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Coro da Osesp se apresenta na Matriz

‘João Martins 
de Almeida’ 
promove 
interação com 
comunidade

O Cisas – Centro Integrado de Saúde e Assistência Social de Moreira César – realiza 
hoje uma campanha de doação de sangue, em parceria com o Hemonúcleo de Taubaté. 
Os doadores podem comparecer ao Cisas, das 8 às 12 horas, e o tempo de coleta é de, no 
máximo, 20 minutos.

PA de Moreira 
César utiliza cores 
para facilitar 
atendimento

As pessoas que procuram 
atendimento no PA de Mo-
reira César são benefi ciadas 
com o novo sistema de vi-
sualização na recepção, que 
fornece informações sobre 
riscos à saúde com a utiliza-
ção de cores. O vermelho, por 
exemplo, signifi ca emergên-
cia; o laranja, casos urgentes; 
o azul, não urgente. 

O método é uma deter-
minação do programa ‘Hu-
maniza SUS’ do Ministério 
da Saúde, em parceira com 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

Sapopemba goleia Castolira e lidera

Depois do aquecimento 
com Festival de Marchi-
nhas, o ‘Carnaval Caia na 
Folia 2014’ de Pindamo-
nhangaba começou neste 
fi nal de semana. No sábado 
(22), o Bloco do Cupim agi-
tou foliões no Ipê II, antes 
da entrada do Barbosa, que 
arrastou uma multidão de 
pessoas pelas ruas do dis-
trito até a praça Santa Rita, 
no Vale das Acácias, onde 
a festa ainda contou com a 
banda Nota Samba.

Barbosa ‘abre’ carnaval da cidade

O ataque do Sapobem-
pa não sentiu as ausências 
do meia-atacante Chupa-
Cabra e do centroavante 
Feijão no jogo fora de casa 
contra o Castolira pela 
Copa Regional, no domin-
go (23). A equipe treinada 
por Vicente goleou o time 
de Pedrão Gordinho por 4 
a 1, com dois gols de Rafa-
el, um de Dudu e outro de 
João Lima; pelo Castolira, 
Diogo marcou.  

Campanha 
de combate à 
tuberculose 
segue até março

Acesso ao bairro 
das Campinas 
recebe guias 
e sarjetas

A área da alça de acesso 
do bairro das Campinas à ro-
dovia Presidente Dutra está 
ganhando guias e sarjetas e a 
passagem de tubos para gale-
ria de águas pluviais.
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Doação de Sangue em Moreira César

Odirley Pereira
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Liga promove 
Reunião do 
Conselho 
arbitral

A Liga Pindamonhangabense de 
Futebol promove hoje, às 19 horas, 
a reunião do Conselho Arbitral da 
Categoria Sênior 50. O encontro 
ocorrerá na sede da instituição e é 
aberto aos árbitros e representantes 
de clubes de Pindamonhangaba.

A quem acredita que a proporção dada 
às denúncias feitas em maio de 2013 
ao ex-técnico de computação da NSA 

(sigla para Agência Nacional de Segurança) – 
órgão vinculado CIA (que significa Agência 
Central de Inteligência), Edward Snowden, é 
exagerada. Mas o fato é que elas são preocu-
pantes e ainda haverá muito desdobramento 
do caso para as próximas décadas.

Entre os relatos de Snowden, há informa-
ções relevantes, como, por exemplo, a utili-
zação da internet e de programas de compu-
tadores, para captar dados e transmitir para 
uma central norte-americana, caracterizando 
espionagem política, empresarial e financeira. 
Em tese, basta conectar um computador à in-
ternet, ou ao Facebook, um celular ao What-
sapp ou usar e-mail, por exemplo, para a CIA 
ter acesso aos seus dados.

Assim, o alarde de Snowden pode render 
benefícios para o Brasil. Isso porque a presi-
dente Dilma Rousseff, depois de ficar alguns 
meses aparentemente irritada com o fato e até 
cancelar viagem aos Estados Unidos, aprovei-
tou a cúpula anual Brasil-União Europeia, on-
tem, para promover o projeto de construção de 
um cabo submarino de comunicações direta 
com a Europa, reduzindo assim a dependência 
brasileira em relação aos cabos norte-america-
nos.

O mais importante, neste caso, não é usar 
os cabos dos EUA, e sim ter a própria linha 
– o que seria um marco na história do Brasil 
– investir em infraestrutura – que o país faz 
muito pouco.

A presidente afirmou que está trabalhando 
na arquitetura financeira de uma ligação de 
fibra ótica que seria uma conexão cibernética 
direta entre Brasil e Europa para uma diver-
sificação das conexões que o país tem com o 
resto do mundo.

Atualmente, o único cabo entre Europa 
e Brasil é antigo e usado apenas para co-
municações de voz. Resta saber, agora, se 
o projeto vai vingar. De qualquer manei-
ra, a ideia é positiva.

Precisou de um empurrãozinho

ameaça de espionagem 
força governo a pensar 

em estrutura 

A doação de sangue é um ato de 
amor e solidariedade, e ainda sal-
va vidas. A cada doação é possível 
contribuir com pelo menos três 
pessoas que necessitem de sangue. 
O hemonúcleo de Taubaté promo-
ve hoje, em Pindamonhangaba, a 
coleta do material. Para contribuir 
com o banco de sangue basta ir ao 
Cisas, em Moreira César, das 8 às 
12 horas.

A médica Maria Cristina 
Campmany salienta que não há ne-
nhum efeito colateral ao doar san-
gue. Todos os maiores de 18 anos, 
com mais de 50 quilos e que não 
estejam fazendo uso de nenhuma 
medicação de uso contínuo podem 
ser doadores. As restrições são 
para hipertensos, diabéticos e para 
quem já teve hepatite.

De acordo com a médica, quan-
do a pessoa vai fazer doação, às 
vezes não sabe se tem alguma do-
ença. Assim, é feito teste no pró-
prio ato. Depois, a pessoa recebe-

Doação de sangue hoje no Cisas

rá informações se houve algum 
problema detectado e poderá se 
tratar. Ela também revela que, 
ao doar sangue, o voluntário vai 
beneficiar, no mínimo, outras 
três, porque o sangue tem três 
composições.

Quem trabalha pelo regime CLT 

e procura os postos de coleta para 
doação tem direito a um dia de fol-
ga, conforme previsto em lei. Os 
doadores recebem atestado.

O tempo para coleta pode variar 
de 15 a 20 minutos, pois depende 
do calibre da veia de cada cidadão 
solidário.

Cidade promove campanha 
de combate à tuberculose

Os moradores de Pindamo-
nhangaba podem aderir à cam-
panha de combate à tubercu-
lose, que segue até o dia 24 de 
março, quando é comemora-
do o Dia Mundial de Combate 
à doença. O trabalho que está 
sendo desenvolvido na cidade é 
a “Busca Ativa”. Os moradores 
podem procurar a unidade de 
saúde mais próxima de casa ou 
o Setor de Infectologia, instala-
do no Centro de Especialidades 
Médicas.

Todas as pessoas que estive-

rem com tosse há mais de duas 
semanas e também com perda 
de peso abrupta podem e devem 
participar da campanha, pois a 
tuberculose é uma doença que 
pode levar à morte.

Em 2013, a cidade registrou 
32 casos. Atualmente, há 12 pes-
soas contaminadas no município. 
Todos os pacientes recebem tra-
tamento adequado e são acompa-
nhadas por médico especialista. 
O tratamento dura seis meses e 
o paciente deve seguir à risca as 
orientações médicas.

Conselho Municipal 
de Educação terá 
assembleia

O Conselho Munici-
pal de Educação reali-
zará, nesta quarta-feira 
(26), assembleia prepa-
ratória para a eleição de 
sua nova diretoria. Será 
às 19 horas, na sede da 
Secretaria de Educação 
da Prefeitura. A assem-
bleia esclarecerá o que 
é o conselho, o papel 
do conselheiro e será 
aberta a todos os inte-
ressados no conselho e 
em se candidatar para 
a diretoria, entre pais 
de alunos, professores, 
funcionários, represen-
tantes do Executivo e 
alunos maiores de ida-
de.  

O Conselho é um 
órgão deliberativo e de 
acompanhamento da 
educação do municí-
pio, das redes munici-
pal, estadual e parti-
cular. Os conselheiros 
visitam as escolas, 
atendem a professores, 
pais de alunos e funcio-
nários, acompanhando 
a parte pedagógica e 
administrativa, além de 
acompanhar também 
o Fundeb – Fundo de 
Manutenção e Desen-
volvimento da Educa-
ção Básica.

A eleição será re-
alizada no dia 12 de 
março. 

entrega de 
alvarás 
para carnaval 
até sexta

Os vendedores ambulantes que 
vão trabalhar no Carnaval ‘Caia na 
Folia 2014’ devem retirar os alva-
rás na Prefeitura de Pindamonhan-
gaba até sexta-feira (28). Sem o do-
cumento é proibido comercializar 
qualquer tipo de produto.

Grupo de gestantes do 
Triângulo recebe orientações

A equipe do Posto de Saúde da 
Família do Triângulo realizou um 
encontro com gestantes do bairro, 
no dia 14 de fevereiro. As partici-
pantes receberam várias orienta-

ções sobre aleitamento materno e 
saúde bucal. Este grupo se reúne 
mensalmente na unidade de saúde 
para ouvir as explicações e esclare-
cer dúvidas.

iPTU 2014
on-line

As pessoas que não receberem 
o carnê do IPTU 2014 – Imposto 
Predial Territorial e Urbano - de 
Pindamonhangaba pelos Correios, 
devido à grave dos funcionários da 
instituição, podem obter a 2ª via 
do boleto pela internet. 

No site da Prefeitura www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br há um 
link chamado IPTU 2014. Basta cli-
ca no botão e digitar a sigla do imó-
vel e o CPF/CNPJ do proprietário.

O Centro de Convivência dos 
Idoso de Moreira Cesar promove na 
sexta-feira (28) um baile de carna-
val no Recinto São Vito, a partir das 
16 horas. O evento, que tem apoio 
da Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, tem entrada franca para pessoas 
com idade acima dos 50 anos. 

A animação será por conta da 
Banda Gold, que tocará marchinhas 
antigas, com serpentina e confetes. 
Além de não pagar ingresso, o fo-
lião ainda vai saborear um lanche, 
com direito a refrigerante e tam-
bém terá um carrinho de pipoca à 
disposição.

Carnaval de Salão com banda Gold em Moreira César

Divulgação

Arquivo TN
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Alça de acesso ao bairro das 
Campinas recebe guias e sarjetas

Maria Fernanda Munhoz
* * *

as obras para a cons-
trução da alça de acesso 
do bairro das Campinas à 
rodovia Presidente dutra 
estão em fase de constru-
ção de guias e sarjetas. o 
local recebeu limpeza ve-
getal, terraplanagem e ni-
velamento de solo. 

de acordo com infor-
mações da Secretaria de 
obras, essa é uma obra de 
grande porte, que abran-
ge área total de 12.415,48 
m². Junto com as guias e 
sarjetas, o ponto está rece-
bendo uma passagem de 
águas pluviais que ficará 
sob a nova via. 

além de duas pistas, 
a obra total contempla 
guias, sarjetas, calçadas, 
ciclovias e canteiros cen-
trais. a rotatória já exis-
tente será ampliada, para 
atender as novas dimen-
sões da estrada. 

Segundo informações 
da Secretaria de obras, 
está sendo realizado o le-
vantamento para a cons-
trução de mais uma ro-
tatória no final da obra, 
ligando a alça à estrada 
perpendicular existente 
no local e que leva à du-
tra. além dessa, a Secre-
taria está iniciando o es-
tudo para a construção de 
outra rotatória na ligação 
entre o Cidade nova e o 
viaduto das Campinas. 
essas complementações 
no projeto possibilitarão 
encaixes para garantir a 
segurança no trâfego na-
quela região.

Funcionários da 
Secretaria de 

Obras atuam na 
construção das 

guias e sarjetas

Ação Jovem beneficia 
mais de 200 pessoas

MarCoS ViníCio Cuba
* * *

Nesta segunda-feira (24), os 
participantes do “Ação Jovem” 
assistiram a uma sessão no cinema 
do Shopping Pátio Pinda. Eles ob-
servaram atentos a obra ‘Pompeia’.

De acordo com informações do 
Departamento de Assistência Social 
da Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, a administração do Shopping 
Pátio Pinda conheceu as ações 
sociais que são desenvolvidas no 
município por meio do projeto 
“Vitrine Social”, quando instituições 
puderam expor os trabalhos no 
empreendimento durante o período 
natalino, e firmou parceria com a 
Prefeitura, para promover a inclu-
são cultural e oferecer momentos 
de lazer aos assistidos. 

Ação Jovem
Mais 200 jovens de Pindamo-

nhangaba são beneficiados com o 
programa social “Ação Jovem”, que 
colabora com estudantes de baixa 
renda, por meio de um progra-
ma de transferência de renda do 
Governo do Estado de São Paulo 
em parceria com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba. Este programa 
tem como objetivo incentivar jo-
vens de 15 a 24 anos a concluírem  
a escolaridade básica, que são os 
ensinos fundamental e médio.

De acordo com o Governo do 

Estado, o programa visa o incen-
tivo ao retorno ou a permanência 
do aluno na escola contribuindo, 
desta forma, com o desempenho 
escolar e  estimulando a conclu-
são do ensino médio. Também 
são promovidas ações comple-
mentares, o que propicia o acesso 
a cursos profissionalizantes e 
favorece a iniciação ao mercado 
de trabalho.

Entre os critérios existentes 
para receber o benefício, o interes-
sado deve ter entre 15 e 24 anos 
e 11 meses, estar matriculado no 
ensino regular ou EJA - Educação 
de Jovens e Adultos - e ter uma 
renda mensal por pessoa da família 
de até meio salário mínimo.

Todos os beneficiados devem 
ter frequência escolar mínima de 
85% por semestre, participar das 
atividades complementares - que 
são oferecidas no Cras - Centros 
de Referência em Assistência 
Social, aprovação escolar e, em 
caso de gestantes, comprovar 
a frequência nas consultas do 
pré-natal.

O período de permanência de 
cada jovem no programa é de 12 
meses, podendo ser prorroga-
do por até dois períodos iguais, 
desde que o beneficiado continue 
atendendo aos critérios do pro-
grama.

Grupo assistiu “Pompeia” ontem no cinema de Pinda

Moreira César utiliza cores 
para facilitar atendimento

Maria Fernanda Munhoz

Marcos Vinício Cuba

MarCoS ViníCio Cuba
* * *

os moradores de Moreira 
César e região que procuram 
o Pronto atendimento são 
acolhidos por uma equipe 
que faz a classificação de ris-
co. o trabalho teve início há 
15 dias e a intenção é ofere-
cer melhor atendimento aos 
munícipes que se dirigem à 
unidade com alguma queixa. 
esta atividade faz parte do 
programa “humaniza SuS”, 
preconizado pelo Ministério 
da Saúde.

no local, há um banner 
com informações sobre os 

Vermelho – Emergência. O paciente 
necessita de atendimento imediato, pois são 
casos de parada, infarto, derrame, acidente 
com traumatismo, coma etc.
Laranja – Muito urgente. O paciente pode 
estar com hipoglicemia, pressão alta etc. É 
muito urgente porque há risco de piora do 
quadro.
Amarelo – Urgente. É algo que está 
incomodando muito o paciente, no entanto, ele 

pode esperar, porque sua vida não corre risco.
Verde – Pouco urgente. A pessoa precisa de 
atendimento porque há algo que lhe incomoda, 
porém, pode ser acompanhado nas UBSs ou 
PSFs e não é caso de Pronto Atendimento.
Azul – Não urgente. Casos de menor 
complexidade, que não são problemas 
recentes. São queixas por problemas crônicos 
e devem ser acompanhados por médicos das 
UBSs ou PSFs.

EntEndA A ClAssifiCAção dE risCos

riscos à saúde. neste mate-
rial, os casos são classificados 
por cores. a cor vermelha re-
presenta emergência, a laranja 
casos muito urgentes e o azul, 
não urgentes. os pacientes são 
atendidos de acordo com a clas-
sificação de uso.

o acolhimento também é 
um trabalho conjunto entre os 
profissionais do P.A., coorde-
nação dos PSFs e ubSs e recebe 
o apoio da Secretaria de Saúde 
do município. a intenção é fa-
zer com que o paciente fique 
satisfeito com o atendimento 
e possa procurar a unidade de 
saúde mais próxima de casa, 

pois muitos casos não são 
emergência e nem urgência, e 
podem ser tratados com os pro-
fissionais das UBSs ou PSFs.

ao passar pelo acolhimen-
to, que é uma pré-consulta, 
o paciente pode explicar os 
motivos de ter ido ao P.a. e 
na ocasião é verificada a pres-
são arterial, glicose, oximetria 
(oxigênio no sangue) e pulso. 
Todos os munícipes são aten-
didos pelo médico, porém, 
também recebem orientações 
para buscar tratamentos, 
quando necessário.

o trabalho é feito de se-
gunda a sexta-feira, das 8 às 
16 horas, mas a equipe vai es-
tender o horário. há estudos 
para que na próxima semana 
o atendimento seja estendido 
até as 19 horas.

Aprovação do serviço
a equipe faz mais de 120 

atendimentos ao dia. atual-
mente, apenas adultos estão 
passando pela pré-consulta. 
Tarsília Moreira, por exem-
plo, procurou o P.a. porque 
está com calo. ela parabeni-
za o serviço que está sendo 
prestado e acredita que com 
a conscientização das pessoas 
sobre a classificação dos ris-
cos o Pronto atendimento não 
ficará lotado.Paciente recebe orientação no PA de Moreira César

Marcos Vinício Cuba
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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 Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

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

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

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

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

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia
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Vereador Fel ipe César - FC

Janio pede que ronda 
escolar seja intensificada 
no Jardim Morumbi

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Janio ardito lerario

O vereador Janio Ar-
dito Lerario (PSDB) pede 
através da Indicação nº 
50/2014, para que o pre-
feito, através dos setores 
competentes, intensifique 
a ronda escolar nas adja-
cências da Escola Estadual 
Professora Eloina Salgado 
Ribeiro, no bairro do Jardim 
Morumbi, especialmente 
nos horários de entrada e 
de saída de alunos.

O vereador destaca que 
está havendo muita recla-
mação por parte de pais, 

alunos e representantes da 
unidade escolar, “que estão 
muito preocupados com 
relação à segurança, com 
o surgimento de usuários 
de drogas e pessoas mal 
intencionadas no entorno da 
escola”, e Janio diz também 
que “com esta intensifi-
cação da Polícia Militar, 
através da Ronda Escolar, 
pode evitar as constantes 
brigas e agressões entre 
os alunos, fato que ocorre 
com frequência”, finaliza 
o vereador Janio Lerario.

O vereador Toninho 
da Farmácia (PDT), aten-
dendo o pedido de mo-
radores esta solicitando 
aos órgãos competentes 
da Administração, maior 
fiscalização no cumpri-
mento da Lei Municipal 
nº 4757, de 5 de março 
de 2008, que disciplina 
a circulação de cães da 
raça Pit Bull no município de 
Pindamonhangaba.

A lei no seu artigo 2º diz 
expressamente que, fica proi-
bido a circulação de cães desta 
raça nas vias do município sem 
equipamentos de contenção 

Toninho da Farmácia 
pede fiscalização na 
circulação de cães pit bull

Bem-estar animal 
O vereador Toninho da 

Farmácia, sempre preocupa-
do com o bem-estar animal, 
apresentou mais uma iniciativa 
com o objetivo da proteção dos 
animais abandonados de nosso 
município.

A proposta prevê que todos 
os animais recolhidos ao abrigo 
devem ser cadastrados antes de 
ir para adoção.

O objetivo é incentivar a 
adoção legal como forma de 
diminuir a grande quantidade de 
animais soltos que perambulam 
pelas vias de nossa cidade.

Felipe César – FC reitera 
a construção de casas 
populares na Zona Rural

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) reitera ao Exe-
cutivo a realização de estudos 
visando a construção de casas 
populares na zona rural de 
Pindamonhangaba. “O Plano 
Minha Casa, Minha Vida 
também contempla a Zona 
Rural, precisamos correr atrás 
para que nossa cidade também 
possa ser contemplada com 
este benefício”, diz Felipe 
César – FC. O vereador pede 
a construção de casas popula-
res principalmente nos bair-
ros: Cruz Pequena, Ribeirão 
Grande, Mandu, Bonsucesso, 
Piracuama, Pinhão do Borba, 
Goiabal, Macuco, Pouso 
Frio e Bairro dos Oliveiras. 
“Precisamos fixar o homem 
no campo, dando condições 
dignas para sua moradia. Até 
hoje, o que temos visto é a 
construção de casas popu-
lares na cidade. Precisamos 
também nos preocupar com 
o trabalhador rural”, destaca 
o vereador.

Segundo anel viário
O vereador Felipe César 

– FC reitera ao Executivo a 
contratação de uma empresa 
especializada para realizar 
estudos visando a construção 
do segundo anel viário em 
Pindamonhangaba. O verea-
dor alega que tendo em vista 
o crescimento do município 
nos últimos anos e o fluxo 
de veículos, há necessidade 
de novas rotas alternativas 
para o contorno e o acesso 
da cidade.

Como este estudo e a obra 
demandam muito tempo, o 
vereador Felipe César – FC, 
prevendo esta necessidade 
num futuro próximo, pede 
ao prefeito que se inicie as 
tratativas o quanto antes, vi-
sando o segundo anel viário 
em Pindamonhangaba.

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 possibilida-
de de instalação de cursos 
técnicos à distância, em di-
versas áreas para beneficiar 
principalmente os jovens e 
trabalhadores que não têm 
tempo suficiente de frequentar 
as aulas diariamente.

De acordo com o vereador, 
esta iniciativa se faz necessária 
para dar condições aos jovens 
e aos trabalhadores em geral, 
sobretudo os mais carentes, de 
ter acesso à formação técnica 
de forma gratuita.

Vereador Magrão quer 
vistoria da Vigilância 
Sanitária no Pronto Socorro

Na última sessão, 
dia 17, o vereador 
Carlos Eduardo Ma-
grão – Magrão (PPS) 
usou a tribuna e fez re-
querimento verbal so-
licitando à Vigilância 
Sanitária a realização 
de vistoria no Pronto 
Socorro. O edil já ha-
via feito anteriormen-
te dois requerimen-
tos – nºs 2.683/2013, 
de 14/10/2013 e 
3 . 2 8 0 / 2 0 1 3 ,  d e 
16/12/2013 solici-
tando esta vistoria.  
Porém, até a presente 
data, não havia re-
cebido o laudo. Foi 
encaminhado ao gabinete do 
vereador,  resposta através do 
ofício 022/2014-SES, datado 
de 24/01/14, chegando ao seu 
conhecimento somente na data 
de 10/02/2014, desrespeitando 
o prazo regimental, quanto a 
resposta aos requerimentos, 
assim como resposta não 
condizente com o que foi 
requerido.  

Ocorre que desde o início 
de seu mandato, a população 
- com razão - tem procurado 
o vereador fazendo denúncias 
quanto ao mal estado de con-
servação do prédio e das ins-
talações do Pronto Socorro. O 
vereador também ouviu vários 
relatos de usuários, assim como 
esteve pessoalmente no local, 
onde constatou a veracidade 
das informações, como a falta 
de limpeza dos banheiros e a 
precariedade dos equipamen-

tos como macas enferrujadas.
Para o vereador, é essencial 

a realização da vistoria pela 
Vigilância Sanitária, a fim 
de se fazer um levantamento 
das irregularidades e, se en-
contradas, fazer a autuação 
para que sejam sanadas. “Fiz 
o requerimento verbal pela 
terceira vez, solicitando visto-
ria da Vigilância Sanitária no 
Pronto Socorro. Espero receber 
respostas convincentes, bem 
como o laudo da respectiva 
vistoria, autuando com rigor 
as irregularidades que porven-
tura sejam encontradas, pois 
caso contrário esse vereador 
tomará outras medidas cabí-
veis para resolver o problema. 
A população não pode mais 
ficar sendo refém do Pronto 
Socorro do nosso município 
e sendo prejudicada”, disse o 
vereador Magrão.

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Magrão

Vereador Cal pede 
recuperação de córregos 
de Pindamonhangaba

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) está soli-
citando ao Prefeito Vito Ardito 
Lerario, ao Departamento de 
Meio Ambiente e demais de-
partamentos competentes do 
município, para que estudem 
a recuperação dos rios e cór-
regos de Pindamonhangaba, 
principalmente o córrego do 
Barranco Alto, em Moreira 
César. Especificamente, esse 
córrego necessita de limpeza 
em todo seu leito, recuperação 
da corrosão das beiradas do 
córrego, principalmente nas 
cabeceiras das pontes.

O vereador Cal salienta, 
ainda, o pedido para que a Pre-
feitura e a SABESP façam um 
trabalho de conscientização 
com a população, que mora 
nos arredores dos córregos 
para que não joguem lixo e 
entulho.

Cal reivindica, também, 
que a SABESP verifique os 
lançamentos de esgoto nos 
córregos e nas galerias de 

águas pluviais visando evitar 
a poluição e o mal cheiro das 
águas.

O vereador Cal solicita a 
Prefeitura faça um estudo de 
rebaixamento no leito do rio, 
nas travessias e nas avenidas 
do córrego Barranco Alto, 
pois foi feita a limpeza com 
máquinas na gestão passada; 
foi rebaixada a calha do leito 
e hoje com a estiagem, a água 
fica parada e com isso acumu-
la o lixo e causa mal cheiro, 
principalmente nos trechos 
do bairro Azeredo até a linha 
férrea e no bairro Ipê I, onde a 
população está sofrendo com a 
proliferação de ratos e animais 
peçonhentos.

“Se a população colaborar 
e a Prefeitura e a SABESP 
fizerem sua parte, com certeza, 
voltaremos a ter nossos rios 
e, principalmente, o córrego 
Barranco Alto com água limpa 
e muitos peixes, pois água é 
vida”, finalizou o vereador 
Cal.

Vereador Cal, no destaque, pede a reCuperação de Corrégos de pindaMonhangaba

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Professor 
Eric se reúne com a 
Secretária de Saúde

ObjetivO fOi discutir e analisar as
melhOrias da área para O municípiO

Vereador 
proFessor

eriC

No dia 18 de fevereiro, 
terça-feira, o vereador Pro-
fessor Eric (PR) se reuniu 
com a Secretária de Saú-
de de Pindamonhangaba, 
Sandra Tutihashi e com a 
Diretora do Departamento 
de Contratos e Convênios, 
Fernanda Figueira para 
apresentar uma emenda 
no valor de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais) dire-
cionada à área da saúde 
da cidade. O parlamentar 
solicitou às dirigentes da 
Saúde que a emenda seja 
especificamente para a 
compra de 2 ambulâncias, 
sendo que uma unidade 
seja encaminhada para o 
Distrito de Moreira César e 
adaptada aos PNEs – Por-

tadores de Necessidades 
Especiais.

Croqui das entradas e 
saídas do novo viaduto 
em Moreira César
Na última sessão ordi-

nária realizada na segun-
da-feira, dia 17, o vereador 
Professor Eric solicitou à 
Secretaria de Planejamen-
to, o croqui das possíveis 
entradas e saídas do novo 
viaduto a ser construído 
em Moreira César. Ele rei-
vindicou o croqui para en-
caminhar ao Diretor Geral 
do Departamento Nacional 
de Infraestrutura Terrestre 
(DNIT), Jorge Ernesto Pinto 
Fraxe e ao Superintendente 
do DNIT/SP, engenheiro 
Ricardo Rossi Madalena.

Vereador toninho da FarMáCia

Vista a camisa da 
campanha

(focinheira) que impeçam de 
efetuar ataques e mordidas.

“São inúmeros os relatos 
de pessoas irresponsáveis que 
circulam com animais de gran-
de porte e raça agressiva sem o 
mínimo de cuidado e preocupa-
ção, por isso, solicito que todo 
o cidadão que presencie ações 
como essa que denuncie o mais 
rápido possível às nossas auto-
ridades”, destaca o vereador. 

AssessoriA de ComuniCAção/CVP
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2013 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 231/2013 de “Aquisição de materiais elétricos para 
atendimento e manutenção de praças, quadras, prédios públicos, ampliações em diversas 
obras e instalações festivas, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação”, 
foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas 
em 11/12/2013: 

 
ATA nº 131/2013 Empresa: INVESTY SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 
04 m 1.014.001.005608 - FIO ELETRICO TORCIDO 

2X4,0MM 
SIL 2,85 15.000 

05 m 1.014.001.014491 - CABO QUADRUPLEX, DE 
POTENCIA MULTIPLEXADOS AUTO SUSTENTADOS 
COM ISOLAÇÃO SOLIDA ESTRUTURADA DE 
POLIETILENO TERMOFIXO (XLPE) DE 3X1X16+16, 
FASES NAS CORES PT, CZ E VM 

ALUBAR 6,53 10.000 

06 m 1.014.001.014492 – CABO QUADRUPLEX, 
TERMOFIXO (XLPE) DE 3X1X25+25. CABO 
QUADRUPLEX, DE POTÊNCIA MULTIPLEXADOS AUTO 
SUSTENTADOS COM ISOLAÇÃO SOLIDA 
ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO (XLPE) 
DE 3X1X25+25, FASES NAS CORES PT, CZ E VM. 

ALUBAR 9,00 8.000 

10 PC 1.014.001.006051 – RELE FOTOELETRICO 1000W 
220V NF 

STIELETRÔNICA 12,90 300 

12 VR 1.014.001.005708 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL DE 1" 

PE TUBOS 6,36 500 

13 VR 1.014.001.005926 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL DE 3/4" 

PE TUBOS 3,82 500 

14 VR 1.014.001.005941 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCÁVEL DE 2" 

PE TUBOS 16,50 200 

15 PC 1.014.001.005649 - LUVA DE ELETRODUTO DE PVC 
ROSCAVEL DE 1/2" 

PE TUBOS 0,20 1.000 

16 PC 1.014.001.005776 - LUVA DE ELETRODUTO DE PVC 
ROSCAVEL DE 3/4" 

PE TUBOS 0,23 1.000 

17 PC 1.014.001.005648 - LUVA DE ELETRODUTO DE PVC 
ROSCAVEL DE 1" 

PE TUBOS 0,26 1.000 

18 PC 1.014.001.005927 - LUVA DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO ROSCÁVEL DE 2" 

PE TUBOS 0,78 500 

20 PC 1.014.001.005730 - CHUVEIRO MAXI DUCHA DE 
5500W X 220V 

LORENZETTI 35,03 500 

21 PC 1.014.001.005584 - RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 
MAXI DUCHA DE 5500W X 220V 

LORENZETTI 9,40 500 

25 VR 1.014.001.005682 - CANALETA TERMO SISTEMA X, C/ 
DIVIS. BRANCA, MED. (20X10) MM X 2,10 M 

PERLEX 2,59 1.000 

28 PC 1.014.001.006039 - PLUG FÊMEA RESIDEWNCIAL 
PADRÃO BRASILEIRO 2P + T, DE 10A 

BUILDING-BLUX 2,46 800 

31 PC 1.014.001.005690 - LUMINARIA PARA LAMPADAS 
FLUORESCENTES 2 X 40 WATTS LUMINARIA PARA 
LAMPADAS FLUORESCENTES; CHAPA DE 
FERRO(CALHA); FORMATO RETANGULAR; 2 X 40 
WATTS, MOD F. 

RCG 6,71 500 

33 PC 1.014.001.005658 - CAIXA DE LUZ TIPO II COM 
VIDRO PADRAO HOMOLOGADO PELA E.B.E 

BN 73,58 200 

ATA nº 132/2013 Empresa: SANTOS GOUVEA COMERCIAL LTDA. EPP 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 PC 1.014.001.005932 - DISJUNTOR DIN 16 A 
BIPOLAR, CURVA "C" 

STECK 19,00 500 

02 PC 1.014.002.006287 - DISJUNTOR 25A BIPOLAR 
DIN CURVA “C” 

STECK 19,00 500 

 03 PC 1.014.001.006120 - DISJUNTOR BIPOLAR 32A - DIN, CURVA "C" STECK 

11 PC 1.014.001.005717 - POSTE DE CIMENTO DE 7,50M X 
90KG, TRACAO NO TOPO, PADRAO HOMOLOGADO PELA E.B.E. 

ROMAGNOLE 

19 M 1.014.001.005633 - MANGUEIRA CORRUGADA DE 1" PLASTIC 

22 PC 1.014.001.005833 - VERGALHAO; DE FERRO GALVANIZADO; DO 
TIPO COM ROSCA; COM DIMENSOES 3/8 POL X 3 M 

CISER 

23 PC 1.014.001.005742 - PARAFUSO CABEÇA PANELA AUTO-
ATARRAXANTE 2,9MM X 13MM, FENDA SIMPLES, EM AÇO 
CARBONO, PONTA CÔNICA, ACABAMENTO ZINCADO 
ELETROLÍTICO 

JOMARCA 

24 PC 1.014.001.005579 - LUMINÁRIA DECORATIVA PARA LÂMPADA DE 
250W SÓDIO/METÁLICA 

TRÓPICO 

26 PC 1.014.001.005945 - CAIXA TIPO ¨X ¨ COM TOMADA E ESPELHO 2 
PINOS + TERRA PARA COMPUTADOR 

ILUMI 

27 PC 1.014.001.005684 - CAIXA TIPO "X" COM TOMADA E ESPELHO 
PARA TELEFONE 

ILUMI 

32 PC 1.014.001.005892 - PORTA LÂMPADA EM BAQUELITE COM 
RABICHO, E VEDAÇÃO PARA USO AO TEMPO, SOQUETE EM 
LATÃO, 100 W-250V-ROSCA E-27 

PERLEX 

34 PC 1.014.001.005893 - PORTA LÂMPADA EM PORCELANA ROSCA E-27 
COM BORNES EMBUTIDOS, PARA PLAFONIER, COM SOQUETE EM 
LATÃO, ENCAIXEDE FIXAÇÃO ANTI--GIRO,4A-250V 

LORENZETTI 

 
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2014.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba

hoMologaÇÃo

PregÃo nº. 228/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 228/2013, que cuida de “Aquisição de placas de identificação de 
obras de Moradia Popular.”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro 
no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): OP MATERIAIS SERVIÇOS 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (01). 
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014.

PregÃo nº. 283/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 283/2013, que cuida de “Aquisição de Mini Carregadeiras, a 
ser utilizadas pela Secretaria de Obras e Serviços desta municipalidade, conforme especificações 
no Termo de Referência”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro 
no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): SHARK MÁQUINAS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA (01). 
Pindamonhangaba, 17 de fevereiro de 2014.

PregÃo nº. 014/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 014/2014, que cuida de “Aquisição de medicamentos para 
atendimento de ações judiciais. - medicamentos sujeito ao desconto CAP, conforme resolução 
CMED N 03 de 02/03/2011, comunicado CMED N 02, de 15/02/2012 e comunicado CMED N 03, de 
16/03/2012.”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento 
licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): CM HOSPITALAR LTDA(02, 14, 15, 18, 19, 22, 
24, 27 e 28). Itens desertos: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 25 e 26.
Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2014.

PregÃo nº. 015/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 015/2014 que cuida de “Aquisição de lanches e produtos 
perecíveis.”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento 
licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE - ME 
(01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12). 
Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2014.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba

hoMologaÇÃo 

PregÃo (regiStro de PreÇoS) nº. 158/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 158/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de locação de brinquedos infláveis para eventos, que serão utilizados de acordo com a 
necessidade pela SEJELP”, a Autoridade Superior ante manifestação da Secretaria de Juventude, Esporte 
e Lazer e parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, concede provimento aos recursos interpostos pela 
empresa Antonio Carlos Marciano Cruzeiro ME (proc. ext. 24.830 de 20/09/2013 e 1.362 de 14/01/2014), 
inabilita as empresas Fernanda Caroline Mariano ME e José Esteves Lopes Filho Eventos, e homologa 
e adjudica o procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/preços R$): ANTONIO CARLOS 
MARCIANO CRUZEIRO ME (01 – 150,00; 02 – 148,00; 03 – 500,00; 04 – 485,00; 05 – 198,00; 06 – 495,00; 
07 – 320,00; 08 – 800,00; 11 – 315,00; 12 – 560,00; 13 – 356,00; 14 – 693,00; 15 – 792,00; 16 – 396,00; 
17 – 891,00; 18 – 940,00; 19 – 841,00; 20 – 247,00; 21 – 500,00 e 22- 375,00). Itens Imprósperos: 09 e 10.
Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2014.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba

rerratificaÇÃo

PregÃo – regiStro de PreÇoS nº. 001/2014
A Prefeitura comunica a retificação da homologação do Pregão – Registro de Preços nº. 01/2014, datada de 
31/01/2014 e publicada neste Jornal em 11/02/2014, quanto a empresa adjudicatária dos itens 20, 21, 22, 
23 e 25, onde se lê: “CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.”, leia-se “ CIMED INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTOS LTDA.”.  As demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2014.        

PregÃo PreSencial nº. 281/2013
A Prefeitura comunica a retificação da homologação do Pregão nº. 281/2013, datada de 02/01/2014 e 
publicada neste Jornal em 10/01/2014, quanto ao valor adjudicado a DARDOUR TINTAS COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA., onde se lê “R$ 31.510,35 (trinta e um mil, quinhentos e dez reais e trinta e cinco 
centavos) leia-se R$ 10.990,35 (dez mil, novecentos e noventa reais e trinta e cinco centavos). As demais 
informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 17 de fevereiro de 2014.  

 - cMdca — conSelho MuniciPal doS direitoS da crianÇa e do adoleScente

CONVOCAÇÃO - 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CMDCA 2014
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a 
realização da “3ª Reunião Ordinária de 2014”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
— Informes e encaminhamentos realizados
— Aprovação de atas
— PROERD
— Nomeação do Gestor do FUMCAD
— Alterações do RI
— Campanhas DCA
— Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Dia:  25/02/2014 (terça-feira)
Horário:  17h (dezessete horas) 
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

adriano augusto Zanotti - Presidente

AnA CAmilA CAmpos
***

A Escola Estadual prof. 
João martins de Almeida 
promoveu o evento “Um Dia 
na Escola do meu Filho, no 
sábado (22), que reuniu cer-
ca de 80 pessoas, entre pais 
e alunos das 9 às 13 horas. 
A intenção foi buscar a in-
teração entre o público, que 
participou de várias ativida-

Escola João Martins de Almeida 
promove interação aluno/comunidade

des. no decorrer do dia, foi 
abordada a importância da 
parceria firmada entre esco-
la, família e comunidade. 

o tema central do 
evento foi o bullying e, 
durante toda a manhã, os 
participantes puderam 
refletir sobre como a prá-
tica acontece tanto no am-
biente doméstico como no 
escolar. 

Após a realização de 
um lanche comunitário, o 
público apreciou apresen-
tações musicais e de teatro 
promovidas por alunos do 
Ensino Fundamental ii 
e Ensino médio, além de 
sala de leitura – um pro-
jeto que deve ser implan-
tado em breve na escola 
— e oficinas de máscaras e 
pinturas de rosto. 

A novidade foi a con-
fecção de uma sala sen-
sorial, onde quem estava 
presente teve a oportuni-
dade de vivenciar o peso 
que as palavras ganham e 
como esse tipo de compor-
tamento atinge e atormen-
ta as vítimas de bullying.

Como oferecimento e 
lembrança desse dia, alu-
nos e toda comunidade 

que participou da ativi-
dade ganharam botons e 
firmaram compromisso 
de coibir comportamen-
tos ofensivos, caracteri-
zados como a prática do 
bullyng.

De acordo com o pro-
fessor matheus oliveira, 
“a participação dos pais 
na vida escolar dos filhos é 
uma forma eficaz de incen-

tivar a criança e o adoles-
cente a garantir um bom 
desempenho nos estudos”.

A previsão é que uma 
nova edição do evento 
seja realizada em agosto. 

os professores que 
participaram aprovaram 
a iniciativa e o direciona-
mento veio da Diretoria 
de Ensino de pindamo-
nhangaba.

O quE é Bullying 

Evento “Um Dia na Escola do Meu Filho”, na EE Professor João Martins de Almeida, recebeu 80 alunos

Divulgação

os funcionários dos 
Correios continuam em 
greve e a paralisação che-
ga hoje a 25 dias, sem 
perspectiva de acordo 
entre a empresa e a cate-
goria.

A paralisação foi mo-
tivada por uma mudança 
no convênio médico dos 
funcionários, mas tam-

bém reivindica melhorias 
nas condições de trabalho 
e benefícios aos trabalha-
dores. 

na semana passada, 
trabalhadores dos Cor-
reios em pindamonhan-
gaba fizeram um protesto 
nas ruas do centro, com 
cartazes pedindo apoio da 
população.

A população de pinda-
monhangaba aproveitou 
a noite de sábado (22) 
para prestigiar o show 
de Garagem na praça do 
Cruzeiro. Tripa de Rato 
txdxrx, Hella, synthesis 
Band e Children of sa-
bbath deram o tom com 
composições conhecidas 

População prestigia show de garagem
internacionalmente. o 
evento teve o apoio da 
prefeitura de pindamo-
nhangaba.

o público pôde confe-
rir estilos como punkro-
ck, classic rock, hard core, 
heavy metal, power metal, 
thrash metal e pos grunge.

o músico Yuri Ribeiro 

conta que gostou bastan-
te das apresentações. Ele 
destaca que o evento foi 
excelente. “É uma das 
formas das bandas de 
pinda e região apresen-
tarem os trabalhos, por-
que, infelizmente, às ve-
zes, os músicos não têm 
oportunidades”. 

A apresentação da 
noite de sábado também 
serviu para que os orga-
nizadores da corrida de 
esqueite, conhecida como 
push Race, pudessem 
convidar a população 
para conferir a prova, 
que ocorreu na manhã de 
domingo (23). 

Funcionários dos 
Correios seguem 
com a greve

Etec e Fatec também 
continuam sem aula

professores e fun-
cionários do setor 
administrativo do 
Centro paula souza, 
mantenedor da Etec e 
da Fatec – Faculdade 
de Tecnologia — con-
tinuam com a parali-
sação que começou na 
semana passada.  

Desde o dia 17 de 
fevereiro, os alunos 
estão sem aula na Fa-
tec, na Etec João Go-
mes de Araújo e nas 

extensões das escolas 
Alzira Franco e Ru-
bens Zamith.

os trabalhadores 
em greve reivindi-
cam a implantação do 
novo plano de carrei-
ra que englobe jorna-
da definida para os 
docentes, inclusão de 
política salarial, fim 
da avaliação de de-
sempenho para evo-
lução na carreira e re-
troatividade.

Fernando noronha - portal R3

Bandas de Pinda e região tocaram no evento

De acordo com a 
revista Brasil 

Escola, Bullying é um 
termo da língua ingle-
sa (bully = “valentão”) 
que se refere a todas 
as formas de atitudes 
agressivas, verbais ou 
físicas, intencionais e 
repetitivas, que ocor-
rem sem motivação 
evidente e são exerci-
das por um ou mais 
indivíduos, causando 
dor e angústia, com o 
objetivo de intimidar 
ou agredir outra pes-
soa sem ter a possibi-
lidade ou capacidade 
de se defender, sendo 
realizadas dentro de 

uma relação desigual 
de forças ou poder.

O bullying se divide 
em duas categorias: a) 
bullying direto, que é a 
forma mais comum en-
tre os agressores mas-
culinos e b) bullying 
indireto, sendo essa 
a forma mais comum 
entre mulheres e crian-
ças, tendo como carac-
terística o isolamento 
social da vítima. Em 
geral, a vítima teme 
o(a) agressor(a) em 
razão das ameaças ou 
mesmo a concretização 
da violência, física ou 
sexual, ou a perda dos 
meios de subsistência.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle SEOB-05/2014
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA, responsável 
pelo imóvel localizado na Rua Jairo Marcondes de Oliveira, Lote 12, Quadra “I-2”, cadastrado sob 
a sigla SO.23.06.01.070.000, área desmembrada, Loteamento Jardim Residencial Araretama, para 
que tome ciência dos Termos de Embargo nº 009/2014 e do Auto de Infração e Imposição de 
Multa nº 470, em função de serviços de terraplanagem sem prévia licença da Prefeitura Municipal, 
infringindo assim o Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 
05 (cinco) dias úteis a contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o 
artigo 209º da Lei Complementar nº 9 de 16/12/2008.
SANDRA NOGUEIRA MATHIAS - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle SEOB-06/2014
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr.ª PATRÍCIA NEVES DA SILVA, responsável 
pelo imóvel localizado na Rua Santo Antonio, nº 44, cadastrado sob a sigla SE.11.13.14.011.00, 
para que tome ciência do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 469, em função de obra de 
ampliação sem alvará devidamente aprovado junto à Prefeitura Municipal, infringindo assim 
o Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (cinco) dias 
úteis a contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 209º da Lei 
Complementar nº 9 de 16/12/2008.

SANDRA NOGUEIRA MATHIAS - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle SEOB-07/2014
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. CLAUDECIR SILVA GONÇALVES, 
responsável pelo imóvel localizado na Avenida Hum, Lote 15, Quadra “11”, cadastrado sob a sigla 
NE.15.02.17.015.000, Loteamento Residencial e Comercial  Araguaia, Distrito de Moreira, para 
que tome ciência dos Termos de Embargo nº 007/2014 e do Auto de Infração e Imposição de Multa 
nº 468, em função de iniciar edificação sem projeto aprovado na Prefeitura Municipal, infringindo 
assim o Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (cinco) 
dias úteis a contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 209º da 
Lei Complementar nº 9 de 16/12/2008.

SANDRA NOGUEIRA MATHIAS - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle SEOB-08/2014
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a empresa BJ Educação Infantil e 
Fundamental, responsável pelo imóvel localizado na Rua Hungria, nº 644, para que tome ciência 
do Termo de Embargo nº 004/2014 e do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 466, em função 
de obra de ampliação sem alvará devidamente aprovado junto à Prefeitura Municipal, infringindo 
assim o Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (cinco) 
dias úteis a contar da data desta publicação,   em atendimento e conformidade com o artigo 209º 
da Lei Complementar nº 9 de 16/12/2008.

SANDRA NOGUEIRA MATHIAS - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

“PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA - CEMITÉRIO MUNICIPAL torna público 
que recebeu da CETESB a Licença Prévia N° 3001451 e requereu a Licença de Instalação 
para Cemitério horizontal à AV VOLUNTÁRIO VITORIANO BORGES, 935, SÃO BENEDITO, 
PINDAMONHANGABA”

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  10/03/2014 às 14:30 horas

AGENTE DO CONTROLE VETOR

5º ELISABETH CRISTINA TAKEZAWA PAIVA
RUA GERALDO PRUDENTE DOS SANTOS, 89 – VILA SUIÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-060

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  10/03/2014 às 15:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

101º SILVANA GERALDA RIBEIRO
RUA ISAURA VIEIRA DA FONSECA, 356 – PARQUE DAS PALMEIRAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12404-259

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  10/03/2014 às 14:00 horas

ENFERMEIRO DO PSF

3º ANDREIA JARDIM DE CAMARGO
RUA CASTELLAMARE, 57 – CASA 1 – CHÁCAR SANTA MARIA
SÃO PAULO – SP
CEP 05879-410

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade (técnico ou superior), conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática, conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
 Dia  10/03/2014 às 16:00 horas
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
8º RAQUEL APARECIDA MARCONDES DE SOUZA
RUA JOSÉ LUIZ MARCONDES, 206 – MOMBAÇA I
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-020

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em 
original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 07/03/2014 às 14:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
68º MARIA DA GLORIA VASCONCELLOS JUNQUEIRA RAYMUNDO
RUA DONA BENTA, 620 – GURILANDIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12071-580
69º BRUNA VASCONCELLOS
RUA MARGARIDA, 402 – CHÁCARA FLORIDA
TAUBATÉ – SP
CEP 12042-180

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em 
original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 07/03/2014 às 14:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
67º ELAINE CARINA COELHO GOUVEA SOUZA
RUA AMADOR ALVES DE OLIVEIRA, 22 – CENTRO
LAGOINHA – SP
CEP 12130-000

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em 
original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia 07/03/2014 às 14:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

66º MARIA CRISTINA AMORIM DE ALMEIDA
RUA DONA JULIA ALVES VIEIRA, 130 – CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-080

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, 
em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia 07/03/2014 às 14:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

65º LELIA QUIRINO DOS SANTOS KOYAMA
RUA PROFESSOR BALTAZAR DE GODOY MOREIRA, 636 – SOCORRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-520

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia  10/03/2014 às 15:30 horas
SERVENTE DE OBRAS
8º DANIELE MARIA DOS SANTOS
RUA ANGELICA SAMAHA DE FARIA, 170 - ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-300

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO
O Conselho Municipal de Saúde convida a todos os munícipes, a participar da apresentação do 
Plano Municipal de Saúde, em reunião extraordinária do COMUS.
Local: Auditório da Prefeitura
Data: 25 de Fevereiro de 2014
Horário: 08hs às 12hs

 José Fernandes Ribeiro - Presidente do Conselho Municipal de Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Através deste convocamos o Nobre CONSELHEIRO DE SAÚDE, para comparecer à Reunião 
Ordinária:
 Dia: 26 de Fevereiro de 2014.
Horário: 18:00 horas (1ª chamada) e 18:30 horas (2ª chamada)
Local: Centro de Especialidades Médicas - CEM – 1º Andar
Av. Frederico Machado, 179 - Pindamonhangaba / SP
CEP: 12420-010 - Tel.: (12) 3644-5917
 Pauta
 1ª - Leitura e Aprovação da Ata Anterior
Relator: Presidente e Secretário
Tempo estimado: 15 minutos
2ª – Informes e Comissões
Tempo: 20 minutos
3ª – PMAQ – Utilização do Repasse. Fonte a Fonte.
Relatora: Maria Cristina Campmany.
Tempo estimado: 20 minutos
4ª – Apresentação do Evento realizado em Santos.
Relator: Presidente José Fernandes e Edwin
Tempo: 30 minutos
5ª – Projeto Valorizando a Vida.
Relatora: Mirian Pérsia e Fernando
Tempo: 20 minutos

 José Fernandes Ribeiro - Presidente do Conselho Municipal de Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Através deste convocamos o Nobre CONSELHEIRO DE SAÚDE, para comparecer à Reunião 
ExtraOrdinária:
 Dia: 25 de Fevereiro de 2014.
Horário: 08:00 h as 12:00 h.
Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Av: Nossa Senhora do Bom Sucesso,1400 – Alto do Cardoso - Pindamonhangaba / SP
 Pauta
 Apresentação do Plano Anual Municipal de Saúde para 2014 a 2017.
Relator: Membro da Secretaria de Saúde
Tempo estimado: Período da manhã – 08h as 12:00h

José Fernandes Ribeiro - Presidente do Conselho Municipal de Saúde

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2014 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 10/2014 de “Aquisição de tijolo de barro comum oara 
ser utilizado em diversas obras no município de Pindamonhangaba”, foi elaborada a Ata 
para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 12/02/2014: 

 
ATA nº 30/2014 Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 PC Tijolo de Barro de Comum de 1ª TBU 0,23 120.000 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2013 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 181/2013 de “Aquisição de insumos para controle da 
glicemia e utilização de insulinas dos pacientes cadastrados no Programa  de Diabetes 
Municipal, conforme portaria n° 2.583/2007”, foram elaboradas as Atas para Registro de 
Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 20/01/2014: 

 
ATA nº12/2014  Empresa: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

05 Unid. 1.002.012.000993 - lanceta para punção 
digital, com dispositivo de segurança, 
descartável e estéril, para utilização 
única, com diâmetro. 
Lanceta para punção digital, com dispositivo de 
segurança, descartável e estéril, para utilização 
única, com diâmetro entre 25g e 28g, e 
profundidade entre 1,8mm e 2,0mm, em aço 
inox e bisel trifacetado, estéril e descartável. 
embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, 
trazendo externamente dados de fabricação, 
esterilização e procedência. 

RoChe 0,19 180.000 

ATA nº13/2014  Empresa: CQC – TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 Unid. 1.002.012.000988 - agulha descartável 
para (sistema de aplicação reutilizável de 
insulina ou caneta) de dimensões: 0,5 x 
0,25 mm a 0,6 x 0 
agulha descartável para (sistema de aplicação 
reutilizável de insulina ou caneta) de 
dimensões: (0,5 x 0,25 mm a 0,6 x 0,3 mm) 
confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, 
nivelada, polida, cilíndrica, reta, oca, bisel 
trifacetado, afiada, com compatibilidade com 
todos os sistemas de aplicação de insulina 
(canetas). embalada em material que promova 
barreira microbiana e abertura asséptica. 
 

oWen 
mUmFoRd 

0,343 30.000 

02 Unid. 1.002.012.000989 - agulha descartável 
para (sistema de aplicação reutilizável de 
insulina ou caneta) de dimensões: 0,8 x 
0,25 mm a 0,8 x 0  
agulha descartável para (sistema de aplicação 
reutilizável de insulina ou caneta) de 
dimensões: (0,8 x 0,25 mm a 0,8 x 0,3 mm) 
confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, 
nivelada, polida, cilíndrica, reta, oca, bisel 
trifacetado, afiada, com compatibilidade com 
todos os sistemas de aplicação de insulina 
(canetas). embalada em material que promova 
barreira microbiana e abertura asséptica. 

oWen 
mUmFoRd 

0,343 20.000 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

04 Unid. 1.002.012.000984 – lanceta descartável 
para punção digital em aço inox, bisel 
trifacetado embutido firmemente em 
corpo plástico ou outro MA 
Lanceta descartável para punção digital em aço 
inox, bisel trifacetado embutido firmemente em 
corpo plástico ou outro material compatível, 
com tampa protetora de fácil remoção e que 
proteja a lanceta após o uso, estéril e 
descartável para o uso em lanceador 
compatível. embalagem resistente que garanta 
a integridade do produto até o momento do 
uso, trazendo externamente dados de 
fabricação, esterilização e procedência. 
observação: será exigido conforme contrato 
ceder 2.000 (dois mil) lancetadores, 
compatíveis com as lancetas, além de garantia, 
manutenção, manual em língua portuguesa do 
aparelho oferecido. 

oWen 
mUmFoRd 

0,07 440.000 

ATA nº14/2014  Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E  EXPORTAÇÃO LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

06 Unid. 1.002.012.000986 - seringa descartável, 
capacidade de 100ui e agulha de 
dimensões:(12,7 x 0,3-0,33 mm) estéril 
de plástico, atóxica, incolor. 
Seringa descartável, capacidade de 100ui e 
agulha de dimensões:(12,7 x 0,3-0,33 mm) 
estéril de plástico, atóxica, incolor com 
resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala 
em gravação indelével, de 0 a 100ui com 
divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
hipodérmica acoplada no corpo da seringa 
(monobloco),extremidade proximal do êmbolo 
com pistão de vedação de borracha atóxica, 
apirogênica, confeccionada em aço inoxidável, 
siliconizada, nivelada ,polida ,cilíndrica, reta , 
oca, bisel trifacetado, afiada, com canhão 
translúcido, provida de protetor que permita 
perfeita adaptação do canhão. 

ULTRa Fine 0,378 120.000 

09 Unid. 1.002.012.000987 - seringa descartável, 
capacidade de 50ui e agulha de 
dimensões:(8 x 0,3 e 9,5-0,33 mm) estéril 
de plástico, atóxica, inc.  
Seringa descartável, capacidade de 50ui e 
agulha de dimensões:(8 x 0,3 e 9,5-0,33 mm) 
estéril de plástico, atóxica , incolor com 
resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala 
em gravação indelével, de 0 a 50ui com 
divisões de 1 em 1 unidade, com agulha 
hipodérmica acoplada no corpo da seringa 
(monobloco),extremidade proximal do êmbolo 
com pistão de vedação de borracha atóxica, 
apirogênica, confeccionada em aço inoxidável,  
siliconizada, nivelada, polida ,cilíndrica, reta , 
oca, bisel trifacetado, afiada, com canhão 
translúcido, provida de protetor que permita 
perfeita adaptação do canhão. 

 

ULTRa Fine 0,378 350.000 

ATA nº15/2014  Empresa: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
SAÚDE LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

 03 Unid. 1.002.012.014615 - fita com área reagente para 
verificação quantitativa de glicemia capilar, 
utilizando metodologia enzimática com método D 
Fita com área reagente para verificação quantitativa de glicemia 
capilar, utilizando metodologia enzimática com método de 
leitura através de biossensor anemométrico, em monitor portátil 
de calibragem fácil e rápida. o método de análise deve 
apresentar linearidade na faixa de 20 a 500mg/dl, com tempo 
de leitura do teste de no máximo 5 (cinco) segundos, com 
indicação que leve à repetição do teste quando necessário. 
amostra de sangue total obtida por punção de polpa digital com 
volume máximo de (um) microlitro, aplicada diretamente na tira 
reativa. embaladas em frascos ou caixas com 25 ou 50 tiras de 
acordo com a praxe do fabricante de modo a assegurar 
proteção do produto até o momento de sua utilização e 
trazendo externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e 
número de registro no ministério da saúde. observação: será 
exigido conforme contrato (termo de referência) ceder 2.000 
(dois mil) monitores novos compatíveis com as fitas reagentes, 
acompanhados de pilhas e/ou baterias, além de garantia, 
manutenção, manual e software em língua portuguesa do 
aparelho oferecido. 

LiFeSCan 

Tiras 

one Touch Ultra 

aparelho  

one Touch Ultra 
mini 

0,31 

 Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2014.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2013 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 182/2013 de “Aquisição de medicamentos injetáveis e 
soro para uso nas Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento de Moreira César”, 
foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas 
em 14/11/2013: 

 
ATA nº 81/2013 Empresa: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 AM 1.002.001.000142 - água destilada injetável ampola 
com 5 ml 

ISOFARMA 0,129 28.000 

02 FR 1.002.001.000148 - benzilpenicilina benzatina 
1.200.000ui em pó para solução injetável em frasco-
ampola 

TEUTO 0,7968 8.000 

05 FR 1.002.001.000199 - ceftriaxona sódica em pó estéril 
equivalente à 1g do sal, para uso intravenoso em 
frasco ampola 

ARISTON 1,0770 2.000 

06 FR 1.002.001.000224 - ceftriaxona sódica em pó estéril 
equivalente à 1g do sal, para uso intramuscular em 
frasco ampola acompanhado de ampola diluente 
com 3,5ml de lidocaína 1% 

TEUTO 1,6760 2.000 

25 AM 1.002.001.014118 - lidocaína, cloridrato 20mg/ml 
solução injetável ampola com 5 ml 

HIPOLABOR 0,86 2.500 

26 FR 1.002.001.000214 - lidocaína, cloridrato em solução 
injetável com 20 mg/ml em frasco-ampola com 20 
ml 

HIPOLABOR 1,24 2.000 

27 AM 1.002.001.000162 - metoclopramida 05 mg/ml 
solução injetável ampolas com 2 ml 

ISOFARMA 0,225 8.000 

28 AM 1.002.006.000804 - tramadol, cloridrato 50 mg/ml 
solução injetável ampola com 2ml (Port. 344/98) 

HIPOLABOR 0,79 3.000 

ATA nº 82/2013 Empresa: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 

29 UM 1.002.011.014840 - dalteparina sódica 
5.000ui/0,2ml (25.000ui/ml) solução injetável uso 
subcutâneo seringas preenchidas com 0,2 ml 

FRAGMIN 12,54 1.600 

ATA nº 83/2013 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 

03 FR 1.002.001.000213 - benzilpenicilina procaína 
300.000ui + benzilpenicilina potássica 100.000ui 
em pó para solução injetável em frasco-ampola 

NOVAFARMA 0,925 6.400 

07 FR 1.002.001.000241 - cetoprofeno 100 mg IV, pó 
liofilizado para uso intravenoso em frasco ampola 

CRISTÁLIA 3,6277 3.200 

16 AM 1.002.005.000717 - enoxaparina sódica 40 mg 
seringa preenchida com 0,4ml solução injetável para 
aplicação subcutânea 

EUROFARMA 16,90 1.600 

ATA nº 84/2013 Empresa: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA 

08 UM 1.002.001.000237 - cloreto de sódio a 0,9% em 
solução injetável (soro fisiológico) em sistema 
fechado - com 100 ml e escala graduada impressa 

FARMACE 1,25 16.000 

10 UM 1.002.001.000205 - cloreto de sódio a 0,9% em 
solução injetável (soro fisiológico) em sistema 
fechado com 500 ml com escala graduada impressa 

FARMACE 1,68 9.600 

13 AM 1.002.001.000164 - dexametasona, fosfato dissódico 
4mg/ml solução injetável amp. 2,5 ml 

FARMACE 0,65 8.800 

17 AM 1.002.001.000154 - escopolamina 4 mg/ml + 
dipirona 500 mg/ml em solução injetável ampola 
com 5 ml 

FARMACE 0,72 9.000 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

19 UM 1.002.001.000202 - glicose a 5% em solução 
injetável de cloreto de sódio 0,9% (soro 
glicofisiológico), em sistema fechado com 500 ml 
com escala graduada impressa. 

FARMACE 2,06 2.000 

21 UM 1.002.001.000207 - glicose a 5% em solução 
Injetável (soro glicosado), em sistema fechado com 
500 ml com escala graduada impressa. 
 

FARMACE 2,02 2.400 

ATA nº 85/2013 Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 

14 AM 1.002.001.000168 - dimenidrinato 30mg + 
cloridrato de piridoxina 50mg + glicose 1.000mg + 
frutose 1.000mg por 10ml de solução injetável para 
uso endovenoso 
 

LABORATÓRI
O TAKEDA 
PHARMA  

1,856 7.200 

 
  Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2014.

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 14/11/2013: 

 
ATA nº 100/2013 Empresa: UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

08 CP 1.002.006.000525 - bromazepam 3 mg 
comprimidos (port. 344/98) 

UNIÃO 
QUIMICA 

0,0619 112.000 

11 FR 1.002.006.000259 - carbamazepina 20mg/ml 
suspensão oral frasco com 100ml + copo ou 
seringa dosadora (port 344/98) 

UNIÃO 
QUIMICA 

6,10 2.600 

21 CP 1.002.006.000806 - diazepam 5 mg 
comprimidos (port. 344/98) 

UNIÃO 
QUIMICA 

0,025 520,000 

40 FR 1.002.006.000655 - oxcarbazepina 60 mg/ml 
solução oral frasco com 100ml + copo ou 
seringa dosadora (port 344/98) 
 

UNIÃO 
QUIMICA 

19,80 720 

 Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

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 25/11/2013: 

 
ATA nº 121/2013 Empresa: UNIÃO QUIMICA FAR MACÊUTICA NACIONAL S/A 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

34 CP 1.002.002.000179 hioscina ou butilbrometo de 
escopolamina 10 mg comprimidos 

UNIÃO 
QUIMICA 

0,13 224.000 

 
     Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
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CULTURA& LAZER
Fernando Noronha/Portal R3

Coro da Osesp se apresenta na Matriz na quinta
MaRia FeRNaNda MuNhoz

* * *
O Coro da Osesp se apresenta, 

gratuitamente, na igreja Matriz 
nesta quarta-feira (26), a partir das 
20 horas.

A Osesp – Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo – é a com-
binação de um grupo de cantores 
de sólida formação musical com 
a condução de uma das principais 
regentes brasileiras: Naomi Mu-
nakata.

Nas apresentações, grandes 
obras do repertório coral-sinfônico, 
abordando diferentes períodos mu-
sicais, com ênfase nos séculos XX e 
XXI e nas criações de compositores 

brasileiros e também obras con-
sagradas, que integram o cânone 
da música ocidental, como Verdi, 
Mozart, Bach, Brahms, Bernstein e 
outros.

Criado como Coro Sinfônico do 
Estado de São Paulo em 1994, pas-
sou a se chamar Coro da Osesp em 
2001. Em 2009, o Coro da Osesp 
laçou seu primeiro disco, Canções 
do Brasil, e em 2013 lança novo CD, 
inteiramente dedicado às obras de 
Aylton Escobar.

a apresentação será 
gratuita e toda a população 
está convidada a prestigiar

odirley Pereira

Pré-carnaval 
contagia foliões 
em Moreira César

MaRia FeRNaNda MuNhoz
* * *

a festa de pré-carnaval 
foi um grande sucesso em 
Moreira César. Realizado 
no sábado (22), o evento 
contou com a participa-
ção de centenas de foliões 
durante a tarde e a noite, 
superando as expectativas 
da organização.

o evento começou às 
15 horas, com o Bloco do 
Cupim, seguido pela gran-
de atração do dia, o Bloco 
do Barbosa, vindo direta-
mente de São Luis do Pa-
raitinga para abrilhantar a 
festa em Moreira César.

“É a primeira vez que 
estamos em Pinda e aqui 
o esquema é bem dife-
rente de São Luis do Pa-
raitinga, muito maior. 
aliás, estou adorando 
toda essa novidade, or-
ganização e a participa-
ção do povo”, comentou 
Barbosa, minutos antes 
de subir no caminhão 
de som, preparado pela 
equipe da Prefeitura.

a saída do bloco foi a 
partir do Terra dos ipês 
ii, em frente à agência da 
Caixa econômica Federal. 
o grupo seguiu pelas ruas 
do distrito, bairro a dentro, 

passando pelo Cdhu Cíce-
ro Prado e Liberdade, até a 
praça Santa Rita, no Vale 
das acácias, onde a popu-
lação pôde curtir o som da 
banda Nota Samba.

o público aprovou a 
iniciativa da Prefeitura. 
“estou achando tudo mui-
to bom. Moreira nunca 
teve uma festa grande as-
sim, principalmente com 
a participação do Barbosa. 
aprovadíssimo”, disse o 
padeiro Luis Felipe Efigê-
nio, na concentração do 
bloco.

“acho esse evento mui-
to positivo e acredito que 
para Moreira César será 
daqui para melhor. a festa 
tende a melhorar mais a 
cada ano”, opinou o por-
teiro edson Florentino, 
que levou a família toda 
para desfilar no Bloco do 
Barbosa.

de acordo com infor-
mações da organização do 
Carnaval, diante da recep-
ção positiva da população 
do distrito, a intenção é, 
realmente, incrementar o 
pré-carnaval em Moreira 
para o próximo ano, repe-
tindo o sucesso e aprimo-
rando ainda mais o evento. Centenas de pessoas seguiram o Bloco do Barbosa pelas ruas de Moreira César - da saída no Ipê II à chegada no Vale das Acácias

O motorista Barbosa animou os foliões do Distrito

O evento foi encerrado na praça Santa Rita com o show da banda Nota Samba

O Bloco do Barbosa foi a principal atração do pré-carnaval
Fernando Noronha/Portal R3

Fernando Noronha/Portal R3

Fernando Noronha/Portal R3
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Tribuna do Norte
ESPORTES

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

   Começou o Sub 17 e a com-
petição segue até o fi nal de 
maio. Os jogos desta catego-
ria são aos sábados e come-
çam a partir das 9h30, mas 
antes há o Sub 13.

Na abertura do campeo-
nato, o Etna e o Corinthians, 
por exemplo, golearam. O 
Corinthians recebeu a equi-
pe da Cidade Nova, no Car-
dosão, e os donos da casa 
fi zeram 13 a 1. Já no Macha-
dão quem goleou foi o Etna, 
que aplicou 9 x 1 no A Mil 
Por Hora.

O presidente do Corin-
thians, Renatinho, comen-
ta que embora o time tenha 
vencido por 13 a 1, a equipe 
precisa evoluir bastante, 
porque é necessário ganhar 
também em ritmo de jogo. 
Para os próximos confron-
tos, o Timão vai contar com 

o volante João Vitor e com 
o atacante Zá, que passaram 
pelo Inter.

Renatinho acredita que 
os desafi os mais difíceis do 
campeonato serão os jogos 
contra Ramos, Ferroviária 
e Etna, porque as equipes 
vêm trabalhando a base há 
muito tempo. O Corinthians 
vai encontrar com o Etna no 
dia 15 de março, às 9h30, no 
Cardosão.

O presidente do Etna, Di-
tinho, afi rma que o seu time 
é formado por atletas que 
estão no clube desde os dez 
anos e há muitos que ainda 
são Sub 15, além disso, há 
dois garotos que procura-
ram a equipe  , Caique e Si-
las. Ditinho afi rma que até o 
primeiro tempo teve mais 
dificuldades, já no segun-
do encaixaram no ataque e 
fecharam o placar bem po-
sitivo.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

O Unidos Azuis não teve chan-
ce nem de respirar aliviado na 
noite do dia 20 de fevereiro. O 
Grêmio União fez 11 gols somente 
no primeiro tempo. Já no segun-
do, o time marcou mais quatro, 
fechando a partida em 15 a 0 pela 
Copa Guga, categoria infantil.  

Pela mesma categoria, o ADC No-
velis marcou 6 x 1 no Porto.

Os resultados dos jogos da ca-
tegoria adulta foram dois empates: 
Cícero Prado e UBDF fi caram em 5 
a 5, Tigrão e Benfi ca em 3 a 3. No 
terceiro jogo da noite, o Cícero Pra-
do abriu o placar, mas não demo-
rou muito para o UBDF empatar e 
assim a partida seguiu apertada.

O ala esquerda do Tigrão, Die-
go Henrique, foi peça chave para 
garantir o empate da equipe. Ele 
foi o autor dos três gols. Pelo Ben-
fi ca, Yuri marcou dois e Rafael 
completou. Hoje, o ginásio do 
Centro Esportivo José Ely Miran-
da “Zito” palco de novos confron-
tos da Copa Guga, que começa a 
partir das 18h30.

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Pindamonhangaba re-
cebeu, na tarde de quin-
ta-feira (20), o tenista 
Fernando Meligeni, o Fi-
ninho. O encontro com o 
profi ssional do tênis ocor-
reu no Paineiras Country 
Club e contou com a pre-
sença de crianças, jovens 
e adultos. O público pôde 

ODIRLEY PEREIRA
***

O Sapopemba goleou 
o Castolira por 4 a 1, no 
domingo (23), na Vila São 
Benedito, pela quinta ro-
dada da Copa Regional, 
categorial Amador. O re-
sultado deu a liderança do 
grupo B à equipe do Aze-
redo, que praticamente 
garantiu vaga às quartas-
de-fi nal.

O jogo
Sem três titulares (la-

teral esquerdo Jê, o meia 
Chupa-Cabra e o centro-
avante Feijão), o time 
treinado por Vicente foi 
surpreendido aos sete mi-
nutos do primeiro tempo, 
quando a vaga vacilou e 
o atacante Diogo abriu o 
placar para o Castolira. 
Dez minutos depois, em 
jogada pela esquerda, a 
bola rolou para o camisa 
10 do ‘Sapo’ João Lima 
bater seco e empatar. A 
partir daí, o Sapopemba 
dominou a partida e criou 
as melhores chances.

O comandante do Castolira, Pedrão Gordinho, 
disse que os jogadores estavam irreconhecíveis. “Foi 
nossa prior partida no campeonato. Muitos erros, falta 
de atenção, descontrole total. Nunca vi a equipe jogar 
assim. Teremos muito trabalho durante a semana para 
acertar todos os setores”.

O goleiro Felipe, um dos destaques do Sapopemba, 
disse que o time foi bem na primeira etapa. “Começa-
mos com um erro, mas corrigimos as falhas e reagimos. 
Fizemos nosso jogo, criamos boas chances e converte-
mos. No segundo tempo, reduzimos o ritmo e adminis-
tramos a partida”.

Sapopemba goleia Castolira pela ‘Regional’

Aos 35, o meia atacante 
Rafael virou o jogo. O gol 
irritou o técnico do Casto-
lira, Pedrão Gordinho, que 
cobrou mais atenção.

Na volta do segundo 
tempo, logo aos 3 minutos, 
João Lima fura a defesa do 
Castolira, ameaça bater, 
tira o goleiro Tiagão do lan-

ce, e rola para Dudu fazer o 
terceiro do Sapopemba.

Com o resultado na 
mão, o Sapopemba recuou 
e apostou no contra-ata-
que. O Castolira cresceu, 
principalmente com os 
passes e lançamentos dos 
meias Piá e Gu. O atacante 
Chico teve algumas chan-

ces, mas esbarrou no go-
leiro Felipe – que salvou 
o ‘Sapo’ pelo menos três 
vezes. 

Nos acréscimos, em 
contra-ataque, a bola so-
brou para Rafael tocar na 
saída de Tiagão e decretar 
a goleada, 4 a 1 para o Sa-
popemba.

OPINIÃO

Grêmio União massacra Azuis, na Copa Guga

Meligeni ‘dá aula’ em Pinda

fazer várias perguntas e 
ainda participar de ativi-
dade prática, jogando com 
Meligeni.

O atleta explanou sobre 
a necessidade do incenti-
vo dos pais para a prática 
de esportes,  a experiência 
em relação à preparação 
física, desafi os e destacou 
que não há segredo para 
ser um tenista campeão: 

Etna e Corinthians 
goleiam pelo Sub 17

é preciso muito trabalho, 
treino e, o principal, acre-
ditar.

Meligeni conta que há 
dez anos circula o país fa-
zendo bate papo e ativida-
de prática, com o objetivo 
de levar o tênis para o Bra-
sil, principalmente para os 
jovens. “Quando eu tinha 
a idade deles eu era exata-
mente igual ou até pior. O 

que faz a diferença é o tra-
balho. Nestas cidades que 
passei pudemos colocar 
mais de mil pessoas para 
jogar tênis. Estou muito 
contente com o trabalho”, 
fi naliza Meligeni.

A médica Ana Paula 
Nissan compareceu ao 
evento e parabenizou a 
iniciativa. Ela afi rma que  
a atividade é interessan-
te para crianças e jovens 
porque serve como estí-
mulo. Para ela, jogar com 
um tenista consagrado é 
muito gratifi cante e uma 
oportunidade única.

De acordo com a coor-
denadora de programa-
ção do Sesc Taubaté, Ana 
Flávia Miranda, o evento 
faz parte da “Caravana 
Esportiva”, que integra o 
projeto Sesc Verão, e to-
das as atividades são gra-
tuitas. Ela também con-
vidou a população para 
conferir as atrações do 
Sesc Taubaté e agradeceu 
a parceria com o Sinco-
mércio e o Paineiras, que 
possibilitaram a vinda de 
Meligeni para Pindamo-
nhangaba.

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Marcos Vinício Cuba

AMADOR
Cantareira 2 x 1 Capituba
Bandeirante 3 x 3 Floresta
Araretama 2 x 1 Abaeté
Lyon 3 x 0 Colorado
Castolira 1 x 4 Sapopemba
Força Jovem 5 x 3 A Mil Por Hora
Areião 1 x 2 Vila São JoséSênior 
QUARENTÃO
Estrela 1 x 1 Imperial
Independente 3 x 2 Abaeté
Santana 9 x 0 Cobra
Sajart 0 x 2 Terra dos Ipês

COPA REGIONAL
Resultados do fi nal de semana

Dudu escapa da marcação de Piá e puxa contra ataque do Sapopemba

Pedrão Gordinho (Castolira) e Felipe (Sapopemba)

Após conversa no salão, Fininho foi à quadra de saibro para ensinar

Atacante marca, de pênalti, um dos gols do Timão




