Na OAB, especialista orienta
sobre Legislação Eleitoral

Divulgação

O advogado Dr. Arthur Luís Mendonça
Rollo vai ministrar palestra nesta quinta-feira (28), às 19h30, na sede da OAB
-Pinda, sobre ‘Legislação Eleitoral para

as eleições 2014 e perspectivas para as
eleições de 2016’. As inscrições devem
ser feitas antecipadamente no local com
a taxa de R$ 5.
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Fábrica de Pinda levará autores de
projetos estruturais para o México
Divulgação

A Gerdau de Pindamonhangaba vai levar
os autores dos melhores
projetos de engenharia
estrutural para conhecer
as plataformas industriais da multinacional no
México. O prêmio, concedido pela empresa em
parceria com a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria, está
com inscrições abertas
para qualquer pessoa e
firma que possuam ideias
inovadoras. Os interessados devem fazer o cadastro até este domingo (31).
PAGINA 3

ALUNOS PODEM SE
INSCREVER PARA
SIMPÓSIO
DE TECNOLOGIA
A Fatec – Faculdade
de Tecnologia de Pindamonhangaba – abriu inscrições para os alunos de
graduação em metal-mecânica e soldagem apresentarem os trabalhos
cientíﬁcos no VII Simpósio de Tecnologia.
O objetivo é promover o desenvolvimento do
pensamento cientíﬁco e a
iniciação à pesquisa dos
estudantes com potencial
para a atividade em tecnologia e inovação, por meio
da exposição de trabalhos,
no Simpósio, que será encerrado com a I Jornada
de Iniciação Cientíﬁca da
instituição.
PÁGINA 3

ASSALTANTE
DESASTRADO
FICA PRESO EM
CERCA ELÉTRICA
PÁGINA 3
PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA

12º
CHUVAS ISOLADAS,
MUITAS NUVENS, POUCOS
PERÍODOS DE SOL

14º
UV 7
Fonte CPTEC/INPE

Fábrica abre possibilidades para engenheiros e estudantes apresentarem projetos estruturais para plantas industriais

Professora relata 20 anos do Alfabete
Akim/AgoraVale

Há 20 anos, a
professora e escritora Bete Guimarães decidiu arriscar e realizar um
sonho: um espaço
onde as pessoas
pudessem aprender. Foi assim que
nasceu o Alfabete,
por onde já passaram 10 mil alunos.
Elisabete já lecionou em várias instituições de ensino superior, como
Fasc
(Famusc),
Unesp e Unitau, é
membro e ex-presidente da APL –
Academia Pindamonhangabense
de Letras.
ANIVERSÁRIO 6

Maria Fernanda Munhoz

Sábado tem
peça de
comédia
em Pinda

A Companhia Teatral A
Pimenta apresenta neste sábado (30), às 19 horas, a comédia infantil ‘Pimenta no
Zóio dos outro’, no Espaço
Cultural Teatro Galpão (antiga Cootepi). Informações
e ingressos pelo telefone 9
9609-6293.
PÁGINA 2
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DITORIAL
CNPJ sujo na praça

Crise econômica faz empresas
entrarem para o Serasa

O

efeito é dominó e não tem como fugir. A estagnação da economia do
Brasil, a elevada taxa dos juros e a
inﬂação – cada vez mais forte – agravam a crise interna.
A ausência de contratações, as demissões,
os planos de demissão voluntários, layoff, férias coletivas e outras medidas são reﬂexos diretos de um dos piores momentos econômicos
do Brasil em décadas.
A situação é tão ruim que, em muitos casos, acontece a famosa inversão de valores. Isso
mesmo, aquela expressão utilizada normalmente para indicar que algo está fora dos eixos
é perfeitamente aplicada nos dias de hoje.
Se no passado, eram as empresas que sujavam o nome da população, pela ausência de pagamento; hoje é normal acontecer o contrário.
Não necessariamente pessoas físicas entrarem
com ação contra grandes companhias, mas há
registros de CNPJ de Microempreendedor Individual (aqueles que recebem no máximo R$
60 mil por ano – R$ 5 mil por mês) colocarem
ﬁrmas no Serasa.
No momento é mais comum do que se
possa imaginar, as corporações darem calote nos fornecedores, sejam eles de qualquer
espécie.
De acordo com o Serasa, o número de empresas brasileiras com dívidas atrasadas cresceu no mês de julho, na comparação com junho, com aumento de calotes em 12,9%.
O avanço é o mais agressivo desde julho de
2000, quando os números começaram a ser
apurados.
A se conﬁrmar, a tal ‘inversão de valores’ é
um mais um balde de água fria na economia do
país. Precisamos reagir, mas como?
Os R$ 25 bilhões anunciados pelo BC – Banco Central – na semana passada, para estimular o crédito com ﬁnanciamentos de automóveis e imóveis deve dar sobrevida à economia
este ano, porém só isso não vai resolver a crise.
É preciso uma alteração mais significativa
nos elementos que compõem a política econômica.

FT R O V A
alando de
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OAB promove palestra sobre eleições
Divulgação

A Casa do Advogado de Pinda
promove nesta quinta-feira (28),
às 19h30, uma palestra sobre ‘Legislação Eleitoral para as eleições
2014 e perspectivas para as eleições de 2016’. O expositor do evento será o advogado Dr. Arthur Luís
Mendonça Rollo.
Para participar devem ser feitas as inscrições antecipadas no
local com a taxa de R$ 5.
O evento é promovido pela 52ª
Subseção de Pindamonhangaba, sob presidência do Dr. Marcel Afonso Barbosa Moreira, com
apoio do Departamento de Cultura e Eventos da OAB SP.
A Casa do Advogado ﬁca na
rua Doutor Gregório Costa, 249,

centro. Mais informações,
telefones 3642-4255, 36424234 e 3642-5398.
O palestrante é mestre e
doutor em Direitos Difusos
e Coletivos pela PUC-SP;

Sábado tem ‘Pimenta no Zóio dos outros’
A Companhia Teatral
Pimenta apresenta no
sábado (30), a comédia
infantil ‘Pimenta no Zóio
dos outros’. A peça será
apresentada no Espaço
Cultural Teatro Galpão
(antiga Cootepi), a partir
das 19 horas.
Com o tema ‘Você ri
das confusões da sua família? Você tem que conhecer a nossa!’ a peça
já foi reproduzida para

Divulgação

mais de 3.000 pessoas
com os intérpretes empolgando a plateia com
humor.
O evento tem o apoio
da Auto Escola Dinâmica, Wolfmota Confecções, Águia Dourada
Cabeleireiros, Cantina
IL Bertoni e Solução
Gráﬁca.
Mais informações e
ingressos pelo telefone 9
9609 6293 ou no teatro.

Escola desenvolve ação de sustentabilidade
Divulgação

“Escolas Sustentáveis” é um
programa de educação ambiental dirigido a escolas municipais
de Pindamonhangaba e que
tem como objetivo a criação de
uma cultura de sustentabilidade, a partir do fortalecimento
de hábitos e comportamentos sustentáveis na escola, na
família e na comunidade. O
programa atua em duas frentes: Estímulo à mudança de
comportamento e promoção
de atitudes e práticas sustentáveis entre alunos, professo-

VIVA MAIS FELIZ, DEIXE UMA TROVA FALAR POR VOCÊ
www.falandodetrova.com.br

CUIDADO, QUE O CARA É CHATO!

Se alguém lhe disser que eu sou um cara encrenqueiro, ranzinza, não
acredite. As pessoas têm a mania de confundir aquele que gosta das coisas
corretas com aquele que adora uma confusão. Metódico? Sim, por que não?
Em minha vida aprendi esta lição. Toda vez que chegaram até mim e
disseram: “cuidado com fulano, porque ele é chato, ranzinza e por qualquer
coisa solta os cachorros em cima da gente”, eu chegava morrendo de medo,
“pisando em ovos”, como se diz, até descobrir que a pessoa pretensamente
chata e mal-humorada não passava de um tremendo “boa praça”, brincalhão,
inteligente e... muito correto. Esta, diga-se de passagem, é a palavra-chave
que parece afugentar a maior parte das pessoas nascidas em solo verde e
amarelo.
Com o Professor Lauro Silva não foi diferente. Ele devia ter seus 65 anos
quando o conheci. Graças ao poeta Walter Leme, que me levou até à residência desse ilustrado ﬁlho de Pindamonhangaba, que ﬁcava situada na rua Dr.
João Romeiro, quase na esquina com Gustavo de Godoy. Cheguei morrendo
de medo, pois diziam cobras e lagartos a respeito de seu mau-humor e de sua
impaciência no trato com as pessoas.
Mas qual não foi meu espanto. Que criatura maravilhosa! Sem nunca ter
me visto nem ouvido falar de mim (eu tinha mais ou menos vinte anos), teve
comigo e com o Walter uma conversa muito prazerosa; brincou, contou coisas
engraçadas e até apimentadas; revelou particularidades de sua vida; mostrounos a casa toda... Como proprietário da maior biblioteca particular de que se
tinha notícia, sua casa era entulhada de livros. Embaixo da cama, dentro do
banheiro, no quintal... Em todos os lugares que você possa imaginar. Saí de

lá adorando tê-lo conhecido e eternamente grato ao Walter Leme, por haver
me levado até ele.
Quando o Professor Lauro Silva faleceu, no dia 3 de outubro de 1978,
ﬁz questão de acompanhar seu féretro. Que tristeza! Não havia quase ninguém
acompanhando o cortejo. Certamente por ele ter sido um homem “mal-humorado, briguento, chato”... Bem o retrato do que imagino possa também ocorrer
comigo, no dia em que me for. O que me faz sempre lembrar daquele surrado
chavão: quer saber? “Antes só do que mal acompanhado”, rs!
Hoje ocupo a cadeira n° 33 da Academia Pindamonhangabense de Letras,
cujo patrono é o ... Professor Lauro Silva! Poderia eu ter sido agraciado com
maior bênção? Falar nisso... A sua bênção, Professor Lauro Silva!

Vivo amargando o queixume
da dor que não mereci:
sentir de longe o perfume
de uma ﬂor que não colhi.
LAURO SILVA
Nossa mente as asas solta,
embora sem esperanças.
-- O passado nunca volta,
mas sempre manda lembranças...
LAURO SILVA
JOSÉ OUVERNEY É “MAGNÍFICO TROVADOR”
EM NOVA FRIBURGO, DESDE 2008

Fundação Dr. João Romeiro

membro da segunda turma
julgadora do Conselho de
Prerrogativas e da Comissão
de Direitos do Consumidor da
OAB-SP; professor titular de
Direitos Difusos e Coletivos,
coordenador do Departamento de Direito Público do curso
de especialização em Direito do Consumidor e membro
permanente da Comissão de
Concursos Públicos para docentes da Faculdade de São
Bernardo do Campo; professor convidado de cursos
de pós–graduação e consultor da radio Jovem Pan em
temas ligados a Direito do
Consumidor.

EXPEDIENTE

res, funcionários e membros
da comunidade escolar; e Promoção da melhoria dos indicadores de sustentabilidade
da escola como consumo de
água, consumo de energia, minimização de resíduos sólidos,
ambiente escolar e biodiversidade. De acordo com a gestora
da unidade, durante o ano são
realizadas atividades dentro e
fora da sala de aula, através de
dinâmicas, atividades artísticas
e ações, todas com ﬁnalidades
educativas.

Teatro infantil
leva diversão
para escola do
Cidade Nova

A escola municipal Arthur de
Andrade, no Cidade Nova, recebeu, na sexta-feira (22), a peça teatral “O Livro de Rebeca”, do projeto “Luz Magia e Ação”, realizado
pela parceria entre a Secretaria de
Educação da Prefeitura e a Lyondellbasell até setembro. No total,
18 escolas municipais receberão o
espetáculo infantil.
De acordo com a gestora da
unidade, as crianças se divertiram
e aprenderam de forma lúdica sobre a importância da leitura. Totalmente interativo, o espetáculo
contou com a ajuda da plateia
para desvendar os mistérios da
história, como um detetive. A
apresentação contou, ainda, com
dez músicas explorando ritmos
brasileiros, como: baião, coco,
marcha, frevo, samba…
“A alegria predominou durante
toda a apresentação e a aprendizagem aconteceu de maneira lúdica”,
ﬁnalizou a gestora.
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cidade
gerdau leva engenheiros
para experiência no méxico
AINdRA Alves MARIANO
***
O México será o destino dos vencedores da 12ª
edição do Prêmio Talento engenharia estrutural,
premiação promovida pela
Gerdau em parceria com a
Abece - Associação Brasileira de engenharia e Consultoria estrutural, com
o objetivo de fomentar a
inovação em obras de engenharia estrutural e contribuir para a valorização
do setor no Brasil.
Neste ano, os premiados
irão à Cidade do México
para uma visita técnica a
uma obra emblemática no
município e à nova usina
produtora de perfis estruturais da Gerdau do país.
Considerado o Oscar
da engenharia estrutural, o prêmio Talento

divulgação

Funcionários de outras empresas também podem participar do concurso
engenharia
estrutural
acumula mais de 1,3 mil
projetos inscritos e 37

contemplados ao longo de
sua história. Para participar da edição deste ano,

que está com as inscrições abertas, empresas
e profissionais devem

Fatec tem inscrições abertas
para VII Simpósio de Tecnologia
Alunos de graduação da Fatec - Faculdade de Tecnologia de
Pindamonhangaba das áreas de
metal-mecânica e soldagem que
desejam apresentar trabalhos
científicos, já podem se inscrever
para participar do VII Simpósio
de Tecnologia, que será encerrado com a I Jornada de Iniciação
Científica da instituição.
O VII Simpósio de Tecnologia
ocorrerá nos dias 11, 12 e 13 de
Novembro de 2014 e a I Jornada
de Iniciação Científica acontecerá
no dia 13 de Novembro.
O objetivo da Jornada é promover o desenvolvimento do pensamento científico e a iniciação à
pesquisa de estudantes dos cursos
de graduação com potencial para
a atividade em tecnologia e inovação, por meio da exposição de
trabalhos.
Também tem o intuito de permitir o conhecimento da produção científica de alunos, professores e demais pesquisadores, a fim
de possibilitar a interação entre
eles; contribuir para a formação
de recursos humanos para a pesquisa e para a formação científica
de recursos humanos que se dedicarão a qualquer atividade profissional
Inscrições
As inscrições estão abertas e
vão até o dia 19 de setembro. Para
efetuar o cadastro, o pesquisador
deve preencher uma ficha e enviar resumo expandido (salvo em
Word) para o e-mail simposiofatec@fatecpindamonhangaba.edu.
br, conforme modelo disponível
no site www.fatecpindamonhangaba.edu.br. O custo é de R$ 15.
Cada participante poderá inscrever até dois resumos expandidos. Orientadores poderão
inscrever trabalhos objeto de
orientação, que se enquadrem na
condição de “ensino”, “pesquisa”,
“monitoria” e “extensão” - TCC,

cadastrar seu projeto no
site www.premiotalento.
com.br até domingo (31).

Campanha
do agasalho
arreCada mais
de mil peças
em pinda
AIANdRA Alves MARIANO
***
Mais de mil peças de
roupas foram arrecadadas
pelos colaboradores da
Gerdau durante o mês de
julho, na usina de Pindamonhangaba para a edição
deste ano da Campanha do
Agasalho. Em todo o Estado
de São Paulo, a empresa
arrecadou mais de uma
tonelada de peças.
Em Pinda, as doações
foram destinadas a cerca de
300 famílias atendidas pela
instituição SOS – Serviço e
Obras Sociais. A distribuição do montante arrecadado pela campanha contou
com a participação de
colaboradores voluntários
da Gerdau, que acompanharam de perto a entrega
aos beneficiados.
A Campanha do Agasalho 2014 teve o direcionamento do Instituto Gerdau,
responsável pelas políticas
e diretrizes de responsabilidade social da Companhia.

POLÍcia

Bandido desastrado fica
preso em cerca elétrica

divulgação

dois homens tentaram
invadir uma residência
no Vale das Acácias, em
Moreira César, na noite de
segunda-feira (25). Com
máscaras no rosto, os assaltantes não perceberam
uma cerca elétrica e um
deles ficou com o braço
enganchado.
Pendurado no muro
pelo lado de fora da
residência – que teve
os alarmes disparados,
o bandido sofreu vários
choques antes de cair no
chão.
segundo uma testemunha, seu comparsa o
colocou em um carro e

fugiu antes que os seguranças da empresa que
fazem monitoramento
chegassem ao local.
Geralmente as cercas
elétricas não matam, pois
o choque é emitido em
sinais de pulsação ‘como
se fossem piscadas’. Deste
modo, o choque é apenas um alerta, mas que
pode até matar o bandido,
principalmente se ficar
preso, pelo modo com que
ele cai, ou se apresentar
algum problema cardíaco.
De acordo com peritos em
segurança, em média, as
cercas elétricas emitem
choques de 8.000 wats.

Morre homem
esfaqueado por
colega no centro

Inscrições serão encerradas em setembro
Relatos de estágio, dissertações
de Mestrado, Pesquisas Recentes, Planos de Negócios, Cases de
sucesso, elaboração de produtos, Relatos de experiência etc.

A divulgação final dos resultados,
bem como informações sobre o
local, a data e a hora das apresentações acontecerá no dia 31 de
outubro.

o morador de rua de
43 anos, que foi gravemente ferido por um colega a golpes de faca na
tarde de terça-feira (26),
não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na
noite do crime. Segundo
testemunhas, os envolvidos começaram a discutir
e a vítima teria provocado
o assassino chamando-o
de ‘menininha’ por ser o
responsável por fazer a
comida do grupo.
Entenda o caso
Um homem foi atingido por vários golpes de
facas, a maioria na região
abdominal, na tarde de
terça-feira (26), na praça
Monsenhor Marcondes. A
vítima foi encaminhada

ao Pronto-Socorro em
estado crítico.
O autor das facadas
tentou fugir, mas foi
capturado pela Polícia
Militar perto do Mercado
Municipal.

divulgação

Arma do crime
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AssessoriA

de

O vereador Professor Osvaldo
Macedo Negrão (PMDB) participou no último dia 14, da Audiência
Pública dos Correios, realizada no
Plenário da Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba.
Participaram da Audiência o
Secretário de Planejamento da
Prefeitura de Pindamonhangaba eng. Jorge Baruki Samahá,
o gerente de distribuição dos
Correios - São Paulo Interior Bauru Paulo Sérgio Monteiro
da Silva, o Gestor Operacional
dos Correios de Pindamonhangaba Cláudio Pires de Oliveira
Franco, o Coordenador Operacional dos Correios no Vale
do Paraíba Adalberto Alves, o
subprefeito de Moreira César
Manoel Pereira dos Santos, além
de Diretores e Assessores da
Prefeitura de Pindamonhangaba
e dos Correios, também dezenas de carteiros e moradores
dos bairros das Oliveiras, Cruz
Grande, Parque das Palmeira,
Vitória Park, Araretama, Vila
Rica, entre outros. A audiência
foi realizada atendendo um pedido feito pelos próprios agentes da
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos para tratar assuntos de
interesse público relacionados as
portarias 566 e 567, que tratam
sobre o serviço dos correios e a
entrega de objetos dos serviços
postais básicos, pela Empresa
Brasileira de Correios e Telé-

de

a travessia de pedestres,
principalmente os alunos do
Colégio Ângulo e moradores
da região, com esta faixa
elevada, a região terá mais
segurança.
Recapeamento
asfáltico
O vereador Martim Cesar
solicitou ao Poder Executivo, providências junto ao
departamento competente,
para que sejam feitos estudos visando o recapeamento
do piso asfáltico da rua Guilherme José Gama Pestana,
no bairro Campo Alegre e da
rua José Benedito Salgado,
no centro. O vereador disse
que as condições atuais destas vias vêm trazendo risco
aos pedestres e condutores
de veículos que trafegam
pelo local.

grafos - ECT, além de diversas
questões relacionadas as correções das numerações irregulares
nos logradouros, criação de uma
UD - Unidade de Distribuição, no
distrito de Moreira César, postos
avançados do tipo caixa postal
comunitária, esclarecimentos
das entregas não realizadas ou
realizadas com atrasos, além da
colocação de portas giratórias nas
agências, para total seguranças
dos agentes e dos usuários, entre
outros assuntos.
Foram definidos que serão
realizados estudos visando a
instalação de uma unidade de
Distribuição no Distrito de
Moreira César e ainda estudos
visando a instalação de Caixa
Postal Comunitária nos bairros
onde não há atendimento residencial e nos bairros da zona rural,
além de uma força tarefa entre a
prefeitura e os correios, visando
regularizar diversos logradouros
dos bairros que não recebem as
correspondências.
O Professor Osvaldo ressalta
a grande importância da realização desta Audiência Pública,
devido ao problema enfrentado
pelos funcionários dos Correios,
e espera o mais rápido possível
uma solução para a regularização
dos problemas apresentados, para
melhorar a qualidade dos serviços
prestados pelos Correios, em
Pindamonhangaba.

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador MartiM cesar

Ricardo Piorino apresenta
diversos requerimentos em
benefício da cidade

Fotos: AssessoriA

O vereador Martim Cesar (DEM)
agradece à Administração Municipal
pelo atendimento de
uma antiga reivindicação para o recapeamento asfáltico
no final da avenida
Monsenhor João José
de Azevedo, no bairro
do Crispim.
“Esta era uma antiga reivindicação
que fizemos em nome
da população daquela
região, que pediam a
pavimentação de um
pequeno trecho desta avenida que era de terra, e que
dá acesso à propriedade do
senhor Perrenoud, a Fazenda
Santa Isabel. Em nome da
população, agradecemos ao
prefeito e aos funcionários
envolvidos nesta obra”,
agradece o vereador.
Faixa de
pedestre elevada
no Anel Viário
O vereador Martim Cesar
agradece à Administração
pelo atendimento de sua
antiga reivindicação para
a construção uma faixa
de pedestre elevada (com
lombada), no cruzamento
da avenida Dr. Antônio Pinheiro Júnior com o Anel
Viário, próximo a rotatória
Vereador Nelson Narezi.
De acordo com o vereador,
o local tem um grande fluxo
de veículos que dificultava

C o m u n i C A ç ã o / CV P

Vereador Martim Cesar Professor Osvaldo
agradece recapeamento participa de Audiência
asfáltico no Crispim
Pública dos Correios

V e r e a d o r P r o f e s s o r o s V a l d o , n o d e s ta q u e , fa l a
Presentes na audiência Pública dos correios

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

aos

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

“Obras e serviçOs irãO sanar váriOs
prOblemas dOs bairrOs”
AssessoriA

Durante a última sessão
ordinária, o Presidente da
Câmara de Pindamonhangaba, vereador Ricardo Piorino
(PDT) apresentou diversos
requerimentos - que foram
aprovados por unanimidade –
para beneficiar vários bairros
da cidade, com a finalidade de
atender diversos pedidos que
a população tem apresentado.
Foram apresentadas seguintes solicitações:
- à Secretaria de Obras da
cidade, solicitando reparos e
manutenção do Playground
do bairro Bosque da Princesa;
- prolongamento dos cabos
da operadora de TV à cabo
NET para atendimento de residências, escolas e comércio
localizados na avenida Antonio Pinheiro Júnior;
- à Secretaria de Obras,
para que faça reparos e ma-

Moreira césar

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

C o m u n i C A ç ã o /CVP

ORDEM DO DIA

AssessoriA

30ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José

setembro de 2014, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Vereador
dr. Marcos
aurélio Villardi

I. Projeto de Lei n° 177/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal,

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

subPrefeito de

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 01 de

AssessoriA

Vereador
r o d e r l e y M i o tt o
e Manoel Pereira,

nutenção preventiva nas bocas
de lobo dos bairros Parque São
Domingos e Vila Bourghese;
- ao Departamento de
Trânsito visando serviços
de melhorias na pintura da
sinalização de solo no bairro
Santana;
- à Secretaria de Obras,
solicitando reparos nas tampas
de rede de esgoto que se encontram soltas e desniveladas
na avenida Francisco Lessa
Júnior (Via Expressa) e
- intensificação nas rondas
e no policiamento em todos os
bairros de Pindamonhangaba.
Para o vereador Ricardo
Piorino, é importante estar
atento aos anseios da população. “As reivindicações da
população sempre tem e terão
prioridade em nossas ações”,
concluiu o presidente da Câmara de Pindamonhangaba.

de

para o desenvolvimento da
região. Vamos lutar sempre por
melhorias e desenvolvimento”,
destaca o vereador Roderley
Miotto.
Poupatempo
O vereador Roderley Miotto
agradece a todos os vereadores,
pela aprovação do Projeto de
Lei n° 126/2014, que autoriza
o Poder Executivo Municipal a
celebrar contrato de comodato
com a Empresa Tenda Atacado,
para a instalação do Posto de
atendimento do Poupatempo
no Município.
“É mais um passo dado para
que o nosso tão sonhado Poupatempo esteja de portas abertas
em breve. Os funcionários já se
encontram em fase de treinamentos e o local já está em fase
final para a inauguração. Estou
muito feliz e satisfeito com a
vinda do complexo Ciretran x
Poupatempo, para nossa cidade,
onde pude, no início de meu
mandato, receber em primeira
mão a informação do Governador. Parabenizo o Prefeito e
todos funcionários envolvidos,
para que tenhamos o melhor
Poupatempo da região, atendendo a população de nossa
cidade com dignidade”, disse
o vereador Roderley Miotto.

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador ricardo Piorino

Roderley Miotto esteve
Dr. Marcos Aurélio solicita a
contratação de Neuropediatra
reunido com subprefeito e
visita obras em Moreira César para Rede Pública
O vereador Roderley Miotto
(PSDB) esteve na manhã de
segunda feira, dia 25, em uma
reunião com o subprefeito Manoel Pereira, mais conhecido
como Mané da subprefeitura,
em Moreira César.
Na oportunidade o vereador
pode verificar as obras que
estão sendo feitas no Distrito
e aproveitou para fazer algumas solicitações, entre elas a
necessidade de melhorias na
ponte que liga Moreira César à
cidade de Roseira, localizada na
estrada Cachoeirinha. O local se
encontra muito perigoso para os
moradores que utilizam a ponte.
Na visita ao Distrito, Roderley Miotto visitou obras
importantes para a região
leste, bem como a construção
da creche no Jardim Azeredo,
a construção dos prédios com
cerca de 94 apartamentos,
que estão sendo feitos através
convênio entre o Governo do
Estado e a Prefeitura.
“Quero parabenizar o trabalho que o Mané vem desenvolvendo na subprefeitura,
é visível o seu trabalho e o
crescimento de Moreira César.
Foi um encontro muito bacana,
onde pude visitar diversas
obras, de extrema importância

de

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi solicitou
nesta última segunda-feira,
dia 18, estudos e providências para contratação
de neuropediatra para a
Rede Pública de saúde.
O vereador alega que é
importante e fundamental
que a rede de saúde pública tenha profissionais
nesta especialidade. “O
Neuropediatra (conhecido
como Neurologia infantil
ou Neurologia Pediátrica) é
especialista em disfunções
neurológicas do sistema
nervoso e muscular nas
crianças e adolescentes.
Precisamos contratar urgentemente esses profissionais, para melhorar
a saúde e qualidade de
vida da nossa população”,
ressaltou o vereador Dr.
Marcos Aurélio Villardi.
Psiquiatras
e psicólogos
O vereador Dr. Marcos
Aurélio está insistindo na

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

contratação de mais psicólogos e psiquiatras para
a Rede Pública de Saúde
de Pindamonhangaba. Ele
solicitou urgência nos estudos e providências para
que seja feita a contratação
desses profissionais visando aumentar o número
de sessões de terapia individual e grupal oferecidas aos munícipes. Com
isso, o vereador procura
resolver problemas como
Depressão, Síndrome do
pânico, TOC - Transtorno
obsessivo-compulsivo, entre outros. “Com um maior
número de psiquiatras e
psicólogos, a população
terá acesso mais rápido
ao atendimento em terapia
ou em medicamentos e,
assim eles serão melhor
tratados”, esclarece o vereador. “A saúde dos pindamonhangabenses sempre
foi a minha prioridade”,
enfatizou o vereador Dr.
Marcos Aurélio.

que “Denomina de ELIAS PROFETA RIBEIRO – DR. PROFETA
o CEPIC – Centro de Práticas Integrativas e Complementares”.

II. Projeto de Lei n° 122/2014, do Vereador Janio Ardito Lerario,
que “Denomina de CLAUDINEI SEBASTIÃO DUARTE DOS
SANTOS o trecho da Rua que tem início na Avenida Nossa Senhora
do Bom Sucesso estendendo-se até a Rua Euclides Figueiredo”.

III. Projeto de Lei n° 123/2014, do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a criação de cargos em comissão, para o quadro de servidores
da Fundação “Dr. João Romeiro” e dá outras providências”.

IV. Projeto de Lei n° 127/2014, do Poder Executivo, que “Autoriza
o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Santa Casa de
Misericórdia de Pindamonhangaba”.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2014.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
Assistentes

AssessoriA

de

de

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

ComuniCAção

imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) e robson Luís monteiro (mtb 18.021)
www.CAmArAPindA.sP.gov.br

teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279
e 3644-2281

Tribuna do Norte

28 de agoSTo de 2014

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
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Pindamonhangaba
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

5

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2014

PREGÃO Nº 086/2014

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2014

A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 86/14, referente à
“Contratação de empresa especializada para locação de caminhão trucado com carroceria
de no mínimo 6,0 metros de comprimento, equipado com munck, para uso em manutenções
de iluminação pública e nas galerias de águas pluviais”, com encerramento dia 10/09/14 às
14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através
do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2014.

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 173/2014 de “Aquisição de impressos de vários tipos
para consumo de vários Departamentos”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços
abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 30/07/2014:
ATA nº 125/2014
ITEM

09

ITEM

A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 231/14, referente à
“Contratação de Empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária
para veículos oficiais pertencentes à frota da Subprefeitura de Moreira César, com
abrangência nacional, por um período de 12 meses”, com encerramento dia 09/09/14 às
14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através
do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2014.

06

A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 232/14, referente
à “Contratação de empresa especializada para efetuar serviços de manutenção corretiva
em guindaste articulado Munck, modelo 640-18 e Remoção de guindaste articulado Munck
640-18 do chassis placa CDZ-4321 e montagem em outro chassi Chevrolet D-12000,
Transferência de conjunto de bomba hidráulica e cardam com revisão, Revisão e teste de
carga, Corte, dobra e solda para prolongamento do chassis em 800 mm e Corte, dobra e
solda para fabricação de suporte do berço do guindaste pertencentes à Secretaria de Obras
e Serviços desta municipalidade”, com encerramento dia 10/09/14 às 8h e abertura às 8h30.
O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2014.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP.
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416/3642-3316 - Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
É feita a presente INTIMAÇÃO por edital de ROSEMARY DA SILVA CASTRO, em virtude da mesma
não ter sido encontrada no endereço indicado, nas vezes em que foi pro-curada, encontrando-se em
local incerto e não sabido, e atendendo ao requerimento do credor fiduciário, BANCO BRADESCO
S.A., devendo Vossa Senhoria comparecer a essa Serventia, no endereço supra, das 09:00 às
16:00 horas, para efetuar o pagamento da im-portância em mora, além das despesas de intimação
e postagens, publicação do presente edital e emolumentos da qual é devedor, em decorrência de
atraso no pagamento das pres-tações relativas ao Instrumento Particular de Financiamento para
Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, entre outras avenças
sob nº 215/000678662-6, firmado em 14/08/2012, registrado sob nº 06, na Matrícula nº 36.468,
neste registro imobiliário, tendo por objeto o imóvel situado na RUA PROF. SIDNEI NOEL PINTO
DA SILVA JR nº 63, RESIDENCIAL E COMERCIAL VILLAVERDE, PINDAMO-NHANGABA-SP. O
prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias, a contar da ter-ceira e última publicação
deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa
do credor/requerente.
Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2014.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP.
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416/3642-3316 - Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
É feita a presente INTIMAÇÃO por edital de SANDRO PAVESI DOS OROS, em virtude do mesmo
não ter sido encontrado no endereço indicado, nas vezes em que foi pro-curado, encontrandose em local incerto e não sabido, e atendendo ao requerimento do credor fiduciário, BANCO
BRADESCO S.A., devendo Vossa Senhoria comparecer a essa Serventia, no endereço supra,
das 09:00 às 16:00 horas, para efetuar o pagamento da im-portância em mora, além das
despesas de intimação e postagens, publicação do presente edital e emolumentos da qual é
devedor, em decorrência de atraso no pagamento das pres-tações relativas ao Instrumento
Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de
Alienação Fiduciária, entre outras avenças sob nº 215/000678662-6, firmado em 14/08/2012,
registrado sob nº 06, na Matrícula nº 36.468, neste registro imobiliário, tendo por objeto o imóvel
situado na RUA PROF. SIDNEI NOEL PINTO DA SILVA JR nº 63, RESIDENCIAL E COMERCIAL
SILVA
CASTRO 2
COL 5CM
VILLAVERDE,
PINDAMO-NHANGABA-SP.
O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze)
dias, a contar da ter-ceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e
consolidação da propriedade do imóvel na pessoa do credor/requerente.
Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2014.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Benedito José Coelho convoca os membros da Diretoria e Associados da Liga
Pindamonhangabense Municipal de Futebol Sete Society, para reunião a realizar-se:
Dia 09.09.2014 - horário: 19:00 hs
Local: Rua Capitão José Martiniano Vieira Ferraz nº 167- Centro - PindamonhangabaSP
Assuntos: Apresentação, Discussão das alterações e aprovação do novo estatuto
da entidade.
Pindamonhangaba, 28 de Agosto de 2014.
Benedito José Coelho
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 33.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.08.2014.
Às dezessete horas do dia vinte de agosto de dois mil e quatorze, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em
sua sede, realizar a Trigésima Terceira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência
do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza
Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 32.ª Sessão Extraordinária, realizada em
13.08.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0183/14 Luis Fernando
Scavone de Macedo, INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0186/14 Celio Livramento e
DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0162/14 Geralis Adm C. Seg. Ltda Epp. II – RELATOR:
Sra. Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0161/14 Paula
Graziele dos S. Carlos. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DEFERIDO,
por votação unânime: 1-0157/14 Hilda Antunes das Chagas e INDEFERIDO, por votação
unânime: 1-0031/14 Samara Brito dos Santos, 1-0175/14 Wanessa Brito da Silva e
1-0178/14 Ademir Israel da Silva. IV – EXPEDIENTE: Ofício 044/14-JARI encaminhado ao
Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrandose do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬20 de agosto de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 33.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 21.08.2014.
Às dezessete horas do dia vinte e um de agosto de dois mil e quatorze, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para,
em sua sede, realizar a Trigésima Terceira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos Adelson Cavalcante de Souza
Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 33.ª Sessão Ordinária, realizada em
20.08.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0189/14 Ricardo Rufatto
e DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0192/14 Ione de Almeida Barbosa. II – RELATOR:
Sra. Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0086/14 Frank
James Simplicio Silva. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO,
por votação unânime: 1-0250/14 Marcio Abirached Filho, 1-0253/14 Marcio Abirached Filho
e 1-0256/14 Marcio Abirached Filho.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrandose do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2014.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 205/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) LAERCIO VIEIRA DE
FRANÇA, responsável pelo imóvel situado a RUA SEVERINO SILVA LOPES, S/NR, bairro
JD MARIANA MOMBAÇA I, inscrito no município sob a sigla SO110612011000, para que
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
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Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

UNID.
DE
MEDIDA
BL

BL

BL

BELLA’S GRÁFICA EIRELI - ME
MARCA
DESCRIÇÃO

1.009.001.016101 ENVELOPE BRANCO
PARA
UM
CORRESPONDÊNCIA
(DEPTRAN)
ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE 11X23 BRANCO, 1
COR, TIMBRADO NA FRENTE E COM
ENDEREÇO DO “DEPTRAN” NO VERSO
Empresa:

CELUCAT

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

0,59

1.000

ATA nº 128/2014
ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

01

BL

02

07

BL

UNID

UNID.

04

UNID.

JOSÉ AUGUSTO FERNANDES MOREIRA - ME

JLF ESTRUTURAS DE EVENTOS LTDA
MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

---

884,00

154

---

17.465,00

05

---

960,00

23

---

1.980,00

05

---

4.400,00

12

---

920,00

20

---

7.840,00

05

---

503,00

25

---

24,77

1.160

---

10,00

10.300

---

8,70

3.000

---

2.200,00

15

---

2.800,00

04

---

504,00

250

---

29,25

7.200

DESCRIÇÃO

TENDA 10 X 10

MARCA
DESCRIÇÃO
OFF SET
1.009.001.016098 CAPA DE PROCESSO
DO JUDICIÁRIO
180 GR
DESCRIÇÃO COMPLETA: CAPA DE PROCESSO
DO JUDICIÁRIO
ESPECIFICAÇÃO: CAPA DE PROCESSO DO
JUDICIÁRIO EM DUPLEX, IMPRESSÃO E
TIMBRE UMA COR MAGENTA, TAMANHO
ALTURA 32,8 CM E LARGURA ABERTA 47,8 CM,
COM DOIS FUROS NA CONTRA CAPA,
ENTREGUE DOBRADA COM DIFERENÇA DA
CAPA/CONTRACAPA DE 0,5CM.
Empresa:
MARQUINHOS ARTES GRÁFICA LTDA
MARCA
DESCRIÇÃO
1.009.001.016095
CONTROLE
DE
FREQUÊNCIA E HORAS TRABALHADAS
DESCRIÇÃO COMPLETA: CONTROLE DE
FREQUÊNCIA E HORAS TRABALHADAS
ESPECIFICAÇÃO:
EM
SULFITE
56
GR
TAMANHO A4 E PICOTADO NO MEIO
HORIZONTALMENTE.TALÃO COM 100 FOLHAS.
UMA COR

MARQUINHOS
ARTES
GRÁFICAS

1.009.001.016096 DOAÇÃO DE MUDAS
(TERMO DE COMPROMISSO)
DESCRIÇÃO COMPLETA: DOAÇÃO DE MUDAS
(TERMO DE COMPROMISSO)
ESPECIFICAÇÃO: TALÃO PARA DOAÇÃO DE
MUDAS UMA COR DE 200 X 230 MM COM
CAPA. CADA TALÃO COM 50 FOLHAS,
NUMERADAS SEQUENCIALMENTE EM DUAS
VIAS
SENDO
A
PRIMEIRA
DELAS
AUTOCOPIATIVA
E
DESTACÁVEL,
TOTALIZANDO EM 1.000 FOLHAS. DEVERÃO
TER INICIO NO NÚMERO 5501 E TÉRMINO
6500.

MARQUINHOS
ARTES
GRÁFICAS

1.009.001.016097 RECEITUÁRIO MÉDICO
VETERINÁRIO.
DESCRIÇÃO
COMPLETA:
RECEITUÁRIO
MÉDICO VETERINÁRIO.
ESPECIFICAÇÃO: TALÃO DE RECEITUÁRIO
MÉDICO VETERINÁRIO DE 150 X 215 MM COM
CAPA.CADA TALÃO COM CAPA. CADA TALÃO
COM 50 FOLHAS, BRANCA, EM UMA VIA,
DESTACÁVEL POR MEIO DE COLA .1 COR

MARQUINHOS
ARTES
GRÁFICAS

TENDA GALPÃO 20 X 100
UN: diária

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

1,27

1.200

07

UNID.

CAMARIM TENDA 4 X 4
UN: diária

08

UNID.

CARRETA CAMARIM
UN: diária

09

UNID.

PALCO 12 X 8
UN: diária

11

UNID.

PALCO 4 X 4
UN: diária

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

7,90

100

12

UNID.

PALCO GEOSPACE 18 X 18 COM
COBERTURA
UN: diária

13

UNID.

POSTO DE GUARDA 2,50 X 2,50
UN: diária

14

UNID.

TRELIÇA DE ALUMINIO
UN: diária

34,65

20

15

UNID.

FECHAMENTO METÁLICO
UN: diária

16

UNID.

GRADES DE COTENÇÃO
UN: diária

18

UNID.

GERADOR 250 KVA
UN: diária/ 8h

19
11,15

UNID.

20

GERADOR 300 KVA
UN: diária/ 8h

20

UNID.

BOX 4X2
UN: diária

23

UNID.

PISO PRATICÁVEL
UN: diária

UNID

UNID.

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

UN: diária

1.000

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 134/2014 de “Contratação de empresa para
prestação de serviços de locação, e responsabilidade técnica em montagem, desmontagem
e operação em estruturas metálicas, coberturas, tendas, palcos, geradores para eventos do
500

município de Pindamonhangaba
por 12 (doze) meses”, foram elaboradas as Atas para
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Registro
Preços
com1400
validade
deCardoso–
12 meses,
assinadas em 14/07/2014:
Av. Nossade
Senhora
do abaixo,
Bom Sucesso,
– Alto do
Pindamonhangaba/SP
– Cep.: 12420-010
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

ATA nº 114/2014

PROCESSO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PAPEL
COR CENOURA GRAMATURA 150 GRS,
TIMBRADO, 1 COR, TAM LARG 23,2 X 31,5 CM
ALT "LARGURA DOBRADA"

11

ATA nº 101/2014
ITEM

01

MARQUINHOS
1,14
1.009.001.016100 CARTÃO PARA IDOSO
ARTES
ESTACIONAMENTO
GRÁFICAS
DESCRIÇÃO COMPLETA: CARTÃO PARA IDOSO
ESTACIONAMENTO
ESPECIFICAÇÃO: CARTÃO 180 GR TAM 14X 22
CM, COLORIDO FRENTE E VERSO 1 COR PARA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
VAGA ESPECIAL IDOSO C/ AUTO RELEVO E
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
MARCA D’AGUA DA PALAVRA “IDOSO”
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
MARQUINHOS
1,00
10
UNID.
1.009.001.016102 CAPA PARA PROCESSO
ARTES
DE DEFESA DE AUTUAÇÃO
GRÁFICAS
DESCRIÇÃO
COMPLETA:
CAPA
PARA
08

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 134/2014 de “Contratação de empresa para prestação
de serviços de locação, e responsabilidade técnica em montagem, desmontagem e operação
em estruturas metálicas, coberturas, tendas, palcos, geradores para eventos do município
de Pindamonhangaba por 12 (doze) meses”, foi elaborada as Ata para Registro de Preços
abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 17/06/2014:

ITEM

02

1.009.001.016103
CAPA
"JARI"
1ª MARQUINHOS
ARTES
INSTÂNCIA
GRÁFICAS
DESCRIÇÃO COMPLETA: CAPA "JARI" 1ª
INSTÂNCIA
ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PAPEL
COR AZUL GRAMATURA 150 GRS, TIMBRADO,
1 COR, TAM LARG 23,2 X 31,5 CM ALT,
"LARGURA DOBRADA"
Empresa:
PUCCINELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME

1,00

UNID.

500

HDF PRODUÇÕES EVENTOS E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA. ME
MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

---

297,00

164

---

257,00

70

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

P&C

5.000,00

01

P&C

980,00

06

P&C

2.500,00

10

P&C

34,00

280

DESCRIÇÃO

039.125 - TENDA 5 X 5
UN: diária

03

UNID.

039.124 - TENDA 4 X 4
UN: diária

ATA nº 115/2014
ITEM

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

1.009.001.016093
AVISO
DE
OCORRÊNCIA (BOMBEIRO)
DESCRIÇÃO
COMPLETA:
AVISO
DE
OCORRÊNCIA (BOMBEIRO)
ESPECIFICAÇÃO: EM PAPEL AUTOCOPIATIVO
LARG 20 CM/ALT.15 CM EM TALÃO DE 50 X 2
VIAS 1ª VIA BRANCA E A 2ª COR. (UMA COR)

.....

12,80

300

1.009.001.016094
RELATÓRIO
DE
VISTORIA (BOMBEIRO)
DESCRIÇÃO COMPLETA: RELATÓRIO DE
VISTORIA (BOMBEIRO)
ESPECIFICAÇÃO: EM SULFITE 56 GR S.BOND
50GR TAMANHO A4 EM TALÃO DE 50X 2 VIAS
1ª VIA BRANCA E A 2ª COR. (UMA COR)

.....

1.009.001.016099
CARTÃO
PARA
DEFICIENTE –ESTACIONAMENTO
DESCRIÇÃO
COMPLETA:
CARTÃO
PARA
DEFICIENTE – ESTACIONAMENTO
ESPECIFICAÇÃO: CARTÃO 180 GR TAM 14X 22
CM, COLORIDO NA FRENTE, VERSO 1 COR,
PARA VAGA ESPECIAL DEFICIENTE C/ AUTO
RELEVO E MARCA D’AGUA DO “SÍMBOLO”

.....

DESCRIÇÃO

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

Empresa:

LIMA & RIOS LTDA. EPP

UNID.
DE
MEDIDA

05

UNID.

DESCRIÇÃO

039.099 - CAMAROTE 10 X 10
UN: diária

06

UNID.

039.099 - CAMAROTE 5 X 5
UN: diária

10

UNID.

039.114 - PALCO 8 X 6
UN: diária

9,65

300

17

UNID.

039.096 - BARRICADA
UN: diária

Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2014.
2,89

1.000

Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO
PREGÃO Nº. 220/2014
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 14/08/14, p. 17, concernente a data
de abertura do Pregão supracitado, leia-se corretamente: “...com encerramento dia 28/08/14 às 8h
e abertura às 8h30...”. As demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2014
Contrato nº: 178/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Guerrero Construtora e Incorporadora Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão
de obra, para execução da reforma e ampliação da creche Dr. Francisco Lessa Junior.
Valor: R$ 96.050,61.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Vigência:
03 (trës) meses.
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
Telefax: 11/08/14.
(12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
Data de assinatura:
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena e José Antonio
Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Marcelo Aparecido Guerrero.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 072/2014
Contrato nº: 179/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática
Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de AutoCAD LT 2014 com subscription, válido por 12 meses.
Valor: R$ 92.475,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 11/08/14.
Assina pela contratante: Jorge Ricardo Baruki Samahá.
Assina pela contratada: Maria de Fátima Moutinho.
Gestão do contrato: Secretaria de Planejamento.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 147/2014
Contrato nº: 132/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Tim Celular S/A.
Objeto: Contratação de empresa especializada em telecomunicações, para prestação
de serviços de telefonia móvel pessoal, conforme termo de referência.
Valor: R$ 417.060,00.
Vigência: 36 (trinta e seis) meses.
Data de assinatura: 02/07/14.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa.
Assina pela contratada: Luiz Carlos Alves Vieira, Sandro Marques Barbosa Coutinho.
Gestão do contrato: Secretaria de Administração.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº. 160/2014
Contrato nº: 157/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: M.R.S. da Silva & Cia. Ltda. ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada em cursos para atendidos pela
assistência social, especialmente Pead, renda mínima, renda cidadã cursos que
busquem desenvolvimento, autonomia, competências pessoais entre outros.
Valor: R$ 44.606,00.
Vigência: 06 (seis) meses.
Data de assinatura: 25/07/14.

Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Marcelo Ricardo Soares da Silva.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 158/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Entek Cursos Livres Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada em cursos para atendidos pela
assistência social, especialmente Pead, renda mínima, renda cidadã cursos que
busquem desenvolvimento, autonomia, competências pessoais entre outros.
Valor: R$ 14.352,00.
Vigência: 06 (seis) meses.
Data de assinatura: 25/07/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Ismael Fernandes Vieira.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
LICITAÇÕES E COMPRAS
Pindamonhangaba, 27 deDEPARTAMENTO
agosto de DE
2014.
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREGÃO Nº. 178/2014
Contrato nº: 170/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Agroserra Máquinas e Equipamentos Ltda. ME.
Objeto: Aquisição de esmerilhadeira tipo angular, serra circular.
Valor: R$ 3.181,83.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 05/08/14.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Cláudio Luiz de Souza.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Contrato nº: 171/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Compac – Máquinas e Equipamentos Ltda.
Objeto: Aquisição de cortadora de pisos e cortador de grama.
Valor: R$ 5.590,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 05/08/14.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Rubens Rodrigo Gato.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo e Integração.
Contrato nº: 172/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Martini Comércio e Importação Ltda.
Objeto: Aquisição de esmerilhadeira angular, furadeira, escada extensiva, roçadeira
lateral e moto esmeril de bancada.
Valor: R$ 6.461,39.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 05/08/14.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes, José Antônio
Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Rubens Rodrigo Gato.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo e Integração, Secretaria de Obras e
Serviços.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO
PREGÃO Nº 121/2010
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 201/2010
Contratada: Happy Med Clínica Médica Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilizar profissional especializado em
endocrinologia para realização de consultas.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 09/08/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor unitário com base no índice IPC-FIPE de 5,07%, passando o valor
unitário de R$ 34,89 para R$ 36,66.
Data de assinatura: 05/08/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Edmundo Mitsuo Okamoto.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 157/2011
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 270/2011
Contratada: Comprehense do Brasil Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos permanentes do Laboratório Municipal.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 14/08/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor total do contrato com base no índice IPC-FIPE de 5,07%,
passando de R$ 12.917,67 para R$ 13.572,59.
Data de assinatura: 07/08/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Reims Eric de Andrade.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 057/2012
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 132/2012
Contratada: Instituto Suel Abujamra.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em oftalmologia
com fornecimento de material e mão de obra na especialidade de oftalmologia, para realização de
exames e procedimentos, pelo período de 12 (doze) meses.

Adita-se vigência: item 2.1 em mais 06 (seis) meses, até 03/12/2014, e a prorrogação contratual
será feita somente dos itens 02, 09, 10 e 12, equivalente a 45,62847% do valor total do contrato
– R$ 22.074,00.
Data de assinatura: 27/05/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Suel Abjamra.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 185/2012
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 191/2012
Contratada: Flávio Serafini Clínica Médica e Fonoaudiológica Ltda..
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de videonasolaringoscopia,
pelo período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 09/08/15.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato com base no índice IPC-FIPE de 5,07%, passando
de R$ 42.669,12 para R$ 44.832,44.
Data de assinatura: 29/07/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Silvia Tornato Serafini.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 208/2012
Aditamento nº 002/2014 do Contrato nº 251/2012
Contratada: Eco Plantas e Mudas Ltda. EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de roçada geral de áreas
verdes e jardins, manutenção e substituição de plantas forrageiras, podas (com orientação técnica)
e irrigação de plantas e canteiros em épocas secas, pelo período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 06 (seis) meses, até 25/12/14.
Data de assinatura: 25/06/14.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Letícia Pinheiro de Carvalho.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2014.

QUINTA-FEIRA

Pindamonhangaba

28 de agosto de 2014

Alfabete comemora
20 anos com novos projetos

Divulgação

aniversário
Tribuna do Norte
Perfil

Espaço deve voltar a funcionar como um centro de atividades culturais
AnA CAmilA CAmpos
***
Elisabete Guimarães é formada em letras e, na década
de 80, havia lecionado no curso
supletivo no colégio Externato são José. Como dava muitas
aulas particulares de redação
em casa, em uma determinada
época, sua residência começou
a ficar pequena. Além disso, ela
conta que, de certa forma, isso
acabava tirando a privacidade
dos filhos no ambiente familiar.
Esse foi o cenário que a inspirou
a dar o primeiro passo em direção a um sonho – a condição de
Bete fez surgir a ideia de alugar
uma sala de aula para atender a
demanda de alunos.
Primeiros passos
Bete, como é carinhosamente
chamada, conseguiu um pequeno espaço na rua Dr. monteiro César. para o local, também
levou sua biblioteca pessoal,
na época com mil exemplares
(acabou chegando a ter três mil
livros). muitos deles foram doados, inclusive, para bibliotecas
como da Cruz Pequena e da Sabesp. Naquele espaço, dava aulas de redação e gramática. Com
o passar do tempo, decidiu comprar um computador (considerado artigo de luxo) e contratou
uma moça que sabia utilizá-lo.
Com a ferramenta, elas acabavam elaborando e digitando
currículos, principalmente para
os candidatos que desejavam ingressar no meio industrial. Bete
também revisava teses, trabalhos e livros, como faz até hoje.
Devido às necessidades dos
alunos, acabou trazendo um
professor de matemática para
lecionar junto com ela. Seu
nome era Benedito e, mesmo
tendo sido vítima de aneurisma,
era um excelente profissional.
Em seguida, foi agrupando professores de outras disciplinas e
acabou se mudando para uma
casa maior, onde permaneceu
por 10 anos.

Divulgação

E

Cursos preparam candidatos para vagas no mercado de trabalho
O Alfabete
Com a ajuda de dona Terezinha Schmidt, que atuou como
diretora do Externato durante
anos, montou um curso supletivo, ao mesmo tempo em que ministrava aulas de redação para

grupos fechados – foi assim que
nasceu o Alfabete, em 1994.
mesmo em meio às atividades
do empreendimento, Bete lecionava a disciplina de língua portuguesa em vários cursos de universidades, como Unesp e Unitau.
Divulgação

Professora também faz parte da Academia de Letras

Nova Fase

o

alfabete está
em uma nova
fase. Bete ficou
quatro anos afastada
e agora, sua família
retomou o empreendimento - uma parceria do filho, Marcelo
Guimarães e Matheus
Correard.
segundo bete,
quando o empreendimento nasceu, ele
também começou
como um espaço
cultural, onde havia
aula de violão e piano,
além de arte literária
e viagens culturais,
promovendo cursos
de história da arte, se
consolidando como um
reduto cultural. “Meu
desejo é retomar esse

O auge
para ela, o auge do Alfabete
foi a época em que as grandes
indústrias da cidade – como
Novelis, Gerdau, Tenaris e Nobrecel (hoje Cocepelco) – contratavam o curso supletivo para
os funcionários, que precisavam
concluir o segundo grau para
que a empresa conquistasse certificação de qualidade. Era uma
média de 500 alunos por ano.
A escola foi ampliada e, à medida que os filhos da professora cresciam, foram aprendendo os valores
e atuando no Alfabete: uma oportunidade de primeiro emprego.
Além dos filhos, Bete afirma que
o empreendimento foi uma oportunidade de vários profissionais se
desenvolverem e, hoje, atuam no
mercado em diversos campos.
Atualmente, eles são em seis
professores que desenvolvem
as atividades nas modalidades: cursinho pré-vestibulinho
(Etec/ Cotec Guará); pré-vestibulares; cursos para concursos
públicos e cursos de redação.

lisabete Nogueira da
Silva Guimarães nasceu
em Pindamonhangaba e
cresceu na região do bairro São
Benedito. Junto com suas irmãs
Carmem e Márcia, foi educada no
ambiente cristão, juntamente com
o padre José Maria.
A melhor época da juventude
foi o colegial, quando estudava na
escola estadual Dr. Alfredo Pujol e
jogava Basquete.
Sempre quis ser professora, mas
não queria lecionar em nível fundamental. Por isso, decidiu cursar o
que era chamado de “curso clássico”,
onde estudou filosofia e inglês, o que
deu a ela bases para prestar vestibular e ser aprovada de imediato.
Formou-se em Letras pela
Universidade de Taubaté e possui
várias especializações nas áreas
de linguística, redação e gramática. Trabalhou em várias instituições de ensino superior, como
Fasc (antiga Famusc), Unesp e
Unitau.
Família
Com 21 anos, imediatamente
uma semana após a conclusão do
curso Superior, casou-se e teve
três filhos: Renato, Carolina e
Marcelo. Hoje, sua maior alegria
é cuidar dos netos – ao todo, são
dois meninos e uma menina.
Lazer
Seus hobbies são escrever e
viajar. Mais do que hobbies são
paixões. “Conheço muitos países da
Europa e escrevi vários livros inspirados nas viagens ou em coisas
que aprendi durante elas”, afirma,
recordando suas passagens por
museus e lugares significativos,
como o túmulo de Camões em
Portugal, onde chegou a ficar profundamente emocionada. Pretende
visitar novamente Veneza e Paris.
Fé
Bete diz que tem muita fé e procura seguir os mandamentos de
Deus e Cristo. “Acredito que estamos aqui por algum motivo. Estou
aqui para fazer o bem e esse é meu
objetivo de vida. Vejo o Alfabete
como uma missão. Sinto-me responsável pelas pessoas encontrarem seu espaço e, dessa forma, me
sinto realizada”, finaliza.
Divulgação

cunho, principalmente promovendo aulas
de história da arte
e oficinas artísticas
para a melhor idade”,
comenta.
Estatísticas
Dentro do espaço
do alfabete, a professora publicou 10 livros
e, inclusive, firmou
uma parceria com a
APL – Academia Pindamonhangabense de
Letras, quando, como
presidente do órgão,
dedicou esforços para
quebrar o conceito de
que a academia é para
pessoas “velhas”.
nestes 20 anos,
o alfabete promoveu
mais de 100 cursos
para concurso, aten-

dendo uma média de
10 mil alunos.
Ensinar quem
quer aprender
bete falou sobre o
perfil do aluno, que
hoje é diferenciado e
destacou a necessidade do investimento
na educação básica.
“Gosto de lecionar aqui
porque ensinamos as
pessoas que realmente
querem e procuram
aprender. Lidar com
quem busca conhecimento é muito gratificante”, afirma.
bete também ressaltou que, apesar da
facilidade que a tecnologia proporciona,
principalmente na educação a distância, nada

se compara à interação
aluno/professor. “O
professor também é
conselheiro. Fala de
suas experiências de
vida e, além de falar
sobre a matéria, forma
as “cabeças”.
O Alfabete está
com um novo
telefone. Para
contato, basta
ligar 3527-5300
ou 3522-4602

Elisabete
Guimarães
autografa um
de seus livros

