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CONHEÇA HISTÓRIA DA ‘CASA 
BRASILEIRA’, QUE VENDIA DE TUDO

ITO DEIXA 
COLORADO E 
ASSINA COM 
GRÊMIO OSASCO
O meia-esquerda Ito deixou 

o Colorado para jogar no Grêmio 
Osasco. O atleta disputa o Paulis-
ta Sub15 pela equipe e espera se 
fi rmar no grupo principal. Formado 
nas categorias de base do Colora-
do, Ito iniciou a carreira como late-
ral, mas aos poucos foi se adaptan-
do na meia-esquerda. Ito é fi lho de 
Evair e Sheila e neto de ‘Zé Mário’, 
que se sagrou campeão durante 
vários anos pelo Industrial e ainda 
joga como veterano do Colorado.

Bailarina da cidade 
conquista vaga 
para estudar nos 
Estados Unidos

Pindenses se classifi cam para fi nal 
de concurso regional de beleza

A bailarina Julia Cornetti, da 
Companhia de Dança Lago do 
Cisne, de Pindamonhangaba, foi 
contemplada com uma vaga para 
um curso na tradicional escola 
Miami City Ballet – uma das mais 
respeitadas dos Estados Unidos e 
de todo o mundo. 

Ela conseguiu se classifi -
car após encantar o júri no Fest 

Campos - Festival de Dança de 
Campos do Jordão, onde fez uma 
apresentação solo, com a coreo-
grafi a ‘caixinha de música’.

A professora Esther Folmann 
atribuiu o sucesso da bailarina 
de oito anos à dedicação e ao em-
penho que Julia demonstra nos 
treinamentos e ao incentivo da 
mãe.

Quatro meninas de 
Pindamonhangaba estão 
classifi cadas para a fi nal 
do concurso que vai eleger 
a “Rainha dos Tropeiros” 
2014. A seletiva aconteceu 
no último domingo (27), 
na cidade de Taubaté e 
as fi nalistas de Pinda são: 
Jéssica Santos, Beatriz 
Oliveira, Gabriela França 
e Ariadner Lucas. A orga-
nizadora do evento, Célia 
Lima, disse que é difícil 
apontar favoritas para a 
fi nal que acontece em se-
tembro, mas adiantou que 
as meninas de Pinda en-
tram fortes na disputa.

CASA DO CAMINHO 
PROMOVE DIÁLOGOS 
SOBRE EVANGELHO

QUARTA-FEIRA

PREDOMÍNIO DE SOL NA 
MAIOR PARTE DO PERÍODO
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Fonte CPTEC/INPE

Nesta edição a Tribuna traz a História da ‘Casa Brasileira’, um estabelecimento 
comercial que se destacou durante três décadas na região central da cidade. 

Inaugurada em 1931, a ‘Casa Brasileira’ vendia de tudo, ‘ferragens, materiais para 
construção, secos e molhados, papelaria, gasolina, incluindo uma agência Ford’, con-
forme pesquisa na obra de Renato San Martin e em exemplares de jornais antigos.
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Bailarina de oito anos treina 
na Vila São Benedito desde 

os três anos de idade. Em 
Miami, ela aprenderá novas  

técnicas com especialistas de 
várias partes do mundo

Arquivo pessoal

Fernando Noronha/Portal R3

Seletiva defi niu as fi nalistas do concurso ‘Rainha dos Tropeiros’
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Divulgação
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Divulgação

Os tempos hodiernos exigem, em relação aos idiomas, 
mais do que “Cultura da Língua e da Literatura Nacio-
nal”. Essa Cultura não deve ficar alheia aos assuntos 

que se relacionam com as vicissitudes e com os interesses da co-
munidade, uma vez que, como fator histórico-social que é, tem 
que aprofundar as suas raízes na terra e na gente donde lhe pro-
vém a seiva, a força, a estabilidade, devendo aprimorar o idioma, 
fiel ao passado, receptiva ao futuro, consciente de que o povo é o 
maior e o mais fecundo dos autores.

Dessa maneira, surge a poesia como fator histórico-sócio-
cultural  presente em todas as línguas como expressão maior do 
pensamento e das vibrações do coração do homem em todas as 
épocas.

Se alongarmos os nossos olhos até os quadros da proto-his-
tória, assistiremos a presença da poesia na vida da humanidade. 
Eram poemas os papiros hieráticos do Pentateuco; eram poe-
mas os Livros dos Profetas, o Cântico dos Cânticos, os Salmos de 
Davi, os Livros Canônicos dos Brâmanes, os Manuais de Sabedo-
ria de Buda e Confúcio.

Verificamos que a preocupação da beleza, a busca obstinada 
da justiça e da verdade, desde os tempos mais remotos, sempre 
estiveram vinculados à poesia, porque, hoje, observamos que, 
dentro da expansão materialista de nossos tempos, dentro do es-
plendor das descobertas físicas, no soberano apogeu das ciências 
positivas, o que ressalta, em verdade, o que sobrenada em defi-
nitivo é justamente, o domínio espiritual, o império da poesia. 
Nunca foi mais forte do que hoje, ante o cientificismo que escra-

PoESia:  
Um FaToR  hiSTÓRiCo E SoCiaL 

viza o homem, a necessidade da poesia. Esse ser único que, do-
tado de espírito metafísico, medita sobre as origens das origens, 
e a causa das causas, sendo pois, um “animal religioso” como 
afirmou o filósofo Schopenhauer, é também o único a se comover 
e se achar irremediavelmente pequeno, a se ajoelhar diante de 
Deus, na crença do poder da divindade, crença esta que não é 
apenas geradora de poesias, porque a poesia já é por si mesmo, 
crença em Deus! Religião! É sentimento que constitui o traço da 
verdadeira, inextinguível semelhança entre os homens na face 
da terra! Sim, o homem, na verdade, é um animal religioso, mas 
também , um animal artista, pensante, animal poeta.

Arte e sabedoria, ciência e poesia  continuarão a ser para 
sempre, imperativos inexoráveis da natureza humana. Poesia e 
todas as artes! Poesia e todas as ciências! Arma suprema do ho-
mem para a tentativa de enxergar a luz e de suportar a existência. 
“O verdadeiro sentido das coisas eternas é a poesia”, afirmou He-
mingway, ao receber o Prêmio Nobel de Literatura.

Poesia é termo de língua fenícia, já vigente vinte séculos 
antes de Cristo, composta de duas partes; “Phoe” que significa 
voz, linguagem, e “Ishia” que, quer dizer: beleza da vontade, da 
mensagem de Deus. Vejam os leitores, a responsabilidade que 
assumimos quando pensamos em nos atribuir o nome de poetas.

A poesia se exprime predominantemente no verso, mas não 
reside no verso. A poesia é essência, o verso é forma, Ela existe 
por si mesmo, mesmo que não haja verso para exprimi-la. Se o 
verso for perfeito e exprimir a poesia receberá o nome de Obra 
de Poeta. Se não expressar poesia, ainda que composto com ele-
gância e graça, receberá o nome de versejador. Dessa maneira, 
existem inúmeros versejadores e poucos poetas.

Jamais podemos perder esse norte: poesia só existe de fato, 
por sua missão excelsa e obrigatória de trazer ideia que é a contí-
nua tentativa de explicar a vida, e beleza  que se desvela na evo-
cação do incognoscível que nos cerca.

Palestra “os 
discípulos”

A Casa do Caminho – As-
sociação Espírita e de Assis-
tência Social realiza, na quin-
ta-feira (31), mais uma sessão 
dos diálogos sobre o Evange-
lho de Jesus, com o tema “Os 
Discípulos”, baseado na obra 
“Boa Nova”, psicografado pelo 
médium Chico Xavier.

O evento acontece a partir 
das 19h30, no Centro Espírita 
Jésus Gonçalves, localizado na 
rua Senador Dino Bueno, 203, 
Bosque.

As gestantes do Araretama 
participaram de um encontro de 
orientações na unidade de saúde 
do Nova Esperança, na sexta-fei-
ra (25). A iniciativa foi organizada 
pelas agentes de saúde com o apoio 
da Secretaria de Saúde e Assistên-
cia Social.

As futuras mães puderam escla-
recer dúvidas sobre o aleitamento 
materno e seus benefícios à saúde 
dos bebês, como proteína, lactose, 
gordura e vitaminas.

Nathalia Rodrigues e Elisângela 
Fátima Santos Moraes  elogiaram 
as atividades. Ambas estão na se-
gunda gestação e enfatizam o ga-
nho que as mães têm ao utilizar as 
dicas de saúde. Nathalia revela ter 
relembrado os momentos da pri-
meira gestação ao participar deste 
grupo de gestantes.

“Tirei muitas dúvidas e garanto 
que irei seguir as recomendações. 
Na primeira gravidez eu ama-

Gestantes do Araretama recebem 
orientações na unidade de saúde

mentei meu filho com mamadeira 
e no peito, porque ele tinha reflu-
xo. Eu ficava com medo, então até 
comecei a dar comida antes do 
tempo, pois tinha receio dele ficar 
com fome”, comenta Elisângela.

O próximo encontro de ges-
tantes será dia 28 de agosto, às 
14 horas na unidade do Nova Es-
perança. O tema será: Pré-natal, 
Gravidez na Adolescência e Vaci-
na da Gestante.

A CCJ - Comissão de Constituição e Justiça 
- do Senado aprovou este mês a PEC - Pro-
posta de Emenda Constitucional - que am-

plia em um ponto percentual o repasse de recursos 
para o FPM - Fundo de Participação dos Municípios. 
O ato não é nenhuma surpresa, pois o Governo Fede-
ral já havia sinalizado que concordava parcialmente 
com o ato.

Embora os prefeitos do Brasil cobrassem o au-
mento em 2% no fundo, o Senado reduziu o percen-
tual depois de ter a garantia do Governo de que não 
haverá vetos à proposta, se for aprovada em defini-
tivo.

Com o aval do Governo Federal, pela proposta, 
haverá o aumento do repasse dos recursos do Im-
posto de Renda e do IPI - Imposto sobre Produtos 
Industrializados – e verbas federais que compõem o 
fundo. A PEC determina que o aumento ocorra em 
dois anos, com 0,5% no primeiro e 0,5% no segundo 
ano.

Com garantias do Ministério da Fazenda, de que a 
receita do Governo não entraria em colapso, a presi-
dente Dilma Rousseff cedeu à pressão dos prefeitos e 
autorizou aliados a aprovarem o reajuste. O aumen-
to da participação da União no FPM é uma reivin-
dicação antiga das prefeituras. O Governo sempre 
evitou atender o pedido por causa do impacto sobre 
as contas públicas.

Se não houver mudanças no texto, o reajuste vai 
representar o aumento de 23,5% para 24,5% no re-
passe total aos municípios por meio do fundo. O im-
pacto previsto para os cofres da União é de cerca de 
R$ 3,8 bilhões.

A PEC precisa ser aprovada pelos plenários do Se-
nado e da Câmara, em dois turnos de votações, para 
virar lei, o que deve ocorrer entre julho e agosto. A 
proposta original determinava o aumento de 2 pon-
tos percentuais no FPM, com o repasse de uma única 
vez dos recursos - como defendem os municípios.

Agora, a ampliação dos repasses aos municípios 
virou bandeira da oposição depois que Dilma evitou 
travar diretamente essas discussões à época da Mar-
cha dos Prefeitos em Brasília, em maio passado.

Querendo ‘tocar o barco’, o Governo Federal acer-
ta ao liberar o repasse, porém fica em uma encru-
zilhada, pois se os R$ 3,8 bilhões não oneram o or-
çamento, outras medidas passam a ganhar força em 
Brasília. Independentemente do resultado, o 1% a 
mais é bem-vindo para todas as prefeituras.

Prefeituras finalmente ‘vencem’

governo ‘autoriza’ Senado a aprovar 
aumento de repasse aos municípios

Jogador de Pinda é novo 
destaque do Grêmio Osasco 

O jogador Igor, morador da Vila 
São Benedito, foi aprovado nas 
avaliações e passou a integrar a 
equipe do Sub 15 do Grêmio Osas-
co (antigo Pão de Açúcar/Audax) e 
já está disputando o Campeonato 
Paulista da categoria.

Igor jogou em Pinda pela equi-
pe do Colorado EC, desde os nove 
anos. Começou como lateral es-
querdo e hoje atua como meia es-
querda.

Os pais, Evair e Sheila contam 
que o grande incentivador dele 
é seu Avô “Zé Mário”,  ex-atleta 
do Unidos Industrial e  que con-
tinua atuando nos Veteranos do 
Colorado.

O Colorado EC  investe nas ca-
tegorias de base, disputa várias 
competições e com isso ofere-
ce oportunidades aos garotos de 
ingressarem nas equipes profis-
sionais, como é o caso do Diogo 
Calixto, que defende o Ituano FC 
e Lucas Chinaqui, que joga no Re-
dbull Brasil.

A diretoria do Colorado EC 
deseja muito sucesso ao jovem e 
espera que em breve outros joga-
dores também consigam ingressar 
em equipes profissionais.

PReFeiTuRa MuNiCiPaL De PiNDaMoNHaNGaBa
DeCReTo  Nº  5.086, De 22 De JuLHo De 2014.

Dispõe sobre a publicação da tabela de preços para anúncios do Jornal Tribuna do Norte, 
mantido pela Fundação Dr. João Romeiro e dá outras providências.
VITO ARDITO LERÁRIO, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, e nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.672, de 06 de maio 
de 1980, e da Lei 1.180, de 18 de junho de 1970,
D E C R E T A:
Art. 1º Os espaços para publicidade no jornal “Tribuna do Norte”, de propriedade da Funda-
ção Dr. João Romeiro obedecerão à seguinte tabela de preços:
I- Em páginas determinadas, o preço de centímetro por coluna em preto e branco, será de 
R$ 25,00 (vinte e cinco reais);
II- Em páginas indeterminadas, o preço de centímetro por coluna em preto e branco, será 
de R$ 15,00 (quinze reais);
III- Na primeira página, em cores, o preço de centímetro por coluna será de R$ 35,00 (trinta 
e cinco reais), limitado a 10 centímetros de altura por 6 colunas;
§1º Para a publicidade com página colorida, será acrescido 25% do valor;
§ 2º Para efeito de cálculo dos preços, considera-se a página do jornal com o tamanho de 
29,4 centímetros de largura por 52,0 centímetros de altura, sendo dividida por 6 (seis) colu-
nas, com espaço de 05 (cinco) milímetros entre as colunas.
Art. 2º Os preços fixados no art. 1º poderão ter o desconto de 75% (setenta e cinco por 
cento) para contratos mensais com no mínimo 04 (quatro) inserções.
Art. 3º. Para a publicação de ata, edital, licença ambiental, balanço, balancete, comunicados 
pessoais, demais atos extra judiciais o valor será de R$ 5,00 (cinco reais) o centímetro por 
coluna;
§ 1º. Além dos preços aludidos neste artigo, o jornal poderá cobrar dos anunciantes os cus-
tos de produção da peça publicitária, tais como fotografias, desenhos, redação de textos e 
outros serviços pertinentes à produção mencionada; caso esse trabalho seja produzido por 
agência de publicidade, caberá a mesma 20% (vinte por cento) do valor total do anúncio.
§ 2º. Para a publicidade institucional e de utilidade pública, as campanhas do governo fede-
ral e estadual, poderá ser concedido o desconto de 10% (dez por cento).
Art. 4º. – O valor do exemplar do jornal Tribuna do Norte será de R$ 1,00 (um real) para ser 
vendido nas bancas.
Parágrafo único – Ante a natureza de Diário Oficial do Município, no qual são publicados 
atos executivos e legislativos serão reservados exemplares em número suficiente para dis-
tribuição gratuita aos órgãos públicos e a população local em homenagem aos princípios da 
transparência, publicidade e impessoalidade, norteadores da Administração Pública. 
Art. 5º. Os preços para assinatura do jornal “Tribuna do Norte” são:
I- Assinatura Semestral, com 96 (noventa e seis) edições, com circulação as terças, quartas, 
quintas e sextas-feiras, o valor é de R$ 96,00 (noventa e seis reais); Para outras cidades e 
bairros fora do roteiro de entrega, ao valor da assinatura será acrescida a taxa pelo serviço 
de entrega no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais);
II- Assinatura Anual, com 192 (cento e noventa e duas) edições, com circulação as terças, 
quartas, quintas e sextas-feiras, o valor é de R$ 172,80 (cento e setenta e dois reais e 
oitenta centavos); Para outras cidades e bairros fora do roteiro de entrega, ao valor da 
assinatura será acrescida a taxa pelo serviço de entrega no valor de R$ 260,00 (duzentos 
e sessenta reais);
Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 22 de julho de 2014.
Vito ardito Lerário
Prefeito Municipal

Francisco Norberto silva Rocha de Moraes 
secretário de Governo e integração

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 22 de julho de 2014.

synthea Telles de Castro schmidt
secretária de assuntos Jurídicos

SAJ/app/Of. 37/14-TN

Zé Mário e seu neto, Ito
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Pindenses são fi nalistas em concurso

Bailarina de oito anos consegue 
vaga para intensivo nos EUA

ANA CAMILA CAMPOS
* * *

Dentre várias baila-
rinas presentes no Fest 
Campos - Festival de Dan-
ça de Campos do Jordão, 
Julia Cornetti foi contem-
plada com uma bolsa de 
estudos para um curso 
de verão, com duração de 
duas semanas, na Miami 
City Ballet – School, nos 
Estados Unidos.

De acordo com a pro-
fessora e proprietária da 
Companhia de Dança 
Lago do Cisne, Esther Fol-
mann, a pequena foi sele-
cionada pela desenvoltura 
como bailarina.

“Não estávamos espe-
rando essa oportunidade. 
Geralmente eles escolhem 
meninas mais velhas en-
tre 10 e 12 anos, que já es-
tão na sapatilha de ponta. 
Foi uma ótima surpresa”, 
comemora Esther. 

Este foi o segundo ano 
que a bailarina de oito anos 
participou da competição. 
Ela fez uma apresentação 
solo, com a coreografi a 
“caixinha de música”. Júlia 
fi cou bastante nervosa no 
dia da apresentação. An-
tes da competição, a mãe 
disse para a pequena que 
desse  “o seu melhor”, se 
tornando feliz no que faz 
– já que a menina dança 
desde os três anos. Mais 
duas meninas competi-
ram na mesma categoria 
de Júlia, que fi cou com o 
segundo lugar. 

A professora atribui o 
sucesso a uma série de fa-
tores, dentre eles o fi guri-
no, a preparação do palco 
(cenário) e uma mãe de-
dicada. E esse não é o pri-
meiro prêmio que a meni-
na conquista. No festival 
da cidade de Taubaté, ela 
obteve a primeira coloca-
ção em sua categoria.

Difi culdades
Embora tenha sido se-

lecionada, Júlia não dispõe 

Esther Follman é 
proprietária e pro-
fessora da Compa-
nhia de Dança Lago 
do Cisne, que existe 
há sete anos e fi ca 
localizada na Vila São 
Benedito – Distrito 
de Moreira César.

Ela oferece aulas 
de Ballet clássico, 
jazz e sapateado 
para crianças a partir 
dos três anos, tendo 
turmas desde baby 
class até avançado.

A Companhia tem 
cerca de 60 alunos e, 
além dela, mais duas 
professoras, que 
também são bailari-
nas formadas, com-

põem a equipe da 
academia de dança.

Anualmente a 
equipe participa 
de festivais, pois, 
segundo Esther, é 
importante para o 
desenvolvimento das 
bailarinas. Nas épo-
cas de apresentações 
e festivais, os ensaios 
são intensifi cados, 
chegando a aconte-
cer todos os sábados 
por aproximadamen-
te 30 dias antes do 
mês que antecede 
o evento. “É muito 
gratifi cante vê-las 
crescendo, amadure-
cendo e desenvolven-
do”, diz.

de recursos fi nanceiros 
necessários para bancar a 
viagem – passagens, esta-
da e a alimentação dela e 
da mãe (acompanhante), 
além da professora - que 
segundo os cálculos, fi ca-
rão em torno de R$ 15 mil.

O objetivo é encontrar 
alguém ou alguma empresa 
que patrocine a viagem, pois 
é um investimento cultural, 
na formação de uma bailari-
na com potencial imenso.

“Essa oportunidade vai 
permitir que a Júlia aper-
feiçoe a técnica da dança 
e também vai funcionar 
como um incentivo para 
outras pessoas de que é 
possível realizar esse so-
nho. Esse também pode 
ser o primeiro passo para 
que, no futuro, ela pos-
sa ingressar na carreira 
de bailarina e regressar a 
essa companhia”, afi rma a 
professora.

TRABALHO
Segundo Esther, 
professora de Júlia, 
por trás de cada 
apresentação muitos 
esforços são dedicados. 
É preciso muita 
pesquisa para escolher 
a música, o fi gurino e 
elaborar a coreografi a, 
explorando os pontos 
fortes de cada 
bailarina. No caso de 
Júlia, um desses pontos 
é a facilidade em 
executar piruetas.

A ACADEMIA

Júlia entre as colegas da escola de dança 

Pindamonhangaba teve 
quatro meninas classifi -
cadas entre seis que estão 
na fi nal do Concurso “Rai-
nha do Tropeiro”. A sele-
tiva aconteceu no Centro 
Cultural de Taubaté, na 2a 
Festa Julina Solidária, no 
último domingo (27). As 
meninas classifi cadas são 
Jéssica Santos e Beatriz 
Oliveira, ambas de 17 anos, 
Gabriela França de 16, e 
Ariadner Lucas, 20.

“Está sendo ótimo para 
prestigiar a beleza das me-
ninas da nossa região, que 
não é pouca. Convido a 
todos, de todas as cidades 
do Vale, para participar da 
nossa festa e torcer pelas 
fi nalistas”, conta animada 
a organizadora do evento, 
Célia Lima.

O desfi le conta com 
o apoio da Prefeitura de 
Taubaté, Setuc - Secreta-
ria de Turismo e Cultura 
de Taubaté e Tropeiros do 
Vale. 

A fi nal acontecerá no 
dia 19 de setembro, a par-
tir das 20 horas, no Par-
que Itaim, em Taubaté.

Ariadner Lucas, 
20 anos

Beatriz de 
Oliveira, 17 anos

Gabriela França, 
16 anos

Jéssica Santos, 
17 anosParticipantes da seletiva para o “Rainha do Tropeiro”, ao lado da organizadora Célia Lima

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Fernando Noronha/Portal R3 Fernando Noronha/Portal R3Fernando Noronha/Portal R3

Fernando Noronha/Portal R3 Fernando Noronha/Portal R3
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(12) 3644-2275, 3644-2279

e 3644-2281
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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

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

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

Vereador 
Janio 

Lerario

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

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

As s e s s o r i A d o V e r e A d o r Pr o f e s s o r er i C

Vereador Professor 
eric no LocaL que 
indica o in íc io da 

construção da creche 
do Jardim azeredo

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

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

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

Vereador caL

O vereador Janio Ardito 
Lerário (PSDB) está muito 
otimista com o crescimento 
econômico e sustentável de 
Pindamonhangaba. O verea-
dor acredita que “realmente 
é uma satisfação ver a nossa 
cidade sendo bem cuidada e 
crescendo muito”.

Segundo o parlamentar, 
várias entidades são respon-
sáveis por este crescimento. 
Ele citou como exemplo 
o Ministério da Educação 
que, por meio do PAC 2 
(Programa de Aceleração 
do Crescimento), possibi-
litou a construção de seis 
novas creches. O pedido 
dessas melhorias foi resul-
tado das diversas reuniões 
que o prefeito fez com os 
moradores de cada bairro. 
Janio Lerario informou 
ainda que “além de quatro 
quadras cobertas para esco-
las, o município construiu 
uma cobertura de quadra 
poliesportiva e es-
tão  sendo fe i tas 
também diversas 
obras de galerias 
de águas de plu-
viais”. Janio disse 
que “vale a pena 
destacar que estas 
galerias são obras 
importantíssimas e 
que tem a função 
de fazer a drenagem 

Janio Lerario demonstra 
otimismo com obras e 
crescimento do município

e manejo de águas evitan-
do enchentes em áreas de 
acúmulo de água nas vias e 
organizando a vazão até os 
córregos e rios.

O vereador esclareceu 
que “várias empresas já se 
instalaram e outras estão por 
vir, trazendo para o nosso 
município muitos empregos 
e renda”. Ele falou também 
da duplicação da avenida 
Manoel César Ribeiro, da 
construção da UBS - Uni-
dade Básica de Saúde - do 
Ipê II e das 3 novas UPAS 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento) que serão instaladas 
em Moreira Cesar, Cidade 
Nova e Araretama). “Quero 
parabenizar o prefeito e 
toda sua equipe, que tem 
trabalhado muito para o 
crescimento da cidade, de-
monstrando muito cuidado 
com a população. Isso não 
acontecia há muito tempo”, 
finalizou Janio Lerario.
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As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Por meio de uma parceria 
com o Prefeito Vito Ardito 
Lerario, o vereador Professor 
Eric (PR) conseguiu que o 
Departamento de Obras da 
cidade iniciasse a construção 
de duas creches para os mora-
dores do Distrito de Moreira 
César.

Com base nos Requeri-
mentos nº 1.087/2013 e nº 
1.889/2013 - aprovados por 
unanimidade pela Câmara 
- o vereador Professor Eric 
solicitou ao Chefe do Poder 
Executivo, a construção das 
duas creches para o Distrito, 
e as obras foram iniciadas na 
última semana nos bairros 
Karina/Ramos, na Rua Dr. 
Gonzaga, próximo à Bi-
blioteca e Jardim Azeredo, 
próximo da Praça Nilson 
de Oliveira Júnior, visando 
atender os moradores da 
região. “Fico feliz pelo iní-
cio das obras. Deverão ser 

O vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PPS) visitou 
nesta semana o local onde será construída a nova ponte que 
fará a ligação entre os bairros Mantiqueira e Pasin. No início 
de junho foi feita a demolição e retirada dos escombros da 
ponte antiga e, segundo o engenheiro responsável pela obra, 
da empresa Souza Pedro Engenharia e Construção Ltda. nas 
semanas seguintes também foi iniciada a construção da cabe-
ceira para sustentação da nova ponte. 

Magrão quer saber da atual Administração qual o motivo 
da paralisação das obras e utilizou a tribuna na última sessão 
de Câmara para cobrar da Prefeitura, as providências para a 
retomada das obras. 

As obras encontram-se paralisadas há mais de um mês e está 
causando transtorno aos moradores da região, que são obrigados 
a dar uma extensa volta para entrar no bairro, aumentando o 
trajeto em mais de 4 km. 

Magrão destacou que “desde a interdição da ponte, a po-
pulação tem sofrido, devido os transtornos causados. Sem a 
ponte, que faz a ligação entre os referidos bairros, os moradores 
ficaram sem acesso ao transporte público, dificultando a vida 
das pessoas que dependem desse meio de transporte para irem 
à escola ou ao trabalho, assim como o comércio local”.

Vereador Professor Eric, em 
parceria com Prefeito, consegue 
creches para Moreira César
Secretaria de ObraS de PindamOnhangaba infOrma que 
O PrazO PreviStO Para entrega daS ObraS é de 10 meSeS

atendidas aproximadamente 
450 crianças. A creche do 
bairro Laerte Assunção já 
não comporta o crescimento 
de nosso Distrito. Agradeço 
o empenho do Prefeito Vitão 
e do Subprefeito Mané pela 
rapidez em atender nossos 
pedidos”, afirmou o vereador 
Professor Eric.

As creches contarão com 
salas, sanitários masculinos, 
femininos e adaptados para 
pessoas com deficiência, 
salas de leitura, informática, 
professores, gestor, almoxa-
rifado, recepção, secretaria, 
estacionamento, cozinha, 
dispensa, vestiário para fun-
cionários, lavanderia, re-
feitório, pátio coberto, área 
para playground e jardim. 
De acordo com informações 
da Secretaria de Obras de 
Pindamonhangaba, o prazo 
previsto para entrega das 
creches é de 10 (dez) meses.

Vereador Magrão pede 
providências para retomada das 
obras da Ponte Mantiqueira-Pasin

Vereador magrão obserVa as obras na Ponte que Liga os bairros Pasin e mantiqueiraO vereador José Carlos 
Gomes – CAL (PTB) está 
solicitando ao prefeito Vito 
Ardito Lerario, a Subprefei-
tura de Moreira César e ao 
Secretário de Obras, José 
Antônio – Peixão, para que 
cobrem da empresa que está 
construindo a ponte do Pasin 
– Mantiqueira, que a entrega 
da ponte concluída seja feita 
no prazo do cronograma 
estabelecido entre as partes, 
Prefeitura e Construtora e 
que segundo o Secretário 
de Obras, em reunião com a 
Associação de Moradores do 
Pasin e Mantiqueira, o prazo 
estabelecido seria até o final 
do mês de Agosto de 2014. O 
vereador esta acompanhando, 
juntamente com a população 
desses bairros, e estão preo-

Cal quer que empresa cumpra 
cronograma da entrega da 
ponte do Pasin - Mantiqueira

cupados com o andamento da 
obra, que aparentemente esta 
muita morosa.

Asfaltamento da avenida 
das Orquídeas

O vereador Cal também 
está cobrando do Prefeito, da 
Subprefeitura, e do Depar-
tamento de Obras, para que 
iniciem o mais rápido possível 
o asfaltamento da avenida das 
Orquídeas, no trecho que liga 
os bairros Ipê 1, Liberdade e 
Vale das Acácias. O vereador 
pede que também seja asfal-
tada a rua que liga este trecho 
ao bairro do Jardim Carlota, 
possibilitando aos moradores 
dessa região o fácil acesso 
entre os bairros e a eliminação 
da poeira e do barro, que aflige 
as crianças e todas pessoas que 
ali moram.

Felipe César – FC quer a 
implantação de restaurante 
para funcionários municipais

O vereador Felipe Cé-
sar – FC (PMDB) enviou 
Indicação ao Executivo, so-
licitando ao prefeito estudos 
visando a implantação de um 
restaurante municipal para os 
servidores da administração 
direta, fundacional e da Câ-
mara de Vereadores de Pin-
damonhangaba, nos mesmos 
moldes do que foi implantado 
na cidade de Osasco. De 
acordo com o vereador, este 
restaurante vai proporcio-
nar ao funcionário público 
municipal uma alimentação 
mais regrada, com melhores 
valores nutricionais, e mais 
qualidade de vida.

Posto de Saúde do
Ribeirão Grande
Outro pedido do vereador 

Felipe César – FC 
ao prefeito e a Se-
cretária de Saúde é 
o retorno do Posto 
de Saúde e Posto 
Odontológico no 
Ribeirão Grande 
o mais breve pos-
sível. De acordo 
com o vereador 
esta solicitação 
se faz necessária 
devido a grande 
população da re-
gião que não conta 
com o atendimento 
desta solicitação, 
tendo que se deslo-
carem até a cidade.

Portais nas 
entradas da 
cidade
O vereador Fe-

lipe César – FC solicita ao 
Executivo a realização de 
estudos visando a construção 
de portais nas entradas da ci-
dade, para atender os turistas 
que visitam nossa cidade, 
com a instalação de câmeras 
que poderão contribuir para 
a segurança da população. 
“A maioria das cidades, 
principalmente as turísticas 
apresentam um portal nas 
suas entradas, que atendem 
tanto aos turistas com as 
indicações dos principais 
pontos turísticos da cidade; 
como também na segurança, 
com instalação de câmeras e 
guardas municipais que po-
derão atuar em conjunto com 
as policias civil e militar”, 
destaca o vereador.

O Vereador Toninho da Far-
mácia (PDT) agradece em nome 
da comunidade, o início das 
obras da nova escola do bairro 
do Crispim que será construída 
na rua Ceará, próxima a APAE. 
Esta escola deverá contar com 
12 salas de aula e vai beneficiar 
as crianças dos bairros Crispim, 
Andrade, Bosque, Carangola e 
Santana. “Há mais de dois anos, 
desde a administração passada, 
venho solicitando a construção 
desta escola. Agora nosso pedi-
do começa a virar realidade, na 
Administração do Prefeito Vito Ardito. Agradecemos antecipa-
damente em nome de toda a população que será beneficiada com 
esta obra”, destaca o vereador Toninho da Farmácia.

Toninho da Farmácia diz que nova 
escola e complexo esportivo trarão 
melhorias para o Crispim e região

Complexo Esportivo
O vereador Toninho da Farmácia recebeu informações da 

Administração Municipal, que em breve começará a construção 
de um complexo para a prática esportiva no bairro do Crispim, 
que deverá contar com um ginásio poliesportivo com medidas 
oficiais, arquibancadas móveis, quadras transversais para aten-
der o maior número de atletas e uma pista de atletismo para 
treinamento de todas as modalidades. “Venho cobrando desde 
2005 este benefício para os moradores do bairro do Crispim. 
Agora que Pindamonhangaba foi contemplada através do 
PAC2 - Programa de Aceleração do Crescimento, do Governo 
Federal, conseguimos trazer este empreendimento para o bairro 
do Crispim. Este complexo vai trazer inúmeros benefícios, não 
só aos moradores do Crispim, como toda a população de nossa 
cidade”, disse o vereador Toninho da Farmácia.

Vereador toninho da farmácia

Vereador feL iPe césar - fc
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2014 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 159/2014 de “Contratação de empresa especializada 
em confecção de placa de identificação em chapa de os (poliestireno) e chapa de acm com 
aplicação de adesivo vinil e dizeres a ser informado pelo período de 12 (doze) meses”, foi 
elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 
18/07/2014: 

 
ATA nº 116/2014 Empresa: BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 M² 
039.181 – CONFECÇÃO DE PLACA ACM 
DE MM ESPESSURA ADESIVA – UM : M² 
 

PRÓPIA 363,50 57.000 

 Pindamonhangaba, 29 de julho de 2014.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
뼀stado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba, SP, CEP: 12.420-010 

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

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2013 

Objeto: Aquisição de polpa de fruta congelada, para atendimento a alimentação 
escolar.

ATA nº 43/2013 Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
13752/2013 665/2013 17.551,20 24/05/2013 
14306/2013 969/2013 8.553,60 28/05/2013 
15126/2013 790/2013 8.096,50 07/06/2013 
15659/2013 810/2013 8.007,00 17/06/2013 
16221/2013 811/2013 822,00 18/06/2013 
16913/2013 927/2013 1.402,00 26/06/2013 
18331/2013 1081/2013 2.606,00 12/07/2013 
19033/2013 1093/2013 598,00 19/07/2013 
19511/2013 1148/2013 7.915,00 29/07/2013 
19589/2013 1131/2013 6.845,00 26/07/2013 
20011/2013 1201/2013 7.772,00 31/07/2013 
20836/2013 1257/2013 6.346,00 18/08/2013 
21351/2013 1281/2013 3.898,00 22/08/2013 
22030/2013 1359/2013 4.361,00 30/08/2013 
23016/2013 1411/2013 5.610,00 06/09/2013 
23367/2013 1461/2013 5.561,00 16/09/2013 
24149/2013 1490/2013 7.215,00 17/09/2013 
24855/2013 1567/2013 7.187,00 27/09/2013 
25375/2013 1610/2013 5.348,00 03/10/2013 
26273/2013 1654/2013 33.498,00 10/10/2013 
29460/2013 1780/2013 2.695,90 12/11/2013 
30231/2013 1820/2013 1.400,00 21/11/2013 

1004/2014 020/2014 29.993,00 10/01/2014 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2013 
Objeto: Aquisição de medicamentos para programa de Saúde Mental e CAPS.

ATA nº 95/2013 Empresa: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31576/2013 2001/2013 6.780,00 10/12/2013 

ATA nº 96/2013 Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOAS LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31575/2013 1990/2013 32.260,00 18/12/2013 

ATA nº 97/2013 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPO. LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31574/2013 1969/2013 29.070,00 18/12/2013 

ATA nº 98/2013 Empresa: PORTAL LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31573/2013 1967/2013 6.877,00 18/12/2013 

ATA nº 99/2013 Empresa: TORRENT DO BRASIL LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31572/2013 1989/2013 39.713,50 18/12/2013 

ATA nº 100/2013 Empresa: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31571/2013 1965/2013 15.667,00 18/12/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2013 
Objeto: Aquisição de medicamentos para atenção básica, constantes na 
relação nacional de medicamentos (RENAME).

ATA nº 101/2013 Empresa: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31434/2013 1903/2013 11.270,00 13/12/2013 

ATA nº 102/2013 Empresa: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba, SP, CEP: 12.420-010 

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

Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31442/2013 1910/2013 9.474,00 13/12/2013 

ATA nº 103/2013 Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31440/2013 1911/2013 420,00 13/12/2013 

ATA nº 104/2013 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPO. LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31441/2013 1912/2013 6.320,00 13/12/2013 

ATA nº 105/2013 Empresa: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31443/2013 1913/2013 48.080,00 13/12/2013 

ATA nº 106/2013 Empresa: NATULAB LABORATÓRIO S.A 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31436/2013 1914/2013 51.300,00 13/12/2013 

ATA nº 107/2013 Empresa: NUNESFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31439/2013 1915/2013 9.348,00 13/12/2013 

ATA nº 108/2013 Empresa: PORTAL LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31437/2013 1916/2013 15.328,00 13/12/2013 

ATA nº 109/2013 Empresa: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31435/2013 1917/2014 26.963,00 13/12/2013 

ATA nº 110/2013 Empresa: TORRENT DO BRASIL LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31438/2013 1918/2013 9.900,00 13/12/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2013 
Objeto: Aquisição de medicamentos para especialidades.

ATA nº 111/2013 Empresa: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31752/2013 1978/2013 6.223,20 18/12/2013 

ATA nº 112/2013 Empresa: ANBIOTON IMPORTADORES LTDA EPP 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31753/2013 1979/2013 8.125,00 18/12/2013 

ATA nº 113/2013 Empresa: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31754/2013 1980/2013 4.940,00 18/12/2013 

ATA nº 114/2013 Empresa: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31755/2013 1981/2013 9.207,00 18/12/2013 

ATA nº 116/2013 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPO. LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31758/2013 1983/2013 46.824,00 18/12/2013 

ATA nº 117/2013 Empresa: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31759/2013 1984/2013 97.505,20 18/12/2013 

ATA nº 118/2013 Empresa: NUNESFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31760/2013 1985/2013 1.783,20 18/12/2013 

ATA nº 119/2013 Empresa: PORTAL LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31761/2013 1986/2013 21.136,50 18/12/2013 

ATA nº 120/2013 Empresa: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31762/2013 1987/2013 4.197,50 18/12/2013 

ATA nº 121/2013 Empresa: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA LTDA 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba, SP, CEP: 12.420-010 

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

Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31763/2013 1988/2013 5.200,00 18/12/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2013 
Objeto: Aquisição de lanche para atender a alunos e atletas durante eventos, 
festivais e competições das quais participem e de acordo com as 
necessidades de Sejelp.

ATA nº 74/2013 Empresa: MARIA DE LOUDES DE SOUZA REZENDE – ME 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
27427/2013 1722/2013 16.000,00 07/11/2013 
30591/2013 1853/2013 20.000,00 06/12/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2013 
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de eventos e 
responsabilidade técnica em locação, montagem, desmontagem e operação 
de equipamentos de som e iluminação para eventos para eventos do 
município de Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses.

ATA nº 123/2013 Empresa: FABIO MACHADO GONÇALVES ME 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
32501/2013 2004/2013 9.250,00 18/12/2013 

ATA nº 125/2013 Empresa: WALTER LEME ME 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
32499/2013 2005/2013 19.376,00 18/12/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2013 
Objeto: Aquisição de areia média lavada para ser utilizada em diversas obras 
no Município de Pindamonhangaba pela usina de asfalto, conforme solicitado 
pelo Departamento de Obras e Viação.

ATA nº 80/2013 Empresa: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
30592/2013 1941/2013 12.861,00 13/12/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2013 
Objeto: Aquisição de insulinas análogas para atender aos pacientes 
cadastrados no Programa de Diabetes Municipal.

ATA nº 77/2013 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPO. LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
30090/2013 1799/2013 90.099,70 25/11/2013 

ATA nº 78/2013 Empresa: PORTAL LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
30089/2013 1800/2013 50.691,00 25/11/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2013 
Objeto: Aquisição de medicamentos injetáveis e soro para uso nas unidades 
básicas de Saúde e Pronto Atendimento de Moreira César.

ATA nº 81/2013 Empresa: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31566/2013 1974/2013 2.095,38 18/12/2013 

ATA nº 82/2013 Empresa: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31567/2013 1973/2013 11.286,00 18/12/2013 

ATA nº 83/2013 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPO. LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31570/2013 1975/2013 555,00 18/12/2013 

ATA nº 84/2013 Empresa: FARMACE IND. FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31568/2013 1972/2013 16.068,00 18/12/2013 

ATA nº 85/2013 Empresa: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba, SP, CEP: 12.420-010 

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

Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31569/2013 1976/2013 1.856,00 18/12/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2013 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
limpeza de piscinas, com utilização de produtos inclusos, para todos os 
Centros Esportivos da Sejelp, visando a manutenção para uso de alunos e 
atletas.

ATA nº 66/2013 Empresa: ALTIMARK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
24397/2013 1459/2013 46.000,00 25/09/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2013 
Objeto: Aquisição de hortifrúti para alimentação escolar.

ATA nº 54/2013 Empresa: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
23675/2013 1460/2013 118.944,26 16/09/2013 
24147/2013 1492/2013 37.942,05 17/09/2013 
24854/2013 1572/2013 33.510,75 27/09/2013 
25373/2013 1612/2013 42.188,10 03/10/2013 
26267/2013 1660/2013 189.060,70 10/10/2013 
29461/2013 1788/2013 15.397,26 12/11/2013 
30229/2013 1821/2013 5.865,79 21/11/2013 
30646/2013 1862/2013 3.221,33 28/11/2013 
31416/2013 1891/2013 2.133,33 02/12/2013 
32601/2013 2017/2013 1.609,82 18/12/2013 

1003/2014 021/2014 201.772,80 10/01/2014 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2013 
Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção de placas 
orientativas, para informação de ocupação irregular.

ATA nº 53/2013 Empresa: ALESSANDRA APARECIDA CONTRERA – EPP 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
30545/2013 1964/2013 4.455,00 17/12/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2013 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
arbitragem na modalidade futebol de salão.

ATA nº 76/2013 Empresa: LIGA PINDAMONHANGABENSE DE FUTEBOL DE SALÃO 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
27409/2013 1964/2013 4.455,00 17/12/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2013 
Objeto: Aquisição de fórmula infantil para alimentação de bebês de 04 e 06 
meses e maiores de 06 meses de idade, matriculados nas creches municipais.

ATA nº 51/2013 Empresa: EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS 
HOSPITALARES LTDA 

Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
26263/2013 1637/2013 377,25 18/10/2013 

ATA nº 52/2013 Empresa: NESTLÉ BRASIL LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
23019/2013 1408/2013 1.519,50 06/09/2013 
30657/2013 1867/2013 2.431,20 28/11/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2013 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
acesso a solução integrada de colaboração e comunicação corporativa 
baseada em nuvem, incluindo suporte técnico, implantação e treinamento.

ATA nº 60/2013 Empresa: SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba, SP, CEP: 12.420-010 

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

Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
27216/2013 1758/2013 39.312,00 18/11/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2013 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
acesso a solução integrada de colaboração e comunicação corporativa 
baseada em nuvem, incluindo suporte técnico, implantação e treinamento.

ATA nº 60/2013 Empresa: SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
27216/2013 1758/2013 39.312,00 18/11/2013 
27217/2013 1686/2013 17.550,00 30/10/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2013 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para alimentação 
escolar.

ATA nº 57/2013 Empresa: GUIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
30220/2013 1826/2013 1.199,61 21/11/2013 

ATA nº 58/2013 Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
30221/2013 1825/2013 1.847,72 21/11/2013 

ATA nº 59/2013 Empresa: SOCOM ALIMENTOS LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
30225/2013 1824/2013 444,40 21/11/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2013 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, carnes para alimentação 
escolar.

ATA nº 62/2013 Empresa: FENIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
30644/2013 1865/2013 5.568,70 28/11/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2013 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
arbitragem para jogos de futebol de diversas categorias (com 3 árbitros e 01 
observador) e arbitragem para outras modalidades (atletismo, basquete, 
damas, handebol, natação, etc) – com 03 árbitros, 01 cronometrista e 01 
anotador, para campeonatos organizados pela Sejelp, para o próximos 12 
(doze) meses.

ATA nº 75/2013 Empresa: LIGA PINDAMONHANGABENSE MUNICIPAL DE FUTEBOL – L.P.M.F 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
30588/2013 1843/2013 18.720,00 05/12/2013 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2013 
Objeto: Aquisição de café em pó torrado/moído e homogêneo em embalagem 
do tipo vácuo e açúcar, obtido da cana de açúcar, refinado (1Kg).

ATA nº 67/2013 Empresa: GUIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31421/2013 1896/2013 15.200,00 13/12/2013 

ATA nº 68/2013 Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 
Processo nº Autorização de Fornecimento nº Valor R$ Data da AF 
31442/2013 1895/2013 4.960,00 13/12/2013 

Pindamonhangaba, 29 de julho de 2014. 

* Publicar 01 Vez 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

MINISTÉRIO DA DEFESA

RETORNO A JSM 052
Atenção jovens nascidos no ano de 1996 e anteriores, compareçam à JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - DO 
DIA      21  A 31 JULHO 2014,  com:
O ALISTAMENTO MILITAR
PARA MARCAR O DIA DO EXAME DE SELEÇÃO
A Junta de Serviço Militar de Pindamonhangaba, esta situada à Avenida Albuquerque Lins, nº 138 – Bº São 
Benedito que , e os atenderá todos os dias úteis, a partir das 08:30 horas as 12 horas e das 14 horas as 
16h30 horas
OBS:    Peço  a  gentileza  de  divulgar esta propaganda até  o  dia 
             “21 A  31 JULHO de 2014”.

MARIA THEREZINHA CAMILO DE SOUZA   
Secretaria da JSM 052                                                   

EDITAL Nº 109/2014
O Doutor RODRIGO ADÉLIO ABRAHÃO LINARES, Juiz do Trabalho Substituto da Vara do Trabalho 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, FAZ SABER, a todos os jurisdicionados, advogados 
e demais interessados que no dia 13/08/2014, quarta-feira, das 10h às 10h30min, a Corregedoria 
Regional do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região realizará CORREIÇÃO 
ORDINÁRIA nesta Vara do Trabalho, a ser conduzida pelo Excelentíssimo Desembargador 
do Trabalho Eduardo Benedito de Oliveira Zanella, Corregedor do E. TRT da 15ª Região, com 
atendimento às partes, procuradores e interessados na Sede do respectivo Órgão, para receber 
eventuais manifestações, que também poderão ser encaminhadas à Corregedoria Regional em 
Campinas/SP.
E para que chegue ao conhecimento de TODOS OS INTERESSADOS é passado o presente edital 
que será publicado e afixado no lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho. Conferido e 
subscrito por: ________________Taíse Maria Conceição Coelho - Diretora de Secretaria Substituta.
Pindamonhangaba, 24 de Julho de 2014.

Rodrigo Adélio Abrahão Linares - Juiz do Trabalho Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 173/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 173/14, que cuida de “Aquisição de impressos de vários 
tipos para consumo de vários departamentos”, a Autoridade Superior, ante análise da equipe 
técnica da Secretaria de Saúde e Assistência Social, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento 
licitatório supra em favor das empresas (itens/preços R$): Bella’s Gráfica EIRELI ME (09 – 0,59); 
José Augusto Fernandes Moreira ME (06 – 1,27); Marquinhos Artes Gráficas Ltda. EPP (03 – 7,90; 
04 – 34,65; 05 – 11,15; 08 – 1,14; 10 – 1,00; 11 – 1,00); Puccinelli Gráfica e Editora ME (01 – 12,80; 
02 – 9,65; 07 – 2,89).
Pindamonhangaba, 21 de julho de 2014.

PREGÃO Nº. 178/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 178/14, que cuida de “Aquisição de esmerilhadeira tipo 
angular, furadeira, escada extensiva, serra circular, cortadora de pisos, roçadeira lateral, cortador 
de grama e moto esmeril de bancada”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do 
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor das empresas (itens/lotes): Agrosserra 
Máquinas e Equipamentos Ltda. ME (03, 05 e 06); COMPAC – Máquinas e Equipamentos Ltda. (07 
e 09); Martini Comércio e Importação Ltda. (01, 02, 04, 08 e 10).
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2014.

PREGÃO Nº. 181/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 181/14, que cuida de “Aquisição de balanças adulto e 
pediátrica, para abastecimento das unidades de Saúde”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/
lotes): Cirúrgica Izamed Ltda. EPP (01 e 02).
Pindamonhangaba, 24 de julho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 179/2014

A Prefeitura comunica que no PP nº. 179/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de reforma completa em balão de betoneira com reparação ou troca 
dos itens relacionados no termo de referência”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. 
Pregoeiro, considera a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 
e nº. 10.520/02 e suas alterações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO

PREGÃO No. 221/2014
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 29/07/14, p. 06, concernente 
ao horário de abertura do Pregão supracitado, leia-se corretamente: “...com encerramento dia 
08/08/14 às 8h e abertura às 8h30...”. As demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 29 de julho de 2014.

Duas pessoas ficaram 
feridas depois de discus-
são na madrugada de do-
mingo (27). O incidente 
aconteceu em um bar no 
Jardim Eloyna, onde mãe 
e filho estariam bebendo 
e um homem chegou co-
brando o garoto por uma 
dívida.

Segundo a Polícia Mi-
litar, depois de longo de-
sentendimento o homem 

Mãe e filho são 
baleados dentro de bar 

sacou uma arma e dispa-
rou cinco tiros. 

O jovem, 23 anos, 
foi atingido no peito e 
abdômen, e a mãe  no 
braço, ombro e na mão 
esquerda. 

O resgate foi aciona-
do e levou os dois para o 
Pronto Socorro.

O autor dos disparos já 
tem passagem pela polícia 
e está foragido.

Uma mulher foi detida 
na tarde do último domin-
go (27), no bairro Mom-
baça, por porte ilegal de 
arma. Durante revista, a 
polícia encontrou duas es-
pingardas de caça e duas 
armadilhas para capturar 
tatus.

De acordo com a Polí-

mulher é detida por 
porte ilegal de armas 

cia Ambiental, o flagrante 
aconteceu por volta das 
16 horas, durante patru-
lhamento preventivo. A 
suspeita, que já havia sido 
detida pelo mesmo moti-
vo, vai responder ao pro-
cesso em liberdade. Ela 
pagou fiança de R$ 724 e 
foi liberada.

PORTARIA GERAL Nº  4.280, DE 18 DE JULHO DE 2014.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e de acordo com a Lei nº 3.333 de 08 de julho de 1997 e Decreto nº 3.693 de 22 de julho de 1997,  
alterado pelo Decreto nº 5.074, de 1º de julho de 2014,

R   E   S   O   L   V   E  :-

Art. 1º Constituir a COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO DO MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA, a saber:

I- REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
a) Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho – PAT
Titular:  Sérgio Luiz Gritti
Suplente:  Cleusa dos Santos Miranda

b) Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município de Pindamonhangaba
Titular:  Eduardo Kogempa da Costa
Suplente: Célia Kazue Domoto Nagaoka

c) Departamento de Habitação do Município de Pindamonhangaba
Titular:  Ezequiel Tomé Braça
Suplente: Monique Mara Mimoso Dias
II- REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES

a) Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico, Eletrônico, Siderúrgico, Oficinas Mecânicas, Eletro Eletrônicas, Serralherias e de Auto 
Peças de Pindamonhangaba, Distrito de Moreira César e Roseira.
Titular:  Benedito Sérgio Irineu
Suplente: Celso Alves Antunes

b) Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo
Titular:  Orminda Correa Leite
Suplente: Edna Thereza Amorim

c) Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos Bancários de Taubaté e Região
Titular:  Sérgio Luis Corrêa Leite
Suplente: Conceição Aparecida A. P. de Almeida

III- REPRESENTANTES DOS EMPREGADORES

a) SINCOMÉRCIO – Sindicato do Comércio Varejista de Pindamonhangaba
Titular:  Lígia Mara Lazarin Godoy
Suplente: Antônio Cozzi Junior
CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
Titular:  Valter Bergamini
Suplente: Joaquim Carlos Simões de Araújo

c) ACIP – Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba
Titular:  Mauro Rogério de Almeida
Suplente: Ariadne Galdino de Oliveira

 Art. 2º  O mandato de cada representante é de 3 (três) anos, permitida uma recondução.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de julho de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Benedito Rubens Fernandes de Almeida - Secretário de Desenvolvimento Econômico

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18 de julho de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
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Altair Fernandes Carvalho

PINDAMONHANGABA 30 DE JULHO DE 2014QUARTA-FEIRA

Tribuna do Norte
HISTÓRIAHISTÓRIA

Aos pindamonhanga-
benses mais antigos o nome 
“Casa Brasileira” deve ser 
motivo para agradáveis 
lembranças referentes às 
lojas e demais estabeleci-
mentos comerciais que se 
localizavam na região cen-
tral da cidade. Nesta edição 
relembramos com os nos-
sos leitores mais saudosis-
tas, essa extinta e famosa 
casa comercial.

Em “Pelas Velhas Ruas 
de Pindamonhangaba” 
(JAC – Gráfica e Editora, 
1995), José Renato Guai-
curu San Martin, ao des-
crever a ilustração na qual 
retrata em bico de pena o 

Quero-te assim
Quero-te assim, despida de rendados,
sem espartilho, pálida cecém.
Sem as cadeias que a riqueza tem,
fúteis, lambendo traços delicados!

Tira as pulseiras de ouro, essas serpentes
fulvas! Quero-te os braços livres, soltos!
Deixa a fita cair! Caiam revoltos
os fios negros dessas tranças quentes!

Assim! Quero-te assim, livres de peias
os braços brancos e a cintura fina!...
Quero beijar-te a boca purpurina,
sentir pulsar teu sangue em minhas veias!

Quero-te assim, (desapareça o pejo!)
nas costas solto o cabelo lindo,

os braços nus, vermelha a boca, rindo,
provocando a explosão do meu desejo!

És linda, flor! Do céu és a rainha,
e dos astros que brilham no infinito;
trazes na boca todo um poema escrito,
pomba de amor, ó prófuga  andorinha!

Quero te assim, assim durante a vida,
em negros fios o cabelo solto,
e o corpo todo, todo em gaze envolto,
envolto em gaze por um deus tecida!

Quero-te assim eternamente, ó flor!
Mostrando as linhas do teu corpo, e 
cheios
de vida, arfando, os dois virgíneos seios,
- Taças de neve a transbordar de amor!

embrançasembrançasembrançasembrançasembrançasembrançasembrançasembrançasembrançasembranças
ITERÁRIASLwww.kafineart.com

Freitas Guimarães, Folha do Norte, 18 de junho de 1911

A Casa Brasileira – de Granato & Schmidt

Anúncio do passado
Jornal A Cidade, 1935

O comércio na Pinda 
de antigamente

“Trecho inicial da avenida 
Dr. Jorge Tibiriçá”, faz re-
ferência à Casa Brasileira 
como sendo propriedade 
de Granato & Schmidt.

San Martin recorda que 
era um estabelecimento 
eclético, “...pois trabalha-
va com ferragens, mate-
riais para construção, se-
cos e molhados, papelaria, 
gasolina, incluindo uma 
agência Ford”.

Com relação à venda 
de gasolina, conta que “era 
bombeada manualmente de 
um reservatório subterrâ-
neo, enchia um depósito de 
vidro colocado na parte su-
perior, até o nível correspon-

dente à quantidade deseja-
da; em seguida, através de 
uma mangueira, era trans-
ferida para o tanque do veí-
culo”. Segundo San Martin, 
“método simples e eficiente”.

Do citado local, a Casa 
Brasileira passaria a ocupar 
prédio na rua dos Andradas, 
onde funcionou até por vol-
ta do final dos anos 50 (ou 
início dos anos 60).

Festa inaugural
O jornal Tribuna do 

Norte, em sua edição de 
5/7/1931, com as adjetiva-
ções peculiares aos textos 
da época, traz o seguinte 
artigo divulgando a inau-
guração da Casa Brasileira 

na avenida Tibiriçá, nº 7:
No dia 29 de junho (de 

1931) realizou-se a bênção 
inaugural do majestoso 
prédio da firma Granato 
& Schmidt, construído na 
esquina da avenida Tibi-
riçá com a praça Monse-
nhor Marcondes.

O ato solene efetuou-se 
às 19 horas com a presença 
do senhor padre João José 
de Azevedo, digníssimo vi-
gário da Paróquia e mais 
autoridades locais. Após a 
bênção foi servida aos con-
vidados uma lauta mesa de 
doces, falando na hora do 
champanhe o acadêmico 
Demétrio Badaró (referin-
do-se ao eloquente advo-
gado e professor), que em 
nome do povo saudou os se-
nhores Granato e Schmidt. 

O senhor tabelião, 
Manoel Monteiro César 
Miné, em brilhante im-
proviso, agradeceu em 
nome da firma ao orador 
que antes falara, levan-
tando um brinde em ho-
menagem do vigário da 
paróquia presente ao ato.

Em seguida, o vigário 
padre João José de Aze-
vedo agradeceu em pa-
lavras elogiosas o brinde 
que recebera e levantou 
uma taça num brinde de 
honra em homenagem ao 
Dr. Lessa Júnior, prefeito 
municipal, que se achava 
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à sua direita.
Logo imediatamente, 

deu-se início ao baile, o 
qual esteve concorridís-
simo, tendo se dançado 
nos dois amplos salões 
do pavimento superior. 
Apresentaram-se para 
abrilhantar a festa os 
magníficos Jazz Bands, 

ferroviários e militares do 
2º BE, que foram incansá-
veis em suas músicas.

Concluindo a nota, o jor-
nal Tribuna do Norte conta 
que a festa só havia termi-
nado a altas horas da ma-
drugada. Assim foi o estabe-
lecimento da Casa Brasileira 
em Pindamonhangaba.

Na foto antiga, a Casa Brasileira quando passou a funcionar na rua dos Andradas

Ilustração,  bico de pena do professor 
Renato San Martin revela onde se 
localizava a Casa Brasileira em 1931
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