamina (vit 
B1) 100mg + cloridrato de piridoxina (vit 
B6) 100 mg em ampola de 1ml solução 
injetável caixa com 6 ampolas (3 ampolas 
de cada) 

MERCK 7,60 960 

25 FR 
dimetilpolisiloxane solução oftálmica 
estéril frasco com 10 ml OPHTHALMOS 25,50 640 

45 CP oxibutinina 5 mg comprimidos APSEN 0,53 32.000 
ATA nº 112/2013 Empresa: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

21 DR complexo B – contendo dosagens entre 
:tiamina (B1) 5-30 mg + riboflavina (B2) 
1-15mg + nicotinamida (B3) 10-50 mg + 
pantotenato de cálcio (B5) 2-25mg + 
piridoxina (B6) 1-10 mg por drágea ou 
comprimido 

BELFAR 0,046 128.000 

23 CP diltiazem, cloridrato 60 mg comprimidos NOVA 
QUÍMICA 

0,100 72.000 

24 CP diltiazem, cloridrato 30 mg comprimido NOVA 
QUÍMICA 

0,055 88.000 

41 CP nimesulida 100 mg comprimidos CIMED 0,04 600.000 

ATA nº 113/2013 Empresa: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

10 FR cetotifeno, fumarato 0,2 mg/ml solução oral 
frasco 120 ml + copo ou seringa dosadora 

HIPOLABOR 2,47 7.200 

ATA nº 114/2013 Empresa: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

50 CX salmeterol xinafoato 25mg + fluticasona 
125 mg spray com 120 doses 

GLAXO 61,38 720 

51 CX salmeterol, xinafoato 50mg + fluticasona, 
propionato 250 mg strips com 60 doses 

GLAXO 61,38 500 

ATA nº 115/2013 Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

 
18 CP cloroquina, difosfato 250 mg comprimidos CRISTÁLIA 0,36 32.000 

19 TB colagenase 0,6ui + cloranfenicol 0,01g por 
grama pomada tubo com 30 g. 

CRISTÁLIA 8,10 5.200 

ATA nº 116/2013 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

04 FR ácidos graxos essenciais + vit A + vit E + 
lecitina soja loção frasco 200 ml MOPH 6,30 1.760 

15 CP cilostazol 50 mg comprimido EUROFARMA 0,168 320.000 

22 FR dextrano 70 1mg + hipromelose 3 mg por 
ml solução oftálmica frasco com 15 ml LATINOFARMA 9,98 2.200 

28 CP espironolactona 50 mg comprimidos EUROFARMA 0,215 80.000 

35 CP levofloxacina 500 mg comprimido revestido EUROFARMA 0,646 11.200 

39 CP montelucaste 4 mg comprimido EUROFARMA 1,15 30.000 

43 CP nimodipina 30 mg comprimido  NEOQUÍMICA 0,139 65.000 
ATA nº 117/2013 Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

08 CX budesonida 200 mcg capsulas p/ inalação 
caixa c/ 60 caps + inalador 

BIOSSINTÉTIC
A 

17,22 1.300 

14 CP ciclobenzaprina, Cloridrato 10 mg 
comprimidos 

ACHÉ 0,08 20.000 

26 CP diosmina 450 mg + hesperidina 50 mg por 
comprimido 

SERVIER 0,235 480.000 

30 CP flunarizina 10 mg comprimidos ACHÉ 0,06 104.000 

31 CX formoterol 12mcg + budesonida 400 mcg 
capsulas p/ inalação caixa c/ 60 doses + 
inalador 

BIOSINTÉTICA 41,00 1.440 

32 CA formoterol, fumarato 12 mcg/dose capsulas 
com pó para inalação + aplicador 

BIOSINTÉTICA 0,36 60.000 

33 CA glicosamina, sulfato 500mg + condroitina, 
sulfato 400 mg por capsula 

ACHÉ 1,10 48.000 

38 CP montelucaste 10 mg comprimido ACHÉ 0,54 12.000 

48 FR retinol (vitamina a) 50.000 ui/ml + 
colecalciferol 10.000 ui/ml frasco conta 
gotas com 10 ml 

TAKEDA 4,92 7.200 

ATA nº 118/2013 Empresa: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

17 CP clopidogrel 75 mg comprimido SANDOZ 0,2972 56.000 

ATA nº 119/2013 Empresa: PORTAL LTDA 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

 
MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO ANUAL 

07 FR bromoprida 4 mg/ml gotas pediátricas 
frasco 20 ml 

MARIOL 0,795 12.000 

27 FR domperidona 1 mg/ml suspensão oral 
frasco 100 ml + pipeta dosadora 

UCI FARMA 9,78 720 

 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Estado de São Paulo

40 FR moxifloxacino, cloridrato 5 mg/ml 
suspensão oftálmica frasco com 5 ml 

ALCON 19,50 1.050 

44 CP norfloxacino 400 mg comprimido revestido MEDQUÍMICA 0,133 62.000 

46 CP pentoxifilina 400 mg comprimidos EMS  S/A 0,306 50.000 

49 TB retinol 5000 ui + colecalciferol 900 ui + 
oxido de zinco 150 mg por grama de 
pomada, bisnaga com 45 g 

VITAPAN 1,989 15.000 

ATA nº 120/2013 Empresa: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

 
MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO ANUAL 

01 EN acetilcisteina 200 mg granulado envelope 5 
g. 

PRATI 
DONADUZZI 

0,35 12.000 

05 CP atenolol 25 mg comprimido  PRATI 
DONADUZZI 

0,0242 400.000 

09 CP cetoconazol 200 mg comprimido PRATI 
DONADUZZI 

0,08 16.000 

29 FR fenoterol, bromidrato 5mg/ml frasco com 
20 ml 

PRATI 
DONADUZZI 

1,45 640 

 

18 CP cloroquina, difosfato 250 mg comprimidos CRISTÁLIA 0,36 32.000 

19 TB colagenase 0,6ui + cloranfenicol 0,01g por 
grama pomada tubo com 30 g. 

CRISTÁLIA 8,10 5.200 

ATA nº 116/2013 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

04 FR ácidos graxos essenciais + vit A + vit E + 
lecitina soja loção frasco 200 ml MOPH 6,30 1.760 

15 CP cilostazol 50 mg comprimido EUROFARMA 0,168 320.000 

22 FR dextrano 70 1mg + hipromelose 3 mg por 
ml solução oftálmica frasco com 15 ml LATINOFARMA 9,98 2.200 

28 CP espironolactona 50 mg comprimidos EUROFARMA 0,215 80.000 

35 CP levofloxacina 500 mg comprimido revestido EUROFARMA 0,646 11.200 

39 CP montelucaste 4 mg comprimido EUROFARMA 1,15 30.000 

43 CP nimodipina 30 mg comprimido  NEOQUÍMICA 0,139 65.000 
ATA nº 117/2013 Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

08 CX budesonida 200 mcg capsulas p/ inalação 
caixa c/ 60 caps + inalador 

BIOSSINTÉTIC
A 

17,22 1.300 

14 CP ciclobenzaprina, Cloridrato 10 mg 
comprimidos 

ACHÉ 0,08 20.000 

26 CP diosmina 450 mg + hesperidina 50 mg por 
comprimido 

SERVIER 0,235 480.000 

30 CP flunarizina 10 mg comprimidos ACHÉ 0,06 104.000 

31 CX formoterol 12mcg + budesonida 400 mcg 
capsulas p/ inalação caixa c/ 60 doses + 
inalador 

BIOSINTÉTICA 41,00 1.440 

32 CA formoterol, fumarato 12 mcg/dose capsulas 
com pó para inalação + aplicador 

BIOSINTÉTICA 0,36 60.000 

33 CA glicosamina, sulfato 500mg + condroitina, 
sulfato 400 mg por capsula 

ACHÉ 1,10 48.000 

38 CP montelucaste 10 mg comprimido ACHÉ 0,54 12.000 

48 FR retinol (vitamina a) 50.000 ui/ml + 
colecalciferol 10.000 ui/ml frasco conta 
gotas com 10 ml 

TAKEDA 4,92 7.200 

ATA nº 118/2013 Empresa: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

17 CP clopidogrel 75 mg comprimido SANDOZ 0,2972 56.000 

ATA nº 119/2013 Empresa: PORTAL LTDA 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

 
MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO ANUAL 

07 FR bromoprida 4 mg/ml gotas pediátricas 
frasco 20 ml 

MARIOL 0,795 12.000 

27 FR domperidona 1 mg/ml suspensão oral 
frasco 100 ml + pipeta dosadora 

UCI FARMA 9,78 720 

 

AnA CAmilA CAmpos
***

Em 2014 a Apae - Asso-
ciação de pais e Amigos dos 
Excepcionais – unidade de 
pindamonhangaba comple-
ta 44 anos de história. Com 
243 alunos e um quadro de 
66 funcionários, a institui-
ção se esforça para, a cada 
dia, proporcionar o melhor 
a quem é atendido. 

o ano de 2013 foi um ano 
repleto de desafios para to-
das as unidades do Brasil e, 
em pinda, não foi diferente. 
Com a proposta apresenta-
da ao senado (denominada 
meta 4), cujo texto apresen-
tava uma expectativa que 
fragilizaria entidades como 
a Apae,  a indicação sugeria 
que os pais matriculassem 
seus filhos em escolas de 
ensino regular. Entretanto, 
a necessidade de institui-
ções que desenvolvem os 
trabalhos especializados foi 
reconhecida e a proposta, 
rejeitada. 

A presidente da Apae 
pindamonhangaba, maria 
Giovana do Amaral, come-
morou a decisão, pois ela 

apae Pinda: a transparência que conquista
reforça que a instituição 
prepara as crianças para a 
inclusão, o que é fruto de um 
trabalho antigo e integrado, 
envolvendo professores e 
funcionários especializados.

sobre o balanço do ano 
de 2013, ela o define em 
uma palavra: superação. 
“Apesar de todas as dificul-
dades, foi um ano com sal-
do positivo. Aprendemos a 
nos superar todos os dias 
com os alunos e, em 2014, 
queremos melhorar o que 
já fazemos e implantar no-
vas oportunidades”, destaca 
Giovana.

Uma das preocupações 
da instituição é esclarecer 
que a Apae é um órgão que 
atende, preferencialmente, 
pessoas com deficiências 
intelectuais. Consequente-
mente, pessoas que além 
dessa dificuldade apresen-
tam deficiências físicas, 
também são atendidas.

“por isso é importante 
que todos conheçam nosso 
trabalho. não somos uma 
organização como a AACD, 
que cuida de pessoas com 
deficiência física, mas sim, 

de pessoas cuja principal 
prioridade é a deficiência 
intelectual”, esclarece.
Feapaes - São Paulo pela 
igualdade de direitos

Giovana também ressal-
tou a importância do Gover-
no do Estado ter assinado 
no início de janeiro o decre-
to 60.075, que estabelece 
as diretrizes e metas para a 
implantação do programa 
estadual de atendimento à 

pessoa com deficiência in-
telectual, cujo nome é pro-
grama são paulo pela igual-
dade de Direitos da pessoa 
com Deficiência Intelectual. 
o programa visa o reconhe-
cimento do indivíduo com 
deficiência como sujeito de 
direitos, buscando a garan-
tia de igualdade e de oportu-
nidade às pessoas com defi-
ciência intelectual, além de 
articulação e integração de 

programas e serviços efeti-
vos na busca pela qualidade 
de vida desse público.

“será um ano intensivo 
voltado para a deficiência in-
telectual, o que vai fortalecer 
nosso segmento”, afirma. Ela 
completa dizendo que todas 
as secretarias do Governo es-
tarão envolvidas com o proje-
to, embora o enfoque maior 
dessa área seja Assistência 
social, Educação e saúde.

Transparência
para começar o ano com 

total ânimo, a Apae vai pro-
mover a tradicional Festa 
de Carnaval. será uma se-
mana inteira de atividades 
que vão desde o desenvol-
vimento da decoração até 
a confecção de fantasias 
para os alunos, que vai cul-
minar com uma atividade 
na sexta-feira que antece-
de ao feriado prolongado. 

para essa realização, a ins-
tituição conta com a colabo-
ração da iniciativa privada e 
de pessoas que queiram aju-
dar, pois a verba da Assistên-
cia social é liberada somente 
em março, o que exige um 
planejamento minucioso dos 
gastos até esse retorno.

Giovana salienta que a 
doação é feita por meio do 
telemarketing da Apae e faz 
questão de mencionar que 
quem desejar doar, recebe-
rá um boleto em casa já com 
o valor que se disponibilizou 
a oferecer, ou seja, não há 
pressão e nem como haver 
distorção no valor, pois as 
doações são pré-agendadas 
com recibo.

Além disso, todas as pes-
soas que contribuem com a 
Apae são convidadas a co-
nhecer o trabalho de perto, 
pois, segundo a presidente, 
“a transparência é que con-
quista”.

Quem desejar fazer uma 
doação, pode entrar em con-
tato pelo telefone 3645-1677 
e falar com as atendentes.

 Presidente da Feapaes-SP, Dr. Marco Ubiali e Maria Giovana do Amaral

Divulgação
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Tribuna do Norte
cidade

ações 
sociais da 
gerdau 
beneficiam 
23 pessoas 
em Pinda

Anhanguera oferece curso gratuito 
de ‘Letramento e Alfabetização’

PSF Imperial promove encontro do ‘Hiperdia’

A Faculdade Anhan-
guera de Pindamonhanga-
ba oferece, nesta semana, 
curso gratuito de ‘Letra-
mento e Alfabetização’,  
com o intuito de colaborar 
com o aprimoramento dos 
professores que atuam no 
processo de alfabetização. 
As atividades acontecem 
até sexta-feira (7), das 
19h30 às 22h30.

“A ação visa oferecer, 
aos professores da região, 
uma reciclagem sobre as 
novas metodologias do 
processo de alfabetiza-
ção”, comenta o coordena-
dor do polo de Pindamo-
nhangaba, Alfredo Pires. 

O curso tem carga ho-
rária de 30 horas, sendo 15 
horas presenciais e 15 ho-
ras de atividades práticas. 
Ao final, os participantes 
receberão certificado. 

Mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone (12) 3644-3300. A 
Anhanguera de Pindamo-
nhangaba fica localizada 
na av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 3.344 .

Curso, oferecido gratuitamente, pretende apresentar aos professores novos métodos de alfabetização

A unidade da 
Gerdau de Pinda-
monhangaba imple-
mentou 14 projetos 
sociais ao longo de 
2013, beneficiando 
23 mil pessoas de 
escolas e institui-
ções assistenciais do 
município. O núme-
ro total de atendi-
dos representa um 
crescimento de 10% 
em comparação com 
2012.

Para conduzir 
as ações sociais, a 
unidade contou com 
o envolvimento de 
474 colaboradores 
voluntários durante 
todo o ano. Direcio-
nados pelo Instituto 
Gerdau, responsá-
vel pelas políticas e 
diretrizes de respon-
sabilidade social da 
companhia, os pro-
jetos tiveram como 
foco as áreas da 
educação, qualidade 
em gestão e mobili-
zação solidária.

Na área educa-
cional, as ações 
contribuíram para a 
melhoria na gestão 
das instituições de 
ensino público e 
para a capacitação 
dos educadores. 
Já as iniciativas de 
mobilização solidá-
ria atenderam ne-
cessidades pontuais 
das entidades, por 
meio de parcerias 
estabelecidas entre 
os voluntários da 
Empresa e demais 
agentes da socie-
dade. 

Os projetos volta-
dos para a educação 
profissional des-
pertaram o espírito 
empreendedor nos 
jovens, estimulando 
o seu desenvolvi-
mento pessoal e 
proporcionando uma 
visão clara do mun-
do dos negócios.

MArcOS ViNíciO cuBA
* * *-

Os moradores do bairro Jardim im-
perial estão convidados a compa-
recer ao posto de saúde do bairro 

para participar das ações do grupo “Hi-
perdia”, programa do Governo Federal 
em parceria com a Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio da Secretaria de 
Saúde. Nesta quarta-feira (5), será pro-
movido o primeiro encontro do ano, a 
partir das 8 horas.

A hipertensão é uma doença silen-
ciosa e é preciso fazer acompanhamen-
to. Este trabalho é desenvolvido nas 
unidades básicas de saúde do municí-

pio e o cidadão que é hipertenso pode 
procurar a mais próxima de casa. Os pa-
cientes têm a oportunidade de receber 
informações para controlar a pressão 
arterial.

Ela pode ser hereditária, no entanto, 
há fatores de risco que podem desen-
cadear a doença, tais como: obesidade, 

consumo excessivo de sal e álcool, se-
dentarismo, tabagismo, estresse, entre 
outros.

Adotar hábitos saudáveis é uma das 
formas de se evitar problemas cardíacos. 
Muitos médicos recomendam, por exem-
plo, a caminhada aos hipertensos, uma 
atividade de leve impacto.

falta de 
sono pode 
provocar 
aumento 
de peso

Sáude

Dormir pouco aumenta o nível de cortisol, implicado no ganho de peso

MArcOS ViNíciO cuBA
* * *

Dormir faz bem à saúde 
e quem quer emagrecer 
deve ficar atento. A falta 

de sono pode aumentar o corti-
sol, que é um hormônio que con-
tribui no aumento de peso. Outro 
fator que prejudica o ser humano 
é o estresse, que também eleva o 
nível deste hormônio.

De acordo com o site www.
tuasaude.com, o cortisol possui 

várias funções no organismo. 
O excesso dele faz as glândulas 
suprarrenais trabalharem mais  
e isso provoca a retenção de lí-
quido e acúmulo de gordura.

Segundo as informações do 
Tua Saúde, outro efeito negati-
vo do cortisol é que ele ativa o 
sistema de recompensa do cére-
bro, que atua no controle e no 
gasto do acúmulo energético, 
no metabolismo de açúcares e 
gorduras. Se estimulado cons-

tantemente, como acontece no 
caso de estresse crônico, gera 
aumento de apetite e alterações 
que facilitam o armazenamento 
de gordura.

Para evitar o excesso de cor-
tisol existem orientações como: 
praticar atividades físicas re-
gularmente, ficar atento com 
o que está ingerindo, alimen-
tar-se de forma balanceada e 
equilibrada no café da manhã, 
pois neste período a produção 

de cortisol é mais acentuada, e 
uma das principais dicas é dor-
mir bem.

A nutricionista Mariana Gar-
din comenta que a falta de sono 
também está relacionada com a 
alteração nos níveis de cortisol, 
mas não é o único associado ao 
ganho de peso, pois existem dois 
hormônios muito importantes 
que são a leptina e a grelina. O 
cortisol está muito associado às 
situações de estresse.
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