Conselho encerra inscrições na sexta

Divulgação

Os interessados em participar do Conselho Municipal da Juventude devem
fazer as inscrições até esta
sexta-feira (28). O cadas-

tro pode ser preenchido no
Setor de Protocolo da Prefeitura ou Subprefeitura de
Moreira César, das 8 às 17
horas.
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Consumo de
peixes sobe
até 30% na
Quaresma

O aumento de aproximadamente 30% no
consumo de peixe durante a Quaresma – período que antecede a
Páscoa – eleva o preço
do produto, que pode ter
variação de até 175% dependendo da espécie.
Além da alta na procura, o aumento do

EDP abre
vagas para
estagiários

A EDP está com inscrições abertas para o
programa de estágios
na região. As vagas são
para estudantes de jornalismo, relações públicas, marketing, administração, economia,
contabilidade, direito,
biologia,
estatística,
gestão ambiental, e engenharias nas áreas ambiental, produção, elétrica,
civil, eletrônica, processo e
de computação. Os interessados devem acessar
o site www.edp.com.br
até o dia 23 de maio e se
cadastrar.
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dólar também ocasiona inflação excessiva
no pescado, especialmente dos importados
como bacalhau, salmão e polaca. De acordo com especialistas, a
sardinha é uma opção
mais acessível e bastante nutritiva.

Inﬂação, alta do dólar
e aumento na procura
elevam preço do bacalhau

PÁGINA 3

Lotéricas e bancos aceitam IPTU com nova data
O novo prazo para pagamento da cota
única, ou dupla ou primeira parcela do
IPTU 2014 vence nesta quinta-feira (27).
Quem está com o boleto original, emiti-

do pela Prefeitura, só conseguirá quitar o
tributo no Santander. Quem imprimir a
segunda via no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br terá o documento com a

nova data, o que possibilitará efetuar o
pagamento em qualquer agência bancária
ou nas casas lotéricas.
PÁGINA 3

Cursos proﬁssionalizantes para estudantes
Assessoria Governo do Estado

Os alunos do
Ensino Médio da Rede
Estadual podem se
inscrever nos cursos
proﬁssionalizantes do
projeto da Secretaria de
Educação em parceria
com o Via Rápida
Emprego. As aulas são
focadas no mercado
de trabalho e serão
lecionadas depois do
período regular. Após
a conclusão dos cursos,
todos os participantes
recebem certiﬁcados
de qualiﬁcação
proﬁssional e podem
ser encaminhados a
programas remunerados
de estágios.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Planejamento, informa que a Audiência Pública de Zoneamento Urbano, que seria
realizada nesta sexta-feira
(28), foi adiada. Em breve
será deﬁnida uma nova
data para o evento.

COLÉGIO
TÉCNICO ABRE
150 VAGAS
NA CIDADE

PÁGINA 6
PÁGINA 3

Audiência
Pública de
Zoneamento
Urbano é
adiada

Cursos do programa priorizam exigências do mercado de trabalho
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Azeredo ganha parque infantil
Divulgação

As crianças do Jardim Azeredo
contam com mais uma opção
de lazer no bairro. Um parque
infantil foi instalado pela
Subprefeitura de Moreira
César nas proximidades de
uma área verde municipal,
na rua Benedita Bueno de
Carvalho. O local conta com
escorregador, balanços,
gangorra, gira-gira dentre
outros. Munícipes aprovaram a
instalação dos equipamentos,
que recebem grande número
de crianças.

Entrave está longe do ﬁm

Cidades querem cautela na
decisão sobre água;
Rio ameaça ir ao MPF

A

guerra pela água entre os governadores de
São Paulo, Geraldo Alckmin, e do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deverá ganhar nova trama nas próximas semanas. Após o anúncio com grandes
holofotes sobre a intenção da transposição de água do
rio federal, Paraíba do Sul, para o Sistema Cantareira
– responsável pelo abastecimento de aproximadamente
10 milhões de pessoas na Região Metropolitana de São
Paulo, o governador de São Paulo ainda não conseguiu
provar o que todos já temiam: é possível que o Paraíba
não suporte a demanda da região do Vale, Estado do Rio
- onde cerca de 10 milhões de pessoas utilizam a água e,
ainda ‘repor’ água para os reservatórios que alimentam
Cantareira.
A medida desesperada de Alckmin é justiﬁcável devido ao baixíssimo nível de Cantareira – cada vez pior e
restando apenas o volume morto, que são as águas abaixo das comportas dos reservatórios. Entretanto, há 40
anos, desde a criação do Sistema Cantareira, em 1974,
o Governo de São Paulo vem sendo alertado por especialistas sobre o caos que poderia se tornar e pouco fez
para aliviar a situação.
Em contrapartida, Cabral está armado até os dentes e com argumentos sustentáveis, de que a utilização da água para abastecer a Grande SP prejudicaria
os fluminenses. O Governo da Guanabara deve ir ao
Ministério Público Federal para impedir que Alckmin
apresente oficialmente a proposta à ANA – Agência
Nacional de Águas. Fontes próximas ao governador
Cabral sustentam que ele tenha até relatórios de universidades paulistas atestando o perigo real ao Rio de
Janeiro.
Na região, o Codivap – Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira
e Litoral Norte – está fazendo o mais prudente. O grupo
propõe a realização de audiências públicas para debater
o assunto e pede cautela, pois qualquer decisão tomada hoje pode acarretar danos futuros. Para o Codivap
– embora as informações do Estado de SP pareçam interessantes, são necessários estudos técnicos e debates
aprofundados.
Após reunião na semana passada com Alckmin, a
presidente Dilma Rousseff ainda não se manifestou e
nem dá indícios sobre qual decisão o Governo Federal
poderá tomar.
O alinhamento com Dilma será o ‘Fiel da Balança’.
Temos a certeza de que ela não vai querer a ira de 10
milhões de paulistanos nem de 10 milhões de cariocas.
Deste modo, o que vai prevalecer serão os relatórios e aí
o Governo de SP terá que estudar novas soluções, porque, até agora, a ideia de transposição é vista pelo Rio
de Janeiro como um severo prejuízo.

Colégio
técnico
da Fapi

Primeiro Encontro Evangelho
e Vida do ano reúne 25 jovens

O Colégio Técnico da
Faculdade de Pindamonhangaba está com matrículas
abertas para três cursos no
período noturno: técnico em
química, técnico em enfermagem e técnico em prótese
dentária.
No total, são oferecidas
50 vagas por curso que tem
a duração de 18 meses. Para
se inscrever é necessário
ter concluído ou estar regularmente matriculado no
Ensino Médio, salientando
que as aulas serão ministradas no período noturno,
das 19h às 22h40 e que têm
início previsto para o dia 31
de março.
Para realizar a inscrição
é preciso estar munido de
certidão de nascimento ou
casamento, título de eleitor,
certiﬁcado de reservista (para
alunos do sexo masculino),
CPF, RG e duas fotos 3x4. A
inscrição pode ser feita diretamente na secretaria do colégio
técnico, das 9 às 21 horas.
Mais informações pelo
telefone (12) 3648-8323 ou
pelo e-mail: secretaria@fapi.
br.

No último fim de semana o Centro de Espiritualidade Juvenil Salesiano, em
São Paulo, sediou um encontro denominado “Evangelho
e Vida”, destinado a jovens
vocacionados da Inspetoria
Salesiana de Nossa Senhora
Auxiliadora.
Participaram 25 jovens das
três regiões: Capital, Vale do
Paraíba (Pindamonhangaba) e
Paulista. Eles tiveram momentos de formação, espiritualidade

e convivência. Contaram também com a presença da psicóloga Rosana Miranda, que os auxilia nesta fase inicial.
Como acompanhante vocacional eles contam com a presença e o trabalho do animador da dimensão vocacional da
inspetoria, padre Glauco Félix
Teixeira Landim. O encontro
foi o primeiro de um processo
de discernimento que leva ao
ingresso dos jovens ao Aspirantado Salesiano.

Fapi realiza
VII Jornada
Pedagógica

PSF Imperial
promove Encontro
com Cuidadores

O curso de Pedagogia da
Fapi/Funvic promove a VII
Jornada Acadêmica de Pedagogia. O evento termina nesta
quinta-feira (27) e tem como
tema “Educação: Para todos?”
Durante a jornada, estão
sendo discutidos assuntos
voltados para o ensino brasileiro e sua qualidade. Constam na programação exposição de trabalhos dos alunos
do curso de Pedagogia da
instituição, além de mesa redonda com gestores educacionais de Pindamonhangaba e palestras.

A equipe do Posto de Saúde da
Família do bairro Jardim Imperial,
da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba, promove nesta sexta-feira
(28), a partir das 14 horas, o ‘Encontro com Cuidadores de Idosos e Acamados’. Na ocasião, haverá palestra
e uma psicóloga fará recomendações
sobre o assunto. Podem participar,
cuidadores residentes nos bairros
Jardim Imperial, Jardim Cristina e
Ouro Verde.
Interessados devem fazer as inscrições no local até esta quinta-feira
(27). O horário de atendimento é das
7h30 às 11h30 e das 13 às 17 horas.

EDP abre inscrições para programa de seleção de estagiários
A EDP está com inscrições abertas para
o programa de Estágios On Top, iniciativa
desenvolvida com objetivo de atrair novos
talentos para as empresas do Grupo EDP.
Serão oferecidas vagas para os municípios
de Campo Grande-MS, Carapina-ES, Mogi
das Cruzes, São José dos Campos, São Paulo e Taubaté. Os interessados devem acessar
o site www.edp.com.br até o dia 23 de maio.

Fundação Dr. João Romeiro

Podem participar do processo seletivo estudantes dos cursos de administração, economia, contabilidade, comunicação, marketing, ciências contábeis, direito, engenharia
ambiental, biologia, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia eletrônica, engenharia de processo,
engenharia da computação, estatística, gestão ambiental, qualidade, relações públicas e

jornalismo que se formem até 2016.
O programa prevê 40 horas de treinamento e desenvolvimento dos selecionados,
além de avaliação de desempenho pelos tutores e elaboração de projeto e apresentação
para alta liderança do grupo. A EDP oferece
bolsa-auxílio e benefícios, como assistência
médica, seguro de vida, tíquete-refeição e
vale-transporte.
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Sardinha é
opção barata
e nutritiva
Aiandra Alves Mariano
***
iquíssima em
ômega-3, a sardinha é um dos pescados mais abundante
no litoral brasileiro
e seu preço é um dos
mais acessíveis. Em
Pinda, o quilo da sardinha, já limpa, custa,
em média, R$ 8.
Além do alto valor
de proteínas e das
significativas concentrações ômega-3, a
sardinha tem baixo
teor calórico e possui vitaminas como
fósforo, zinco, ferro e
cálcio.
O pescado pode

R

3
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contribuir com o tratamento da depressão, ansiedade e alterações do sono, entre
outros benefícios.
Segundo os nutricionistas, não faltam
motivos para que se
inclua essa iguaria
no cardápio. Duas ou
três vezes por semana é o suficiente. A
versão em lata é uma
alternativa válida de
vez em quando, mas
é importante lembrar
que, em conserva,
o peixe geralmente
vem imerso em óleos
ou molho de tomate,
o que aumenta seu
valor calórico.

Período da Quaresma
aquece venda de peixes
Adriane Werner

Divulgação

Importado, assim como o bacalhau, o salmão é um dos produtos que tem elevação mais acentuada

Produto possui centenas de variedades

Aiandra Alves Mariano
***
O consumo de peixes
tem um aumento considerável durante a Quaresma,
que já começou para os católicos. No período de 40
dias anteriores à Páscoa, a
Igreja Católica orienta os
fieis a não consumirem carne vermelha às quartas e
sextas-feiras e, como alternativa, sugere que as pessoas consumam o peixe.
Neste período, o volume de vendas chega a ser
30% maior em relação aos
outros meses, de acordo

com o Ministério da Pesca e Aquicultura. Assim e
também em virtude da alta
do dólar, os preços dos peixes, especialmente do bacalhau e de outros importados, como o salmão e a
polaca estão inflacionados.
Para quem não quer sentir a diferença no bolso, a
recomendação é pesquisar
bastante antes de comprar.
Em Pindamonhangaba, o quilo do peixe pode
ser encontrado de R$ 6
até R$ 50 de um estabelecimento para o outro. A
tainha, por exemplo, pode

custar de R$ 9 a R$ 25, variação de 175%. O salmão
pode ser comprado pelo
menor preço de R$ 22,90
e o maior de R$ 55, variação de 140%.
Católica
praticante,
a auxiliar de escritório
Kelly Tenório é uma das
consumidoras que não
dispensa que se cumpra a
tradição. “Desde criança
aprendi a deixar a carne
de lado às quartas e sextas feiras no período da
Quaresma e até hoje continuo seguindo a tradição
na minha casa”.

Entre os peixes mais
procurados na cidade estão a merluza, a corvina,
a sardinha e o tradicional
bacalhau, que sobem de
preço consideravelmente nesse período. “Esses
são os mais procurados,
principalmente por causa do preço em conta.
Alguns peixes chegam
a subir um pouco, neste período, por causa da
grande procura, mas no
geral, os valores estão
bem atrativos”, contou o
vendedor Luiz Antônio
Silva.

Pagamento do
IPTU pode ser
feito em qualquer
banco e lotéricas Estudantes do Ensino Médio podem se
inscrever em cursos profissionalizantes
Com a prorrogação do
prazo de pagamento da
primeira parcela e da cota
única do IPTU 2014 - Imposto Predial e Territorial
Urbano para o dia 27 de
março, a Prefeitura alerta
os contribuintes para que
fiquem atentos à data de
vencimento, descrita no
boleto de cobrança.
Os boletos de IPTU
enviados via agência dos

Correios estão com vencimento de 15 de março, podendo ser pago apenas nas
agências do Santander.
Já quem emitiu o tributo no site da Prefeitura,
após o dia 15 de março,
possui o documento com
a nova data de vencimento, que pode ser paga em
qualquer agência bancária ou lotéricas até o dia
27 de março.

Prorrogação apenas da
primeira parcela ou cota única
Somente a primeira parcela do IPTU poderá ser paga
até o dia 27 de março. As subsequentes terão o vencimento no dia 15 de cada mês.
Formas de pagamento
O pagamento do IPTU
poderá ser realizado das
seguintes formas:
Pagamento em cota
única, com desconto de
10%, até o dia 27 de março;
Pagamento em duas
cotas, com desconto de
5%, para pagamento da

primeira cota até o dia 27
de março e a segunda cota
até o dia 15 de abril;
Pagamento em até 10
parcelas, com desconto de
2% até a data do vencimento de cada parcela.
Outras
informações
pelo www.pindamonhangaba.sp.gov.br

Os alunos do Ensino
Médio da Rede Estadual
já podem se inscrever nos
cursos profissionalizantes
do projeto da Educação em
parceria com o Via Rápida
Emprego. As aulas com o
foco no mercado de trabalho serão oferecidas depois
do turno regular, o que
amplia a jornada dos estudantes na Rede Estadual.
Para se inscrever, o estudante deve possuir CPF e
criar um nome de usuário
e senha no sistema do Via
Rápida. Após preencher os
dados, como idade, endereço e número de contato,
entre outros, é preciso selecionar o nível de graduação “Ensino Médio” e, em
seguida, selecionar “cursando”. Com isso, aparecerão as opções de cursos
disponíveis. Após selecionar o curso desejado, o aluno receberá confirmação
do cadastro. A previsão é
de que as aulas comecem
até o final de abril.

Assessoria Governo do Estado

São 13 opções de cursos profissionalizantes no Via Rápida Emprego
Chamado de “Via Rápida
- Educação Integral”, o projeto é atrelado ao Programa
Via Rápida Emprego do
governo paulista, e oferece
13 opções de formação diferentes em áreas como “Cui-

dando de Idosos”, “Agentes
de Turismo”, “Gestor de
Projetos Sociais” e “Organizador de Eventos”.
Após a conclusão dos
cursos, todos os participantes recebem certificados de

qualificação profissional e
podem ser encaminhados
a programas remunerados
de estágios.
Mais informações no
site http://www.viarapida.
sp.gov.br/.
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Vereador Cal agradece
Toninho da Farmácia tem Vereador Magrão participa
de reunião para tratar da
início das obras anunciadas pedido de galeria de águas
pluviais no Andrade atendido manutenção do Velório Municipal
pelo Governo do Estado
C o m u n i ca ç ã o /C V P

bocas de lobo, rua José Moreira
Leite Cesar, com 6 bocas de
lobo, 48 m de tubos com 0,4
m de diâmetro e mais 180 m de
tubulação com 0,6 mm. “Fico
muito feliz com estas obras
sendo realizadas, pois vinha
cobrando junto a prefeitura
em nome dos moradores. Tratam-se de importantes obras
para deixar o Andrade longe
das enchentes que prejudicam
tanto a população do bairro”,
agradece Toninho da Farmácia.
Rua Treze de Maio
O vereador Toninho da
Farmácia solicita a troca da
tampa da boca de lobo que
está quebrada na descida da
rua Treze de Maio, próximo ao
campo de futebol, no Crispim.
“Faço este pedido pois muitas
pessoas, em especial crianças,
passam diariamente por cima
desta boca de lobo, fato este
que pode vir a causar um grave
acidente”, explica o vereador
Toninho da Farmácia.

de

Vereador Toninho

da

Farmácia

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) é o autor do
Requerimento nº 539/2012, que
solicita a construção de uma
nova galeria de rede de águas
pluviais no bairro do Andrade.
Este requerimento, que foi
protocolado no dia 16/04/2012,
tem como objetivo beneficiar
vários moradores do bairro
Andrade. O vereador, é também
autor da Indicação nº 34/2013,
que solicita a construção de
bocas de lobo em várias ruas
do bairro, principalmente na
rua José Moreira Leite Cesar,
pedido este feito pelo senhor
Benedito, morador da residência de nº 165.
As ruas que serão beneficiadas são as seguintes: rua
Augusto Camilo de Souza, com
140 m de tubos e mais quatro

O vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS) participou na tarde da quinta-feira,
dia 20, de uma reunião com a
Secretária da Saúde, Sandra
Tutihashi, com o Administrador do Velório Municipal,
Lucas Ribeiro, Diretora da
Vigilância Sanitária, Sra. Vânia
e Sr. Rafael Lamana, também
da Vigilância Sanitária, para
tratar da manutenção no Velório
Municipal.
Magrão havia protocolado o
Requerimento nº 105/2014, em
27/01/2014, solicitando ao Executivo, que adote providências
junto ao Departamento competente visando a realização de
manutenção e melhorias nas
instalações e equipamento do
velório, bem como na limpeza

periódica dos banheiros e bebedouros.
Nos argumentos do requerimento, o vereador Magrão
havia enfatizado a reclamação
de diversos munícipes quanto a
falta de manutenção do prédio e
falta de higiene nos banheiros,
assim como falta de papel higiênico, sabonete, papel toalha
no Velório Municipal.
O vereador afirma que a
reunião foi produtiva, pois após
a discussão, o Administrador do
Velório, Lucas Ribeiro concordou em fazer a manutenção do
prédio e a limpeza periódica do
local. “No velório há grande circulação de pessoas diariamente,
por isso é necessário que se faça
higienização dos banheiros e
bebedouros de forma rígida,
com intuito de prevenir doenças”, disse o
vereador Magrão.

Vereador Magrão
participou de uma reunião
com Rafael Lamana, da
Vigilância Sanitaria, Lucas
Ribeiro, administrador do
Velório e a Secretária da
Saúde, Sandra Tutihashi
Fotos: Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

O v eread or
T on in h o d a
F armácia , jun to
a um morad or ,

André Nascimento

A n d r é N a s c i m e n t o /P MP

- DER/SP 062 – Rod. Ver. Abel
Fabrício Dias/ Prof. Marieta Vilela
da Costa Braga

Em licitação (Pindamonhangaba/ Roseira/Aparecida): Recuperação e recapeamento da pista e
pavimentação dos acostamentos,
dispositivos e implantação de faixas
adicionais.
Ext: 12.8 km
Início obras (previsão): ago/2014
Valor: R$ 27,9 milhões (BID)
- DER/Vicinais
Programado/A licitar (Taubaté/
Lagoinha/ Pindamonhangaba): pavimentação da estrada que interliga
os três municípios.
Ext: 27,5 km
Valor: R$ 30 milhões
Para o vereador Cal, o momento
é histórico para o Vale do Paraíba,
sobretudo, para o município de
Pindamonhangaba. “Importantes
obras serão realizadas com o intuito de promover a segurança e o
bem estar da população, como por
exemplo a obra de duplicação da av.
Manoel César Ribeiro”, destacou o
vereador. “Agradeço ao Governador
do Estado, Geraldo Alckmin, ao
Prefeito Municipal, Vito Ardito, e
aos Secretários de Planejamento e
Obras, que incluíram no projeto uma
ciclovia e mais quatro rotatórias,
pelo início dessa tão importante
obra, que contribuirá com o trânsito
local, principalmente no horário de
pico”. “Aproveito para agradecer o
Deputado Federal, Arnaldo Faria de
Sá e o Deputado Estadual, Campos
Machado (PTB), que nunca mediram esforços para atenderem nossas
solicitações”, finalizou o vereador.

F o t o s : -A s s e s s o r i a

No último domingo, dia 23, o
vereador José Carlos Gomes – Cal
(PTB) participou da reunião no
gabinete do prefeito municipal, Vito
Ardito, junto com o Governador
de São Paulo, Geraldo Alckmin,
para tratarem de diversos assuntos
pertinentes ao município. Na oportunidade, também estiveram presentes
o Deputado Federal, Arnaldo Faria
de Sá (PTB) e autoridades locais.
Dentre os assuntos discutidos merecem destaque:
- Início de obras da duplicação
Cidade Nova
OBRA: Execução das obras e
serviços de duplicação e melhorias
da SPA 092/60, do km o ao km 5,3
(acesso a Pindamonhangaba).
Ext: 5,3 km
Início: mas/2014
Término: nov/2014
Valor: R$ 24,7 milhões
VDM: 13.441
Empregos gerados: 34 diretos e
103 indiretos
Empreiteira: Heleno & Fonseca
construtécnica S/S
- SPA 085/060 EM FOCO
DER/SPA 085/060 – Eng. Luiz
Dumont Villares
Projeto em elaboração (Pindamonhangaba): Implantação de
rotatória – indústria CONFAB
Licitação prevista: abril/2014
Valor: R$ 800 mil

mos tram a b oca d e
lob o queb rad a

V e r e a d o r C a l ( c e n t r o ),
o Governador Geraldo
Alckmin e o Prefeito Vito
Ardito Lerario

As

obras já foram

iniciadas e deverão
r e s o lv e r o s p r o b l e m a s
do bairro

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o Vereador Cal

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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

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

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

Assessoria

de

da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

motoristas que transitam pelo local

O vereador Janio Ardito
Lerário (PSDB) é autor da Indicação nº 69/2014, que busca solucionar problemas referentes
a um buraco na rua Guilherme
José da Gama Pestana, no bairro
do Campo Alegre. O parlamentar enviou o documento ao
Prefeito Municipal, Vito Ardito,
pedindo providências, junto ao
departamento competente, para
sanar o problema.
Janio está preocupado, pois
o local apresenta um tráfego
intenso de veículos, inclusive,
caminhões, e o buraco em

questão está oferecendo riscos
aos pedestres e motoristas que
transitam pela rua Guilherme
José da Gama Pestana
Poda de árvores
O vereador também pede
que seja feito a poda das árvores
localizadas em volta do Centro
Esportivo João do Pulo e Centro
de Treinamentos Luiz Caloi.
De acordo com o vereador, “as
árvores estão com os galhos
muito baixos, atrapalhando o
trânsito de pessoas e também
deixando o local muito escuro
e com aspecto de abandonado”.

V e r e a d o r F e l i p e C é s a r - FC

muito para que possa regularizar sua documentação. “Tudo
que uma casa de agricultura
faz, esse Poupatempo Rural
também faz, de uma forma
ainda mais eficaz. O produtor
terá acesso a mais de 50 tipos
de serviços oferecidos, como
a emissão de Guia de Trânsito
Animal Eletrônica (e-GTA),
adesão aos programas da Secretaria de Agricultura, linhas
de crédito, financiamento e
seguro rural do Feap, entre
outros”, explica o vereador
Felipe César – FC.

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
Assessoria

que oferece risco aos pedestres e

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Fale com o Vereador Felipe César – FC

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

rua apresenta um buraco

C o m u n i ca ç ã o /C VP

tato com o superintendente do
DER-SP, Clodoaldo Pissioni e
com o Diretor de Trânsito de
nossa cidade, Tenente Henrique dos Santos para solicitar
o rebaixamento de guias em
todas as faixas de pedestres da
SP – 62 - Rodovia Abel Fabrício Dias e das principais ruas
e avenidas de nossa cidade.
“A acessibilidade é garantida
por Lei, e fico muito feliz em
saber que os responsáveis pelo
trânsito municipal e estadual
estão dispostos, sem medir esforços, a colocarem em prática
esta importante Lei de minha
autoria, para a segurança das
pessoas com deficiência. Peço,
por gentileza, que os munícipes
nos ajudem a encontrar as passagens de pedestres que tenham
prioridade no rebaixamento de
suas guias, entrando em contato
com meu gabinete”, agradeceu
o vereador Professor Eric.

A referida

cidades de Itapetininga e Avaré, com os mesmos serviços
oferecidos pelo programa, de
modo a facilitar o atendimento
para o “homem do campo”.
Em sua justificativa, o vereador alega que o trabalhador
rural não pode deixar seus
afazeres por muito tempo, e
um atendimento direto e diferenciado a ele, facilitará em

de

Vereador Professor Eric (em pé) observa
o recebimento do abaixo - assinado pelo
G overnador G eraldo A lckmin

O Vereador Felipe César
- FC, encaminhou Ofício ao
Prefeito Municipal, solicitando que seja prorrogada a data
do pagamento do IPTU, para
10 de abril. Felipe César, argumenta que, além da greve dos
Correios, que atrasou a entrega
dos carnês, o pagamento de
aposentados e pensionistas é
efetuado após o 1º dia útil do
mês. Com certeza, a medida
agradará a grande parte
da população.
Divulgação de
listagem de pacientes
que aguardam
consultas com
especialistas
O vereador Felipe
César – FC (PMDB) é
autor do Projeto de Lei
158/2013, que está em
tramitação, que Dispõe
sobre a divulgação de
listagem dos pacientes
que aguardam por consultas com especialistas,
exames e cirurgias na
rede pública do município. O vereador quer,
de modo que seja garantido a
privacidade dos pacientes, a
divulgação de maneira mais
clara, a posição de espera dos
munícipes que aguardam por
uma consulta com especialistas, exames e cirurgias na rede
pública do município.
Instalação de um
Poupatempo para
o Produtor Rural
O vereador Felipe César –
FC (PMDB) insiste junto ao
Governador Geraldo Alckmin,
pedindo a instalação de um
Poupatempo para o trabalhador rural, nos moldes das

Assessoria

de
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No último dia 23
de março, domingo,
o vereador Professor
Eric (PR) entregou
pessoalmente ao Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin
Filho, um abaixo-assinado contendo 15
mil assinaturas em que
solicita a ampliação
dos cursos técnicos
gratuitos da ETEC no
Distrito de Moreira
César.
“Nossa solicitação
se faz necessária, em
razão do expressivo
crescimento populacional de Moreira César nos últimos anos. Atualmente, o Distrito
conta com aproximadamente 50
mil habitantes, representando
cerca de 30% da população de
Pindamonhangaba, além de
abrigar o maior polo industrial
do município pindense, com
70% do PIB (Produto Interno
Bruto). Precisamos de qualificação profissional gratuita e de
qualidade. No governo de José
Serra, conseguimos os cursos
de Administração e Logística.
Agora, no governo do filho mais
ilustre de nossa cidade, o Governador Geraldo Alckmin, temos a
maior oportunidade da história do
Distrito de valorizarmos Moreira
César”, comemorou o vereador
Professor Eric.
Leis beneficiam
pessoas com deficiência
Após a sanção oficial de
duas Leis de sua autoria - a nº
5.612/2014 e a nº 5.613/2014,
ambas em favor das pessoas
com deficiência - o vereador
Professor Eric entrou em con-

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Vereador Professor Eric
Felipe César – FC solicita Vereador Janio Lerario pede
providências na rua Guilherme
entrega 15.000 assinaturas ao prorrogação da data de
Governador Geraldo Alckmin pagamento do IPTU
José da Gama Pestana

de

C o m u n i ca ç ã o

A s s e s s o r a d e C o m u n i ca ç ã o :
Natália Lugli Sper

Vereador Janio Ardito Lerario

Fale com o Vereador Janio Lerario

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

A s s i s t e n t e s d e I m p r e n s a P a r la m e n ta r :
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)

www.camarapinda.sp.gov.br
Telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

Inscrições para Conselho Municipal da
Juventude terminam nesta sexta-feira
Marcos Vinício Cuba
***
Interessados em integrar o Comjuv - Conselho
Municipal da Juventude
devem fazer as inscrições até sexta-feira (28).
Basta procurar o Setor de
Protocolo da Prefeitura
ou Subprefeitura, das 8

às 17 horas. Membros da
sociedade civil poderão
acompanhar os trabalhos.
O Comjuv foi instituído pela Lei 5.574, de
17 de outubro de 2013.
É um órgão de caráter
consultivo, deliberativo
e fiscalizador da política

da juventude. Tem como
finalidade formular e
propor diretrizes para
ações governamentais,
voltadas à promoção das
políticas públicas de juventude.
O objetivo deste conselho é fomentar o desenvolvimento integral

dos jovens, a fim de prepará-los para assumir
plenamente suas responsabilidades e se incorporarem ao mercado
de trabalho e aos processos sociais, como fator de mudanças dentro
dos princípios de justiça
e liberdade.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 001/2014 de “Aquisição de medicamentos para a
Atenção Básica e Especialidades”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo,
com validade de 12 meses, assinadas em 27/02/2014:
ATA nº 051/2014
ITEM
UNID.
DE
MEDIDA
64

CP

ATA nº 052/2014
ITEM

Divulgação

Edital de Citação - Prazo de 10 dias. Processo Nº 0001593-59.2001.8.26.0445. O(A) Doutor(a) Cláudia Calles
Novellino Ballestero, MM. Juiz(a) de Direito da 2° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de
Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. Citação e Intimação – Prazo 10 dias – Processo
nº 0001593-59.2001.8.26.0445 (445.01.2001.001593-3) – nº de Ordem 46/2001. A Dra. Cláudia Calles Novellino
Ballestero, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Pindamonhangaba/SP, Faz Saber a Celeste Akemi Domoto, CPF
183.815.788-33, que Esso Brasileira de Petróleo Ltda, atual denominação Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A,
ajuizou uma ação de Execução Hipotecária do Sistema Financeiro de Habitação, tendo como corréus Auto Posto
Andorinha de Pindamonhangaba Ltda, CNPJ 02.462.525/0001-74 e Masuye Nakashima Domoto, CPF 077.556.23866, relativo ao Contrato de Empréstimo e Outras Avenças, da metade ideal de uma casa de morada, nº 81, da 1ª
travessa José Augusto Mesquita, na sede do Distrito de Moreira César, com área de 1.120,00m², cadastrado sob
nº 15.12.04.06, matrícula 4.089 do ORI da Comarca de Pindamonhangaba/SP. Estando a executada em lugar
ignorado, é o presente, para que no prazo de 24 horas, a fluir após os 10 dias supra, pague o saldo devedor no
valor de R$2.116.182,92 (setembro/2013), atualizado na data do efetivo pagamento nos termos da Lei 5741, de
01.12.71, sob pena de ser convertido em penhorado o imóvel hipotecado acima descrito, presumindo-se aceitos
como verdadeiros os fatos, bem como intimado fica o co-executado Masuye Nakashima Domoto do arresto supra.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO
PREGÃO Nº. 035/2014
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 25/03/14, concernente ao edital
do Pregão nº. 35/14, objeto: “Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para a nova
portaria do Parque da Cidade”, leia-se corretamente, no título e no corpo do texto: “PREGÃO nº.
035/2014”. As demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 26 de março de 2014.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE
ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE, inscrita no CNPJ
04.702.278/0001-61, localizada na Rodovia Washington Luiz, n.º 2.500, bairro do Socorro,
em Pindamonhangaba/SP, CEP 12.421-010, devidamente representada por sua Presidente
Sra. PAULA RAMON DA SILVA, CONVOCA através do presente edital, os associados, para Assembléia
Geral Extraordinária, que será realizada na sede do clube da Associação localizado a Rua Mariana
Marcondes Cesar Romeiro, s/n, das 19hs ás 21hs, do dia 09 de abril de 2014, com a seguinte ordem do dia:
1- Deliberação sobre os orçamentos de sistemas de segurança;
2- Deliberação para arrecadação de taxa extra para execução dos orçamentos.
A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19 horas, com a presença de quorum
prevista no estatuto e, em segunda convocação, com qualquer número de associados, meia hora
depois, podendo ser efetivada por aclamação ou voto secreto (art.43, do Estatuto).
As pessoas que comparecerem na qualidade de representantes de associados, deverão se
apresentar com as respectivas procurações, com firma reconhecida.
Os procedimentos das eleições terão amparo e embasamento legal no Estatuto Social da Associação.
O não comparecimento implicará na concordância com as deliberações da Assembléia.
Pindamonhangaba, 21 de março de 2014. PAULA RAMON DA SILVA - Presidente

LICENÇA DA CETESB
Real
Vile __ 4 cm
PINTAK INDÚSTRIA EM BORRACHA LTDA torna público que requereu na CETESB a Renovação

de Licença de Operação para Tratamento de superfície por meio de jateamento, serviço de, à Rua
Batista Sansoni, 151,CEP 12043-500 Distrito de Quiririm,Taubaté/SP.

1.120.000

0,0460

1.000.000

CP
CP

FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOS

CIMED

0,0250

560.000

23

CP

GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDOS

CIMED

0,0180

1.440.000

25

CP

HIDROCLOROTIAZIDA
COMPRIMDOS

CIMED

0,0153

1.760.000

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

0,7300

75.000

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

1,7900

4.800

ATA nº 053/2014
ITEM

47

ITEM

Empresa:

25

CIMED
CIMED

MG

CM HOSPITALAR LTDA

UNID.
DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO

CP

METILFENIDATO 10MG COMPRIMIDO
(PORT 344/98)

MARCA

Empresa:

NOVARTIS

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

UNID.
DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO

01

AM

BETAMETASONA, DIPROPRIONATO 5
MG + BETAMETASONA FOSFATO
DISSÓDICO 2 MG AMPOLA COM 1ML

05

AM

DIPIRONA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL
COM 500 MG/ML AMPOLAS COM 2ML

SANTISA

0,5500

14.400

11

CP

ANLODIPINO 10MG COMPRIMIDOS

VITAPAN

0,0442

240.000

17

FR

CLORETO DE SODIO 0,9MG/ML (0,9%)
SOLUÇAO NASAL EM GOTAS FRASCO
COM 30ML

MEDQUÍMIC
A

0,5200

20.000

18

CP

DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDOS

PHARLAB

0,0386

115.000

19

CP

ENALAPRIL,
COMPRIMIDOS

0,0446

1.200.000

CP

IBUPROFENO
REVESTIDOS

0,0590

380.000

27

FR

IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML
SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO
COM 20ML

HIPOLABOR

0,5175

900

29

CP

METOCLOPRAMIDA
COMPRIMIDOS

HIPOLABOR

0,0524

104.000

32

FR

PERMETRINA
10MG/ML
LOÇÃO
FRASCO COM 60ML ACOMPANHADO
DE PENTE FINO

SANTA
TEREZINHA

1,4500

7.500

33

FR

PERMETRINA
50MG/ML
CREMOSA FRASCO COM 60ML

SANTA
TEREZINHA

2,4100

4.000

35

CP

RANITIDINA, CLORIDRATO
COMPRIMIDOS

MEDQUÍMIC
A

0,0980

360.000

CP

FENITOÍNA 100
(PORT 344/98)

MG

COMPRIMIDOS

0,0495

160.000

53

CP

ALENDRONATO
COMPRIMIDOS

DE

SÓDIO

70MG

0,4200

13.000

54

CP

AMIODARONA,
COMPRIMIDO

CLORIDRATO

200MG

0,2800

56.000

CP

ESPIRONOLACTONA
COMPRIMIDOS

0,2500

25.000

59

FR

MICONAZOL 20MG/G SOLUÇÃO/LOÇÃO
FRASCO COM 30ML

TEUTO

1,0700

650

62

FR

ACIDO ASCÓRBICO (VIT C)200 MG/ML
FRASCO COM 20ML

MEDQUÍMIC
A

0,8200

4.000

67

CP

COLCHICINA 0,5MG COMPRIMIDOS

GEOLAB

0,2031

16.000

69

FR

PROTETOR SOLAR FPS 30 FRASCO COM
QUANTIDADE ENTRE 100-125ML.

COSMODER
MA

6,3900

2.000

CP

VITAMINA C 500MG COMPRIMIDOS

MEDQUÍMIC
A

0,0940

24.000

CP

ACIDO ACETILSALICILICO
COMPRIMIDOS

0,0135

1.600.000

ITEM

MARCA

Empresa:

MALEATO
300MG

10MG

10

MG

LOÇÃO
150

MG

100

100

GEOLAB
CELLOFAR
M / ASPEN

IMEC
MARCA

CP

HALOPERIDOL
(PORT 344/98)

44

AM

HALOPERIDOL,
DECANOATO
SOLUÇÃO INJETÁVEL COM
MG/ML (PORT. 344/98)

45

CP

IMIPRAMINA
CLORIDRATO
COMPRIMIDOS (PORT 344/98)

25MG

46

CP

LEVOMEPROMAZINA
COMPRIMIDOS (PORT 344/98)

25MG

CP

PROMETAZINA,
COMPRIMIDOS

25MG

FR

ÁCIDO
FOSFÓRICO
160MG/ML+
FOSFATO
DE
SÓDIO
DIBÁSICO
60MG/ML ENEMA FRASCO COM 130ML.

ATA nº 056/2014

DELTA

DESCRIÇÃO

CP

ITEM

TEUTO

MG

CLORPROMAZINA
COMPRIMIDOS (PORT. 344/98)

63

VITAPAN

MG

CLONAZEPAM
(PORT 344/98)

43

CIMED

COMPRIMIDOS

CP

40

PHARLAB

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

UNID.
DE
MEDIDA

Empresa:

0,5MG

5MG

COMPRIMIDOS

CRISTÁLIA

25MG

CRISTÁLIA

COMPRIMIDOS

CLORIDRATO

CRISTÁLIA

EM
70,52

CRISTÁLIA
CRISTÁLIA
CRISTÁLIA
CRISTÁLIA

CRISTÁLIA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

0,0580

160.000

0,1600

48.000

0,0480

120.000

4,7800

3.800

0,1290

96.000

0,2190

36.000

0,0900

56.000

4,0100

640

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

UNID.
DE
MEDIDA

MARCA
DESCRIÇÃO

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

0,1350

370.000

CA

CEFALEXINA
GELATINOSA
REVESTIDO

28

CX

LEVONORGESTREL 0,75MG CAIXA C/ 2
COMPRIMIDOS

EUROFARM
A

7,2100

400

CP

CLONIDINA,
COMPRIMIDO

BOEHRINGE
R

0,1346

80.000

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

1,2900

8.000

2,6200

18.000

2,2000

13.000

1,4300

2.500

1,3800

2.400

66

ATA nº 057/2014
ITEM

2

3

4

6

7

CLORIDRATO

0,1MG

ASPEN

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

UNID.
DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO

UN

CLORETO DE SÓDIO A 0,9% EM
SOLUÇÃO
INJETÁVEL
(SORO
FISIOLÓGICO) EM SISTEMA FECHADO
COM 250ML E ESCALA GRADUADA
IMPRESSA.

FRESENIUS

CLORETO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO
ESTÉRIL A 0,9% (SORO FISIOLÓGICO)
PARA USO EXTERNO EM FRASCO
PLÁSTICO COM 250ML

FRESENIUS

CLORETO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO
ESTÉRIL A 0,9% (SORO FISIOLÓGICO)
PARA USO EXTERNO EM FRASCO
PLÁSTICO COM 500ML

FRESENIUS

GLICOSE
A
5%
EM
SOLUÇÃO
INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO
0,9% (SORO GLICOFISIOLÓGICO), EM
SISTEMA FECHADO COM 250ML COM
ESCALA GRADUADA IMPRESSA

FRESENIUS

GLICOSE
A
5%
EM
SOLUÇÃO
INJETÁVEL (SORO GLICOSADO), EM
SISTEMA FECHADO COM 250 ML COM
ESCALA GRADUADA IMPRESSA.

FRESENIUS

FR

FR

UM

UM

ATA nº 058/2014
ITEM

Empresa:

500MG
CAPSULA
OU
COMPRIMIDO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

15

MARCA

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

0,0280

480.000

0,2850

48.000

3,6500

1.000

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

0,5850

144.000

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

0,3200

70.000

0,6200

70.000

2,7900

4.800

3,3700

6.000

0,0900

96.000

1,7300

2.080

PRATI
DONADUZZI

0,8400

15.000

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

0,1500

60.000

0,1480

48.000

0,1500

112.000

DESCRIÇÃO

12

CP

ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO

VITAPAN

48

CP

NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG
CP

RANBAXY

56

TB

HIDROCORTISONA, ACETATO 10MG/G
EM CREME BISNAGA COM 30GR

ATA nº 059/2014
ITEM

38

CP

CLOMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDOS
(PORT 344/98)

13

10

UNID.
DE
MEDIDA

CP

CP

MARCA

Empresa:

MARCA
DESCRIÇÃO

AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO
ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO
REVESTIDO
MASTIGAVEL

14

CP

30

TB

METRONIDAZOL 500MG/5G
VAGINAL 50G + APLICADOR

31

TB

MICONAZOL, NITRATO 2% CREME
PARA USO GINECOLÓGICO BISNAGA
COM
80G
ACOMPANHADO
DE
APLICADOR VAGINAL

34

CP

PREDNISONA 20MG COMPRIMIDOS

36

FR

ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE
SODIO) 50MG/ML XAROPE FRASCO
COM 100ML + COPO OU SERINGA
DOSADORA (PORT 344/98)

70

FR

ATA nº 061/2014

24
50
51
ITEM

E.M.S.
SIGMA
PHARMA

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO
REVESTIDO, SENDO ACONDICIONADO
DE FORMA UNITARIZADA, ONDE CADA
UNIDADE DE COMPRIMIDO SEJA
DELIMITADA POR PICOTE,

ITEM

TEUTO

PORTAL LTDA
DESCRIÇÃO

ATA nº 060/2014
ITEM

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

GELEIA

SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL
EM GOTAS FRASCO COM 15ML

PRATI

PRATI
DONADUZZI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI
PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI
PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

0,2500

6.400

Empresa: TORRENT DO BRASIL LTDA

UNID.
DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO

CP

GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDOS DE
LIBERAÇÃO CONTROLADA

TORRENT

CP

RISPERIDONA
(PORT 344/98)

1MG

COMPRIMIDO

TORRENT

CP

RISPERIDONA
(PORT 344/98)

2MG

COMPRIMIDO

ATA nº 062/2014

Lar da Criança “ irmã JúLia”
Rua São João Bosco,nº 744,Bairro Santana, Cep. 12.403.010, CNPJ.541220980001-84
Edital de Convocação
A Diretoria do Lar da Criança “ Irmã Júlia” convoca todos os associados para a Assembléia Geral a
realizar-se no dia 12 de abril de 2014, às 17 horas, na sede social da Instituição situada à Rua São
João Bosco, n.º 744, em Pindamonhangaba, S.P, em primeira convocação com a presença de (2/3)
dos associados quites presentes ou às 17,30h. com qualquer número de associados presentes,
em 2ª convocação, na sede da Instituição.
Pauta : Apreciação e Aprovação do Balanço Financeiro do ano de 2013;
Aprovação, pela Assembléia, do parecer do Conselho Fiscal, referente às atividades do ano findo;
Conhecimento da apreciação jurídica concernente à ata datada de 19-5-2012
Pindamonhangaba, SP.- 24 de março de 2014
demétrio Cabral Júnior r.G. 3 598 370-X - diretor

0,0510

22

60

Errata da Lei publicada na edição de 21/03/2014, página 12.
LEI Nº 5.620, DE 18 DE MARÇO DE 2014.
Dispõe sobre a revisão dos subsídios dos Vereadores
(Projeto de Lei n° 35/2014, de autoria da Mesa da Diretora)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Os subsídios mensais dos Vereadores da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba são
majorados em 6% (seis por cento), correspondendo a R$8.977,41 (oito mil novecentos e setenta e
sete reais e quarenta e um centavos).
Art. 2° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento
vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º
de março de 2014.
Pindamonhangaba, 18 de março de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18 de março de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

21

Associação Atlética Abdala Sports __ 3 cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

5MG

39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 038/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 38/14, que cuida de “Contratacao de empresa especializada
em prestação de serviço de cobertura secutitaria para veículos oficiais pertencentes a frota da Sub
Prefeitura de Moreira Cesar e dois micro-onibus que serão utilizados pela Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer para transportes de alunos e atletas que participarão de eventos, festivais e
competições com abrangência nacional, para segurar na sua totalidade por um período de 12
meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento
licitatório em favor das empresas (itens/lotes): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (02);
Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A (01).
Pindamonhangaba, 18 de março de 2014.
PREGÃO Nº. 039/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 39/14, que cuida de “Aquisição de software AutoCad LT 2D
para uso do Departamento de Licenciamento Ambiental e Urbanismo e Departamento de Meio
Ambiente”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento
licitatório em favor da empresa (item/lote): Mapdata Tecnologia, Informática e Comércio Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2014.
PREGÃO Nº. 041/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 41/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada
em fornecimento e instalação de toldo aplicação Unidade Básica de Saúde da Vila São Benedito,
segue em anexo termo de referência”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa (itens/lotes): Carlos Henrique Soria de
Souza Pinto ME (01, 02, 03, 04 e 05).
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2014.
PREGÃO Nº. 042/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 42/14, que cuida de “Aquisição de uniforme aplicação,
funcionários da Subprefeitura de Moreira César segue em anexo termo de referência”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor das
empresas (itens/lotes): CMM Indústria e Comércio de Roupas Ltda. ME (01 e 04); Fabiano Nadoti
Molina ME (05 e 06); Uniformes Campinas EIRELI EPP (02 e 03).
Pindamonhangaba, 19 de março de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 045/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 45/14, que cuida de “Aquisição de mudas de plantas
e grama tipo esmeralda para execução de paisagismo de prédios públicos pelo período de 12
meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento
licitatório em favor das empresas (itens/valor R$): Cabello Serviços de Jardinagem Ltda. EPP (01
– 2,80); Plan-Nat Comércio de Plantas e Serviços Ltda. ME (02 – 7,92; 03 – 7,92; 04 – 9,90; 05 –
15,34; 06 – 21,00).
Pindamonhangaba, 18 de março de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 047/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 47/14, que cuida de “Aquisição de massa asfáltica
(CBUQ) faixas III e IV do der com fornecimento e transporte para entrega dentro do município de
Pindamonhangaba-SP em diversos locais”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa (itens/valor R$): Andrade Britta
Construtora e Pavimentadora ARUSP Ltda. (01 – 163,35; 02 – 166,32).
Pindamonhangaba, 24 de março de 2014.

MARCA
DESCRIÇÃO

MALEATO

ATA nº 055/2014

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 03/04/2014 às 15:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
81º ROSIMEIRE CANDIDA DE PAULA
RUA JOSÉ COELHO NUNES, 65 – SÃO ROQUE
LORENA – SP
CEP 12601-250
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

34.000

ENALAPRIL,
COMPRIMIDOS

73

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Dia 03/04/2014 às 14:30 horas
ÁREA 1
6º ALEXSANDRO PEREIRA CORREARD
RUA PROFESSOR HOMERO MELO DE OLIVEIRA, 452 – CIDADE JARDIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12424-250
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

0,0830

20MG

72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
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:

TEUTO

CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

MALEATO

55

Segundo boletim da Secretaria de Segurança
Pública, divulgado na terça-feira (25), o número de
roubos e furtos de veículos no Estado de São Paulo
cresceu em fevereiro. Os roubos e furtos de veículos
tiveram uma alta de 24,4% na comparação com fevereiro de 2013. Foram 19.197 casos no mês passado
contra 15.426 no mesmo período do ano anterior.
Os outros tipos de roubos subiram de 18.426
ocorrências em fevereiro de 2013 para 25.274 no mês
passado, um aumento de 37,2%.
A quantidade de latrocínios manteve-se estável,
com 33 casos.

BACLOFENO 10MG COMPRIMIDO
Empresa:

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

ENALAPRIL,
COMPRIMIDOS

42

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação Atlética Abdala Sports vem através de sua Presidente , convocar seus Asssociados e
diretores para Reunião, onde serão discutidos os assuntos abaixo:
1 – Alteração do Estatuto Social
2 – Destituição dos diretores abaixo relacionados por ausência, omissão e não participação de
qualquer atividade da Associação Atlética Abdala Sports, sem apresentarem quaisquer justificativa:
José Cesar da Silva Fonseca – Tesoureiro ; José Gastão Schmidt – Conselho Fiscal; Carlos
Eduardo Rezende de Oliveira – Vice Presidente; Ana Cecilia da Silva Oliveira – Conselho Fiscal;
Abdala Salomão Neto – Diretor de Esportes; Carlos Alberto Ferreira – Secretário.
3 – Eleição da nova Diretoria para cumprimento do mandato de Abril de 2014 a Dezembro de 2016.
4 – Posse da nova Diretoria com mandato de Abril de 2014 a Dezembro de 2016.
5 – Alteração do endereço da sede provisória da Associação para fins de correspondência.
Dia : 15 de Abril de 2014 - Local : Rua José Tineo Viva, Nº 107 – Villa Verde – Pindamonhangaba -SP
Horário : 19:00 horas
Sueli Cristina Lopes Salomão – RG 12.457.316-2 –CPF 066.784.338-82

CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA
MARCA
VALOR
UNITÁRIO
DESCRIÇÃO
(R$)

CP

20

26

Objetivo do Conselho é o desenvolvimento integral das ações voltadas aos jovens

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

ATA nº 054/2014

Cresce número
de roubos e furtos
no Estado

5

27 DE MARÇO de 2014

TORRENT

Empresa: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

UNID.
DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

8

FR

HIDROCORTISONA EM PÓ PARA
SOLUÇÃO INJETÁVEL, CONTENDO 100
MG DO SAL, EM FRASCO-AMPOLA

UNIÃO
QUÍMICA

2,7700

6.000

9

FR

HIDROCORTISONA EM PÓ PARA
SOLUÇÃO INJETÁVEL, CONTENDO 500
MG DO SAL, EM FRASCO-AMPOLA.

UNIÃO
QUÍMICA

5,7400

3.200

Pindamonhangaba, 26 de março de 2014.

PINDAMONHANGABA

QUINTA-FEIRA

27 DE MARÇO DE 2014

HISTÓRIA

Altair Fernandes Carvalho

Coleta de ratos mortos e apreensão de animais

projetomemoria.art.br

O início do século XX
no Brasil marca um interesse maior por parte das
autoridades governamentais quanto às questões
da saúde pública, dando
atenção ao controle das
enfermidades, tais como
a febre amarela, a varíola, a peste bubônica e
outras. Por conta dessa
efetiva prioridade, surgiram as medidas de higiene, vacinação, notiﬁcação
de casos, isolamentos de
doentes e eliminação de
vetores.
Da Pindamonhangaba da primeira década
de 1900, revivemos duas
ações da Intendência Municipal (Prefeitura) revelando preocupação com
as condições sanitárias e a
saúde pública, ambas publicadas em edições de um
dos jornais que circulava
no município na época, o
Folha do Norte.
Ratos a
200 réis cada

Um delas saiu na edição de 16 de outubro de
1904, do mencionado informativo. Foi um curioso
comunicado endereçado
à população e se referia à
coleta de ratos mortos.
O comunicado era assinado pelo chefe da Comissão Sanitária, dr. Francisco Luiz Viana. Preocupado
com o aparecimento de
ratos mortos em diversos
pontos do centro da cidade, nos quais, pelo exame
bacteriológico, revelava-se
o bacilo da peste bubônica, também chamada de
peste negra, infecção que
apresentava diversos casos
em Pindamonhangaba, o
Posto Sanitário oferecia
dinheiro a quem lhe trouxesse os bichinhos mortos.
Seriam pagos 200 réis
por rato ou camundongo,
desde que apanhados na
área urbana do município,
não se importando se fora
ou dentro de casa.
Alertava, entretanto, o
chefe da Comissão Sanitária, para que os catadores
de ratos mortos tivessem,
antes de apanhá-los, o
cuidado de colocar sobre eles água quente ou
uma solução bem forte de
creolina. A medida é para
matar pulgas que porventura pudessem existir nos
pelos dos roedores. Recomendava também muito
cuidado com as suas mordidelas para não ser contaminado pela peste.
Os ratos mortos coletados seriam incinerados
no desinfetório instalado
nos fundos do prédio do
Posto Sanitário, que na
época funcionava na rua
Prudente de Morais.
Ao ﬁnal do comuni-

Arquivo TN

“No caso de
cães, caberia
ao próprio
ﬁscal matá-los
com bolotas
de carne
envenenadas.
Haveria
exceção para
os cachorros
dos viajantes
que passavam
pelo município;
os da raça terra
nova e os raça
pura, desde
que fossem
mansos”
cado, o médico deixava
claro que incorreria na
multa de cem mil réis,
além de outras penas que
seriam estabelecidas, com máximo
rigor, qualquer
pessoa que tentasse enganar o
Posto Sanitário levando
para lá ratos
(por
menor número
que fossem)
procedentes de outros
locais senão
o centro urbano de Pindamonhangaba.
Envenenamento
de cães
A outra nota saiu na
edição de 5 de fevereiro de
1905 e o assunto dizia respeito à apreensão de animais que vagavam livremente pelas ruas e praças
da cidade.

Era referente à apreensão de animais, um aviso
do intendente geral (prefeito), por intermédio
do ﬁscal João de Freitas
Pereira, que seguia determinação do Código de
Posturas. Segundo o aviso, ﬁcava “expressamente proibido vagarem pelas
ruas ou praças da cidade
animais de qualquer espécie que fosse”. A pena aos
proprietários dos mesmos
era de cinco a dez mil réis.
Informava o ﬁscal que os
porcos, carneiros e cabritos
seriam apreendidos e detidos na porta da cadeia por
seis horas, caso não aparecesse o dono, seriam vendidos em leilão público.
Em se tratando de cães
o caso seria de extermínio. Caberia ao próprio
ﬁscal matá-los com bolotas de carne envenenadas.
Haveria exceção para os
cachorros dos viajantes

que passavam pelo município; os da raça terra
nova e os raça pura, desde
que fossem mansos. No
entanto, para que os cães
enquadrados na situação
mencionada não fossem

L

importunados pelo ﬁscal
e suas bolotas venenosas,
além de terem de pagar
uma taxa anual no valor
de 10 réis, seus donos teriam que mantê-los com
uma coleira chapeada

de metal. Nessa coleira
constaria o número (gravado pelo procurador da
Câmara Municipal) correspondente à ordem de
pagamento do respectivo
imposto anual.

ITERÁRIAS

embranças
davincigallery.net

Anúncio do passado
Tribuna do Norte, 1921

Para os amantes do truco, ou truque, popular jogo de baralho muito praticado no Brasil,
trazemos nesta edição um poema humorístico (em trovas) encontrado no extinto jornal
local Folha do Norte (edição 1º/5/1904), assinado por Nhô By.

TRUQUE NA ROÇA (JOGO DO TRUCO)
- Chupa truco essa porquera!
E diga por que não qué!...
Mecê já feis a primera,
agora eu ﬁco no pé.
- C’o esta eu mato esse treiz,
e mecê veja o que fais;
meta o doizinho de veiz,
que no ﬁm fecha o meu áis.
Êta mundo!... ai – vem mania?!
- Vô fazê jogo de loco...
E pra morre essa espadia?
- Chupa seis que treiz é poco!
A primera tá no papo,
e mecê fecha o marvado...
E joguinho!... tá escapo,
- Pode dormi sossegado!...

Pois bamo vê?... caia tudo!
Se comigo mecê topa;
toma nove meu papudo!
- Não fuja c’o sete copa...
- Que diz parcero, mandemo?...
O meu jogo não é mau...
Só pode ganhá esse demo,
se tivé o quatro de pau!
- Ê... lá vem um treis danado!
Já viro que pagodera?...
A tercera tá impatado,
e nóis ganha pra primera!
- Pois antão tudo que caia,
A vaza é sua, arrepia...
- Chupa doze manduçaia!
- Toma fumo se é que pita!!!

Pagodera (pagodeira): Divertimento, pagode, farra.
Vaza: Conjunto de cartas de baralho que os parceiros jogam em cada
rodada e que são recolhidas pelo ganhador.
Manduçaia: sofrer dura lição ou castigo

