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Divulgação

Mais de 10 mil pessoas prestigiam 
Festival da Primavera 

Alunos da Cruz Pequena ganham nova sede

Solenidade marca reabertura 
do Palacete Tiradentes

Formatura de 
ofi cinas encerra 
Nosso Bairro 

A manhã do último do-
mingo (28), marcou o encer-
ramento das atividades do 
projeto Nosso Bairro no Vale 
das Acácias, que contou com a 
participação efetiva da popu-
lação. Além da exposição dos 
trabalhos, os alunos partici-
pantes das ofi cinas receberam 
certifi cados, ofi cializando a 
formatura.

Programa de 
estágio Dow 
e Novelis 

Duas grandes empresas 
de Pindamonhangaba estão 
com inscrições abertas para 
processo seletivo de estagiá-
rios. Estudantes que se inte-
ressam em ingressar na Dow 
tem até sexta-feira (3) para se 
inscrever. Quem pretende ter 
uma oportunidade na Nove-
lis, tem até o fi nal do mês de 
outubro. Em ambos, um dos 
pré-requisitos é o domínio do 
idioma inglês.

ATLETISMO DE 
PINDA É DESTAQUE 
EM ESTADUAL

OUTUBRO ROSA 
COMEÇA NA 
QUINTA-FEIRA

Os estudantes do Cruz Pe-
quena, que hoje estudam em 
salas na igreja do bairro e 
em uma sala emprestada na 
escola estadual,  comemo-
ram a inauguração da escola 
municipal “Maria Madureira 
Salgado”, conhecida como 
Dona Minica. A entrega ofi -
cial acontece na manhã des-
ta terça-feira (30) e contará 
com a presença do prefeito de 
Pindamonhangaba.

Na noite de quinta-feira (25), o Palacete Ti-
radentes foi entregue em um evento comemo-
rativo à instalação dos novos departamentos e 
órgãos que o local irá receber: Turismo e  Cul-

tura da Prefeitura,  Academia Pindamonhanga-
bense de Letras e  Corporação Musical Euterpe. 
Apresentações de dança e da Banda Euterpe 
emocionaram os presentes.

Um grande público compareceu à 11ª edição do tradicional Fes-
tival da Primavera, realizado no Ribeirão Grande no último fi m de 
semana. De sexta-feira a domingo, os visitantes puderam conferir 
uma programação recheada de atrações, além de enorme variedade 
gastronômica que deixou a população com água na boca e gostinho 
de “quero mais”.

CULTURA & LAZER 6

PÁGINA 3

ESPORTES 10

PÁGINA 5

CULTURA & LAZER 6

Divulgação

Divulgação

A nova escola conta com 750 m² de área 
construída e, caso seja necessário, ainda tem 
espaço para mais ampliações



Com a presença de acadêmicos, con-
vidados, amigos e simpatizantes da en-
tidade, foi realizada na sexta-feira (26), 
com início às 20h30, a sessão plenária 
solene da APL – Academia Pindamo-
nhangabense de Letras, nas dependên-
cias do Museu Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina (local  gentilmente cedido pela 
Secretaria de Educação e Cultura – por 
intermédio do Departamento de Patri-
mônio Histórico).

Mulher - A primeira palestra 
da noite coube à Vera Tatiana dos 
Reis Monteiro Gomes. A universitária 
discorreu sobre o tema ‘Trajetória das 
mulheres em Moçambique e no Brasil 
– convergências e divergências’. Em 
sua fala, Vera revelou vários aspectos 
referentes às preconceituosas diferenças 
que afligem a mulher negra. 

Sertão - João Guimarães 
Rosa, autor de uma das obras mais 
importantes da literatura brasileira, 
o romance ‘Grande Sertão Veredas, 
publicado em 1956, também esteve em 
foco na palestra do professor Sérgio 
Roberto Motta. Dentre os envolventes 
comentários do palestrante, destaque 
para as referências ao personagem 
Riobaldo, ex-jagunço que no romance 
relembra suas lutas, seus medos e o 
amor reprimido (que ele imaginava um 
‘querer homossexual’) por Diadorim.

Árvore -  Dia da Árvore foi 
lembrado em breve  pronunciamento 
do acadêmico, Presidente de Honra da 
APL, Francisco Piorino Filho. O orador 
da Academia destacou  a participação 
histórica do pindamonhangabense Dr. 
João Pedro Cardoso – patrono da cadeira 
nº 11T da APL -na instituição da data 
consagrada às árvores no Brasil. Piorino 
relembrou João Pedro como o criador 

da 1ª Festa das Árvores  brasileira, 
evento realizado em 7 de junho de 
1902 no município de Araras-SP.

trova - As recentes 
premiações dos trovadores 
da UBT – Seção de 
Pindamonhangaba foram 
divulgadas por seu presidente, 
acadêmico e trovador Dr. José 
Valdez de Castro Moura.

PoeMaS - Os trabalhos 
premiados no 8º Festipoema – 
Festival de Poemas- categoria 
Adulto: 1º lugar -  ‘Poema Labor’, 
de Geraldo Trombin; 2º - A 
presença da Ausência, de Jackline 
dos Santos Bezerra; 3º - ‘Vidas 
Secas’, de Maynara Maira, foram 
interpretados  por: Wesley Silva, 
Ivan Oliveira, Bruno Soares  e 
Lucas Moura.  

MeSa - Participaram 
da mesa dos trabalhos: 
presidente da APL – 
Alberto Santiago; Rebeca 
Guaragna - representante do 
Departamento de Cultura; 
Sérgio Roberto Mota – 
palestrante; Vera Tatiana 
dos Reis Monteiro Gomes 
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Ilustração

Benção dos animais

Vale News de 
casa nova

O portal Vale News inaugura 
sua nova sede na noite desta terça-
feira (30). Além da comemoração, 
haverá o lançamento do Guia Em-
presarial produzido pela equipe. 

Oportunidade 
de emprego

A loja de roupas Flor de Lótus, 
do Shopping Pátio Pinda, está con-
tratando vendedora.

Pessoas interessadas podem 
enviar currículo para o e-mail flor-
delotuspatiopinda@gmail.com ou 
deixar pessoalmente na loja.

PM fecha casa de prostituição com menores

Dia das Crianças no Shopping Pátio Pinda

Promoção
O site GlicOnLine está reali-

zando uma promoção cultural  
destinada a pais e cuidadores 
de crianças com diabetes tipo 1, 
com idade até 14 anos, usuários 
do sistema Android.

O prêmio final consiste em 
100 licenças permanentes do 
App GlicOnline aos participan-
tes que responderem de forma 
mais criativa a pergunta: “Como 
é, para sua família, conviver 
com o diabetes?”.

Responda a pergunta no link: 
http://gliconline.wordpress.
com/concurso/.

Em comemoração ao Dias das 
Crianças, celebrado no dia 12 de 
outubro, o Shopping Pátio Pinda 
traz uma programação especial. 
Entre quarta e sexta-feira, brin-
quedos, pula-pula e escorregador 
estarão disponíveis para a criança-
da. De 9 a 12 de outubro, os peque-
nos poderão participar de oficinas 
de cupcakes entre 14 e 20 horas. 
Nos dias 1º e 2 de novembro, ha-
verá labirinto de laser, boliche e 
bichinhos elétricos. Os preços esta-
rão disponíveis no local ou no site 
do shopping.

Na noite do último sábado (27), 
a Polícia Militar fechou uma casa 
de prostituição na rua Padre Orlan-
do Siqueira do Amaral, na Vila São 
Benedito, em Moreira César.

Policiais da Força Tática, du-
rante a Ação Força Comunitá-
ria Bares, chegaram ao local e 
encontraram quatro garotas, 
sendo três adolesecentes e uma 

maior de idade, no interior da 
residência. Segundo informações, 
a casa era alugada e, no local, tam-
bém havia um senhor que manti-
nha contato com as garotas.

Os detidos e as menores, acom-
panhadas dos responsáveis, foram 
conduzidos ao 1° Distrito Policial 
e permanecem à disposição da 
Justiça.

Polícia

Donos de animais 
de estimação podem 
levar seus bichinhos 
até o Santuário Na-
cional de Aparecida, 
na sábado (4) –  Dia 
de  São Francisco de 
Assis, santo protetor 
dos animais e padro-
eiro da ecologia.

A partir das 16 
horas, acontecerá a  
celebração de Bên-
ção dos Animais, na 
Tribuna Papa Bento 
XVI. A cerimônia é 
parte da programa-
ção da Festa da Pa-
droeira 2014 e ocor-
re pelo segundo ano 
consecutivo.

De acordo com o 
santuário, qualquer 
espécie de animal 
poderá participar da 
bênção, desde que 

seja domesticado. Como a intenção é que 
este momento seja aprimorado a cada ano, 
o Santuário Nacional pretende investir na 
melhor infraestrutura para acolhida dos ani-
mais.

Formulário - Para melhor acolhimento 
do dono e do animal, solicita-se o preenchi-
mento de um formulário, disponível no en-
dereço http://www.a12.com/bencaodosani-
mais.

Importante: Se o animal não está habitu-
ado com outros animais e público, solicita-
se colocação de guias e focinheiras..

PlenÁria Solene da acadeMia de letraS

De acordo com dados do Inca – Instituto Nacio-
nal de Câncer José Alencar Gomes da Silva, 

 o câncer de mama é o segundo tipo mais 
frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres, 
respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. 

No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama 
continuam elevadas, muito provavelmente porque a do-
ença ainda é diagnosticada em estágios avançados. Na po-
pulação mundial, a sobrevida média após cinco anos é de 
61%.

 Segundo a OMS -  Organização Mundial da Saúde, nas 
décadas de 60 e 70 registrou-se um aumento de 10 vezes 
nas taxas de incidência ajustadas por idade nos Registros 
de Câncer de Base Populacional de diversos continentes. 

No ano de 2014, a estimativa nacional de novos casos 
é de 57.120.

A maior parte da população atingida ainda é feminina. 
Entretanto, o câncer de mama também pode manifestar 
no sexo masculino, sendo uma doença pouco conhecida 
para o sexo. Em 2011, o número de mortes pelo câncer de 
mama no Brasil foi de 13.345, sendo 120 homens e 13.225 
mulheres.

Como a maioria das doenças, o tratamento do câncer, 
de uma forma geral, é bem sucedido com o diagnóstico 
precoce e, por isso, existem tantas campanhas de cons-
cientização a fim de despertar as pessoas para a impor-
tância dos exames preventivos. No caso da mulher, isso 
é ainda mais forte quando se trata do papanicolaou e da 
mamografia.

Como uma forma de reforçar essa conscientização e 
alertar o público feminino, anualmente, o município, as-
sim como muitas outras localidades, realiza a campanha 
“Outubro Rosa” – um movimento popular internacional. 

Sabe-se que, na realidade, esse é um tema que deve 
ter importância durante todo o ano. No entanto, outubro  
se tornou representativo para a causa, pois nos Estados 
Unidos era o mês escolhido para ações isoladas de com-
bate à doença em vários estados e, posteriormente, com a 
aprovação do Congresso Americano,  passou a ser o mês 
nacional (americano) de prevenção do câncer de mama.

No Brasil, a  primeira iniciativa foi a iluminação em 
rosa do monumento Mausoléu do Soldado Constituciona-
lista (Obelisco do Ibirapuera), situado na capital, no dia 2 
de outubro de 2002.   

Este ano, Pindamonhangaba novamente promoverá a 
campanha, cuja programação contará com diversas ações, 
realizadas pelo CMDM - Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher, com apoio da Funvic - Fapi, Colégio Tableau, 
Spani, CCI Vila Rica, e Prefeitura. 

Essa é uma causa a ser defendida por toda a popula-
ção. Geralmente, só damos importância às questões quan-
do manifestam em nossa família ou em nossas próprias 
vidas. Vamos mudar essa atitude, e não esperar que isso 
aconteça para despertar para a prevenção da vida – nosso 
mais valioso bem.

Outubro (365 dias) Rosa

– palestrante; Déa D’Alessandro – 
acadêmica; Ana Maria Guimarães – 
atriz e cineasta.

a aPl agradece Pela 
nova Sede - Em nome de 
todos os acadêmicos agradecemos à 
administração municipal por fazermos 
parte dos novos e ilustres ocupantes do 
Palacete Tiradentes, no histórico Largo 
São José (Praça Barão do Rio Branco), 
solenidade ocorrida no último dia 25.  

APL agora com vizinhança 
cultural e histórica  

MúSica - As apresentações 
musicais da noite ficaram por conta dos 
músicos, Ana Luiza e Lucas Guedes. 
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cidade
Caminhada dos idosos marca 
atividades comemorativas

Ações do ‘Outubro Rosa’ 
terão início na quinta-feira

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

A paróquia Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso, 
de Pindamonhangaba, 
vai celebrar, entre 1º e 8 
de outubro,  a Semana 
Nacional da Vida. O lema 
deste ano é “Vida e Mis-
são: Lançar as redes em 
águas mais profundas”. A 
pastoral familiar convida 
a população para partici-
par das atividades.

A abertura será às 19 
horas, com a missa presi-
dida pelo padre Euzébio, 
da Comunidade Canção 
Nova. Haverá benção es-
pecial às crianças. No dia 
5, às 18 horas, a missa vai 
ser presidida pelo padre 
Rafael Querubim e   ha-
verá benção especial aos 
idosos.

No dia 8 de outubro 
é comemorado o Dia do 
Nascituro e a missa está 
marcada para as 19 horas, 
celebração por conta do 
padre Mário Marcelo Co-
elho, professor doutor em 
Teologia Moral e Bioética.

O encerramento da Se-
mana Nacional da Vida 
acontecerá no dia 12 com 
o passeio ciclístico: 1º Pe-
dal da Pastoral Familiar 
do Santuário Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso, 
com a participação do Cô-
nego Luiz Carlos de Sou-
za. A concentração será na 
praça Padre João de Faria 
Fialho, Largo do Quartel, 
às 9 horas. Pede-se a do-
ação de 1 kg de alimento.

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

O Conselho Municipal 
do Idoso está promovendo 
várias atividades comemo-
rativas em relação à Sema-
na do Idoso. Na manhã de 
sábado (27), uma cami-
nhada com os residentes 
dos lares, participantes de 
centros de convivência, 
familiares, amigos e mem-
bros do conselho fez parte 
das ações, iniciadas no úl-
timo dia 19.

A Semana do Idoso 
foi constituída pela Lei 
Municipal 5.463, de 23 
de outubro de 2012. A 
caminhada serviu tam-
bém para fazer com que 
as pessoas respeitem os 

idosos e possam defender 
os direitos destas pesso-
as que tanto contribuem 
com a sociedade, seja 
com suas experiências ou 
com  ensinamentos.

Na tarde de segun-
da-feira (29), o Lar Irmã 
Terezinha promoveu um 
baile de máscaras. O lar 
São Vicente de Paulo pro-
moverá nesta terça-feira 
(30) a ‘Festa dos anos 60’. 
Na quarta-feira (1º/10), 
em comemoração ao Dia 
do Idoso, haverá um al-
moço de confraterniza-
ção. Na quinta-feira (2) e 
sexta-feira (3), haverá o 
“Trem do Forro”, a partir 
das 14 horas. Nos dias 8 e 
9 teremos o City Tour.Idosos inauguraram sua semana com caminhada no dia último dia 19

Pinda 
celebra 
Semana 
Nacional 
da Vida

Os cidadãos interessados em obter 
o benefício da isenção do IPTU em 
2015 devem procurar a Prefeitura até 
o dia 31 de outubro para protocolar o 
requerimento.

Este benefício é concedido por meio 
da Lei 4.732, de 2005, para o muní-
cipe que possua somente um único 
imóvel e resida neste, sejam aposenta-
dos ou pensionistas, tenha  renda não 
superior a 13 UFMP ́s, o que equivale 
a R$ 919,88, ex-combatentes; pessoas 
com deficiência, entre outros.

Para solicitar a isenção é necessá-
rio comparecer ao Setor de Protocolo 
da Prefeitura ou na Subprefeitura e 
apresentar os seguintes documentos: 
carnê de IPTU de 2014 ou certidão 
de isenção deste ano, RG e CPF ou 
Certidão de Nascimento de todos os 
moradores na residência; certidão de 
casamento ou óbito (se for o caso); 
comprovante de residência; compro-
vante de renda atualizado do INSS do 
requerente (extrato bancário não será 
aceito); comprovante de renda dos 
demais moradores e documento do 
imóvel do requerente. É obrigatória a 
apresentação da cópia e do original.

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

O mês de outubro será destinado à 
prevenção da saúde das mulheres e Pin-
damonhangaba irá iniciar as atividades 
a partir desta quinta-feira (2). As ações 
serão promovidas por meio do CMDM 
- Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher, com apoio da Funvic - Fapi, 
Colégio Tableau, Spani, CCI Vila Rica, e 
Prefeitura.

O objetivo deste trabalho é fazer com 

que as mulheres se conscientizem sobre 
a prevenção ao câncer de mama e do colo 
do útero. Os organizadores prepararam 
uma série de atividades até o dia 31. To-
das as unidades de saúde  promoverão 
diversos trabalhos e as mulheres serão 
convidadas.

No dia 25 de outubro está programada 
uma grande mobilização de conscientiza-
ção,  a ‘Caminhada Rosa’. A concentração 
será na praça Monsenhor Marcondes, a 
partir das 9 horas. 

Vários eventos compõem a programação, que vai até o dia 31

Profissionais de saúde participam de treinamento
MARCOS VINÍCIO CUBA

* * * 
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba investe em 
treinamentos para que a 
população possa contar 
com profissionais qua-
lificados. Enfermeiros e 
auxiliares de enfermagem 
participaram de um trei-
namento referente ao tes-
te do pezinho. A capacita-
ção ocorreu no auditório 
da Prefeitura durante a 
segunda-feira (29).

A Secretaria de Saúde 
e Assistência Social de 
Pindamonhangaba rea-
liza uma campanha de 
mobilização e conscien-
tização sobre este teste, Enfermeiro Thiago Rosário, da Apae de São Paulo, proferiu palestra

Termina dia 
31 de outubro 
o prazo para 
isenção do 
IPTU de 2015

Secretaria 
de Esportes 
faz reunião 
sobre 
interbairros

A Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer da Prefeitura 
de Pindamonhangaba irá pro-
mover os jogos interbairros 
a partir de novembro e fará, 
nesta quarta-feira (3), uma 
reunião com os presidentes e 
líderes de bairro. O encontro 
está marcado para as 19 horas 
e será no auditório da Prefei-
tura.

De acordo com o secretário 
da pasta o prazo das inscri-
ções foi prorrogado até o dia 
10 de outubro, a pedido de 
representantes de bairros. Os 
interessados em participar das 
competições deverão procurar 
os presidentes de bairro. As 
modalidades oferecidas são 
futsal, voleibol, tênis de mesa, 
damas, dominó, xadrez, truco, 
atletismo e streetball.

que deve ser feito nos 
primeiros cinco dias de 
vida do bebê. É ideal seja 
feito entre o 3º e 5 º dia 
de vida. Com ele, é pos-
sível diagnosticar várias 
doenças.

O treinamento foi re-
passado pelo enfermeiro 
Thiago Santos Rosário, 
da Apae São Paulo, enti-
dade esta que faz o teste 
desde 1976. O profissio-
nal falou sobre coleta, 
re-coleta, re-convocados 
e doenças que podem 
ser diagnosticadas, tais 
como: fenilcetonúria, hi-
potireoidismo congênito 
e anemia falciforme, en-
tre outras.

Divulgação

Divulgação
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Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

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

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

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

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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

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

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

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

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

Vereador Fel ipe César - FC

Vereador Cal e o subpreFe ito Mané ConVersaM CoM Moradores da 
traVessa das palMeiras,  no destaque

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

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

O vereador Felipe Cé-
sar – FC (PMDB) reitera 
solicitação ao Governador 
Geraldo Alckmin, pedindo a 
instalação de um Poupatem-
po para o trabalhador rural, 
nos moldes das cidades de 
Itapetininga e Avaré, com os 
mesmos serviços oferecidos 
pelo programa, de modo a 
facilitar o atendimento para 
o “homem do campo”. Em 
sua justificativa, o vereador 
alega que o trabalhador rural 
não pode deixar seus afazeres 
por muito tempo, e um aten-
dimento direto e diferencia-
do a ele, facilitará em muito 
para que possa regularizar 
sua documentação. “Tudo 
que uma casa de agricultura 
faz, esse Poupatempo Rural 
também faz, de uma forma 
ainda mais eficaz. O produtor 

Felipe César – FC reitera 
instalação de um Poupatempo 
para o Produtor Rural

terá acesso a mais de 
50 tipos de serviços 
oferecidos, como 
a emissão de Guia 
de Trânsito Animal 
Eletrônica (e-GTA), 
adesão aos progra-
mas da Secretaria de 
Agricultura, linhas 
de crédito, finan-
ciamento e seguro 
rural do Feap, entre 
outros”, explica o 
vereador Felipe Cé-
sar – FC.

Faculdade
Pública Federal
O vereador Feli-

pe César - FC insiste 
junto ao Governo 

Federal, através do Ministé-
rio da Educação, a instalação 
de uma faculdade pública fe-
deral em Pindamonhangaba, 
com cursos em diversas áreas 
para beneficiar a juventude 
da região metropolitana do 
Vale do Paraíba.

Segundo o vereador Feli-
pe César - FC, esta iniciativa 
se faz necessária para dar 
condições aos jovens, so-
bretudo os mais carentes, 
de ter acesso à formação 
superior de forma gratuita. 
A necessidade desta região 
é de uma faculdade pública 
federal, que ofereça cursos 
como medicina, engenharia, 
arquitetura, matemática, 
química e física, visando 
atender a demanda de es-
tudantes que não tem con-
dições de pagar um ensino 
superior de qualidade.
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Através do requerimen-
to aprovado em plenário, 
o vereador Professor Eric 
(PR) solicitou que fosse es-
tudada as possibilidades de 
isentar os veículos de grande 
porte (caminhões, carretas e 
ônibus) da taxa de pedágio 
que é cobrada na praça de 
Moreira César, na Rodovia 
Presidente Dutra. “É mui-
to importante conquistar 
esse beneficio, pois todos 
serão favorecidos, tanto os 
proprietários dos veículos 
que terão uma 
economia con-
siderável com 
relação ao va-
lor pago totali-
zado no final do 
mês”. O vere-
ador Professor 
Eric também 
lembra que no 
caso da popu-
lação, devemos 
considerar que 
muitos veícu-
los de grande 
porte que são 
do nosso mu-
nicípio e por 
ter que pagar pedágio, tran-
sitam nas estradas e ruas que 
cortam a cidade provocando 
congestionamento no nosso 
transito.

Instalações elétricas da 
praça do Feital
Demonstrando preocu-

pação com a segurança dos 
munícipes, o vereador Pro-

Professor Eric pede isenção de 
pedágio na Via Dutra para veículos 
pesados de Pindamonhangaba

fessor Eric reforçou, através 
do requerimento verbal na 
sessão do dia 22 de setembro, 
a importância de se restaurar 
as instalações elétricas na 
praça do bairro do Feital, 
pois desde que o poste que 
alimentava a iluminação caiu 
o local permanece escuro. “É 
extremamente importante 
tentarmos manter a praça em 
condições de ser frequentada 
pelos munícipes. A praça é 
um local de descontração, 
onde uns vão para conversar 

e outros para levar os filhos 
para brincar. E, do jeito que 
a praça se encontra, nada 
disso é possível, pois no 
período noturno o local fica 
escuro dando a impressão de 
abandono. Acredito que, em 
breve, esse problema será 
solucionado”. concluiu o 
vereador Professor Eric.

O vereador Carlos Eduar-
do de Moura – Magrão (PPS) 
protocolou na última sessão 
ordinária, o requerimento 
nº 1.928/2014, requerendo 
ao Governo de São Paulo, 
estudos para implantação do 
“Restaurante Bom Prato” em 
Pindamonhangaba.

A finalidade é atender a 
população de baixa renda, 
idosos e pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. 
Segundo informações, o pro-
grama garante o fornecimento 
de alimentação balanceada, ao 
preço de R$ 1,00 (almoço) e 
R$ 0,50 (café da manhã).

O objetivo é oferecer às 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade social, refeições 

O vereador Janio  Ardito 
Lerario (PSDB) está con-
tente por ter mais um pedido 
seu concretizado pela atual 
Administração de Pindamo-
nhangaba. Na última quarta-
feira, dia 17, a Prefeitura 
inaugurou dois salões para 
prática esportiva no Centro 
Esportivo João do Pulo. 

O primeiro espaço inau-
gurado foi o Salão de Artes 
Marciais, cuja denominação 
- “Milton Monteiro” - foi feita 
através de um projeto do vere-
ador Janio Lerario. Este salão 
vai abrigar os treinamentos de 
lutas como capoeira, judô e 
tem a participação de muitos 
alunos de diversas idades. 

O vereador José Carlos 
Gomes - Cal (PTB) esteve 
reunido com os moradores 
da Travessa das Palmeiras, 
da Vila São Benedito, jun-
tamente com o subprefeito 
Mané e a Engenheira Rose, 
para discutirem sobre as 
melhorias para aquele local, 
onde moram muitas famílias 
que necessitam de galerias, 
alteração na rede de esgoto, 
asfaltamento em um trecho, 
calçamento com bloquete em 
outro, e também o apoio da 
Administração Municipal na 
legalização dos documentos 
daquele loteamento, entre 
outros.

Cal disse que a reunião foi 
muito proveitosa, pois já ficou 
acertado com o subprefeito 
Mané e a Engª.Rose, que junto 
com o Secretário de Obras 
“Pexão”, vai em breve, man-
dar fazer a topografia do local 

Janio Lerario participa 
de inauguração de salões 
no CE João do Pulo

EvEnto dE inauguração rEuniu a comunidadE;
novos salõEs dE artEs marciais E dE ginástica 

irão bEnEficiar a população dE pindamonhangaba

E a segunda inauguração 
foi o Salão de Ginástica 
também denominado pelo 
vereador Janio Lerario com 
o nome do “José  Roberto de 
Vasconcelos”. Na solenidade 
de inauguração dos dois sa-
lões compareceram ao Centro 
Esportivo João do Pulo, um 
grande número de pessoas 
para prestigiar o evento. 

O vereador Janio Lerario 
enfatizou que “valeu a pena 
esperar por mais este gran-
de investimento feito pela 
Administração municipal, 
pois investir no esporte 
e nas práticas esportivas 
é investir em saúde para 
todos”finalizou.

Vereador Janio 
lerario esteVe 
presentes à 
inauguração 
dos noVos 
espaços 
esportiVos

do Ce João

do pulo

Cal tem reunião com moradores 
da Travessa das Palmeiras e 
subprefeitura de Moreira César

para a realização das obras de 
melhorias. 

Outras obras
O vereador Cal também 

cobrou o calçamento da 
travessa Antônio Teixeira, o 
asfaltamento dos finais das 
ruas Gregório R. de Souza e 
Antunes F. Bastos, na Vila São 
Benedito.

Outra cobrança feita pelo 
vereador em nome dos mora-
dores, e que já vai ser realizada 
é a troca da tubulação de esgoto 
da rua Alexandre de Moraes, 
também na Vila São Benedito.

Segurança
O vereador Cal solicita ao 

Prefeito e ao Comandante da 
Polícia Militar, que aumente o 
efetivo da polícia no Distrito 
de Moreira César, através da 
Atividade Delegada, pois a 
região está sofrendo ondas 
de assalto, apavorando os 
comerciantes e os moradores.

Magrão pede implantação 
do “Restaurante Bom Prato” 
em Pindamonhangaba

“vErEador diz quE a finalidadE é atEndEr a 
população dE baixa rEnda, idosos E pEssoas Em 

situação dE vulnErabilidadE social”

balanceadas, de alto valor 
energético e de qualidade, 
além de Internet gratuita 
pelo Programa “Acessa SP” 
e cursos de qualificação pro-
fissional pelo Programa “Via 
Rápida para Emprego”. 

“É o maior programa social 
de alimentação popular do 
Brasil. E, a  instalação de uma 
unidade na cidade, vai ajudar 
estas pessoas de baixa renda 
a terem uma refeição digna e 
saudável”, disse o vereador 
Magrão. Como o programa 
tem um cronograma a ser 
seguido, o vereador Magrão 
buscará apoio político do 
governo estadual e municipal 
para implantar este projeto em 
Pindamonhangaba.

Vereador Magrão 
(destaque) reForçou o 

pedido ao goVerno de são 
paulo para iMplantação do 
“restaurante boM prato”, 

eM pindaMonhangaba
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Vereador 
toninho

da FarMáCia

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) sempre atento 
aos reclames da população, solicita algumas melhorias 
para a comunidade do bairro do Bosque.

Toninho da Farmácia 
solicita melhorias para o 
bairro do Bosque

* Troca de todas as 
luminárias da Praça 
Dona Emília

* Reforma e pintura 
dos brinquedos do par-
que infantil

* Reforma total da 
Quadra esportiva lo-
calizada na rua Maria 
Benedita Matsuoka

* Melhorias na pa-
vimentação asfáltica 
da rua Maria Benedita 
Matsuoka

Vereador proFessor eriC

AssessoriA de ComuniCAção/CVP
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O SOS – Serviço de Obras 
Sociais – oferece cursos na 
área de estética à população 
local,  com certificado no fi-
nal e aulas com apostilas.
Confira os cursos e a 

programação:
Curso de Depilação 

– Aprenda diversas técni-
cas e torne-se uma profis-
sional do ramo. Duração 
de 3 meses, às terças-fei-
ras das 18h30 às 21h30.

Curso de Massagem 
Modeladora, Redutora 
e Relaxante – Aprenda 
a reduzir medidas. Dura-
ção de 2 meses. Todas as 
quintas-feiras das 18h30 
às 21h30.

Curso de Manicure, 

Pedicure e Unhas Artís-
ticas – Aprenda uma profis-
são usando sua criatividade. 
Duração de 3 meses. Todas 
as segundas e quartas-feiras 
das 16h30 às 19h30 e das 
19h30 às 22h30.

Curso de Maquia-
gem – Auto maquiagem, 
maquiagem para o dia a 
dia, para noivas e festas. 
Duração de 3 meses. Todas 
as quintas-feiras das 18  às 
21 horas. 

Os cursos já estão com as 
inscrições abertas e devem 
ser feitas na unidade do 
SOS, situada na rua Dr. Fre-
derico Machado, 207, São 
Benedito. Mais informações 
pelo telefone 3642-2787.

Dow, uma indústria 
química, recebe inscrições 
para o Programa de Es-
tágio 2015 até sexta-feira 
(3). Os pré-requisitos para 
participar são: conheci-
mento avançado na lín-
gua inglesa, e formação 
(entre dezembro de 2015 
e dezembro de 2017) para 
os cursos de Administra-
ção, Ciências Contábeis, 
Comércio Exterior, Co-
municação, Economia, 

Engenharias (Ambiental, 
Elétrica, Materiais, Mecâ-
nica, Produção e Quími-
ca), Marketing, Química, 
Relações Internacionais, 
Sistemas de Informação 
ou cursos correlatos. Para 
se inscrever, acessar www.
dowbrasil.com/carreiras.

Os selecionados come-
çam a trabalhar em janeiro 
de 2015, quando passarão 
por um programa de apri-
moramento de carreira, 

com duração de seis meses, 
que inclui treinamentos e 
imersão na cultura e na es-
tratégia da Dow; interação 
com a liderança da empre-
sa, workshops para desen-
volvimento comportamen-
tal; desenvolvimento de um 
projeto estratégico desig-
nado pela área; coach indi-
vidual e visita às principais 
plantas de manufatura.

As vagas para estágio 
destinam-se às unidades 

da Dow em São Paulo, 
Guarujá, Jacareí, Jun-
diaí, Pindamonhangaba 
e Franco da Rocha (todos 
no Estado de São Paulo) 
e Aratu (Bahia). O paco-
te de remuneração inclui 
salário competitivo, além 
de outros benefícios como 
assistência médica e odon-
tológica, auxílio transpor-
te, alimentação, seguro de 
vida, bolsa de final de ano, 
bolsa-auxílio e academia.

Empresas que atuam 
no comércio virtual de-
vem fechar o ano de 2014 
com mais de 130 milhões 
de pedidos, atingindo um 
faturamento de R$ 39 
bilhões. A estimativa faz 
parte da pesquisa “Mapa 
do E-commerce no Bra-
sil”, elaborada pela Con-
version, empresa especia-
lizada em vendas online, 
que analisou mais de 100 
milhões de visitas em lojas 
virtuais no país.

Para garantir que os 
empresários de Pinda e 
região também aprovei-
tem as oportunidades ofe-
recidas pela Rede Mundial 
de Computadores, o escri-
tório regional do Sebrae 
em Guaratinguetá, com 
o apoio da Etec - Escola 
Técnica de Guaratingue-

tá, realiza, na quarta-feira 
(1º/9),  a oficina “Como 
criar sua loja virtual”.

A capacitação faz par-
te do programa “Internet 
na Medida” e tem o obje-
tivo de ensinar os partici-
pantes como desenvolver 
uma página comercial na 
internet para a venda de 
produtos, além de orien-
tar sobre as melhores es-
tratégias para inserir a 
empresa na rede de com-
putadores, de acordo com 
o público-alvo do negócio.

 “Nosso objetivo é mos-
trar aos empreendedores 
como a internet pode ser 
uma ferramenta funda-
mental para o sucesso do 
negócio e como ele pode 
usá-la para estreitar as 
relações com os clientes”, 
explicou Edgard Rodri-

Os motoristas de 
Pindamonhangaba de-
vem ficar atentos. Pro-
prietários de veículos 
com placas de final 7 e 
caminhões com finais 1 
e 2 têm até hoje, 30 de 
setembro, para realizar 
o licenciamento obriga-
tório do exercício 2014. 
O serviço pode ser feito 
diretamente nos postos 
do Detran-SP e do Pou-
patempo. A partir de 1° 
de outubro, veículos que 
circularem sem o licen-
ciamento 2014 estarão 
em situação irregular. 

O serviço também 
pode ser realizado de 
forma eletrônica, mas o 
proprietário que deixou 
para regularizar o CRLV 
- Certificado de Regis-
tro e Licenciamento de 
Veículo na última hora, 
deve se atentar ao pra-
zo de até sete dias úteis 

para a entrega do docu-
mento pelos Correios. 

De acordo com o 
CTB - Código de Trânsi-
to Brasileiro, válido em 
todo o país, todos os veí-
culos devem ser licencia-
dos anualmente. O porte 
do CRLV é obrigatório. 

 Conduzir veículo com 
o licenciamento em atra-
so é infração gravíssima 
(artigo 230 do CTB): 
multa de R$ 191,54, in-
serção de sete pontos no 
prontuário do condutor, 
além de apreensão e re-
moção do veículo. 

Já conduzir sem por-
tar o documento, mes-
mo que o licenciamento 
esteja em dia, é infração 
leve (artigo 232 do CTB): 
multa de R$ 53,20, três 
pontos na carteira e re-
tenção do veículo até 
que o documento seja 
apresentado. 

AIANDRA ALVES MARIANO
***

A Novelis segue, até o 
dia 26 de outubro, com as 
inscrições para o processo 
seletivo de seu Programa 
de Estágio para as vagas 
em Pindamonhangaba. 

Ao todo, serão 53 opor-
tunidades nas unidades 
da empresa no Brasil. 
Podem se inscrever pes-
soas com mais de 18 anos 
e que estejam cursan-
do graduação nas áreas 
de Comunicação Visual, 
Desenho Industrial, De-
sign, Direito, Economia, 
Engenharias, Estatísti-
ca, Geografia, Geologia, 
Informática, Marketing, 

Pedagogia, Psicologia, Ci-
ências da Computação, 
Ciências Ambientais, Ci-
ências Biológicas, Ciên-
cias Contábeis, Comuni-
cação Social (Jornalismo, 
Publicidade, Propaganda 
e Relações Públicas), Ad-
ministração de Empresas, 
entre outros de Humanas 
ou Exatas.

É necessário que a con-
clusão aconteça até o mês 
de dezembro de 2015 ou 
até o mês de dezembro de 
2016. Os interessados ain-
da precisam ter inglês em 
nível avançado e conheci-
mentos no pacote Office.

O trabalho vai ser exe-
cutado em uma escala de 

segunda a sexta-feira em  
jornada de 6 horas ao dia. 

A empresa vai fazer o 
pagamento de bolsa-au-
xílio no valor compatí-
vel com o mercado, mais 
os benefícios que são 
de praxe como, vale-re-
feição ou alimentação, 
vale-transporte ou esta-
cionamento no local de 
trabalho, assistência mé-
dica e outros.  

O programa de estágio 
tem duração de até dois 
anos. Para mais informa-
ções sobre as vagas, os es-
tudantes devem acessar a 
página do Ciclo Novelis no 
facebook:  https://www.fa-
cebook.com/CicloNovelis. 

Novelis segue com inscrições para 
Programa de Estágios em 2015

Estudantes têm oportunidade de 
se inscrever para estágio na Dow

ProPriEtários têm até hojE 
Para licENciar vEículos

Empresários de Pinda podem participar de 
oficina para criação de loja virtual

Instituição oferece 
cursos profissionalizantes

gues, consultor de marke-
ting do Sebrae-SP.

A iniciativa é voltada 
para proprietários de mi-
cro e pequenas empresas e 
microempreendedores in-
dividuais, nas áreas de ser-
viços, comércio, indústria, 
turismo e agronegócio.

A inscrição custa R$ 

70 e as vagas são limita-
das. O evento será reali-
zado a partir das 9 horas, 
na Etec Professor Alfre-
do de Barros Santos (Al-
fredão), na rua Alfredo 
Giannico,   350, Pedregu-
lho, Guaratinguetá. Mais 
informações pelo telefone 
(12) 3132-6777.

D
ivu

lgação

Divulgação

Divulgação

Os interessados precisam ter inglês avançado e conhecimento no pacote Office

As inscrições custam R$ 70 e as vagas são limitadas
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CUltUra & lazer

Atrações culturais 
e gastronomia são 
sucesso em festival

Vera Nogueira, João Pedro Nogueira, Cristina e seu esposo 
Agostinho Nogueira e também o casal Paulo e Vera Lúcia 
Moreira conferem as delícias no Festival da Primavera

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

Muita comida boa, música 
de qualidade e atrações cultu-
rais marcaram o 11º Festival 
da Primavera. O evento, pro-
movido pelo Departamento 
de Turismo da Prefeitura, em 
parceria com o Núcleo Turís-
tico Ribeirão Grande, atraiu 
frequentadores assíduos e vi-
sitantes. As atividades foram 
desenvolvidas entre os dias 

O Palacete Tiradentes foi 
reaberto na última quinta-feira 
(25), inaugurando oficialmente 
os departamentos de Turismo 
e de Cultura da Prefeitura, da 
Academia Pindamonhangabense 
de Letras e da Corporação Mu-
sical Euterpe em uma noite que 
apresentou ao público presente 
números de dança, poesia, música 
e entretenimento.

Fechado desde 2009, quando 
deixou de ser sede da Câmara 
Municipal, o prédio foi reaberto 
para o funcionamento destas ins-
tituições e cada instituição ins-
talada no prédio apresentou sua 
sede. Entre as apresentações de 
cada local, foram feitas exibições 

Professora e alunos da Etec participam pela 1ª vez do evento

26 e 28 de setembro. Cerca de 
10 mil pessoas aproveitaram 
o festival e elogiaram as atra-
ções.

No dia da abertura o público 
compareceu, mesmo com chuva, 
para saborear os pratos e confe-
rir as apresentações musicais. 
Os organizadores agradecem o 
comprometimento de todos os 
estabelecimentos que tornaram 
possível a realização de mais 
uma edição do evento.

Uma das novidades deste 
ano no festival foi a participação 
dos alunos do curso técnico em 
cozinha da Etec João Gomes de 
Araújo. A professora Ana Lúcia 
da Cunha considera a experi-
ência muito válida, pois, é uma 
oportunidade de aprendizado 
grande.

A edição também concedeu 
espaço ao Fundo Social de Soli-
dariedade, que levou a “Vitrine 
Social”. Quem passou por esta 

barraca pôde adquirir produtos 
artesanais e contribuir com os 
trabalhos realizados pelas en-
tidades assistenciais e projetos 
sociais.

Cristina Coutinho, professo-
ra de técnicas artesanais do IA3, 
marcou presença no festival e 
agradeceu a oportunidade dada 
às instituições e elogiou a inicia-
tiva.

Nilceia Fernandes Nogueira 
Vieira, proprietária do Pesque 

Truta e presidente da Associa-
ção de Moradores do Ribeirão 
Grande, agradeceu a adminis-
tração municipal pelo apoio em 
mais uma edição do festival, os 
membros dos núcleos turísticos 
e os visitantes.

O prefeito de Pindamonhan-
gaba enfatiza que a Prefeitu-
ra apoia iniciativas como esta 
porque valorizam a cultura da 
região, divulga a gastronomia 
local e o turismo do município.

Dança indiana mostrou cultura da comunidade Nova Gokula

Palacete Tiradentes é reaberto e será 
espaço de valorização da cultura da cidade

artísticas em teatro, poesia, dança 
e música. 

Para o prefeito de Pinda-
monhangaba, a reabertura do 
Palacete Tiradentes resgata as 
histórias do local, valorizando a 
cultura extremamente diversifica-
da da cidade. “Pindamonhangaba 
é uma cidade que participação 
ativa na história do país, por isso 
preservar os prédios antigos da 
cidade significa resgatar nosso 
passado valorizando os pindamo-
nhangabenses e suas famílias”, 
disse o prefeito.

O Palacete Tiradentes fica 
localizado na Praça Barão do Rio 
Branco, 22, centro, ao lado da 
igreja São José. 

O prédio
Foi construído em 1862 por 

Francisco Antônio Pereira de 
Carvalho, conhecido como Chi-
quinho do Gregório. A fachada é 
semelhante aos grandes casarões 
dos tempos do café. Possui pare-
des externas de taipa de pilão e as 
internas de pau-a-pique.

No início, abrigou a câmara na 
parte superior e quartel da polícia 
com cadeia na parte inferior, 
como em todas as cidades daquela 
época. Em 1928, foi doado à con-
gregação, que criou o Externato 
São José, escola que funcionou no 
local até 1976. O prédio voltou a 
funcionar como câmara munici-
pal até 2009.

O público 
prestigiou a 

reabertura 
do Palacete 
Tiradentes

A bailarina Bruna Kobbaz, do Ballet Júlia Pyles, 
mostrou toda a sua graça

A Euterpe mostrou seu trabalho em sua nova sede

Divulgação

Divulgação Divulgação

Divulgação

Divulgação Divulgação
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‘Nosso Bairro’ promove integração entre moradores
Em sua sexta edição na atual 

administração, o projeto Nosso 
Bairro chegou ao final, neste do-
mingo (28), no Vale das Acácias, 
com a participação de mais de 
mil alunos nas 29 oficinas de ar-
tesanato, esporte e lazer, para a 
comunidade do bairro e região. 

Durante toda a manhã, os 
alunos puderam expor seus 
trabalhos e mostrar à popula-
ção e convidados, o resultado 
das aulas. 

Na oficina de massoterapia, 
uma das novidades desta edi-
ção, o monitor Vijaya Marga, 
da Nova Gokula, se mostrou 
satisfeito com o resultado e o 
interesse dos alunos. Durante 
o curso, pôde ensinar automas-
sagem, introdução ao shiatsu e 
abhyanga (massagem indiana).  

Maria Helena Bento, moradora 

moradores aprendam novas técni-
cas, tenham momentos de lazer e 
adquiram conhecimentos. 

Após o término do projeto no 
bairro, o centro comunitário vai 
receber aulas de balé. O prefeito 
de Pindamonhangaba destacou 
o resultado do programa, que 
propicia  a socialização entre os 
moradores. “Isso sem falar, que 
muitas pessoas já podem desen-

Escola da Cruz Pequena 
garante novas acomodações

Nesta terça-feira (30), às 10 
horas, será inaugurada a esco-
la municipal “Maria Madureira 
Salgado”, conhecida como Dona 
Minica, no bairro Cruz Peque-
na, reunindo em um só local as 
crianças que até hoje estudavam 
em duas salas na igreja da Cruz 
Pequena e também em outra 
sala na Escola Estadual Gabriela 
Monteiro Athayde Marcondes.

A nova escola tem quatro 
salas de aula com 48 m2 cada, 
além de pátio coberto com palco, 
área de serviço e sanitários, sala 
multiuso, cozinha com dispensa, 
vestiário e banheiro para pessoas 
com deficiência, sala de profes-
sores, diretoria e secretaria, to-
talizando 750 m2, em um terreno 
de 2500 m2.

Para a secretária de Educa-
ção e Cultura, a entrega da esco-
la é muito importante, pois irá 
acomodar melhor os alunos que 
estão estudando em locais sepa-
rados. “É um patrimônio para 
as crianças e para a comunida-

Nova escola vai homenagear a professora dona Minica

de e, o principal, um patrimônio 
educacional, que é onde tudo 
começa”, salientou.

Segundo informações da 
Secretaria, a escola está locali-
zada em uma grande área, tem 

espaço para ampliações futu-
ras, caso exista a necessidade 
e lugar para as crianças desen-

volverem atividades extracurri-
culares. 

Na última semana, o prefei-
to de Pindamonhangaba esteve 
no local acompanhando o an-
damento final das obras. “A co-
munidade da região da Cruz Pe-
quena merece uma escola, com 
instalações adequadas, para um 
ensino e aprendizado de mais 
qualidade”, avaliou o prefeito.

Dedicação
A escola recebe o nome da 

Dona Minica, por meio de uma 
indicação do vereador Toninho 
da Farmácia.

Professora, Dona Minica, le-
cionou durante 32 anos em uma 
escola mista na Fazenda Santa 
Rita, no bairro do Maçaim.

Teve três filhas, também pro-
fessoras: Marinise Salgado Va-
lentim, Aparecida Estella Salga-
do de Aguiar e Izaura Madureira 
Salgado Rodrigues, a única filha 
ainda viva.

A homenageada faleceu em 
27 de outubro de 1985.

Um grande público prestigiou as apresentações no encerramento do Nosso Bairro

A presidente do bairro 
Fabiana Cristina Leite

que prestigiou a formatura, parti-
cipou de uma sessão de massagem 
e aprovou a iniciativa. “Foi muito 
relaxante e revigorante”, disse.

As alunas Cristiane Aparecida 

da Silva e Fátima Dias, participa-
ram das aulas de Patch Aplique e 
de EVA. Animadas com os resul-
tados, só lamentaram o encerra-
mento das aulas do projeto. “Es-
sas atividades são   interessantes 
e antidepressivas. Queremos que 
o projeto volte aqui no bairro”, 
afirmou Cristiane.

A oficina de capoeira, com 33 
alunos, apresentou a encenação 
“Puxada de Rede”, na qual os 
alunos mostraram a história da  
festa e da fartura de uma cidade  
após a chegada de uma rede pes-
ca. Atualmente, essa festa tam-
bém acontece na cidade de Santo 
Amaro da Purificação, na Bahia.

Para a presidente da Associa-
ção de Amigos do Vale das Acá-
cias, Fabiana Cristina Leite, as 
atividades do Nosso Bairro são 
uma oportunidade para que os 

volver o que aprenderam e, até 
mesmo, gerar uma renda”, des-
tacou o prefeito.

O projeto Nosso Bairro - rea-
lizado pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Governo, com 
organização do Departamento 
de Turismo - oferece diversas 
ações de saúde, beleza, lazer, 
atendimento social e serviços, 
gratuitamente. 

As amigas Cristiane e Fátima exibem seus trabalhos

No encerramento, alunos receberam certificado de conclusão

Divulgação

Divulgação
Divulgação

Divulgação
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RE-RATIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

 A Presidente da Casa do Projeto da Solidariedade as Pessoas Carentes, inscrita no CNPJ/MF 
sob n° 06.353.880/0001-66 no uso das atribuições que lhe confere o artigo 15° do Estatuto Social, 
convoca os senhores (as) associados (as) para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e 
Extraordinária realizada no dia 18 de abril de 2013, no prédio, sito a rua: José Prates da Fonseca 
239, Bairro Cidade Jardim  Pindamonhangaba- SP, às 12h00min em primeira convocação; em 
segunda convocação às 13h00min, e em terceira e última convocação às 14h00min,  para 
deliberarem sobre as seguintes Ordens do dia: 
Ordem do dia da Assembléia Geral Ordinária:
a) Conhecimento, aprovação ou rejeição do Relatório da Diretoria; 
b) Eleição dos membros da Diretoria; 
c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e 
d) Outros assuntos. 
Ordem do Dia em Assembléia Geral Extraordinária: 
a) Alteração de endereço da sede da Associação;
b) Alteração da redação do artigo 2º do Estatuto Social de “A sede será na rua Dr. Gregório Costa 
nº 151, Centro, na cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo”; para “A sede será na 
Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, nº 925, bairro Curuçá, 12.440-010, Distrito de Moreira César, 
Pindamonhangaba – SP”;
c) Suprimir a alínea “c” do artigo 13º do Estatuto Social e realinhar as demais;
d) Alteração da redação do artigo 14º do Estatuto Social de. ”A diretoria será composta dos seguintes 
cargos e diretores: a) Diretor Presidente, b) Diretor Vice Presidente, c) Diretor Primeiro Secretário, 
d) Diretor Segundo Secretário, e) Diretor Primeiro Tesoureiro, f) Diretor Segundo Tesoureiro” para 
“A diretoria será composta dos seguintes cargos e diretores: a) Diretor-Presidente; b) Diretor Vice 
Presidente; c) Diretor Tesoureiro”. 
e) Alteração da redação do artigo 15º alínea “d” de “Assinar com o Diretor Secretário a 
correspondência social”, para “Assinar com Diretor Vice Presidente a correspondência social”,  
f)  Supressão dos artigos17º e 18º do Estatuto Social e realinhamento dos demais;
g) Supressão da redação do artigo 19º alínea “f”, realinhado como artigo 17º;
h) Alteração da redação do artigo 25º do Estatuto Social alinhado para artigo 22º de “O conselho 
Fiscal tem atribuições e os poderes que são conferidos por Lei” para “Cabe ao Conselho Fiscal: 
a) Analisar e conceder ou não seu aval aos balanços patrimoniais, aos demonstrativos de 
resultados e aos relatórios fi nanceiros do período de gestão, apresentados pela Diretoria; b) 
Avaliar especifi camente a atividade do Tesoureiro; c) Fiscalizar de modo geral todo o trabalho da 
Associação que envolva fi nanças; d) Fazer reuniões periódicas para análise de documentos que 
envolva fi nanças.
i) Alteração da redação do artigo 39º do Estatuto Social, alinhado para artigo 36º de “Para as 
deliberações a que se referem os incisos II (destituir os administradores) e IV (alterar o estatuto) 
é exigido o voto concorde 2/3 (dois terços) dos presentes à assembléia especialmente convocada 
para esse fi m, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta 
dos associados, ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes” para “Para as 
deliberações a que se referem o artigo 25º (alterar o estatuto) e artigo 32º (extinção da associação) 
é exigido o voto concorde 2/3 (dois terços) dos presentes à assembleia especialmente convocada 
para esse fi m, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos 
associados, ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes.”;
j) Alteração da redação do artigo 42 do Estatuto Social alinhado para artigo 39º de “O presente 
estatuto votado em Assembléia Geral realizada em 1º (primeiro) de março de 2005, em sala do 
imóvel na Rua Dr. Gregório Costa nº 151, Centro, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
entrará em vigor imediatamente e será levado em registro ao Cartório”; para “O presente estatuto 
votado em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 10 de maio de 2013, em 
uma das dependências do prédio sito a Rua José Prates da Fonseca, 239, bairro Cidade Jardim, 
Pindamonhangaba - Estado de São Paulo, entrará em vigor imediatamente e será levado em 
registro ao Cartório”.
Pindamonhangaba, 23 de setembro de 2014.

MARIA APARECIDA DE SALES - DIRETORA PRESIDENTE

CONVOCAÇÃO
Convocação aos Nobres Conselheiros e a População interessada,para a 9ª Reunião Ordinária, dia 
30 de Setembro de 2014, as 18 hs no Prédio do CEM 1º andar.
 PAUTA:
1º-Composição da Diretoria do COMUS-Pinda
2º-Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2014.
                                                  José Fernandes - Presidente 
______________________________________________________________________________

 CONVOCAÇÃO
Convocação aos Nobres Conselheiros e a População interessada,para a Reunião Extraordinária, 
dia 02 de Outubro de 2014, as 18 hs no prédio do CEM 1º andar.
 PAUTA:
-Apreciação e aprovação do Plano de Ação Municipal do Combate a Dengue.
                                                 José Fernandes - Presidente 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Departamento de Administração ‐ Fiscalização de Posturas 

L I C E N Ç A   E S P E C I A L  -  FINADOS
Dia(s) 01 e 02 de Novembro 2014

Data da Entrada/Encerramento no PROTOCOLO: 20  à  27 de Outubro/14

Data da ENTREGA das Licenças : 30 e 31 de Outubro/2014

O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do 

Xerox do R.G., CPF e Comprovante de Endereço do Município de 
Pindamonhangaba.

*NÃO  HAVERÁ  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES!!! 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
      Departamento de Administração ‐ Fiscalização de Posturas 

L I C E N Ç A    E S P E C I A L
         FESTIVIDADES NATALINAS

Data da Entrada/Encerramento no Protocolo: 13  à   31 de Outubro de 2014

Data da Entrega das Licenças : 24  à   28 de Novembro/14

O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do 

Xerox do R.G., CPF e Comprovante de Endereço do Município de 

Pindamonhangaba.   Obs.: As vagas serão através de sorteio.

*NÃO  HAVERÁ  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES!!!

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 215/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca ao Sr. MARCIA CRISTINA DE ABREU, 
responsável pelo imóvel situado a RUA SENADOR DINO BUENO, bairro BOSQUE, inscrito no 
município sob a sigla NE11.13.16.045.000, para que efetue a retirada do tapume em frente ao 
imóvel no prazo de 02 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 71º da Lei 1.411 de 10/10/1974, o não cumprimento acarretará em multa de R$ 724,00 
prevista no artigo 77º da lei citada acima.

Rosana da Silva Monteiro - Diretora do Departamento de Administração

LICENÇA DA CETESB

SOURCETECH QUIMICA LTDA torna público que requereu na CETESB a renovação 
da Licença de Operação Nº 3003932, para fabricação de Produtos Farmoquimicos, à 
Rua SUIÇA, 3430, AGUA PRETA, PINDAMONHANGA - SP.

EDITAL Nº  002 / I  / 2014

                O Sr. Dr. VICENTE LOURENÇO L JUNIOR,
                Delegado  de  Polícia   Titular  do 1° Distrito  
                Policial  de  Pindamonhangaba, no uso e gozo 
               de suas atribuições legais etc... 

FAZ SABER AO PUBLICO EM GERAL QUE, usando de suas atribuições legais que lhe conferem 
o Art. 27, Inciso II do Decreto nº 44.448 de 24/11/99 e Resolução SSP-46 de 21/12/70, o EXMO. 
Sr. Dr. JOSÉ LUIS RAMOS CAVALCANTE, Digníssimo Delegado Seccional de Policia de Taubaté 
– SP, realizará no próximo dia 16 de outubro de 2014 as 10:00 hs, nesta na sede do 1° Distrito 
Policial de Pindamonhangaba, CORREIÇÃO ORDINÁRIA E PERIÓDICA, referente ao segundo 
semestre do corrente ano. Ficam, pois, convidados todos os funcionários sujeitos a fi scalização 
correicional e demais pessoas interessadas, as quais poderão apresentar queixas, reclamações, 
sugestões, atinentes ao serviço policial e/ou administrativos prestados por esta Repartição Policial. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido 
o presente Edital que será publicado e afi xado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e 
comarca de Pindamonhangaba aos 25 de Setembro de 2014. Eu, Zélia Maria dos Santos, Escrivã 
de Polícia que o digitei.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.

Dr. VICENTE L. L. JUNIOR -   Delegado de Polícia 

 

 

SECRETARIA  DE  ESTADO  DOS NEGÓCIOS  DA SEGURANÇA  PÚBLICA 
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO  DE  POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO  PAULO INTERIOR 
DEINTER 1 –  “DR. WALDY SIMONETTI” 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ 

DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
1º DISTRITO POLICIAL DE PINDAMONHANGABA - SP 

 

3 ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0005909-32.2012.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro 
de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma 
da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o)  réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Jose Carlos de Oliveira e Leila Cristina Borges Oliveira ajuizou(ram) 
ação de USUCAPIÃO, visando usucapir: “Terreno urbano com frente para a Rua Condessa de 
Vimieiro, nº 314- bairro do Cardoso, Município de Pindamonhangaba/SP, com início no ponto 
“1” situado do lado direito da Rua Condessa de Vimieiro de propriedade de Valdir Borges (sem 
registro em cartório), distante 140,20m do alinhamento da lateral direita, sentido cidade-bairro da 
Rua Anibal de Jesus Pinto Monteiro e 22,50m da lateral esquerda, sentido cidade-bairro da Rua 
Taubaté, do ponto “1” segue até o ponto “2” com rumo 07º30’00’’NE e ângulo interno de 90º00’00’’ 
medindo nessa extensão 7,50m confrontando com a Rua Condessa de Vimieiro; do ponto “2” 
defl ete à esquerda e segue até o ponto “3” com rumo de 82°30’00’’NW e ângulo interno 90º00’00’’ 
medindo nessa extensão 20,00m. confrontando com o prédio nº 310 da Rua Condessa de Vimieiro 
de propriedade de Dirce Borges e seu marido Benedito Donizeti Ramos (sem registro em cartório); 
do ponto “3” defl ete à esquerda e segue até o ponto “4”, com rumo 07º30’00’’SW e ângulo interno 
90º00’00’’ medindo nessa extensão 7,50m confrontando com o prédio nº 129 da Rua Taubaté de 
propriedade de Antonio Pedro de Lima; do ponto “4” defl ete à esquerda e segue até o ponto “1” 
incial de partida com rumo 82º30’00’’SE e ângulo interno de 90º00’00’’, medindo nessa extensão 
20,00 metros confrontando com o prédio nº 320 da Rua Condessa de Vimieiro de propriedade de 
Jose Borges (sem registro em cartório), encerrando o perímetro a área de 150,00mº. Neste terreno 
existe construído o prédio nº 314 da Rua Condessa de Vimieiro com área edifi cada de 82,20m² , 
alegando posse mansa e pacífi ca no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fl uir após o prazo de 30 
dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. 
Pindamonhangaba, 01 de agosto de 2014.

HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA
JUÍZ DE DIREITO

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA, ESTADO DE 
SÃO PAULO.
EDITAL DE CITAÇÃO DOS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS EXPEDIDO NOS 
AUTOS DE USUCAPIÃO PROC. Nº 0005025-08-2009.8.26.0445, MOVIDO POR JOÃO BOSCO 
DA ROSA E S/M MARIA SÍLVIA DE CARVALHO DA ROSA, COM O PRAZO 30 DIAS.
A DOUTORA CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª 
VARA CÍVEL DE PINDAMONHANGABA, ESTADO DE SÃO PAULO. NA FORMA DA LEI, ETC...
F A Z    S A B E R a todos quantos o presente virem ou conhecimento tiverem que perante este 
Juízo se processam os termos da ação de Usucapião n. 0005025-08.2009.8.26.0445, requerido por 
JOÃO BOSCO DA ROSA E S/M MARIA SILVIA DE CARVALHO DA ROSA, onde objetivam usucapir: 
“ UMA ÁREA  de terras situada neste município, no Bairro do Piracuama, medindo 3.506,00m² s, 
denominada CHÁCARA SABOR RURAL, com origem na Transcrição nº 2.445 do Livro 3-K do 
CRI Local, devidamente descrita no mapa e memorial descritivo que acompanharam a inicial. 
Alegam serem possuidores da área descrita na inicial há mais de 15 anos ininterruptos, de forma 
mansa e pacífi ca sem oposição de terceiros, em decorrência do Instrumento particular de cessão 
e transferência de promessa de venda  e compra fi rmado em caráter irrevogável e irretratável em 
26 de fevereiro de 1996 fi rmado com Dimas Pereira do Carmo e sua mulher Inês Pereira Lopes do 
Carmo. Juntaram  documentos que comprovam a posse e que seguem  encartados nos autos. E 
por terem preenchidos todos os requisitos legais, requerem o Usucapião da área objeto da presente 
Ação. Assim, pelo presente edital CITA os ausentes incertos e desconhecidos de JOÃO BOSCO DA 
ROSA e s/m MARIA SÍLVIA DE CARVALHO DA ROSA, para os termos da ação supra mencionada, 
fi cando cientes de que não sendo contestada a ação em quinze (15) dias, a fl uir da publicação 
deste edital, tornar-se-á por aceitos como verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 319 do 
CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, expedido o presente edital que será afi xado 
e publicado na forma da lei.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
JUÍZA DE DIREITO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

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

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2014 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 234/2014 de “Aquisição de medicamentos 
constantes na rename (relação nacional de medicamentos essenciais) para 
atenção básica, para atender as necessidades do Município”, foram elaboradas as 
Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 
09/09/2014:

ATA nº 140/2014 Empresa: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 CP 1.002.002.000292 ACIDO 
ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDOS 
Descrição completa: 
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG 
COMPRIMIDOS 

ACETILDOR/ 
SOBRAL 

0,0270 1.800.000 

11 CP 1.002.001.000297 CAPTOPRIL 25 MG 
COMPRIMIDO 
Descrição completa: 
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO 

HIPOTEN/ 
SANVAL

0,0290 10.000 

61 FR 1.002.002.000327 SULFAMETOXAZOL 
200MG/ML + TRIMETOPRIMA 40MG/ML 
SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 100ML + 
COPO OU SERINGA DOSADORA 
Descrição completa: 
SULFAMETOXAZOL 200MG/ML + 
TRIMETOPRIMA 40MG/ML SUSPENSÃO 
ORAL FRASCO COM 100ML + COPO OU 
SERINGA DOSADORA 

BACSULFAP
RIM/SOBRAL 

1,4900 2.500 

ATA nº 141/2014 Empresa: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

10 FR 1.002.002.000635 AZITROMICINA 
DIHIDRATADA 600MG PÓ PARA 
SUSPENSÃO ORAL FRASCO C/ 15ML + 
COPO OU SERINGA DOSADORA  
Descrição completa: 
AZITROMICINA DIHIDRATADA 600MG PÓ 
PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO C/ 15ML 
+ COPO OU SERINGA DOSADORA 

AZITROPHAR
/

PHARLAB

2,1500 11.000 

12 CA 1.002.002.000299 CEFALEXINA 500MG 
CAPSULA GELATINOSA OU COMPRIMIDO 
REVESTIDO
Descrição completa: 
CEFALEXINA 500MG CAPSULA 
GELATINOSA OU COMPRIMIDO 
REVESTIDO

CELLOFARM/ 
ASPEN
NORTIS 

0,1580 380.000 

14 FR 1.002.002.000822 CLORETO DE SODIO 
0,9MG/ML (0,9%) SOLUÇAO NASAL EM 
GOTAS FRASCO COM 30ML 
Descrição completa: 
CLORETO DE SODIO 0,9MG/ML (0,9%) 
SOLUÇAO NASAL EM GOTAS FRASCO COM 
30ML 

NASALFREE/ 
MEDQUIMICA 

0,5680 19.000 

15 TB 1.002.002.000301 DEXAMETASONA 1MG/G 
CREME BISNAGA COM 10G 
Descrição completa: 
DEXAMETASONA 1MG/G CREME BISNAGA 
COM 10G 

CORTITOP/ 
MULTILAB 

0,5830 44.000 

16 FR 1.002.002.000558 DEXCLORFENIRAMINA 
2MG/5ML SOLUÇAO ORAL FRASCO 100ML 
Descrição completa: 
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML SOLUÇAO 
ORAL FRASCO 100ML 

DEXCLORFE
NIRAMINA/ 

HIPOLABOR 

0,7200 12.000 

17 CP 1.002.002.000303 DIGOXINA 0,25 MG 
COMPRIMIDOS Descrição completa:  
DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDOS 

DIGOXINA/ 
PHARLAB

0,0380 120.000 
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59 EM 1.002.002.000324 SAIS PARA 
REIDRATACAO ORAL ENVELOPE 
CONTENDO AS DOSAGENS DE CLORETO 
DE SÓDIO 3,5G, CLORETO DE POTASSIO 
1,5G, CITRATO DE 
Descrição completa: 
SAIS PARA REIDRATACAO ORAL 
ENVELOPE CONTENDO AS DOSAGENS DE 
CLORETO DE SÓDIO 3,5G, CLORETO DE 
POTASSIO 1,5G, CITRATO DE SÓDIO 
DIIDRATO 2,9G E GLICOSE 20G POR 
ENVELOPE COM 27,9G. 

HIDRAPLEX/ 
NATULAB 

0,4000 27.000 

64 FR 1.002.002.000328 SULFATO FERROSO 
GOTAS 25MG/ML (EQUIVALENTE A 25MG 
DE FERRO ELEMENTAR) FRASCO COM 
30ML 
Descrição completa: 
SULFATO FERROSO GOTAS 25MG/ML 
(EQUIVALENTE A 25MG DE FERRO 
ELEMENTAR) FRASCO COM 30ML 

MASFEROL/ 
NATULAB 

0,4750 6.500 

65 FR 1.002.002.000353 XAROPE DE GUACO 10% 
FRASCO COM 100ML 
Descrição completa: 
XAROPE DE GUACO 10% FRASCO COM 100 
ML

XAROPE DE 
GUACO/ 

NATULAB 

1,7390 14.000 

ATA nº 145/2014 Empresa: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

03 CP 1.002.002.000698 ALBENDAZOL 400MG 
COMPRIMIDO MASTIGAVEL 
Descrição completa: 
ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO 
MASTIGAVEL 

ALBENDAZOL
/

PRATI 

0,3500 9.000 

04 FR 1.002.002.000573 ALBENDAZOL 40MG/ML 
SUSPENSÃO ORAL FRASCO 10ML 
Descrição completa: 
ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL 
FRASCO 10ML 

ALBENDAZOL
/

PRATI 

0,8200 11.000 

05 FR 1.002.002.000296 AMOXICILINA 25O 
MG/5ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 
FRASCO COM 150ML + COPO OU SERINGA 
DOSADORA 
Descrição completa: 
AMOXICILINA 25O MG/5ML PÓ PARA 
SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 150ML + 
COPO OU SERINGA DOSADORA 

AMOXILINA/ 
PRATI 

3,4500 18.000 

06 CP 1.002.002.000831 AMOXICILINA 500 MG 
CAPSULA GELATINOSA OU COMPRIMIDO, 
SENDO ACONDICIONADO DE FORMA 
UNITARIZADA, ONDE CADA UNIDADE DE 
COMP 
Descrição completa: 
AMOXICILINA 500 MG CAPSULA 
GELATINOSA OU COMPRIMIDO, SENDO 
ACONDICIONADO DE FORMA 
UNITARIZADA, ONDE CADA UNIDADE DE 
COMPRIMIDO SEJA DELIMITADA POR 
PICOTE, E CONTENHA AS SEGUINTES 
INFORMAÇÕES: NOME DO PRINCIPIO 
ATIVO, DOSAGEM, LOTE E VALIDADE. 

AMOXILINA/ 
PRATI 

0,1910 360.000 

07 CA 1.002.002.000295 AMOXICILINA 500 MG 
CAPSULA OU COMPRIMIDO 
Descrição completa: 
AMOXICILINA 500 MG CAPSULA OU 
COMPRIMIDO 

AMOXILINA/ 
PRATI 

0,1100 360.000 
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20 CP 1.002.002.000540 ENALAPRIL, MALEATO 
10MG COMPRIMIDOS 
Descrição completa: 
ENALAPRIL, MALEATO 10MG 
COMPRIMIDOS 

PRESSOMED
E/

MEDQUIMICA 

0,0500 1.350.000 

21 CP 1.002.002.000541 ENALAPRIL, MALEATO 
20MG COMPRIMIDOS 
Descrição completa: 
ENALAPRIL, MALEATO 20MG 
COMPRIMIDOS 

RENAPRIL/ 
VITAPAN

0,0500 1.100.000 

22 CP 1.002.002.000752 ENALAPRIL, MALEATO 
5MG COMPRIMIDOS 
Descrição completa: 
ENALAPRIL, MALEATO 5MG COMPRIMIDOS 

ENALAMED/ 
CIMED 

0,0480 900.000 

23 CX 1.002.002.000338 ETINILESTRADIOL 
0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG POR 
COMPRIMIDO/DRAGEA CARTELA COM 
21COMPRIMIDOS  
Descrição completa: 
ETINILESTRADIOL 0,03MG + 
LEVONORGESTREL 0,15MG POR 
COMPRIMIDO/DRAGEA CARTELA COM 
21COMPRIMIDOS 

CICLOFEMM
E/

MABRA

0,6380 7.000 

26 CP 1.002.002.000308 GLIBENCLAMIDA 5MG 
COMPRIMIDOS 
Descrição completa: 
GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDOS 

GLICONIL/ 
MEDQUIMICA 

0,0230 1.300.000 

31 FR 1.002.002.000145 IPRATRÓPIO, BROMETO 
0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 
FRASCO COM 20ML 
Descrição completa: 
IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML 
SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO COM 
20ML 

IPRATROPIO/ 
HIPOLABOR 

0,5500 950 

32 CP 1.002.002.000638 IVERMECTINA 6 MG 
COMPRIMIDOS 
Descrição completa: 
IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDOS 

IVERMECTIN
A/

VITAPAN

0,2700 9.000 

34 TB 1.002.002.000258 LIDOCAÍNA, 
CLORIDRATO 20MG/G GEL BISNAGA COM 
30G
Descrição completa: 
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GEL 
BISNAGA COM 30G 

LABCAINA/ 
PHARLAB

1,4500 900 

40 CP 1.002.002.000314 METILDOPA 250 MG 
COMPRIMIDOS 
Descrição completa: 
METILDOPA 250 MG COMPRIMIDOS 

TENSIOVAL/ 
SANVAL

0,0960 600.000 

41 CP 1.002.002.000316 METOCLOPRAMIDA 10 
MG COMPRIMIDOS 
Descrição completa: 
METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDOS 

PLABEL/
BELFAR

0,0580 100.000 

49 AM 1.002.002.000350 NORETISTERONA, 
ENANTATO 50 MG/ML + ESTRADIOL, 
VALERATO 5MG/ML AMPOLA/SERINGA 
PRÉ-ENCHIDA COM 1 ML
Descrição completa: 
NORETISTERONA, ENANTATO 50 MG/ML + 
ESTRADIOL, VALERATO 5MG/ML 
AMPOLA/SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML 

NOREGYNA/ 
MABRA

5,8000 6.000 

53 FR 1.002.002.000807 PERMETRINA 10 MG/ML 
LOÇÃO FRASCO COM 60ML 
ACOMPANHADO DE PENTE FINO Descrição 
completa:
PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO FRASCO 
COM 60ML ACOMPANHADO DE PENTE 
FINO 

KEPIOS 1% / 
SANTA

TEREZINHA 

1,2700 7.500 

54 FR 1.002.002.000808 PERMETRINA 50MG/ML 
LOÇÃO CREMOSA FRASCO COM 60ML 
Descrição completa: 
PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO CREMOSA 
FRASCO COM 60ML 

KEPIOS 5% / 
SANTA

TEREZINHA 

2,3400 3.500 
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08 CP 1.002.005.000832 AZITROMICINA 500MG 
COMPRIMIDO REVESTIDO, SENDO 
ACONDICIONADO DE FORMA 
UNITARIZADA, ONDE CADA UNIDADE DE 
COMPRIMIDO SEJA 
Descrição completa: 
AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO 
REVESTIDO, SENDO ACONDICIONADO DE 
FORMA UNITARIZADA, ONDE CADA 
UNIDADE DE COMPRIMIDO SEJA 
DELIMITADA POR PICOTE, E CONTENHA 
AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME DO 
PRINCIPIO ATIVO, DOSAGEM, LOTE E 
VALIDADE. 

AZITROMICIN
A/

PRATI 

0,5850 70.000 

09 CP 1.002.002.000575 AZITROMICINA 500MG 
COMPRIMIDO REVESTIDO 
Descrição completa: 
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO 
REVESTIDO

AZITROMICIN
A/

PRATI 

0,3300 70.000 

19 CP 1.002.002.016217 DIPIRONA 500MG 
COMPRIMIDOS
Descrição completa:  
DIPIRONA 500MG COMPRIMIDOS 

DIPIRONA/ 
PRATI 

0,0720 400.000 

24 CA 1.002.002.000584 FLUCONAZOL 150MG 
CAPSULAS Descrição completa:  
FLUCONAZOL 150MG CAPSULAS 

FLUCONAZO
L/

PRATI 

0,1700 29.000 

25 CP 1.002.002.000307 FUROSEMIDA 40 MG 
COMPRIMIDOS 
Descrição completa:  
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOS\ 

FUROSEMID
A/

PRATI 

0,0340 560.000 

27 CP 1.002.002.000309 HIDROCLOROTIAZIDA 25 
MG COMPRIMDOS 
Descrição completa: HIDROCLOROTIAZIDA 
25 MG COMPRIMDOS 

HIDROCLOR
OTIAZINA/ 

PRATI 

0,0190 1.600.000 

30 CP 1.002.002.000820 IBUPROFENO 600 MG 
COMPRIMIDO REVESTIDO 
Descrição completa: 
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO 
REVESTIDO

IBUPROFENO
/

PRATI 

0,0690 530.000 

36 FR 1.002.002.000564 LORATADINA 1MG/ML 
SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 100ML + 
COPO OU SERINGA DOSADORA  
Descrição completa: 
LORATADINA 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL 
FRASCO COM 100ML + COPO OU SERINGA 
DOSADORA 

LORATADINA
/

PRATI 

1,7700 12.000 

38 CP 1.002.002.000818 METFORMINA 500MG 
COMPRIMIDOS 
Descrição completa: 
METFORMINA 500 MG COMPRIMIDOS 

METFORMIN
A/

PRATI 

0,0579 600.000 

39 CP 1.002.002.000315 METFORMINA 850MG 
COMPRIMIDO Descrição completa: 
METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO 

METFORMIN
A/

PRATI 

0,0880 2.400.000 

42 FR 1.002.002.000318 METRONIDAZOL 
(BENZOILMETRONIDAZOL) 40MG/ML 
SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 100ML + 
COPO OU SERINGA DOSADORA 
Descrição completa:  
METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 
40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 
100ML + COPO OU SERINGA DOSADORA 

BENZOILMET
RO/ 

PRATI 

1,6200 1.600 

43 CP 1.002.002.000317 METRONIDAZOL 250 MG 
COMPRIMIDOS 
Descrição completa: 
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDOS 

METRONIDAZ
OL/ 

PRATI 

0,0570 75.000 

44 TB 1.002.002.000319 METRONIDAZOL 500 
MG/5G GELEIA VAGINAL 50G + 
APLICADOR 
Descrição completa: 
METRONIDAZOL 500 MG/5G GELEIA 
VAGINAL 50G + APLICADOR 

METRONIDAZ
OL/ 

PRATI 
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45 TB 1.002.002.000758 MICONAZOL, NITRATO 
2% CREME PARA USO GINECOLÓGICO 
BISNAGA COM 80G ACOMPANHADO DE 
APLICADOR VAGINAL 
Descrição completa: 
MICONAZOL, NITRATO 2% CREME PARA 
USO GINECOLÓGICO BISNAGA COM 80G 
ACOMPANHADO DE APLICADOR VAGINAL 

MICONAZOL/ 
PRATI 

4,2000 7.000 

46 TB 1.002.002.000810 MICONAZOL, NITRATO 
20MG/G CREME DERMATOLÓGICO 
BISNAGA COM 28G. 
Descrição completa: 
MICONAZOL, NITRATO 20MG/G CREME 
DERMATOLÓGICO BISNAGA COM 28G 

MICONAZOL/ 
PRATI 

1,3000 11.000 

50 CA 1.002.002.000718 OMEPRAZOL 20MG 
CAPSULAS Descrição completa:  
OMEPRAZOL 20MG CAPSULAS  

OMEPRAZOL/ 
PRATI 

0,0620 2.500.000 

52 CP 1.002.002.000547 PARACETAMOL 500 MG 
COMPRIMIDO Descrição completa: 
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO 

PARACETAM
OL/ 

PRATI 

0,0435 500.000 

56 CP 1.002.002.000565 PREDNISONA 20MG 
COMPRIMIDOS 
Descrição completa:  
PREDNISONA 20MG C OMPRIMIDOS 

PREDNISONA
/

PRATI 

0,1100 150.000 

57 CP 1.002.002.000193 PREDNISONA 5 MG 
COMPRIMIDOS 
Descrição completa: 
PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDOS 

PREDSONA/ 
PRATI 

0,0620 170.000 

62 CP 1.002.002.000326 SULFAMETOXAZOL 
400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR 
COMPRIMIDO  
Descrição completa: 
SULFAMETOXAZOL 400MG + 
TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO 

SULFA+TRIM
ETO/ 

PRATI 

0,0630 77.000 

63 CP 1.002.002.000342 SULFATO FERROSO 40 
MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU 
DRAGEAS (CONTENDO DOSAGEM 
EQUIVALENTE EM FERRO ENTRE 40MG E 
109MG) 
Descrição completa: 
SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDOS 
REVESTIDOS OU DRAGEAS (CONTENDO 
DOSAGEM EQUIVALENTE EM FERRO 
ENTRE 40MG E 109MG) 

HEMATOFER/ 
PRATI 

0,0240 580.000 

* Publicar 01 Vez 
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58 CP 1.002.002.000548 RANITIDINA, 
CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDOS 
Descrição completa: 
RANITIDINA, CLORIDRATO 150 MG 
COMPRIMIDOS 

RANITIDINA/ 
MEDQUIMICA 

0,1080 320.000 

ATA nº 142/2014 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

13 FR 1.002.002.000337 CEFALEXINA 50MG/ML 
PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO 
COM 100ML + COPO OU SERINGA 
DOSADORA 
Descrição completa: 
CEFALEXINA 50MG/ML PÓ PARA 
SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 100ML + 
COPO OU SERINGA DOSADORA 

GENÉRICO/ 
BRAINFARMA 

6,1300 7.500 

48 CP 1.002.002.000617 NITROFURANTOINA 100 
MG COMPRIMIDOS 
Descrição completa: 
NITROFURANTOINA 100 MG COMPRIMIDOS 

MACRODANT
INA/

MANTECORP 

0,2480 50.000 

60 PT 1.002.002.000601 SULFADIAZINA DE 
PRATA 1% CREME POTE COM 400G 
Descrição completa: 
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME POTE 
COM 400G 

DERMAZINE/ 
SILVESTRE 

15,6400 550 

ATA nº 143/2014 Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

37 AM 
1.002.002.000339 
MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 
150MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 
COM 1ML 
Descrição completa: 
MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 
150MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 
COM 1ML 

DEPO-
PROVERA/ 

PFIZER

10,8600 9.000 

ATA nº 144/2014 Empresa: NATULAB LABORATÓRIO S/A 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 CP 1.002.002.000341 ACIDO FOLICO 5 MG 
COMPRIMIDO 
Descrição completa: 
ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO 

AFOLIC/ 
NATULAB 

0,0150 430.000 

18 FR 1.002.002.000304 DIPIRONA 500 MG / ML 
GOTAS FRASCO COM 10ML 
Descrição completa: 
DIPIRONA 500 MG / ML GOTAS FRASCO 
COM 10ML 

MAXALGINA/ 
NATULAB 

0,4000 70.000 

29 FR 1.002.002.000733 IBUPROFENO 50MG/ML 
SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO COM 
30ML 
Descrição completa: 
IBUPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL 
GOTAS FRASCO COM 30ML 

IBUPROTAT/ 
NATULAB 

0,8500 10.000 

47 FR 1.002.002.000585 NISTATINA 100.000 UI/ML 
SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 50 ML 
Descrição completa: 
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO 
ORAL FRASCO COM 50ML 

NISTAMAX/ 
NATULAB 

1,5000 2.300 

51 FR 1.002.002.000683 PARACETAMOL 
200MG/ML FRASCO COM 15ML 
Descrição completa: 
PARACETAMOL 200MG/ML FRASCO COM 
15ML 

TYLEMAX/ 
NATULAB 

0,4000 33.000 
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58 CP 1.002.002.000548 RANITIDINA, 
CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDOS 
Descrição completa: 
RANITIDINA, CLORIDRATO 150 MG 
COMPRIMIDOS 

RANITIDINA/ 
MEDQUIMICA 

0,1080 320.000 

ATA nº 142/2014 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

13 FR 1.002.002.000337 CEFALEXINA 50MG/ML 
PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO 
COM 100ML + COPO OU SERINGA 
DOSADORA 
Descrição completa: 
CEFALEXINA 50MG/ML PÓ PARA 
SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 100ML + 
COPO OU SERINGA DOSADORA 

GENÉRICO/ 
BRAINFARMA 

6,1300 7.500 

48 CP 1.002.002.000617 NITROFURANTOINA 100 
MG COMPRIMIDOS 
Descrição completa: 
NITROFURANTOINA 100 MG COMPRIMIDOS 

MACRODANT
INA/

MANTECORP 

0,2480 50.000 

60 PT 1.002.002.000601 SULFADIAZINA DE 
PRATA 1% CREME POTE COM 400G 
Descrição completa: 
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME POTE 
COM 400G 

DERMAZINE/ 
SILVESTRE 

15,6400 550 

ATA nº 143/2014 Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

37 AM 
1.002.002.000339 
MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 
150MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 
COM 1ML 
Descrição completa: 
MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 
150MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 
COM 1ML 

DEPO-
PROVERA/ 

PFIZER

10,8600 9.000 

ATA nº 144/2014 Empresa: NATULAB LABORATÓRIO S/A 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 CP 1.002.002.000341 ACIDO FOLICO 5 MG 
COMPRIMIDO 
Descrição completa: 
ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO 

AFOLIC/ 
NATULAB 

0,0150 430.000 

18 FR 1.002.002.000304 DIPIRONA 500 MG / ML 
GOTAS FRASCO COM 10ML 
Descrição completa: 
DIPIRONA 500 MG / ML GOTAS FRASCO 
COM 10ML 

MAXALGINA/ 
NATULAB 

0,4000 70.000 

29 FR 1.002.002.000733 IBUPROFENO 50MG/ML 
SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO COM 
30ML 
Descrição completa: 
IBUPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL 
GOTAS FRASCO COM 30ML 

IBUPROTAT/ 
NATULAB 

0,8500 10.000 

47 FR 1.002.002.000585 NISTATINA 100.000 UI/ML 
SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 50 ML 
Descrição completa: 
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO 
ORAL FRASCO COM 50ML 

NISTAMAX/ 
NATULAB 

1,5000 2.300 

51 FR 1.002.002.000683 PARACETAMOL 
200MG/ML FRASCO COM 15ML 
Descrição completa: 
PARACETAMOL 200MG/ML FRASCO COM 
15ML 

TYLEMAX/ 
NATULAB 

0,4000 33.000 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 257/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 257/14, referente à “Contratação 
de empresa especializada no sistema de gestão sustentável de resíduos da construção civil 
e resíduos volumosos, com prestação de serviços e licenciamento de uso de sistemas de 
informação, dirigida ao controle eletrônico do sistema de gestão sustentável de resíduos da 
construção civil e resíduos volumosos por 12 (doze) meses”, com encerramento dia 10/10/14 
às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do 
tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 29 de setembro de 2014. 

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 285/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. 
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 285/14, referente à “Aquisição de 
medicamentos constantes na Rename para atenção básica”, com encerramento dia 13/10/14 às 8h 
e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-
5600. 
Pindamonhangaba, 29 de setembro de 2014.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 36.ª Sessão Extraordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 11.09.2014.

Às dezessete horas do dia onze de setembro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua 
sede, realizar a Trigésima Sexta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular e 
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 36.ª Sessão Ordinária, realizada em 09.09.2014. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando 
Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0180/14 Francisco Donizeti Guedes da 
Cunha. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva DEFERIDO, por votação unânime: 1-0260/14 
Roseli Emboava Vieira e INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0251/14 Marcio Abirached Filho, 
1-0254/14 Marcio Abirached Filho, 1-0257/14 Fabiana Castro Pereira da Silva, 1-0263/14 Rodrigo 
Ver Valem Cruz e 1-0266/14 Rodrigo Ver Valem Cruz. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante 
de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0217/14 Malvina de Jesus Camargo, 
1-0280/14  Ernani Lourenço da Silva e DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0205/14
Rafael Guedes de Lima.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.

Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 38.ª Sessão Ordinária de 2014, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 23.09.2014.

Às dezessete horas do dia vinte e três de setembro de dois mil e quatorze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Trigésima Oitava Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando 
Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular e Adelson 
Cavalcante de Souza Filho, membro.
 Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 37.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
18.09.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0216/14 Mauricio Donegatti e 
1-0222/14 Nina Maria Zanin de Andrade, INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0213/14 Janete 
da Silva Nogueira. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0209/14 Camila Alves Correa Leite e 1-0212/14 Janete da Silva Nogueira. III– RELATOR: 
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DEFERIDO, por votação unânime: INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0220/14 Rosemir Braz e 1-0223/14 Ana Claudia do Nascimento Carvalho. IV 
– EXPEDIENTE: Ofício 050/14-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando 
as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 23 de setembro de 2014. 

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 classifi cação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram 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 - Certifi cado 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 fi lhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos fi lhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos fi lhos de 6 a 14 anos).

08/10/2014 às 14 horas

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ÁREA 8

7º CRISTIANE FRANCO FONSECA
RUA MARIA ZORAIDE DE AQUINO, 76 - SHANGRILÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12415-410

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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CIDADE

Divulgação

Maurino Junior

Maurino Junior

Os alunos da esco-
la municipal Prof. Jairo 
Monteiro, localizada no 
bairro Vila Rica, visita-
ram no último dia 23 (se-
gunda-feira),  o Parque 
Santos Dumont, em São 
José dos Campos, e o Mu-
seu de História e Ciências 
Naturais, em Taubaté.

Os gestores da esco-
la contam que o objetivo 
das visitas é enriquecer 
as atividades que são tra-
balhadas em sala de aula. 
Na visita,  os estudantes 
tiveram a oportunidade 
de conhecer alguns exem-
plares aeronáuticos, como 
a réplica do 14 Bis, protó-
tipo do avião Bandeiran-

Os funcionários da 
Subprefeitura de Moreira 
César realizaram o pre-
paro da terra para fazer o 
plantio de grama no bair-
ro Terra dos Ipês II. O ma-
terial será colocado no en-
torno da escola municipal 
Serafi m Ferreira. Esta ativi-
dade faz parte de um plano 
de paisagismo e urbanismo. 
Na região existe ciclovia, 
calçada e há um bosque.

Este tipo de grama 

possui uma série de be-
nefícios e a equipe da 
Subprefeitura fez estudos 
prévios para então utilizá
-la. A grama é uma prote-
ção contra ervas daninhas 
e há redução dos gastos 
com manutenção. Con-
siderada adubo vivo, ela 
ajuda a reter umidade e 
fi xar o nitrogênio no solo, 
adubando-o naturalmen-
te, além de fazer a corre-
ção do ph da terra. 

A escola municipal 
Serafi m Ferreira aten-
de aproximadamente 
400 alunos e além deste 
serviço, que ainda será 
executado, a equipe da 
Subprefeitura realizou vá-
rias melhorias no prédio, 
como adaptação de sani-
tário para pessoas com 
defi ciência, rampas de 
acesso, reformas nas salas 
de aula que estavam com 
trincas e pintura.

Palestra sobre Crime de 
Lavagem de Dinheiro é 
realizada em Pinda

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

As ações de combate ao mosqui-
to Aedes aegypti não param em Pin-
damonhangaba. A equipe visitou o 
bairro Araretama entre os dias 22 e 
26 e nos dias 27 e 28 retornou para a 
vistoria nas residências que estavam 
fechadas durante a primeira visita. 
Mais de 20 profi ssionais da Prefeitu-
ra estiveram envolvidos nesta ação.

O objetivo é eliminar os possíveis 
criadouros do mosquito transmis-

sor da dengue. Em algumas resi-
dências foram retirados dois sacos, 
de 100 litros, com objetos que pode-
riam alojar as larvas. De acordo com 
um dos funcionários da equipe, foram 
retirados possíveis criadouros de pra-
ticamente todas as residências.

O trabalho de prevenção é mui-
to importante e a conscientização 
dos moradores também. Em apenas 
uma casa, foram retirados 80 pneus 
de carro armazenados de forma ir-
regular. Foram necessáriass duas 

camionetes para levar os materiais. 
Pneus de carro, de motos e de bici-
cletas foram encontrados  em vários 
locais.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba agradece aos moradores do 
Araretama por receberem os pro-
fissionais e se comprometeram a 
se tornarem combatentes na luta 
contra o mosquito transmissor da 
dengue. Com a colaboração de to-
dos poderemos ter uma cidade li-
vre da doença.

Araretama recebe equipe 
de combate à dengue

Ipê II ganhará 
plantio de grama

Estudantes visitam 
lugares históricos 

tes e maquetes de fogue-
tes. Puderam conhecer e 
compreender a história do 
planeta através das eras 
geológicas, assim como 

a evolução dos animais e 
dos homens, estabelecen-
do uma relação entre os 
animais estudados e suas 
histórias naturais. 

O Conselho Regional 
de Contabilidade, em 
parceria com a Prefeitu-
ra de Pindamonhanga-
ba, realizou na quinta-
feira (25) uma palestra 
sobre as novas regras 
do Coaf - Conselho de 
atividades Financeiras 
do Ministério da Fa-
zenda abordando tema 
do crime de lavagem de 
dinheiro. A palestra foi 
organizada por meio da 
resolução do Conselho 
Federal de Contabili-
dade n° 1.445/13 - que 
trata sobre a Postura e 
Responsabilidade do 
Profi ssional e da Orga-
nização Contábil frente 
ao crime de lavagem de 
dinheiro.

A delegada do Con-
selho Regional de Con-
tabilidade de Pinda, 
Denise Monteiro, con-
tou mais detalhes sobre 
o tema. “A lei sobre o 
crime de lavagem de 
dinheiro é internacio-
nal, porém veio atingir 
também nosso país e 
foi sancionada para fi s-

calizar e acabar com os 
crimes de terrorismo e 
com o fi nanciamento 
para drogas”, disse.

Eliane Maia, delega-
da Regional do Conse-
lho Regional de Conta-
bilidade do Estado de 
São Paulo afi rmou que 
o Conselho Regional 
de Contabilidade leva 
palestras para a atuali-
zação dos profi ssionais 
em todo o Estado de São 
Paulo, inclusive em Pin-
damonhangaba, para 
contabilistas da região e 
das cidades vizinhas.

Esta é uma das pa-
lestras que está sen-
do organizada com o 
objetivo de fazer com 
que o profissional de 
contabilidade possa 
exercer atividades de 
maneira legal e cons-
ciente.

Participaram da pa-
lestra, profi ssionais de 
contabilidade legal-
mente cadastrados no 
Conselho Regional de 
Contabilidade e estu-
dantes da área.

A equipe 
realizou esta 
ação durante 

nove dias 
para eliminar 
criadouros de 

todas as casas 

Paulo César Raimundo, 
Palestrante do CRC, fala 
sobre as novas regras do Coaf

Divulgação

Divulgação

A grama é uma proteção contra ervas daninhas e melhoram o Ph da terra

As crianças fi caram encantadas com as réplicas das aeronaves

Os estudantes se divertiram durante o passeio
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ESPORTES

A cidade de São Paulo 
recebeu, no último do-
mingo (21), a  2ª edição do 
Skate Run, a maior corri-
da de skate do mundo. 
Pindamonhangaba foi re-
presentada pela equipe da 
Loja Life Core, formada 
por Manu Rezende, Lua-
na Bustamante, Everton 
Cristiam, Rafael Wenzel e 
Fagner Salgado.

O percurso foi de 8 km 
e aproximadamente 4 mil 
skatistas participaram 
da competição, realizada 
debaixo de chuva, com o 
asfalto molhado e escorre-
gadio.     

“Foi a primeira vez que 
participamos de um even-
to desta magnitude, tinha 
muita gente, muita chuva 
e a adrenalina estava es-
tampada no rosto de to-
dos.   Não foi desta vez que 
fi zemos um pódio, mas 
valeu muito o intercâm-
bio que fi zemos com os 
skatistas”, destaca Manu 
Rezende.     

Veja a classifi cação por 
modalidades

Buraco Fem. 2º lugar
Buraco Masc. 2º lugar
Damas Fem. 1º lugar
Damas Masc. 1º lugar
Dominó Fem. 3º lugar
Dominó Masc. 2º lugar
Xadrez Fem. 1º lugar
Xadrez Masc. 1º lugar
Tênis de Mesa Fem. A 2º lugar
Tênis de Mesa Masc. A 1º lugar
Tênis de Mesa Fem. B 2º lugar
Tênis de Mesa Masc. B 1º lugar
Voleibol Fem. 3º lugar
Voleibol Masc. 2º lugar

Os atletas de Pindamo-
nhangaba  se destacaram 
em mais uma competi-
ção. Dezenove jovens re-
presentaram a cidade no 
Campeonato Estadual Mi-
rim, realizado no Centro 
de Treinamento e Pesqui-
sa, em São Paulo. 

A disputa contou com a 
participação de represen-
tantes de diversas enti-
dades e os resultados dos 
atletas de Pinda foram: 
Isabela Silva de Assis foi 
vice-campeã nos 1.000m 
rasos e 6ª nos 1.000m 
com obstáculos; Danielle 
Salvador Ribeiro  foi vi-
ce-campeã nos 75m rasos, 
bronze no revezamen-
to 4x75m e 5º lugar nos 
250m rasos; o atleta Jona-

A equipe masculina de handebol, 
categoria cadete, venceu mais um 
confronto pela Liga Paulistana. A 
partida foi contra Guarulhos, no úl-
timo final de semana, e o time pin-
dense venceu por 34 a 23. O próximo 
jogo está marcado para o dia 11 de 
outubro, contra Pinheiros, na casa 

do adversário.
A professora Sofi a R. Marioto pa-

rabeniza os atletas Felipe, Paulo Sér-
gio, Vinício, Victor Hugo, Luís Gusta-
vo, Anderson, Gabriel, Daniel, Bruno, 
Robert, Marcelo, Alexandre e Vinícius, 
pelo desempenho em quadra e dedica-
ção nos treinos.

Terça-feira (30) – Ferroviária
Semifi nal da Categoria Sub 20
Castolira A X Mantiqueira
Horário: 19h30
Senai X Dragões
Horário: 20h15
Quinta-feira (2) – Jardim Eloyna
Semifi nal da 6ª Copa do Comércio
Signos X Semar Santana
Horário: 19h30
Bar Zé do Café X Bicicletaria Liberdade
Horário: 20h30        

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

Capoeiristas de Pin-
damonhangaba, Ati-
baia, Campos do Jordão, 
Taubaté, São José dos 
Campos, Caçapava, Ca-
choeira Paulista, entre 
outras cidades, marca-
ram presença no ginásio 
do Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira, “João 
do Pulo”, para prestigiar o 
18º batizado de capoeira. 
O encontro reuniu mais 
de 200 alunos, do “Zito” e 
Luiz Calói.

Flávio Matheus Souza 
Ribeiro é pai de Miguel 
Antônio, que prática a 
modalidade há quatro 
meses, e comenta que o 
batizado é um momento 
ótimo e ver o fi lho em um 
esporte que é tradição no 
país é excelente.

Giovana Ramos Braga 
comenta que mora em 
São Paulo e, como veio 

CONFIRA OS JOGOS DA 
SEMANA PELO CAMPEONATO 
DE FUTEBOL DE SALÃO:

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A praça do Parque Ipê, 
localizada em frente ao Ce-
mitério Municipal, foi pal-
co da 1ª Copa Equilíbrio de 
Slackline e o evento atraiu 
65 atletas, dentre compe-
tidores de Belo Horizon-
te, Florianópolis, baixada 
santista, São Paulo, Vale 
do Paraíba, e outros locais. 
As atividades ocorreram no 
último sábado (27). Na oca-
sião, também foi realizado 
o 5º Show de Garagem.

O organizador da atra-
ção, Rodrigo Monteiro, 
agradece todos os patroci-

nadores e também o apoio 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer, o Espaço 
Juventude, amigos e atletas.

A professora Márcia 
Fusco, da academia Re-
nove, ministrou aulas de 
zumba e comenta que foi 
algo bem interessante, 
porque além do Slackline, 
teve show com as bandas 
de rock que promeveu uma 
mistura dos ritmos, o que 
foi algo diferente. Ele des-
taca que a aula de zumba 
foi uma demonstração de 
um dos trabalhos que a 

academia oferece e convida 
o público para fazer ativi-
dade física.

Na categoria femini-
no, o primeiro lugar fi cou 
com Luana dos Santos, na 
iniciante, o campeão foi 
Micael Lima; na amador, 
Rodrigo Oristânio e na 
profi ssional, Alisson Pe-
reira. O campeão destaca 
que a prova foi muito boa 
e é uma honra ter vencido. 
ele deseja que haja ou-
tras edições. Pereira é de 
Minas Gerais e esta foi a 
primeira competição que 
participou no estado de 
São Paulo.

Copa de Slackline atrai mais de 60 participantes

Skatistas de Pinda marcam presença 
na maior corrida do mundo

O skatista afi rma ter 
sido uma alegria enorme 
participar da corrida e 
que a equipe fi cou satis-
feita em terminar a prova 
com tranquilidade e segu-

rança. Manu ressalta que 
agora todos irão treinar 
para no próximo ano tra-
zer uma medalha e quem 
sabe até um troféu para a 
cidade.

Atletas se destacam em campeonato

thas Belo Reis fi cou com o 
bronze no salto em altura; 
a equipe de revezamento 
4X75m foi o terceiro lu-
gar, representada pelas 
atletas Ana Luzia Correa 
de Brito, Stefane Fernan-

da Maximo Monteiro, 
Ketiley Batista e Danielle 
Salvador Ribeiro,   Keti-
ley ainda fi cou em 4º nos 
80m com barreiras e nos 
300m com barreiras.

Melhor Idade conquista 
1º lugar em Torneio

MAIS DE 200 ALUNOS PARTICIPAM DE BATIZADO DE CAPOEIRA

visitar a família, resolveu 
passear e entrou no cen-
tro esportivo. Quando viu 
o evento gostou bastante 
porque a capoeira é uma 
atividade esportiva e cul-
tural. Ela elogiou a apre-
sentação de maculelê e 
samba de roda.

A mestre Moranguinho 
comenta que o batizado é o 
momento mais importan-
te do ano para os capoei-

ristas, porque a corda é a 
prova da perseverança de 
cada aluno. “ A gente mos-
tra para as crianças que 
eles têm que se dedicar e 
merecer a corda, valorizar 
a corda que estão receben-
do. Organizar este evento 
foi muito bom porque a 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer apoia e 
os meus alunos e amigos 
mestres ajudam bastante.”

HANDEBOL VENCE GUARULHOS PELA PAULISTANA

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

O sábado (27) foi de 
atividades para atletas da 
Melhor Idade. A Secreta-
ria de Juventude, Espor-
tes e Lazer da Prefeitura 
promoveu o 1º Torneio 
Melhor Idade em Ação. 
Os representantes da casa 
conquistaram o primeiro 
lugar ao marcar 56,5 pon-
tos. O segundo lugar geral 
fi cou com Taubaté, com 
35 pontos, Lorena em ter-
ceiro, 24, e Guaratinguetá 
em 4º, 22,5 pontos.

O secretário de Juven-
tude, Esportes e Lazer, pa-
rabenizou os atletas pela 
dedicação ao esporte e por 
representarem a cidade. 

Além disso, ele também 
agradeceu aos esportistas 
das cidades participantes, 
que sempre recepcionam 
os competidores de Pinda 
muito bem nos campeo-
natos que promovem.

Ana Maria M. de Car-
valho participou do 1º 
Torneio Melhor Idade em 

Ação e agradece à Prefei-
tura por promover este 
evento na cidade. “A gen-
te, da melhor idade, gosta 
deste tipo de evento, dis-
trai e  promove  a integra-
ção. Isto também já serve 
para que a gente se prepa-
re para os Jogos Regionais 
do Idoso”, comenta Ana.

Manu Rezende

Manu Rezende

A prova apresentou difi culdade devido à chuva

Equipe de Pinda participou do evento pela primeira vez

O torneio aconteceu na capital paulista

O evento atraiu 65 atletas de várias regiões do Brasil

Essa foi a 18a edição do batizado

Torneio reuniu atletas do Vale do Paraíba

Divulgação

Divulgação

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba




