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PINDAMONHANGABA 17 DE SETEMBRO DE 2014QUARTA-FEIRA

Quatro escolas estaduais 
de Pindamonhangaba estão 
entre as 18 do Estado esco-
lhidas para receber o projeto 
“Ópera na Escola”. Os alunos 
assistirão gratuitamente ao 

espetáculo “A Criada Patroa”, 
que tem como objetivo di-
fundir a música erudita para 
alunos das escolas públicas e 
seus familiares. 

PREVISÃO DO TEMPO
QUARTA-FEIRA

NUBLADO, MUITAS NUVENS 
E CURTOS PERÍODOS DE SOL

16º 30º
UV 9

Fonte CPTEC/INPEPÁGINA 2

PÁGINA 7

Cíntia Camargo

Famílias e conselhos esco-
lares que vêm se destacando 
na participação da vida estu-
dantil dos alunos de Pinda fo-
ram homenageados no even-
to que abriu ofi cialmente os 
trabalhos da “5ª Semana da 
Educação de Pindamonhan-
gaba”.  Na ocasião, estiveram 
presentes o presidente da 
Funvic, Luís Otávio Palhari e 
a coordenadora do Plano de 
Mobilização Social pela Edu-
cação, Ivanete Oliveira dos 
Santos. O encontro é uma 
parceria da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação, da 
Funvic – Faculdade de Pin-
damonhangaba e do Comitê 
de Mobilização Social pela 
Educação.

CMI promove atividades para 
comemorar a Semana do Idoso

Rede Estadual de Ensino 
terá “Ópera na Escola”III Fórum de Inclusão Social 

está com inscrições abertas

História

5ª Semana da Educação propõe 
participação ativa da sociedade

RECEITA FEDERAL 
LIBERA 4º LOTE DA 
RESTITUIÇÃO DO IR

Entre 25 de setembro e 1º de outubro, o 
CMI - Conselho Municipal do Idoso reali-
zará uma série de ações para comemorar a 
Semana do Idoso. Vários bairros da cidade 

sediarão as atividades, como exposições, 
apresentações culturais, missas e chá dan-
çante. A primeira delas será um baile que 
acontecerá no Recinto São Vito.

Em “História”, a Tri-
buna do Norte relembra 
quando o nosso rio Para-
íba foi povoado, iniciativa 
do Rotary Club de Pinda-
monhangaba, com uma 
espécie de peixe que o pes-
quisador (foi chefe do Ar-
quivo Municipal) Newton 

Lacerda César temia que 
não se adaptasse devido às 
características do rio: os 
dourados. Outros tipos de 
peixes também são men-
cionados no artigo – um 
“prato cheio para quem 
gosta de pescaria”

Professores, pais e pessoas com defi ci-
ência, fonoaudiólogos, terapeutas ocupa-
cionais, psicólogos, fi sioterapeutas, empre-
sários e interessados sobre a inclusão social 

poderão participar do 3º Fórum de Inclu-
são Social em Pindamonhangaba. A inicia-
tiva acontecerá no dia 27 de setembro e as 
inscrições já estão abertas.

PÁGINA 8

PÁGINA 7

PÁGINA 3
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PÁGINA 3 Durante o evento, a educação foi destacada como fator primordial para capacitar crianças e jovens
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a história Eclesiástica de Limoeiro do norte, nossa terra na-
tal encrustada no adusto sertão do Ceará, às vésperas do seu 
centenário, está enriquecida! Uma obra escrita com as tintas da 
seriedade e do esmero na pesquisa: “o LimoEiRo da igREJa”  
veio para marcar época.

o seu autor é um dos mais ilustres membros do clero cea-
rense:  MONSENHOR JOÃO OLÍMPIO CASTELO BRANCO, filho 
da querida terra, detentor de um cabedal de cultura invejável, 
com  doutorado em uma importante Universidade da  alema-
nha. Verdadeiramente comprometido em resgatar a história, 
não só da igreja, como da boa terra que nos viu nascer, com 
descrições palpitantes, trazendo à tona verdades assustadoras, 
plenas de colorido e forte tonalidade, na sua preocupação de 
fugir da monotonia dos fatos, monSEnhoR JoÃo oLÍmPio 
questiona, mostra “luzes” e “sombras”, conseguindo transmitir 
emoção no que escreve.

isso acontece porque o bondoso sacerdote coloca no seu 
livro a sua alma de Poeta. a

Poesia está presente em todas as páginas! não na sua for-
ma, mas, no conteúdo, uma vez que, na acepção fenícia do ter-
mo (Poesia), pois “Phoe” significa portador e “Ishia” quer dizer: 
mensagem divina, o que faz a diferença entre o versejador e o 
Poeta. assim, vamos apreciar um Escritor-Poeta, cujas experi-
ências vivenciais nos mais variados campos da Cultura fizeram 
com que ele acumulasse conhecimentos que hoje são um refle-
xo fiel da sua sensibilidade, da sua excepcional capacidade de 
análise que soube desenvolver e aprimorar.

ao destacar o trabalho beneditino dos antístites e demais 

o LimoEiRo  da   igREJa

padres que tanto deram de si pela comunidade e pelo en-
grandecimento de Limoeiro do norte, o monSEnhoR JoÃo 
oLÍmPio, com senso de alto espírito cristão, faz justiça! Jus-
tiça com afeto e reconhecimento, máxime para com os “es-
quecidos’!

não é sempre que se encontra em uma obra tanta au-
tenticidade, tantas emoções vibrantes e verdadeiras condu-
zidas pela forma atraente com que foi escrito “o LimoEiRo 
da igREJa” que conduz o leitor a viver os momentos exatos 
criados pelos cenários que relembram, a comover-se na doce 
evocação das personalidades que  honram a história Ecle-
siástica, não só da “Princesa do Jaguaribe”, mas do nosso 
sofrido e inesquecível Ceará. as lágrimas da saudade e do 
afeto escorrem pelo meu rosto sofrido, indormido, ao apre-
ciar as biografias das personalidades enfocadas, e, de uma 
maneira especial: Cônego misael , monsenhor otávio, Padre 
Pitombeira (o grande mestre), Padre diomedes, monsenhor 
Célio Conrado, e os três bispos: d. aureliano matos, d. José 
Freire Falcão e d. Pompeu bessa, tendo eu sido aluno dos 
dois últimos.

Genuflexo, presto a minha humilde homenagem ao emi-
nente monSEnhoR JoÃo oLÍmPio CaSTELo bRanCo na 
certeza de que  ele há de continuar o seu apostolado cristão 
sempre voltado aos oprimidos e tristes do caminho...

Esse ser admirável e especial, de inquestionável dedica-
ção à sua terra natal, que se destaca em tudo que faz em 
qualquer lugar que comparece, com as bênçãos do divino Pai 
há de conseguir forças para ir até os terrenos mais áridos, 
sofrendo e amando o seu próximo, porque os campos não 
deixarão de enfeitar-se com flores para recepcioná-lo! 

deo gratias!

Quem aprecia a cultura e os es-
portes urbanos terá uma opção de 
entretenimento no sábado (20). A 
igreja Bola de Neve está preparan-
do mais uma edição do “In Time”. 
O evento será no Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira, das 8 às 
18 horas, e as inscrições são limi-
tadas.

Quem passar pelo local poderá 
prestigiar as provas de skate desti-
nadas às categorias iniciante, mirim 
e amador, shows de rap, apresenta-
ção de Bboys, slack line, entre ou-
tras atrações esportivas e culturais.

Em 2013, o encontro contou 
com a presença de 2.500 partici-
pantes,   superando as expectativas 
dos organizadores, como comenta 

No próximo domingo (21), será 
realizada a 2ª Caminhada da Mãe 
Rainha da Diocese de Taubaté.  Es-
tão convidados os missionários e 
coordenadores do movimento de 
Pindamonhangaba e região. A con-
centração será a partir das 6 horas, 
na Paróquia São Vicente de Paulo, 
av. Armando de Moura, 256, Par-
que Três Marias, em Taubaté, e se-
guirá até a Ermida da Mãe Rainha, 
no Cavex. A missa será celebrada 
na Paróquia Nossa Senhora de Lo-
reto. A distância a ser percorrida é 
de aproximadamente três quilôme-
tros. A caminhada faz parte das co-
memorações dos 100 anos de fun-
dação do Movimento Apostólico de 
Schoenstatt e da Aliança de Amor.

ERRATA

na matéria publicada na edição de terça-feira (16), título “Salões de atividades 
serão inaugurados nesta quarta-feira”, houve um equívoco nas informações. José 
Roberto Vasconcelos, é o professor Zezé, primeiro técnico do atleta João Carlos de 
oliveira, “João do Pulo”, e é atuante na Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer. 
Pedimos desculpas ao homenageado e à família.

Receita Federal libera 
4º lote da restituição 
do imposto de Renda

A Receita Federal come-
çou a creditar na última 
segunda-feira (15), o 4º 
lote da restituição do Im-
posto de Renda 2014 para 
2.056.114 contribuintes. 
Serão depositados neste 
lote cerca de R$ 2,4 bi-
lhões.

Deste total, R$ 
168.078.903,86 são desti-
nados a contribuintes ido-
sos. Têm prioridade ainda 
as pessoas com alguma 
deficiência física, mental 
ou doença grave.

O restante – cerca de 
R$ 2,2 bilhões – será des-
tinado a 2.020.902 contri-
buintes que apresentaram 
declarações nos anos 2013 
(ano-calendário 2012), 
2012 (ano-calendário 
2011), 2011 (ano-calen-
dário 2010), 2010 (ano-
calendário 2009), 2009 
(ano-calendário 2008) 
e 2008 (ano-calendário 
2007).

Para saber se terá a 
restituição paga por este 
lote, o contribuinte deverá 
acessar o site da Receita 
Federal (http://www.re-
ceita.fazenda.gov.br) e in-
formar o número do CPF. 
A consulta também pode 
ser feita pelo Receitafone, 
pelo número 146, e pelo 
aplicativo do Fisco para 
tablets e smartphones.

Caso o valor não seja 
creditado, o contribuinte 
poderá procurar pessoal-
mente qualquer agência 
do Banco do Brasil ou te-
lefonar para a central de 
atendimento do banco 
pelo número 0800-729-
0001 (demais localidades) 
e 0800-729-0088 (aten-
dimento exclusivo para 
deficientes auditivos) e 
agendar o crédito em con-
ta corrente ou poupança, 
em seu nome, em qual-
quer banco.

Caminhada 
da mãe Rainha

Bola de Neve prepara mais uma edição do “In Time”

um dos membros da comissão: “O 
ano passado ficamos até surpresos 
com a expressiva presença de pú-
blico, nos agradou bastante. Es-
pero que este ano a gente consiga 

dobrar o número de 2013. Para fa-
zer esta ação, a Bola de Neve conta 
com o apoio da Prefeitura e de inú-
meras empresas parceiras”, revela 
Fabrício Carvalho.

Duas notícias no início desta semana são de 
chamar a atenção – ainda que muitas pessoas 
nem as tenham notado. Na manhã de domin-

go, o colunista da Folha de São Paulo, Rodolfo Luceno,  
publicou uma entrevista realizada com uma senhora de 
90 anos, que já é bisavó, e quebrou três recordes mun-
diais de natação no mesmo campeonato. Ela vive sozi-
nha em seu apartamento no Rio de Janeiro e esbanja 
vitalidade.

No Jornal Hoje de segunda-feira (15), foi veiculada 
uma matéria sobre a comemoração do Dia do Idoso no 
Japão – data esta que é considerada feriado nacional, 
com o objetivo de conscientizar as pessoas a respeitar e 
cuidar dos mais velhos.

Esses são grandes exemplos que revelam alguns aspec-
tos. O do respeito e cuidado a melhor idade e o de que, em-
bora exijam esse respeito, carinho e cuidado, os idosos são 
capazes de realizar muitas façanhas, inclusive seus sonhos 
– demonstrando que a idade reside no coração de cada um.

Por vezes vemos diversas campanhas circulando pela 
internet e nos fazendo refletir sobre esse tratamento 
que oferecemos a nossos familiares e pessoas mais ve-
lhas com quem convivemos. A questão da paciência e a 
temática de que, um dia, eles cuidaram de nós enquanto 
fomos crianças implica o sentimento de gratidão, a ser 
retribuído quando nos vemos diante de pessoas já em 
idade avançada, que muitas vezes, têm o mesmo com-
portamento de um bebê.

Quem não é capaz de lembrar da novela Laços de Fa-
mília, em que os maus tratos aos avós da malvada Dóris 
deixaram um país em alerta, chamando atenção para um 
tema tão importante e que, às vezes, é deixado de lado? 
Outra notícia que deixou o Vale do Paraíba atento foi a da 
casa de repouso em Jacareí, local onde idosos eram, prati-
camente, mantidos em cativeiro sem nenhuma dignidade.

Que fique bem claro: não estamos vitimando o idoso. 
Até porque Pindamonhangaba é prova de que a melhor 
idade pode ser ativa, sim senhor. Temos os centro de 
convivência de idosos, que reúne pessoas a partir dos 
50 anos, oferecendo inúmeras atividades;  as equipes da 
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, que sempre 
representam o município nas competições (jogos) Jori 
e Jomi e muitos outros exemplos de superação, como 
o senhor Pedro, com mais de 80 anos, funcionário da 
Prefeitura e que até hoje presta serviços. Nosso objetivo 
é tentar demonstrar o quanto essas pessoas são impor-
tantes e precisam ser valorizadas e, como qualquer ser 
humano, merecem respeito.

Nossa cidade já se prepara para comemorar a Sema-
naa do Idoso, celebrada em outubro. Essa será mais uma 
forma de reconhecer o valor dessas pessoas que, mesmo 
com um pouco mais de idade, ainda têm seus sonhos e 
que estão dispostas prezar cada dia de vida como o maior 
presente que se pode ter.  “Porque se chamavam homens, 
também se chamavam sonhos. E sonhos não envelhecem”.

os sonhos não envelhecem

Senai de Pinda oferece moderno 
laboratório de automação Predial

Atendendo a crescente deman-
da do mercado no ramo de Au-
tomação Residencial, o Senai de 
Pinda, juntamente com grandes 
empresas do setor, inaugurou um 
moderno laboratório de ‘Automa-
ção Predial’.

Junto com esta novidade, a es-
cola profissionalizante abriu o cur-
so de Automação Predial – Insta-
lação de Sistemas Automatizados e 

de Segurança Eletrônica.
O curso terá inicio em outubro, 

quando os alunos terão a oportu-
nidade de conhecer e aprender em 
equipamentos de última geração. 
As vagas são limitadas.

Para mais informações sobre 
o curso, entrar em contato pelo 
telefone 3642-6207 ou compare-
cer à unidade do bairro Jardim 
Resende.

 Divulgação
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Famílias e conselhos escolares 
são homenageados na abertura 
da 5ª Semana da Educação

AnA CAmilA CAmpos
* * *

na noite de segunda-
feira (15), um evento abriu 
oficialmente os trabalhos 
da “5ª semana da Edu-
cação de Pindamonhan-
gaba”.  Autoridades, pro-
fissionais da educação e 
população se reuniram na 
Câmara Municipal para 
participar da homenagem 
a 100 famílias e cinco con-
selhos escolares que vêm 
se destacando na partici-
pação da vida estudantil 
dos alunos.

Várias vezes durante o 
encontro a Educação foi 
destacada como fator pri-
mordial de mudança na 
sociedade.

o presidente da Fun-
vic – Faculdade de Pinda-
monhangaba, Luís Otávio 
Palhari, falou um pouco 
sobre o acesso à educação 
e reconheceu os esforços 
dos governos para am-
pliar esse quesito, a  fim 
de capacitar crianças e jo-
vens para que cumpram 
seu papel na sociedade. “É 
preciso priorizar conteú-
dos, princípios e valores”, 
disse.

A palestrante da ofici-
na que foi realizada na se-

gunda-feira pela manhã, 
coordenadora do plano 
de mobilização social pela 
educação, Ivanete Oliveira 
dos Santos, reforçou a ne-
cessidade de uma educa-
ção de qualidade no país 
e afirmou que, para isso, 
é preciso investimento. 
E, nesse cenário, ela co-
mentou sobre o Comitê de 
Mobilização Social - órgão 
que funciona como elo de 
comunicação entre famí-
lia e escola.

“É necessária uma par-
ticipação política e peda-
gógica da família na es-
cola,  com a preocupação 
do que a criança aprende 
no ambiente escolar. Essa 
atuação tem o objetivo de 

melhorar nossas vidas e 
construir uma sociedade 
mais justa e igualitária”, 
apontou.

Em suas palavras, o 
prefeito de pindamo-
nhangaba destacou que a 
educação tem o poder de 
transformar a sociedade e 
melhorar o ser humano e 
que, por esse motivo, cada 
vez mais, a administração 
investe em nossos alunos 
e profissionais, para que 
eles estejam preparados 
para enfrentar o futuro.  
“para transformar o Bra-
sil é preciso que a educa-
ção seja de qualidade. E 
nós vamos continuar tra-
balhando para ampliar a 
educação”, finalizou.

Conselho municipal do idoso 
promove diversas atividades

Trabalhadores entram em 
greve na Confab Equipamentos

 

* a confirmar

Dia aTiviDaDE Hor. LoCaL   rEsponsávEis

19/9 baile  16h recinto são Vito  CimC e terapia e Lazer

22/9 tribuna Livre  18h Câmara de Vereadores Cmi
 para audiência   

25/9 atividade lúdica  14h salão de igreja no bairro CCi Campinas
 e cultural  das Campinas 

26/9 Chá dançante 14h CCi Vila rica  diretoria CCi 

26/9 atividade lúdica 19h Centro Comunitário CCi araretama
 e cultural  araretama

27/9 Caminhada 8h bosque da Princesa Cmi, sec. saúde e educação

27/9 manhã da saúde,  das 9 Praça monsenhor   Cmi, sec. saúde e educação
 exposição de às 12h marcondes
 trabalhos e fotos,
 informações, apre-
 sentação cultural

28/9 missa  18h* CCi Vila rica  Luiz, haidee, adilson e sueli

29/9 baile de máscaras das 14 Lar irmã therezinha Lar irmã therezinha
   às 17h

30/9 Festa dos 60 14h Lar são Vicente de Paulo diretoria do Lar
	 anos	com	desfile

1º/10 almoço de das 11 restaurante Colméia Cmi
 confraternização às 16h

2 e  trem do Forro 14h estrada de Ferro  eFCJ, departamento de
3/10    Campos do Jordão turismo e Cmi

8 e City tour -  14h saída do departamento depto turismo e Cmi
9/10 Conheça Pinda  de turismo

proGraMaÇÃo

Cem famílias e cinco conselhos escolares foram homenageados

mArCos ViníCio CuBA
* * *

O Conselho Municipal 
dos Idosos de Pindamonhan-
gaba irá promover diversas 
atividades em comemoração 
à Semana do Idoso. Para fa-
zer estas ações, o CMI conta 
com o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba e demais 

parceiros. Os interessados 
em participar das ativida-
des deverão procurar os 
responsáveis pela progra-
mação. 

De acordo com a lei 
número 5.463, de 23 de 
outubro de 2012, as ações 
serão realizadas entre 25 de 
setembro e 1º de outubro. 

Este ano, a programação 
será extensa.  Os eventos se-
rão realizados em diversos 
locais: Câmara de Verea-
dores, CCI Vila Rica, CCI 
Campinas, CCI Araretama, 
Bosque da Princesa, praça 
Monsenhor Marcondes, 
Centro Esportivo João Car-
los de Oliveira - “João do 
Pulo” -, Lar Irmã Terezinha, 
Lar São Vicente de Paulo, 
entre outros.

A primeira atividade 
será um baile no Recinto 
São Vito, promovido por 
meio de parcerias. A partir 
das 16 horas, os idosos 
poderão participar deste 
momento de lazer. Dia 22 
haverá uma audiência na 
Câmara de Vereadores, às 
18 horas. Todas as institui-
ções que atendem idosos e 
a população que defende os 
direitos deste público estão 
convidados.

presidente da Funvic, Luís palhari, e prefeito

Momento de animação no CCi da vila rica

Os trabalhadores da 
Confab Equipamentos en-
traram em greve na terça-
feira (16).

A categoria aprovou a 
greve por aumento real 
de salário em assembleia 
realizada pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos de Pin-
damonhangaba-CUT e 
retornou para suas casas 
logo em seguida.

segundo o presidente 
do sindicato, Renato Mar-
condes – Mamão, a greve 
ocorre por tempo inde-
terminado. “Os trabalha-
dores aprovaram a greve 
praticamente por unani-
midade. E assim será até 
que a direção da Confab 
apresente uma proposta 
que contemple a reivindi-
cação da categoria”.

para o dirigente sindi-
cal Vicente Caetano - Ser-
rinha, a greve retrata um 
momento histórico. “Tra-
balho há 16 anos nessa 
fábrica e pela primeira vez 
está ocorrendo uma greve. 
Os companheiros estão 
de parabéns pela união. É 
assim que conseguiremos 
avançar”, disse.

De acordo com a as-
sessoria do Sindicato, até 
o momento, a proposta 
apresentada pela bancada 
patronal do Grupo 2, do Categoria quer aumento real de salário

Cíntia Camargo

Cíntia Camargo

Célia Lima

Divulgação

qual a Confab pertence, à 
FEM-CUT/SP (Federação 
dos Sindicatos Metalúrgi-
cos da CUT em São Pau-
lo) não contempla nem 
o índice de reposição das 
perdas da inflação, que fe-
chou em 6,35%. A direção 
da Confab não apresentou 
posicionamento aos tra-
balhadores nem ao sindi-
cato.

A Confab Equipamen-
tos emprega cerca de 
1.200 trabalhadores no 
Distrito de moreira César.

Contrapartida
Em contato com esta 

redação, a empresa Tena-
ris Confab se posicionou, 
afirmando que  na manhã 
de terça-feira, o Sindicato 
dos Trabalhadores rea-
lizou uma ação que im-

pediu a entrada dos fun-
cionários na unidade da 
Confab Equipamentos. A 
companhia informa que 
as negociações estão sen-
do conduzidas, procuran-
do retomar as atividades 
o mais breve possível. 
Segundo informações da 
assessoria, o cenário geral 
das indústrias, inclusive 
do Vale do Paraíba, apre-
senta sérias dificuldades, 
consequência da redução 
do nível de atividade eco-
nômica do País. Uma gre-
ve neste momento pode 
comprometer ainda mais 
as atividades das empre-
sas da região. Apesar do 
cenário desfavorável, a 
empresa tem adotado vá-
rias medidas para prote-
ger os postos de trabalho.
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

AssessoriA de ComuniCAção
Assistentes de 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

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

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

Apresentado pelo verea-
dor e Presidente da Câmara, 
Ricardo Piorino (PDT) e 
aprovado por unanimidade 
pelo plenário, o Projeto de Lei 
Ordinária nº 133/2014, decla-
ra Pindamonhangaba como a 
“Cidade do Motocross”.

Segundo Ricardo Piori-
no, “Pindamonhangaba vem 
se destacando na prática do 
Motocross, com importantes 
nomes representando nosso 
município nesta modalidade 
esportiva. Para o vereador, 
a cidade dispõe de pista de 
motocross, referendada por 
pilotos renomados de ex-
pressão nacional, que atende 
todos os requisitos necessários 

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

Vereador ricardo Piorino

Projeto do vereador Ricardo 
Piorino declara Pindamonhangaba 
como “Cidade do Motocross”

Município é destaque na área e teM uMa das 
pistas Mais Modernas da região e do estado

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

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

Vereador dr. Marcos aurél io Villardi

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 Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

para esta prática esportiva. 
“Todas as medidas e espaços 
dessa pista da modalidade 
estão em conformidade com 
a Confederação Brasileira de 
Motociclismo, o que é um 
orgulho para nossos esportis-
tas e para nossa população”, 
afirmou Piorino.

Ele lembrou que a inclu-
são de Pindamonhangaba no 
calendário de competições 
de motocross projeta o mu-
nicípio no cenário estadual e 
nacional. “A nossa pista conta 
com fácil localização e acesso, 
sendo, inclusive utilizada para 
treinamento pelos campeões 
da modalidade”, concluiu o 
vereador Ricardo Piorino.

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR), pre-
ocupado com os moradores 
do de Pindamonhangaba, 
apresentou várias reivindica-
ções ao Executivo. Ele fez as 
solicitações em sessão ordiná-
ria, através de requerimentos 
ao Executivo contendo os 
pedidos dos moradores para 
que os mesmos possam ser 
resolvidos com urgência. 

Dentre algumas reivindi-
cações estão: a realização da 
limpeza nas áreas públicas; 
a manutenção dos pontos de 
ônibus e a implantação de 
ciclovia na Avenida Nicanor 
Ramos Nogueira, no bairro do 
Araretama; reforma e pintura 
do piso da quadra de esporte 
do Jardim Imperial; limpeza 
de alambrados nos campos 
“Walter Guimarães” e do Tai-
pas e manutenção preventiva 
na AMI - Academia da Melhor 
Idade, no bairro Cidade Nova. 
“Sempre estarei à disposição 

Dr. Marco Aurélio apresenta 
várias reivindicações dos 
munícipes ao Executivo

dos moradores da nossa ci-
dade e estarei cobrando os 
órgãos públicos, principal-
mente quando o assunto for 
o bem estar da população e 
a saúde pública”, enfatizou o 
vereador. 

Implantação das 
UPAs 24 horas
O vereador Dr. Marcos Au-

rélio está cobrando dos órgãos 
públicos, a implantação das 
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPA) 24 horas, nos 
bairros Araretama, Zona Leste 
e Moreira César. O vereador 
fez esta solicitação devido a 
necessidade de um PA (Pronto 
Atendimento) nessas regiões. 
De acordo com o vereador, 
“a implantação das UPAs 24 
horas irá proporcionar uma 
melhor assistência médica, 
trazendo mais conforto e se-
gurança para toda população 
de Pindamonhangaba, além de 
aliviar o PA do Centro, des-
centralizando o atendimento”.

Vereador

MartiM

cesar

Professor Osvaldo tem 
pedido de melhorias na área 
verde do Vitória Park atendido
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Vereador Professor osValdo

O Professor Osvaldo Mace-
do Negrão (PMDB) na Sessão 
Ordinária do dia 14 de abril de 
2014, fez um pedido por meio do 
Requerimento 858/2014, onde na 
oportunidade solicitou ao Execu-
tivo, com cópia ao Departamento 
de Meio Ambiente, o replantio 
de toda a área verde localizada 
no bairro Vitória Park, área esta 
que pegou fogo no começo do 
mês destruindo todas as mudas 
e árvores que estavam no local.

Em resposta ao requerimento 
enviado pelo vereador, foi enviado 
pelo Executivo Municipal o ofício 
de nº 1078/2014, informando que 
o pedido do vereador seria inclu-
ído pela Secretaria competente 
junto ao Departamento de Meio 
Ambiente, para que o replantio 
fosse feito o mais breve possível. 
Foram replantadas mais de 2.000 
duas mil mudas entre nativas e 
frutíferas nativas, o processo de 

replantio foi feito com adubo, 
calcário e com gel, para manter a 
umidade das plantas devido a falta 
de chuvas no momento.

O vereador Professor Osval-
do ressalta a grande importância 
de se fazer o replantio das áreas 
que infelizmente pegaram fogo 
em nossa cidade, pois as árvores 
são indispensáveis na natureza 
por possuírem diversas finali-
dades, dentre elas, auxiliar na 
purificação e umidade do ar, pois 
agem capturando gases tóxicos 
e devolvendo oxigênio para a 
atmosfera, trazendo também 
outros benefícios para vários 
ecossistemas e espaços públicos. 
O vereador Professor Osvaldo 
agradece ao Departamento 
de Licenciamento Ambiental, 
principalmente aos funcionários 
envolvidos neste trabalho, pela 
realização e a atenção dispensada 
a mais esse pedido.

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao prefeito 
Vito Ardito, providências junto 
ao departamento competente, 
informar a possibilidade de se 
instalar a Estação Saúde, visan-
do promover a prática esporti-
va e uma melhor qualidade de 
vida aos esportistas e pessoas 
que fazem suas caminhadas 
diárias. O espaço localizado 
na avenida Dr. Francisco Lessa 
Júnior - “Via Expressa”, com 
acesso de pedestre (escada) 
a rua Manoel Cembranelli, 
no bairro Chácara da Galega, 
que está sendo usado como 
depósito de lixo, servindo 
de criadouro de animais pe-
çonhentos. De acordo com o 
vereador Martim Cesar, o local 
tem uma dimensão razoável 
para a implantação da referida 
Estação Saúde.

Reforma da 
Quadra Coberta
O vereador Martim Cesar 

reitera ao prefeito providên-
cias junto ao departamento 
competente, para que infor-
me quando serão iniciadas a 

Martim Cesar pede 
instalação da 
“Estação Saúde”

reforma da quadra poliespor-
tiva Professor Manoel César 
Ribeiro - “Quadra Coberta”, 
no bairro Chácara da Galega. 
Considerando que, em resposta 
ao Requerimento nº 448/2014, 
por meio do Ofício nº 556/2014 
– GAB, foi informado confor-
me reportado pela secretaria 
competente, que seriam toma-
das as devidas providências 
para a reabertura do Processo 
de Licitação, em atenção a 
reivindicação do vereador. “A 
quadra se encontra em con-
dições precárias, impossibili-
tando a utilização da mesma; 
e a prática esportiva promove 
uma melhor qualidade de vida 
aos esportistas”, comenta o 
vereador Martim Cesar.

Agradecimento
O vereador Martim Cesar 

agradece ao prefeito Vito Ar-
dito Lerario pelo atendimento 
a sua Indicação nº 16/2014, 
referente a poda de grama e das 
copas das árvores, localizadas 
na praça Marechal Humberto 
Castelo Branco, no bairro 
Chácara da Galega.

Parque da Cidade
O vereador Roderley 

Miotto (PSDB) agradece a 
Administração, em espe-
cial a Secretaria de Obras, 
pelas melhorias que estão 
sendo realizadas na estru-
tura da pista de caminhada 
no Parque da Cidade. “De 
acordo com Requerimento 
nº104/2013, venho lutando 
para que no local houvesse 
melhorias, entre elas mais 
iluminação, rondas constantes e a pista pra caminhada. “O parque é 
muito usado para prática de esportes, fator que não deixo de lado, pois 
vida saudável é o que faz de nós cidadãos mais dispostos e motivados. 
Estou muito feliz e satisfeito, sinal de que muitas coisas que venho so-
licitando em relação ao bem-estar da família e da nossa população têm 
sido resolvidas. Trabalho em conjunto entre o Legislativo e o Executivo, 
quem ganha é o povo”, destaca o vereador.

Ponto de Táxi Central
O vereador Roderley Miot-

to também agradece pela aten-
ção dada ao Requerimento nº 
633/2014, em relação ao Ponto 
de Táxi na Praça Emílio Ribas. 
“No dia 25 de março deste ano, 
solicitei que fossem feitas me-
lhorias no local, pois o ponto 
estava sem pinturas, muito mal 
localizado e faltava uma faixa 
amarela em frente ao local. 

Com a reforma do Mercado Municipal, esse é um ponto estratégico para 
os usuários desse serviço e os taxistas precisam estar bem localizados”.

Reforma do piso do Centro de 
Convivência dos Idosos
O vereador Roderley Miotto tam-

bém agradece a presteza no atendimen-
to do seu Requerimento n° 959/2014, 
em que pede a reforma externa do 
piso do Centro de Convivência dos 
Idosos, localizado na avenida Abel 
Correa Guimarães, no Vila Rica e, 
foi prontamente atendido. “O local 
já se encontra em obras, para que os 
idosos que frequentam o local tenham 
mais segurança, estou muito feliz em 
poder ajudar o senhor Luiz Gonzaga, 
presidente do CCI, e aguardo que as 
demais solicitações sejam atendidas, 
para benefício de nossa população”.

Roderley Miotto agradece 
Administração por atender 
suas reivindicações

A saúde de Pindamonhangaba voltou a ser o destaque da 32ª Sessão Ordinária 
realizada no plenário da Câmara de Pindamonhangaba nesta segunda-feira, dia 
15 de setembro. Três projetos estavam relacionados na Ordem do Dia e um foi 
incluído após as assinaturas regimentais.

O projeto que mais gerou debates e discussões foi o PL n° 131/2014, do 
Poder Executivo, que “Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com 
a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba para serviços de urgência/
emergência no Pronto Socorro Municipal e Pronto Atendimento Infantil”. O 
documento foi analisado e o plenário pediu o adiamento do projeto - por votação 
unânime - até que a Secretaria de Saúde e Assistência Social de Pindamonhangaba 
encaminhe aos vereadores explicações sobre alguns itens do convênio que não 
estão devidamente esclarecidos. O Projeto de Lei não tem data para retornar à 
Ordem do Dia. 

Outro Projeto de Lei discutido pelos parlamentares foi o n° 138/2014, do 
vereador Antonio Alves da Silva – Toninho da Farmácia (PDT) e subscrito pelo 
vereador Felipe César – FC (PMDB), que “Denomina a REMEFI do bairro Cruz 
Pequena de Professora MARIA MADUREIRA SALGADO (Dona Minica)”. 
O projeto foi aprovado por 10 a zero.

O Projeto de Lei n° 79/2014, do vereador Roderley Miotto (PSDB), que 
“Dispõe sobre a obrigação de ciclovias ou ciclofaixas em obras viárias exe-
cutadas em Pindamonhangaba” foi retirado pelo autor sob a alegação de que 
havia ilegalidade e que o mesmo deveria ser apresentado pelo Poder Executivo.

Inclusão
Na sessão ordinária um único projeto – nº 139/2014 – do Poder Executivo foi 

incluído na pauta de votações. O PL autoriza “o Executivo Municipal a celebrar 
convênio com o Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente – IA3”. O 
convênio diz respeito exclusivamente ao “Projeto Atores Sociais” e a entidade 
só receberá as verbas mediante a apresentação preliminar dos documentos que 
a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08, do Tribunal de 
Contas do Estado e da Lei Federal nº 8.666/93. O Projeto de Lei foi aprovado 
por 10 a zero.

Mobilização Social pela Educação
E logo após a sessão ordinária, o plenário da Câmara ficou lotado de 

autoridades, educadores, gestores educacionais, pais e alunos para a realização 
da 5ª Semana de Mobilização Social pela Educação de Pindamonhangaba. O 
evento é realizado por meio da Leis Municipais nº 5.077/2010 e nº 5.422/2012 
e o tema deste ano é “Para a Educação melhorar, Todos devem participar”. A 
Semana é organizada pelo Comitê da Mobilização Social pela Educação de Pin-
damonhangaba com o apoio da Prefeitura da cidade e da Fundação Universitária 
Vida Cristã – FUNVIC. A solenidade de abertura contou com a presença do 
Prefeito de Pindamonhangaba, Vito Ardito Lerario; da Coordenadora Nacional 
de Mobilização Social pela Educação do Ministério da Educação, Ivanete de 
Oliveira Santos; da Secretária de Educação de Pindamonhangaba, Professora 
Cidinha Pedroso; do Presidente da FUNVIC, Luís Otávio Palhari; da Presidente 
do Comitê de Mobilização Social pela Educação de Pindamonhangaba, Simone 
Braça; da Consultora da Unesco pelo MEC, Dóris Cardoso Prudente Bertolino; 
do Representante da Diretoria Regional de Ensino de Pindamonhangaba, Adel-
mo de Souza Gomes e dos vereadores Professor Osvaldo, Professor Eric, José 
Carlos Gomes – Cal, Roderley Miotto e Carlos Eduardo de Moura – Magrão.

Durante o evento, todos os oradores ressaltaram a importância de fortalecer 
a educação na construção da cidadania e na vida da comunidade. Também foram 
homenageados escolas, professores, pais e alunos que contribuem e contribuiram 
para a educação de Pindamonhangaba.

Projeto de Convênio com 
Santa Casa para urgências 

e emergências é adiado
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2014 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 241/2014 de “Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de arbitragem de futebol de salão, visando atender aos 
campeonatos organizados ou apoiados pela Sejelp”, foi elaborada a Ata para Registro de 
Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 05/09/2014: 

ATA nº 136/2014 Empresa: LIGA PINDAMONHANGABENSE DE FUTEBOL DE SALÃO 

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 Unid. 004.016 – Prestação de serviço de arbitragem para 
futebol de salão – para partidas com dois tempos de 
10 minutos – contendo 03 árbitros – 01 
cronometrista e 01 apontador. 
Quantidade estimada – 300 jogos – UN: Uni 

*** 98,00 300 

02 Unid. 004.016 – Prestação de serviço de arbitragem para 
futebol de salão – para partidas com dois tempos de 
15 minutos – contendo 03 árbitros – 01 
cronometrista e 01 apontador. 
Quantidade estimada – 200 jogos – UN: Uni 

*** 143,00 200 

03 Unid. 004.016 – Prestação de serviço de arbitragem para 
futebol de salão – para partidas com dois tempos de 
20 minutos – contendo 03 árbitros – 01 
cronometrista e 01 apontador. 
Quantidade estimada – 500 jogos – UN: Uni 

*** 197,00 500 

Pindamonhangaba, 16 de setembro de 2014. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2014 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 242/2014 de “Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de arbitragem para futebol de campo e arbitragem para outras 
modalidades esportivas (atletismo, basquete, ciclismo, Ginástica Rítmica, handebol, judô 
entre outros), visando atender aos diversos campeonatos organizados ou apoiados pela 
Sejelp”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, 
assinadas em 05/09/2014: 

ATA nº 137/2014 Empresa: LIGA PINDAMONHANGABENSE DE FUTEBOL DE SALÃO 

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

06 Unid. Prestação de serviço de arbitragem para diversas 
modalidades a seguir: Atletismo, basquete, damas, 
handebol, natação, malha, dominó, bocha, biribol, 
ciclismo, capoeira, judô, ginástica artística, ginástica 
rítmica, karatê, tae-kwon-do, tênis, tênis de mesa, 
voleibol e xadrez.  
Duração das partidas de acordo com as regras de 
cada modalidade.  
Contendo: 03 árbitros, 01 cronometrista e 01 
anotador. 
Quantidade estimada: 500 jogos – UN: Uni 

*** 139,80 500 

ATA nº 138/2014 Empresa: LIGA PINDAMONHANGABENSE MUNICIPAL DE FUTEBOL – L.P.M.F. 

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 Unid. 004.016 - Prestação de serviço de arbitragem para 
futebol. Duração das partidas: 02 tempos de 25 
minutos, contendo 03 árbitros e 01 observador. 
Quantidade estimada: 130 jogos 
UN: Uni 

*** 217,80 130 

02 Unid. 004.016 - Prestação de serviço de arbitragem para 
futebol. Duração das partidas: 02 tempos de 30 
minutos, contendo 03 árbitros e 01 observador. 
Quantidade estimada: 130 jogos 
UN: Uni 

*** 242,00 130 

03 Unid. 004.016 - Prestação de serviço de arbitragem para 
futebol. Duração das partidas: 02 tempos de 35 
minutos, contendo 03 árbitros e 01 observador. 
Quantidade estimada: 140 jogos 
UN: Uni 

*** 318,00 140 

04 Unid. 004.016 - Prestação de serviço de arbitragem para 
futebol. Duração das partidas: 02 tempos de 40 
minutos, contendo 03 árbitros e 01 observador. 
Quantidade estimada: 300 jogos 
UN: Uni 

*** 330,00 300 

05 Unid. 004.016 - Prestação de serviço de arbitragem para 
futebol. Duração das partidas: 02 tempos de 45 
minutos, contendo 03 árbitros e 01 observador. 
Quantidade estimada: 480 jogos 
UN: Uni 

*** 473,00 480 

Pindamonhangaba, 16 de setembro de 2014. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 223/2014 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 233/2014 de “Aquisição de fórmula infantil para 
alimentação escolar, conforme Termo de Referência”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 25/08/2014: 

ATA nº 132/2014 Empresa: EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES 
LTDA

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 LA 1.005.002.014423 - Fórmula infantil de partida, 
para lactentes de 0 a 6 meses de idade. 

Descrição completa: 
Fórmula infantil de partida, para lactentes de 0 a 6 
meses de idade. Características: em pó, adicionada 
de prebióticos, com ácido docosahexaenoico (DHA) 
e ácido araquidônico (ARA), que atenda às 
recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS 
e a Resolução RDC nº43/2011. Embalagem: lata 
contendo aproximadamente 400 gramas de peso 
líquido, com as informações: denominação de venda 
do alimento, marca do produto, nome e endereço do 
fabricante, identificação do lote, prazo de validade, 
número de registro, ingredientes e informação 
nutricional. 

APTAMIL 1 – 
DANONE/ 
KASDORF 

14,80 2.000 

02 LA 1.005.002.014424 - Fórmula infantil de segmento, 
para lactentes a partir de 06 meses de idade. 

Descrição completa: 
Fórmula infantil de segmento, para lactentes a partir 
de 06 meses de idade. Características: em pó, 
adicionada de prebióticos, com ácido 
docosahexaenoico (DHA) e ácido araquidônico 
(ARA), que atenda às recomendações do Codex 
Alimentarius FAO/OMS e a Resolução RDC 
nº44/2011. Embalagem: lata contendo 
aproximadamente 400 gramas de peso líquido, com 
as informações: denominação de venda do alimento, 
marca do produto, nome e endereço do fabricante, 
identificação do lote, prazo de validade, número de 
registro, ingredientes e informação nutricional. 

APTAMIL 2 – 
DANONE/ 
KASDORF 

14,50 4.000 

03 LA 1.005.002.014425 - Fórmula infantil a base de 
proteína de soja, para lactentes maiores de 06 
meses de idade 

Descrição completa: 
Fórmula infantil a base de proteína de soja, para 
lactentes maiores de 06 meses de idade, com 
intolerância à lactose ou em situações nas quais for 
indicado retirar o leite de vaca da dieta. 
Características: em pó, com 100% proteína isolada 
de soja, que contenha vitaminas, minerais e atenda 
às recomendações do Codex Alimentarius 
FAO/OMS e a Resolução RDC nº44/2011. 
Embalagem: lata contendo aproximadamente 400 
gramas de peso líquido, com as informações: 
denominação de venda do alimento, marca do 
produto, nome e endereço do fabricante, 
identificação do lote, prazo de validade, número de 
registro, ingredientes e informação nutricional. 

APTAMIL 
SOJA 2 

 DANONE/ 
KASDORF 

22,80 200 

   Pindamonhangaba, 16 de setembro de 2014. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba  

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)3644-5600 

AUTO DE INFRAÇÃO/ AUTO DE IMPOSIÇÃO DE 
PENALIDADE ADVERTÊNCIA 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Assistência Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que: 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 155/14 

Em: 22/07/14 

Processo nº: 814/14 

Atividade: ATIVIDADE MEDICA 

Razão Social: LIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CNPJ / CPF: 04829476/0002-71 

Endereço: Rua Major José dos Santos Moreira, 1034 

Município: Pindamonhangaba. 

Responsável Técnico: GISELE MERA SPADA 

CPF: 071152358-48 

Auto de Infração nº: 1738 DE 22/07/14 

Defesa: Indeferida. 

Auto de Imposição de Penalidade Advertência nº: 1665 DE 15/09/14 

LICENÇA DA CETESB
GUSTAVO JOSÉ GOMES VIEIRA - ME torna público que recebeu da CETESB a 
Licença de Operação Nº 3004356, válida até 09/09/2017, para BOVINOS E SUINOS, 
ABATEDOURO DE à EST. MUN. COMENDADOR ETTORE AFARELLI, 2501, 
BORBA, PINDAMONHANGABA.

LICENÇA DA CETESB
TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA. torna público que recebeu da CETESB 
a Renovação da Licença de Operação N° 3004530, válida até 08/09/2016, para Óleos 
lubrificantes básicos; fabricação de à AVENIDA TOBIAS SALGADO, 45, DISTR IND 
DUTRA, PINDAMONHANGABA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

COMUNICADO ADIAMENTO

PREGÃO Nº. 251/2014
A Prefeitura comunica que o PP n° 251/2014, 
“Aquisição de compressor de ar”, fica adiado 
SINE DIE.
Pindamonhangaba, 16 de setembro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 193/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 193/14, 
que cuida de “Aquisição de EPI’s para uso 
da equipe operacional dos Departamentos 
de Agricultura, Licenciamento Ambiental e 
Urbanismo e Meio Ambiente”, a Autoridade 
Superior HOMOLOGA e ADJUDICA a 
presente licitação, com base na análise 
técnica do SESMT, em favor das empresas 
(itens/lotes): Habiatar Comércio e Serviços 
de Manutenção Ltda. (01, 02, 03, 05, 06, 07, 
09, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 
34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 50, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 64 e 65); JCB 
Materiais Ltda. ME (04, 08, 27 e 49); Momilli 
Comercial Ltda. EPP (11, 12, 13, 15, 16, 19, 
20, 21, 30, 32, 35, 38, 52, 54, 57, 58 e 61). 
Itens fracassados devido à análise técnica: 
10, 29 e 51. Item impróspero: 63.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2014.

PREGÃO Nº. 253/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 253/14, 
que cuida de “Aquisição de sulfilte A4 branco 
para atender as Secretaria de Administração, 
Secretaria de Administração e Secretaria de 
Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba”, 
a Autoridade Superior HOMOLOGA 
e ADJUDICA a presente licitação, 
conforme análise técnica da Secretaria de 
Administração e Secretaria de Educação e 
Cultura e parecer da Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, em favor da empresa (itens/lotes): 
Real Distribuidora de Artigos de Informática 
EIRELI (01).
Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 
275/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 
275/14, que cuida de “Aquisição de água 
mineral de 20 Litros e embalagem (galão 
20 Litros) para consumo dos Setores, 
Departamentos e Secretarias da Prefeitura 
de Pindamonhangaba pelo prazo de 12 
meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório supra em favor da 
empresa (itens/preços R$): Maria de Lourdes 
de Souza Rezende ME (01 – 7,09; 02 – 
16,16).
Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2014.

 PORTARIA GERAL Nº 4.304, DE 03 DE 
SETEMBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, 
CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis 
Federais nºs 6.766, de 19.12.79, c/c. a Lei nº 
9.785, de 29.01.99;
CONSIDERANDO, o interesse do Município 
no desenvolvimento urbano da cidade, 
eliminado os vazios urbanos ainda existentes;
CONSIDERANDO, a necessidade de 
aumentar a oferta de Lotes para fins 
habitacionais no Município.

R   E   S   O   L   V   E:-
Art.1º. Declarar APROVADO o Projeto 
Urbanístico e Habitacional “Residencial e 
Comercial Parque Burity” ficando desde 
já, conseqüentemente, aceita as áreas 
destinadas a sistema de circulação, 
implantação de equipamentos e espaços 
livres de uso público, com as seguintes 
características e elementos:-

I – Denominação do Loteamento:- 
Residencial e Comercial Parque Burity

II –  Localização do Loteamento: situado 
nesta cidade, na Avenida Julio de Paula 
Claro, Bairro do Atanazio – Sitio Burity 6, 
medindo 119.299,54m2 (cento e dezenove 
mil, duzentos e noventa e nove metros e 
cinquenta e quatro centímetros quadrados), 
matrícula nº 54.187 do Cartório de Registro 
de Imóveis e Anexos de Pindamonhangaba, 
imóvel cadastrado sob a sigla SE 
14.06.05.005.000, arquivado no Processo 
Externo da PMP nº 16.210, de 23 de maio 
de 2014.

III – Proprietário do Loteamento:- B6 
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

IV – Composição:- 11 (onze) quadras, 
compostas por 314 (trezentos e quatorze) 
lotes residenciais, 42 (quarenta e dois) lotes 
comerciais, totalizando 356 lotes com área 
de 64.940,46 m2 (54,47% da área total do 
loteamento)

V – Áreas que passarão a constituir bens 
públicos, sem ônus para o Município:
                          

1 – Áreas Públicas:-
a) Área destinada a sistema de circulação 
(sistema viário, calçadas, ruas):-
24.415,63m2 (vinte e quatro mil, quatrocentos 
e quinze metros e sessenta e três decímetros 
quadrados)  - 20,47%
b) Área destinada à área institucional 
(equipamentos comunitários e urbanos):-
5.967,28m2 (cinco mil, novecentos e 
sessenta e sete metros e vinte e oito 
decímetros quadrados) – 5,00%

 2 – Áreas de Espaços Livres de Uso Público:-
c) Área destinada à área verde / APP – 
23.976,17 m2 (vinte e três mil, novecentos e 
setenta e seis metros e dezessete decímetros 
quadrados) - 20,10%
      
3 – Áreas de Lotes (nº de lotes 356):-
     64.940,46 m2  – 54,47%

Art.2º. São as seguintes as obras de 
infraestrutura exigidas para o loteamento, 
cujo cronograma para execução em 24 (vinte 
e quatro) meses, foi aprovado pelos órgãos 
competentes e cujos projetos aprovados, 
acham-se arquivados no Processo PMP 
nº 16.210, de 23/05/2014, devendo ser 
rigorosamente cumpridos:

- Guias e sarjetas;
- Rede de distribuição de água;
- Rede de coleta e tratamento de esgotos 
domésticos;
- Galeria de águas pluviais;
- Rede de energia elétrica e iluminação 
pública;
- Pavimentação asfáltica;
- Paisagismo e arborização.

Art.3º. Para efetivação do registro no CRIA 
fica fixado o prazo de 06 (seis) meses, a 
contar da data da publicação da presente 
portaria, tendo como garantia hipotecaria 
os lotes 12,13,14,15,16,17,18,19,20 e 21 da 
Quadra “2”; 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 
e 21 da Quadra “3”; 13,14,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23 e 24 da Quadra “4”; 13,14,15,16
,17,18,19,20,21,22,23 e 24 da Quadra “5” e 
14,15,16,17,18,19,20,21,22 e 23 da Quadra 
“6”, avaliados em R$ 3.433.122,00 (três 
milhões, quatrocentos e trinta e três mil e 
cento e vinte e dois reais).

Parágrafo único – A garantia, prevista no 
“caput” deste artigo, corresponde à execução 
das obras de infraestrutura devidas nas 
alíneas do artigo anterior, e será objeto da 
lavratura de competente Escritura Pública de 
caucionamento dos referidos lotes.

Art.4º. O Empreendedor se compromete 
a não alienar a terceiros os lotes dados 
como garantia de hipoteca, de que trata o 
parágrafo único do art.3º, até a conclusão do 
cronograma de obras.

Art.5º. Durante a execução das obras, o 
loteador solicitará, em todas as fases de 
execução, o comparecimento do Engenheiro 
da Prefeitura, para constatar o cumprimento 
adequado dos projetos aprovados.

Art. 6º. A Prefeitura Municipal se reserva o 
direito de somente receber o Loteamento e 
autorizar a ocupação dos Lotes ao final de 
sua implantação rigorosamente cumprida, 
inclusive o diâmetro de galerias e após a 
apresentação do Termo de Recebimento 
pela SABESP e a apresentação do Término 
de Serviço pela Concessionária de Energia 
Elétrica local.

Art.7º. Integram a presente portaria todos os 
projetos, memoriais descritivos e exigências 
constantes no Processo Externo  PMP nº 
16210/2014.

Art.8º. A validade da presente aprovação 
fica subordinada ao cumprimento integral do 
disposto na presente portaria.
                    
Art.9º. Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.

Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2014

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos em 03 de setembro de 2014.

Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO
SLO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME sito a Rua: Marechal Deodoro 
da Fonseca, 112 sala 02, Pindamonhangaba - SP declara que ANTONIO 
RODRIGUES JUNIOR portador da carteira de trabalho nº 82460 série 
00 00293/SP está ausente desde o dia 10/08/2014 configurando assim o 
abandono de emprego de acordo com as Leis Trabalhistas vigente neste país.

LEI COMPLEMENTAR Nº  42, DE 02 DE 
SETEMBRO DE 2014.
Altera dispositivos da Lei nº 1156, de 29 de 
dezembro de 1969 e da Lei nº 4.111, de 29 
de dezembro de 2003,  que dispõem sobre 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) e da outras providencias.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Acrescenta o art. 11A a Lei nº 4.111, 
de 29 de dezembro de 2003, com a seguinte 
redação:
“Art. 11 A – Poderá ser fornecida inscrição 
municipal provisória, mediante requerimento 
e justificativa fundamentada do interessado, 
e após a análise do Departamento de 
Arrecadação, para que sejam promovidos 
os atos necessários à obtenção da Inscrição 
Municipal prevista no art. 11 desta Lei.
§1º . A inscrição provisória terá validade de 180 
(cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogada 
até igual período, comprovada a adoção de 
medidas pelo interessado para conclusão 
do processo de obtenção da inscrição 
Municipal e manifestação do Departamento de 
Arrecadação.
§2º As empresas que se instalarem no 
Município com base na Lei nº 5.602, de 19 de 
dezembro de 2013,  poderão ter prorrogado 
o prazo da inscrição municipal provisória, 
prevista no parágrafo anterior,  de acordo 
com o cumprimento do cronograma de obras 
apresentado quando da concessão dos 
benefícios, sendo necessária a manifestação 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
§3º A inscrição provisória poderá ser revogada 
a qualquer tempo, verificada situação que 
caracterize inconveniência na sua manutenção 
ou dolo do interessado.
§4º A inscrição provisória não substitui o Alvará 
de Funcionamento.”
 Art. 2 º Acrescenta o  art. 175A a Lei nº 1156, 
de 30 de dezembro de 1969, com a seguinte 
redação:
“Art 175A – Poderá ser concedido o Alvará de 
Licença para Localização Provisório, levando 
em consideração a atividade,  cujo prazo de 
validade será de até 180 (cento e oitenta) dias.
§ 1º O prazo previsto no caput deste artigo 
poderá ser prorrogado, quando devidamente 
fundamentado pelo interessado, e a seu 
requerimento com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias do seu vencimento.

§ 2º O Alvará de Localização para 
Funcionamento Provisório poderá ser cassado 
ou revogado a qualquer tempo pelo Poder 
Público Municipal, verificada situação que 
caracterize inconveniência na sua manutenção” 
Art. 3º   A Inscrição Municipal de Ofício 
e Provisória e o Alvará de Licença para 
Localização Provisório não serão expedidos 
nos casos em que o estabelecimento estiver 
em desconformidade com a Lei Complementar 
nº 07, de 13 de fevereiro de 2008. 
Art. 4º Altera os §§ 1º e 3º do art. 12 da Lei 
nº 4.111, de , que passam a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art.12. ....
§1º A cessação ou paralisação da atividade 
e/ou o cancelamento de ofício da inscrição e 
do alvará de funcionamento não extinguem 
débitos existentes ou que venham a ser 
posteriormente apurados.
...
§3º A inscrição municipal e o alvará de 
funcionamento serão cancelados de ofício 
quando constar no mesmo endereço nova 
inscrição cadastrada ou quando o sujeito 
passivo estiver inadimplente por mais de 03 
(três) anos.”
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos 
em 02 de setembro de 2014.

Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães 
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.303, DE 03 DE 
SETEMBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR a Sra. Cintia Aparecida 
Torralbo Martins Camargo, Diretora do 
Departamento de Comunicação, para substituir o 
Sr. Antonio Aziz Boulos, Presidente da Fundação 
Dr. João Romeiro,  durante o período em que o 
mesmo encontrar-se em férias, de 1º a 20 de 
setembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 1º de setembro de 2014.
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa

Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, em 03 de setembro de 2014.

Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação - Controle 212/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. 
VANESSA TEIXEIRA FRANÇA, responsável pelo imóvel situado a 
RUA IKO KATU, bairro MARICA, inscrito no município sob a sigla 
SE12.08.04.053.000, QUADRA Q – LOTE P-013, 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

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação - Controle 213/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. SOEDA 
EMPREENDIMENTOS ADM. LTDA, responsável pelo imóvel situado 
a AV. PRINCESA DO NORTE, bairro CIDADE NOVA, inscrito no 
município sob a sigla SE23.07.02.014.000, QUADRA A-02 – LOTE 
11, 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

COMUNICADO
FAZENDA ÁGUA PRETA sito a Rodovia Abel Fabrício Dias, km 153 em 
Pindamonhangaba, declara que o SR. RODRIGO DA CONCEIÇÃO FIALHO portador 
da carteira de trabalho nº 875 43 série 272 – SP está ausente do emprego desde o dia 
21 de agosto de 2014 configurando assim o abandono de emprego de acordo com as 
Leis Trabalhistas vigente o país.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados 
a seguir, por ordem de classificação, munidos da 
seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a 
ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão 
de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido 
no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática 
conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e 
dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 
anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 
14 anos).
Dia 23/09/2014 às 14:30 horas
ESCRITURÁRIO
28º IAGO RAMON CAMARGO RODRIGUES
RUA DRAUSIO, 40 - ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-620

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados 
a seguir, por ordem de classificação, munidos da 
seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a 
ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão 
de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade (técnico ou 
superior), conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática, 
conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido 
no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e 
dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 
14 anos).
Dia  23/09/2014 às 16:00 horas
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
16º LUCAS DIEGO E SILVA SANTOS
RUA MARCOLINO DE OLIVEIRA, 8 – CRISTAL
SANTO ANTONIO DO PINHAL – SP
CEP 12450-000

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados 
a seguir, por ordem de classificação, munidos da 
seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a 
ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão 
de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade (técnico ou 
superior), conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática, 
conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido 
no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e 
dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  25/09/2014 às 15:00 horas

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

17º LUCIANA MARA OUVERNEY
RUA SENADOR DINO BUENO, 498 – BOSQUE DA 
PRINCESA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-410

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2014 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 199/2014 de “Aquisição de hortifrúti, para 
atendimento a alimentação escolar”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com 
validade de 12 meses, assinada em 01/09/2014: 

ATA nº 135/2014 Empresa: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 

ITEM UNID. 
DE

MEDIDA 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 KG 
1.005.002.002505 ABOBORA MADURA IN 
NATURA  
Abóbora madura, seca, tamanho e coloração 
uniformes, isenta de enfermidades, material terroso 
e umidade externa anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Deverá ser entregue em caixas de plástico tipo 
monobloco. 

IN NATURA 3,31 10.000 

02 KG 
1.005.002.002504 ABOBRINHA BRASILEIRA 
EXTRA AA IN NATURA 
Abobrinha brasileira, firme, ter atingido o grau 
máximo no tamanho, tamanho e coloração 
uniformes, isenta de enfermidades, material terroso 
e umidade externa anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Deverá apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Deverá ser entregue 
em caixas de plástico tipo monobloco. 

IN NATURA 3,60 5.000 

03 KG 
1.005.002.002503 ACELGA EXTRA IN 
NATURA 
Acelga extra, fresca, firme, ter atingido o grau 
máximo no tamanho, estar livre de enfermidades, 
insetos e sujidades, não estar danificado por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica que 
afete a sua aparência. Deverá pesar 
aproximadamente 1,2 a 1,5 kg por pé. Deverá ser 
entregue em caixas de plástico tipo monobloco. 
Quando houver entrega de outros produtos, este 
deverá estar acondicionado somente com vegetais 
folhosos. 

IN NATURA 4,25 8.000 

04 KG 
1.005.001.002325 ALFACE IN NATURA  
Alface lisa, extra, fresca, em maços, bem formada, 
firme, sem manchas e apodrecimento, livre de 
sujidades, parasitas ou larvas, ter atingido o grau 
máximo no tamanho, não estar danificado por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica que 
afete a sua aparência. Peso unitário: 300 a 400g. 
deverá ser entregue em caixas de plástico tipo 
monobloco. Quando houver entrega de outros 
produtos, este deverá estar acondicionado somente 
com vegetais folhosos 

IN NATURA 5,70 8.000 

05 KG 
1.005.001.002324 ALHO IN NATURA  
Alho bulbo inteiriço, compacto, firme e intacto, 
cabeças inteiras, sem danos sérios, sem lesões de 
origem física ou mecânica, perfurações e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, 
parasitas e larvas. Embalagem: rede de nylon 
atóxica com peso variando entre 0,5 e 1,0 kg. 

IN NATURA 13,40 5.000 

06 KG 
1.005.001.002313 BATATA IN NATURA  
Batata beneficiada, graúda, comum, escovada. 
Variedades: monalisa, ágata, cupido, markies, 
caesar e baraka; diâmetro: 4,5 a 7 cm. Tamanho 
uniforme e suficientemente desenvolvido, sem 
danos de origem física/mecânica (rachaduras, 
perfurações e cortes). Deverá apresentar grau de 
maturação tal que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo mediato e imediato. Deverá ser 
entregue em caixas de plástico tipo monobloco. 

IN NATURA 3,25 40.000 
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07 KG 
1.005.001.002312 BETERRABA IN NATURA  
Beterraba vermelha fresca, compacta e firme, isenta 
de enfermidades material terroso e umidade externa 
anormal, tamanho, coloração uniformes, devendo 
ser bem desenvolvida, diâmetro: 5 a 9 cm. Deverá 
ser entregue em caixas de plástico tipo monobloco. 

IN NATURA 3,30 12.000 

08 KG 
1.005.001.002314 CEBOLA IN NATURA  
Cebola nacional, branca, compacta e firme, sem 
danos sérios, devendo ser bem desenvolvida, isenta 
de sujidades, parasitos e materiais estranhos, 
diâmetro: 7 a 8 cm.embalagem: rede de nylon 
atóxica com peso variando entre 0,5 e 1,0 kg. 

IN NATURA 4,17 20.000 

09 KG 
1.005.001.002310 CENOURA IN NATURA  
Cenoura, sem ramas, fresca, compacta e firme, sem 
defeitos sérios (rachaduras e cortes), apresentando 
tamanho, cor uniforme. Deverá apresentar grau de 
maturação tal que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo imediato e imediato. Comprimento: 
15 a 22cm. Deverá ser entregue em caixas de 
plástico tipo monobloco. 

IN NATURA 3,80 30.000 

10 KG 
1.005.001.002316 CHEIRO VERDE IN 
NATURA  
Cheiro verde extra, sem defeitos, com a salsinha 
apresentando folhas verdes e sem folhas murchas; e 
a cebolinha deverá se apresentar sem traços de 
descoloração, firme, intacta e bem desenvolvida. 
Deverá apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Cada maço deverá 
pesar aproximadamente 200g. embalagem: saco 
plástico com micro furo transparente e atóxico. 

IN NATURA 14,30 5.000 

11 KG 
1.005.001.002309 CHUCHU IN NATURA  
Chuchu verde claro, fresco, compacto e firme, sem 
defeitos sérios (rachaduras e cortes), apresentando 
tamanho, cor uniforme, devendo ser bem 
desenvolvido. Deverá apresentar grau de maturação 
tal que permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Medidas aproximadas: 
14 a 22 cm de comprimento, de 9 a 11cm de largura 
(considerando a parte mais larga). Deverá ser 
entregue em caixas de plástico tipo monobloco. 

IN NATURA 3,35 15.000 

12 KG 
1.005.002.002501 COUVE MANTEIGA IN 
NATURA 
Couve manteiga, extra, sem defeitos, com folhas 
verdes sem traços de descoloração, intactas, firmes e 
bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e 
tamanho uniformes e típicos da variedade, estar 
livre de enfermidades e insetos, não estar danificada 
por qualquer lesão de origem física ou mecânica que 
afete a aparência. Cada maço deverá pesar 
aproximadamente 500g. deverá ser entregue em 
caixas de plástico tipo monobloco. Quando houver 
entrega de outros produtos, este deverá estar 
acondicionado somente com vegetais folhosos. 

IN NATURA 7,00 5.000 

13 KG 
1.005.002.002500 ESCAROLA IN NATURA  
Escarola, extra, sem defeitos, com folhas verdes sem 
traços de descoloração, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e 
tamanho uniformes e típicos da variedade, estar 
livre de enfermidades e insetos, não estar danificada 
por qualquer lesão de origem física ou mecânica que 
afete a aparência. Deverá ser entregue em caixas de 
plástico tipo monobloco. Quando houver entrega de 
outros produtos, este deverá estar acondicionado 
somente com vegetais folhosos. 

IN NATURA 6,50 5.000 
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14 KG 
1.005.002.002594 ESPINAFRE IN NATURA  
Espinafre, extra, sem defeitos, com folhas verdes 
sem traços de descoloração, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e 
tamanho uniformes e típicos da variedade, estar 
livre de enfermidades e insetos, não estar danificada 
por qualquer lesão de origem física ou mecânica que 
afete a aparência. Cada maço deverá pesar 
aproximadamente 500g. deverá ser entregue em 
caixas de plástico tipo monobloco. Quando houver 
entrega de outros produtos, este deverá estar 
acondicionado somente com vegetais folhosos. 

IN NATURA 6,50 4.000 

15  
KG 

1.005.002.002492 INHAME IN NATURA  
Inhame extra, compacto e firme, sem defeitos sérios 
(rachaduras e cortes), apresentando tamanho, cor 
uniforme, devendo ser bem desenvolvido. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Comprimento 9 a 13 
cm. Deverá ser entregue em caixas de plástico tipo 
monobloco. 

IN NATURA 4,40 8.000 

16 KG 
1.005.002.002489 PEPINO COMUM IN 
NATURA  
Pepino comum, extra, cor verde escura ou verde 
claro, sem umidade externa anormal, tamanho e 
coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Medidas aproximadas: 
comprimento 14 a 24 cm, diâmetro 4 a 6 cm. Deverá 
ser entregue em caixas de plástico tipo monobloco. 

IN NATURA 4,04 15.000 

17 KG 
1.005.001.002326 REPOLHO IN NATURA  
Repolho extra, branco, liso, fresco, graúdo, podado, 
tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido, 
firme, com talo compacto e claro, sem lesões de 
origem física ou mecânica, sem perfurações e 
cortes. Peso unitário: 1,5 a 2kg. Deverá ser entregue 
em caixas de plástico tipo monobloco. Quando 
houver entrega de outros produtos, este deverá estar 
acondicionado somente com vegetais folhosos. 

IN NATURA 2,90 10.000 

18 KG 
1.005.001.002307 TOMATE  
Tomate salada, extra, porte médio/grande, firme e 
intacto, sem umidade externa anormal, apresentando 
tamanho uniforme, devendo estar livre de 
enfermidades, defeitos graves que alterem sua 
conformação e aparência, isento de sujidades, 
parasitas e resíduos de defensivos agrícolas, sem 
lesões de origem física/mecânica (rachaduras e 
cortes). Deverá apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Diâmetro: 5 a 8cm. 
Deverá ser entregue em caixas de plástico tipo 
monobloco. 

IN NATURA 7,50 40.000 

19 KG 
1.005.002.002593 VAGEM IN NATURA  
Vagem tipo macarrão, tamanho e coloração 
uniformes, livre de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Comprimento aproximado: 8 a 10 cm. Deverá ser 
entregue em caixas de plástico tipo monobloco. 

IN NATURA 7,85 8.000 

20 DZ 
1.005.001.002315 OVOS IN NATURA  
Ovo de galinha - branco, tipo grande, íntegro, casca 
lisa, sem manchas ou sujidades, de tamanho 
uniforme, proveniente de avicultor com inspeção 
oficial, devendo atender às exigências do 
regulamento interno de inspeção de produtos de 
origem animal – rispoa/ma. Embalados em favo 
contendo 30 unidades. A embalagem deverá ser 
limpa sem mau cheiro por ovos anteriormente 
quebrados ou por qualquer outra causa. 

SATOCHIITO 4,10 50.000 
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21 KG 
1.005.001.002299 ABACAXI  
Abacaxi pérola – graúdo, com grau médio de 
amadurecimento, bem formado, livre de defeitos e 
apodrecimento. Peso unitário: 1,5 a 1,8 kg. Deverá 
ser entregue em caixas de plástico tipo monobloco. 

IN NATURA 6,40 8.000 

22 KG 
1.005.001.002320 BANANA PRATA IN 
NATURA  
Banana prata, pencas com 12 unidades cada, com 
peso de aproximadamente 120 gramas à 150 
gramas, com tamanho entre 13 a 16 cm ou 16 a 18 
cm, e com o diâmetro de 28 a 32 mm cada unidade. 
Deverá estar em bom estado de conservação, ter 
coloração amarelo com ponta verde, sem manchas 
marrons, sem partes moles, isenta de enfermidades. 
Deverá apresentar polpa firme e intacta, com sabor, 
cor e odor característicos. Deverá ser entregue em 
caixas de plástico tipo monobloco. 

IN NATURA 3,64 60.000 

23 KG 
1.005.002.002488 GOIABA VERMELHA IN 
NATURA  
Goiaba vermelha, apresentando cor uniformes, 
devendo apresentar casca lisa, bem desenvolvida e 
madura, com polpa intacta e firme, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Peso unitário: 120 a 135g - diâmetro: 6 a 
8cm. Grau de maturação: casca verde amarelada. 
Deverá ser entregue em caixas de plástico tipo 
monobloco 

IN NATURA 7,00 50.000 

24 KG 
1.005.001.002318 LARANJA PERA IN 
NATURA  
Laranja pera, fresca, grande, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho 
e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, 
sem lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações ou cortes. Diâmetro: 6,6 a 7,2cm. 
Deverá ser entregue em caixas de plástico tipo 
monobloco. 

IN NATURA 3,05 20.000 

25 KG 
1.005.001.002321 LARANJA PONKAN IN 
NATURA
Tangerina poncã, fresca, grande, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho 
e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, 
sem lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações ou cortes. Diâmetro: 7 a 8,2cm. Deverá 
ser entregue em caixas de plástico tipo monobloco. 

IN NATURA 4,10 30.000 

26 KG 
1.005.001.002364 LIMÃO  
Limão taiti fresco, com grau de   maturação que 
permita a manipulação no transporte, sem defeitos 
sérios, apresentando tamanho, cor uniforme, 
devendo ser bem desenvolvido e maduro. O produto 
não deverá apresentar manchas ou defeitos na casca; 
a polpa deverá estar intacta e uniforme. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Coloração: verde. 
Diâmetro: 4,8 a 5,6cm. Deverá ser entregue em 
caixas de plástico tipo monobloco. 

IN NATURA 5,00 10.000 

27 KG 
1.005.001.002323 MAÇA FUJI IN NATURA  
Maçã nacional tipo fuji, apresentando cor 
uniformes, devendo apresentar casca lisa, de cor 
acentuada e brilhante, sem partes verdes, bem 
desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. Peso unitário: 100 a 115g. 
deverá ser entregue em caixas de plástico tipo 
monobloco. 

IN NATURA 5,80 50.000 
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28 KG 
1.005.001.002302 MAMÃO  
Mamão formosa, em grau médio de 
amadurecimento, tamanho médio, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, com polpa firme e 
intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. Peso unitário: 1,5 a 1,8kg; 
grau de maturação: 50 a 75% da casca amarelada. 
Embalagem: envolvido individualmente com papel 
próprio para a fruta, em caixa de plástico tipo 
monobloco. 

IN NATURA 4,92 15.000 

29 KG 
1.005.002.002592 MANGA IN NATURA  
Manga tommy atkins, pesando aproximadamente 
300g, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho 
e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, com polpa firme e intacta, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Deverá ser entregue em caixas de 
plástico tipo monobloco. 

IN NATURA 7,27 20.000 

30 KG 
1.005.001.002366 MARACUJA  
Maracujá azedo – amarelo, tamanho médio, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com 
polpa intacta, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte; diâmetro: 65 a 
75mm. Deverá ser entregue em caixas de plástico 
tipo monobloco. 

IN NATURA 6,83 5.000 

31 KG 
1.005.002.002487 MELANCIA GRAUDA IN 
NATURA  
Melancia graúda, fresca. Deverá apresentar grau de 
maturação tal que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo mediato e imediato. Não serão 
permitidos defeitos de natureza física ou mecânica, 
que afete a sua aparência; a casca e a polpa deverão 
estar intactas e firmes. Deverão pesar 
aproximadamente 8 a 10 kg cada. Deverá ser 
entregue em caixas de plástico tipo monobloco. 

IN NATURA 2,45 20.000 

32 KG 
1.005.002.002486 MELÃO AMARELO IN 
NATURA  
Melão – amarelo, fresco, aroma. Deverá apresentar 
grau de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Não serão permitidos defeitos de natureza 
física ou mecânica, que afete a sua aparência; a 
casca e a polpa deverão estar intactas e firmes. Peso 
unitário: 920g a 1.100g. deverá ser entregue em 
caixas de plástico tipo monobloco. 

IN NATURA 4,98 20.000 

33 KG 
1.005.002.002591 MORANGO IN NATURA  
Morango, intacto e firme. Deverá apresentar grau de 
maturação tal que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo mediato e imediato. Não serão 
permitidos defeitos de natureza física ou mecânica, 
que afete a sua aparência. Acondicionado em 
bandejas de pet cristal com tampa, contendo 250 g 
do produto. 

IN NATURA 20,93 5.000 

34 KG 
1.005.002.002590 PERA IN NATURA  
Pera wilians, intacta, firme, apresentando cor 
uniforme, devendo apresentar casca lisa, de cor 
acentuada e brilhante, sem partes verdes, bem 
desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. Peso unitário: 100 a 115g. 
embalagem: envolvidas individualmente com papel 
próprio para a fruta, em caixa de plástico tipo 
monobloco. Não deverá ser entregue junto com os 
demais produtos na mesma caixa. 

IN NATURA 8,30 15.000 
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35 KG 
1.005.002.002589 KIWI IN NATURA  
Kiwi, fresco, intacto e firme. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Não serão permitidos defeitos de natureza 
física ou mecânica, que afete a sua aparência. 
Embalagem caixa plástica tipo monobloco 
devidamente higienizadas. Não deverá ser entregue 
junto com os demais produtos na mesma caixa. 

IN NATURA 14,25 5.000 

36 KG 
1.005.002.002588 UVA IN NATURA  
Uva niágara, fresca, com cachos intactos e firmes, 
pesando de 150 a 200g. deverá apresentar grau de 
maturação tal que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo mediato e imediato. Não serão 
permitidos defeitos de natureza física ou mecânica, 
que afete a sua aparência. Embalagem caixa plástica 
tipo monobloco devidamente higienizadas. Não 
deverá ser entregue junto com os demais produtos 
na mesma caixa. 

IN NATURA 12,25 10.000 

* Publicar 01 Vez 
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14 KG 
1.005.002.002594 ESPINAFRE IN NATURA  
Espinafre, extra, sem defeitos, com folhas verdes 
sem traços de descoloração, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e 
tamanho uniformes e típicos da variedade, estar 
livre de enfermidades e insetos, não estar danificada 
por qualquer lesão de origem física ou mecânica que 
afete a aparência. Cada maço deverá pesar 
aproximadamente 500g. deverá ser entregue em 
caixas de plástico tipo monobloco. Quando houver 
entrega de outros produtos, este deverá estar 
acondicionado somente com vegetais folhosos. 

IN NATURA 6,50 4.000 

15  
KG 

1.005.002.002492 INHAME IN NATURA  
Inhame extra, compacto e firme, sem defeitos sérios 
(rachaduras e cortes), apresentando tamanho, cor 
uniforme, devendo ser bem desenvolvido. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Comprimento 9 a 13 
cm. Deverá ser entregue em caixas de plástico tipo 
monobloco. 

IN NATURA 4,40 8.000 

16 KG 
1.005.002.002489 PEPINO COMUM IN 
NATURA  
Pepino comum, extra, cor verde escura ou verde 
claro, sem umidade externa anormal, tamanho e 
coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Medidas aproximadas: 
comprimento 14 a 24 cm, diâmetro 4 a 6 cm. Deverá 
ser entregue em caixas de plástico tipo monobloco. 

IN NATURA 4,04 15.000 

17 KG 
1.005.001.002326 REPOLHO IN NATURA  
Repolho extra, branco, liso, fresco, graúdo, podado, 
tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido, 
firme, com talo compacto e claro, sem lesões de 
origem física ou mecânica, sem perfurações e 
cortes. Peso unitário: 1,5 a 2kg. Deverá ser entregue 
em caixas de plástico tipo monobloco. Quando 
houver entrega de outros produtos, este deverá estar 
acondicionado somente com vegetais folhosos. 

IN NATURA 2,90 10.000 

18 KG 
1.005.001.002307 TOMATE  
Tomate salada, extra, porte médio/grande, firme e 
intacto, sem umidade externa anormal, apresentando 
tamanho uniforme, devendo estar livre de 
enfermidades, defeitos graves que alterem sua 
conformação e aparência, isento de sujidades, 
parasitas e resíduos de defensivos agrícolas, sem 
lesões de origem física/mecânica (rachaduras e 
cortes). Deverá apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Diâmetro: 5 a 8cm. 
Deverá ser entregue em caixas de plástico tipo 
monobloco. 

IN NATURA 7,50 40.000 

19 KG 
1.005.002.002593 VAGEM IN NATURA  
Vagem tipo macarrão, tamanho e coloração 
uniformes, livre de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Comprimento aproximado: 8 a 10 cm. Deverá ser 
entregue em caixas de plástico tipo monobloco. 

IN NATURA 7,85 8.000 

20 DZ 
1.005.001.002315 OVOS IN NATURA  
Ovo de galinha - branco, tipo grande, íntegro, casca 
lisa, sem manchas ou sujidades, de tamanho 
uniforme, proveniente de avicultor com inspeção 
oficial, devendo atender às exigências do 
regulamento interno de inspeção de produtos de 
origem animal – rispoa/ma. Embalados em favo 
contendo 30 unidades. A embalagem deverá ser 
limpa sem mau cheiro por ovos anteriormente 
quebrados ou por qualquer outra causa. 

SATOCHIITO 4,10 50.000 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados 
a seguir, por ordem de classificação, munidos da 
seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a 
ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão 
de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido 
no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido 
no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e 
dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 
14 anos).

25/09/2014 às 14 horas

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ÁREA 8
6º LÉIA REIS BORGES DOS SANTOS
RUA SUBTENENTE JOAQUIM MARCELINO 
PINTOR, 62 – MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-350

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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VARIEDADES

Com o tema ‘Acolher 
e aprender com as dife-
renças’, Pindamonhan-
gaba realiza, no dia 27 de 
setembro, o 3º Fórum de 
Inclusão Social em Pin-
damonhangaba.

O evento acontecerá  
no  Colonial Plaza Hotel 
e as inscrições já estão 
abertas. Até o próximo 
sábado (20), o valor será 
de R$80. A partir des-
ta data, o valor será de 
R$100 e chega a R$120, 
caso o participante se 
inscreva no dia. 

 O fórum é destinado 
a professores, pais e pes-
soas com defi ciência, fo-
noaudiólogos, terapeutas 
ocupacionais, psicólogos, 
fi sioterapeutas, empre-
sários e todos que fazem 
parte da sociedade com 
interesse na discussão da 
proposta.

AIANDRA ALVES MARIANO
***

Estudantes de quatro 
escolas da Rede Estadual 
de Ensino em Pindamo-
nhangaba vão receber, em 
outubro, o projeto Ópera 
na Escola, que trará para 
a cidade  apresentações 
do espetáculo “A Criada 
Patroa”, com o objetivo de 
difundir a música erudita 
para alunos das escolas 

públicas e seus familiares. 
O espetáculo é apre-

sentado por cantores lí-
ricos, que através da in-
terpretação da música 
traduzem as emoções da 
história contada na ópera 
cômica “A Criada Patroa”, 
escrita pelo italiano Gio-
vanni Battista Pergolesi.

O projeto busca viabili-
zar o importante primeiro 
contato de crianças e seus 

familiares com o gênero 
musical operístico. No to-
tal, 18 escolas em todo o 
Estado receberão as apre-
sentações. A entrada será 
gratuita.

Para a idealizadora e 
diretora do projeto Ópera 
na Escola, Cléia Manguei-
ra, projetos como esse são 
importantes para a expan-
são dos horizontes cultu-
rais das crianças e jovens,

“Nossa ideia sempre foi 
oferecer música com qua-
lidade ao público infan-
til e juvenil; mais do que 
isso, que eles tivessem a 
oportunidade de apreciar 
e aprender novos valores 
culturais. A ópera nos pa-
receu muito interessante 
pelo fato de que a maioria 
dos alunos da rede pública 
e as comunidades caren-
tes de ações culturais sim-

plesmente não têm acesso 
à música erudita”.

A ópera ‘A Criada Pa-
troa’ conta a história dos 
criados Serpina e Ves-
pone, que fazem de tudo 
para que seu patrão, 
Uberto, se apaixone pela 
empregada. A cantora 
Isabella Luchi, o barítono 
Márcio Marangon e o ator 
Rodrigo Manzelli com-
põem o elenco, que tem 

direção musical assinada 
por Fábio Bezutti.

As apresentações em 
Pinda acontecerão nos 
dias 11 e 18 de outubro, 
nas seguintes escolas esta-
duais:  Professora Antônia 
Carlota Gomes, Professo-
ra Dirce Leopoldina Cin-
tra Villas Boas, Professora 
Eunice Bueno Romeiro e 
Professora Yolanda Bueno 
de Godoy.

Operação policial 
acaba em prisões 
e apreensões 

No último fi nal de semana, a Po-
lícia Militar de Pindamonhangaba 
“Força da Comunidade”, realizou 
Operação Policial em diversos bair-
ros do município, visando controlar 
os crimes de tráfi co de entorpecen-
tes, roubo e furto de veículos e ho-
micídios. O resultado da operação 
foram cinco prisões, com apreen-
são de dois adolescentes, 5.344 mí-
dias (DVDs e CDs piratas) e 1.367 
cigarros.

Mulher é 
encontrada morta 
no Bosque

Uma mulher de 45 anos foi en-
contrada sem vida em sua residên-
cia, no bairro do Bosque, na ma-
nhã da última segunda-feira (15). 

Ela foi encontrada pela família, 
morta por enforcamento. As inves-
tigações trabalham com a hipótese 
de suicídio, visto que ela apresen-
tava indícios de forte depressão ul-
timamente. 

Tentativa 
de assalto 
no bairro 
Bela Vista

Na noite de segunda-feira 
(15), uma jovem de 19 anos con-
duzia a sua bicicleta pela avenida 
Professora Elvira de Moura Bas-
tos, no bairro Bela  Vista, quando 
foi atacada por um motociclista. 
Ele  teria  segurado a moça pela 
blusa e a puxado pelas mãos, 
mas ela  gritou e o rapaz fugiu 
sem levar nenhum pertence.

Alunos da Rede Estadual recebem

III Fórum de Inclusão Social está com inscrições abertas
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Das 7h30 às 8h – Entrega de material.
Das 8 às 8h30 – Abertura.
Das 8h30 às 10h30 – Exercícios Físicos e Neuro-

plasticidade: aplicações potenciais para crianças com 
Wantuir Francisco Siqueira Jacini.  Wantuir é gradu-
ado em educação física (bacharelado e licenciatura); 
mestrado em fi siopatologia médica, neurociências, 
FCM-Unicamp; doutorado em ciências médicas, FCM
-Unicamp.

Das 10h30 às 11h – Intervalo.
Das 11 às 12h30 – Palestra: ‘Vencer é ultrapas-

sar com o olhar além daquilo que se pode ver’, com 
Luciane Maria Molina Barbosa, pedagoga e pessoa 
com defi ciência visual. Especialista em atendimento 
educacional especializado (Unesp), atua há mais de 13 
anos com educação especial e inclusiva, com trabalhos 
voltados à alfabetização Braille, tecnologia assistiva, 
audiodescrição e formação de professores. Vencedora 
do IV Prêmio Sentidos (2011), do IV Prêmio Ações 
Inclusivas (2013), palestrante e colunista. Mantém o 
blog www.braillu.com. Pós-graduanda pela Unifei em 
tecnologias, formação de professores e sociedade.

Das 12h30 às 13h30 – Almoço.

Das 13h30 às 14h30 – Experiências Inclusivas 
da Fundação Síndrome de Down, com Luciana dos 
Santos Cordeiro de Mello, psicóloga e coordenadora 
geral da Fundação Síndrome de Down, e Daniel R. B. 
Nascimento, pedagogo, coordenador técnico de pro-
cessos da Fundação Síndrome de Down.

Das 14h30 às 15h30 – AEE E Tecnologia Assis-
tiva,  com Lilia Barreto, graduada em pedagogia pela 
Universidade Federal da Bahia (2002); especialista em 
surdez e defi ciência visual pela Universidade Estadual 
de Campinas (2004); mestre em Educação pela Uni-
camp (2010); pesquisadora do Leped e do CTI Renato 
Archer, no Centro Nacional de Referência em Tecnolo-
gia Assistiva – CNTR.

Das 15h30 às 16h – Intervalo.
Das 16 às 17h – TNR site de encontro de profes-

sores de AEE do Brasil, com Maria Isabel Dias Bap-
tista, graduada em pedagogia pela Unicamp (1989), 
mestre em Educação pela mesma IES,  e doutoranda 
Unicamp; pesquisadora do Laboratório de Estudos e 
Pesquisas em Ensino e diferenças – Leped; pertence 
ao Grupo Todos Nós. Cantora profi ssional.

Às 17h – Encerramento.

Mais informações pelo telefone 3642-7802 ou pelo 
email www.incluireaprender.com.br.

Polícia

Projeto Ópera nas Escolas

Em 2013, escolas de Pinda já foram contempladas com o espetáculo O trio, composto por uma cantora, um barítono e um ator, compõem o elenco

O evento terá como tema “Acolher e aprender com as diferenças”
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Ilusão

embranças
ITERÁRIASL

Na edição do jornal 
Tribuna do Norte 

de 30/1/1955, um artigo 
do pesquisador Newton 
Lacerda César (1912/1992) 
relata a preocupação que 
havia com a piscosidade  
do rio Paraíba na primeira 
metade do século XX. Con-
ta Lacerda que em 1945 
haviam sido soltos no rio 
Paraíba, no município de 
Pindamonhangaba, meio 
milhão de douradinhos 
provenientes da Divisão de 
Caça e Pesca.

Contrariando as opi-
niões que essa espécie não 
se adaptaria a um rio   ca-
racterístico de planície, 
pouco profundo e sem 
obstáculos em seu curso 
médio, o dourado ambien-
tou-se perfeitamente e o 
Paraíba tornou-se um dos 
rios onde se encontrava 
mais peixes dessa espécie.

Em seu artigo, Lacerda 
explicava que, “seguin-
do a lei da natureza que 
os obriga a procurar lu-
gares adequados para a 
época da piracema”, os 
dourados haviam subido 
o rio em busca de trechos 
com cachoeiras e corre-
deiras, lugares preferidos 
por esse tipo de peixe. Lo-
cais, segundo ele, existen-
tes (naquela época) “des-
de os cursos d’água que 
formam os rios Paraibu-
na e Paraíba até perto de 
Jacareí”. 

O rio Paraíba no  tempo dos dourados e pintados

O fato curioso, revela-
va o articulista, é que os 
dourados passaram a ser 
encontrados em abun-
dância em qualquer parte 

do rio nos meses de de-
zembro a março.

Dez anos depois daque-
la soltura, realizada pelo 
Rotary Clube de Pindamo-

Folha do Norte, 1911Anúncio do passado
Ilusão sonho efêmero e falaz,
que nos segue e embala o coração!
Terno, sublime enleio, que nos traz,
de um bem sonhado, a doce sensação!

 Bendita e vã, quimérica e fugaz,
 dura às vezes, tão pouco uma ilusão!
 É um bem pueril, que nasce e se desfaz,
 como uma frágil bolha de sabão!

  Mas enganosa e vã, fugace, embora,
  Ai de quem segue pela vida afora,
  Sem que lhe cante n’alma, uma ilusão!

   - Uma ilusão, que vá por seus caminhos,
   piedosa e boa, a disfarçar espinhos,
   despetalando fl ores pelo chão!...

nhangaba no lançamento 
de uma campanha de refl o-
restamento das margens 
do Paraíba e do município, 
o agrônomo responsável 
pelo trabalho, dr. Felisber-
to Pinto Monteiro, havia 
providenciado, nos dias 
15 e 19 de janeiro daquele 
ano de 1955, a soltura de 
aproximadamente 18 mil 
exemplares de mandi-uva 
e pintado no mesmo rio, 
altura de Jacareí.

Conforme defi nição do 
próprio Newton Lacerda 
no artigo para a Tribuna: 
“O mandi-uva, também 
conhecido como mandi-
juba, é da família ‘siluri-
dae’, gênero (pimelodus 
clarias) e muito parecido 
com o bagre, possui pin-
tas mais ou menos ovais 

nos lados do corpo e ge-
ralmente sua parte infe-
rior é amarela. O pinta-
do, também conhecido  
por ‘sorubim’, pertence à 
família dos ‘silurideos’, do 
gênero ‘pseudo platisto-
ma tigrinus’. Ambos pos-
suem carne saborosa e 
atingem, o primeiro até 4 
quilos ou mais; o segundo 
vai além dos 50 quilos.” 

Na época do lançamen-
to ao rio os mandi-uvas 
não possuíam mais que 20 
cm e pesavam 150 gramas; 
já os pintados,  pesavam 
de 1 a 1,5 quilo e mediam 
entre 30  e 50 cm.

Bertha Celeste Homem de Mello, 
Tribuna do Norte, 4/6/1983

www.astera-cistirna-odevu.cz 

Até traíra
Na crônica ‘No tempo 

dos piraquaras’, de seu li-
vro ‘Cada caso um causo’ 
(Editora Estiliano, Lorena
-SP, 1999), Moacyr de Al-
meida (1920-2006)  lem-
bra o Paraíba de outros 
tempos, detalhando tipos 
de pescarias e de peixes 
de acordo com  as dife-
rentes condições (volu-
me d’água)  apresentadas 
pelo rio  durante o ano. 

Nos dois últimos pará-
grafos de sua mencionada 
crônica,  o escritor conta 
saudosista: “Em agosto, 
com o rio baixo e a água 
mais quente, começava a 
pescaria do lambari, com 
isca de siriri ou com ca-
potão, que eram tirados 
dos cupins. Este tipo de 
pescaria ia até setembro, 
quando recomeçava tudo, 
com a chegada das chu-
vas da primavera.

Mata pasto brotou
Curimbatá desovou
Siriri de asa voou
O inverno acabou.”

Suas ternas lembran-
ças, Moacyr as comple-
menta citando os tipos de 
pescadores do lendário 
rio: “Quero relatar aqui 
que havia no Paraíba di-
versos tipos de pescado-
res: pescador de piaba, 
pescador de lambari, pes-
cador de bagre, pescador 
de dourado, e o famoso 
‘pescador traireiro’, que 
no dizer dos pescadores 
mais exigentes o pescador 
de traíra era um pecador 
de segunda classe”. 

E confessa: 
 
 

“...Havia no Paraíba diversos tipos 
de pescadores: pescador de piaba, 
pescador de lambari, pescador de 
bagre, pescador de dourado, e o 
famoso ‘pescador traireiro’”

Arquivo pessoal




