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Quadra Coberta é reformada

Divulgação

A Prefeitura iniciou a reforma do ginásio de esportes
“Professor Manoel César
Ribeiro”, mais conhecido
como Quadra Coberta – o
primeiro ginásio com cobertura da cidade.
Além de refazer o telhado,
a obra contemplará a reforma dos vestiários, banheiros,
salas de depósito, cantina,
bem como melhorias no piso,
a construção de um galpão de
180m² no fundo do ginásio,
dentre outros.
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O prefeito ﬁcou satisfeito com o início das obras de reforma da quadra esportiva

RESTAURADO,
PALACETE 10
DE JULHO É
ENTREGUE À
PREFEITURA

Feste começa no domingo

A Prefeitura de Pindamonhangaba recebeu esta semana as chaves do Palacete 10
de Julho, que foi restaurado.
Agora, o município está providenciando a inauguração do
restauro e também do Centro
de Memória “Barão Homem
de Mello”, que estão previstas
para o dia 1º de dezembro.

O Feste – Festival Nacional de Teatro – de Pindamonhangaba começa
neste domingo (9) e segue até o dia
23 de novembro. Serão diversos espetáculos adultos, infantis e de rua,
além de outras novidades, como uma

homenagem aos 20 anos da peça ‘A
Barca do Inferno’. Os ingressos serão
trocados por um brinquedo novo, que
será encaminhado ao Fundo Social de
Solidariedade.
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Os alunos de capoeira e
das ginásticas rítmica e artística vão participar do Festival
Esportivo, no domingo (9),
no Centro Esportivo ‘João do
Pulo’. As atividades começam
às 8 horas e vão reunir atletas
dos 6 aos 17 anos.
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Inscrições para corrida da apae
Divulgação

Já era de se esperar

Petrobras aumenta preço da gasolina
e do diesel ‘na calada da noite’

E

mbora o Conselho de Administração não
tivesse orientado para o aumento dos preços dos combustíveis, conforme nota da
Petrobras à imprensa esta semana, a empresa pegou os brasileiros de surpresa na noite de ontem e
aumentou a gasolina em 3% e o diesel em 5%.
A alteração entrou em vigor ‘na calada da noite’ - à
zero hora de hoje ou 24 horas ou meia noite de ontem
(usem o termo que acharem melhor). A essa altura da
manhã (acreditamos), você leitor já está pagando mais
caro nos postos de combustíveis - que devem ter elevado
o preço não em 3 e 5%, mas no dobro - segundo especialistas.
O motivo alegado do aumento é porque a empresa tem

acumulado grandes perdas em relação às cotações de
venda no mercado interno na comparação com os
valores internacionais. Isso, principalmente devido à
dificuldade e deficiência de refino do produto – uma
verdadeira falha na infraestrutura nacional.
O curioso é que a Petrobras não explicou o porquê do jogo de esconde-esconde. Deve ser porque
há uma forte pressão do Governo Federal, devido à
inflação já estar nas alturas. Assim é possível que a
Petrobras ‘segure’ novos valores ou amenize para o
bolso dos consumidores porque ainda há possibilidade de novos reajustes.
O mais curioso de tudo é que o presidente do
Conselho de Administração da Petrobras é o próprio Ministro da Fazenda, Guido Mantega, que tem
tentado alinhar o discurso da maior empresa do
país ao do Governo Federal.
Com isso, segundo a companhia, não há data ou
percentual definidos para novas mudanças no preço da gasolina e do diesel. Mas, nós, consumidores,
temos que sempre esperar pelo pior. Vai aumentar
de novo sim e não será pouco.
Na próxima semana, deve ser realizada uma nova
reunião do Conselho de Administração, cuja pauta
prevê a apresentação dos demonstrativos financeiros do 3º trimestre deste ano. Como já é sabido que
os dados não são positivos, temos que nos preparar.
Assim podemos tomar algumas atitudes, como
por exemplo, manter atenção ao noticiário econômico e, em caso de aumento, correr para encher
o tanque; ou fazer o ideal, que é buscar meios de
transporte público, carona, bicicleta ou andar a pé.
Seu bolso, sua saúde e o meio ambiente vão agradecer bastante.

S tErra

om da

aLeCRIm Pinda: 8/11 (sábado) – Luau no alecrim. Trio eskema.
15/11 (sábado) – Rock mountain. Paranoid eyes. Pink Floyd
Cover. estrada do Piracuama, km
4,5.
aRena 101 Pinda:
7/11
(sexta) – bruninho & davi. 8/11
(sábado) – Talis e Welinton. 28/11
(sexta) – João neto & Frederico.
www.arena101.com.br. Lista vip
com Luzera – 9171-8990 e 78119776.
BaR DO santIsta Pinda:
Som ao vivo quarta e domingo,
com ótimos artistas da cidade.
Som ao vivo com ótimos artistas
toda quarta-feira e domingo.
CasaRÃO ROseIRa – Toda
quinta, banda ao vivo e djs digão
e Juninho com diversos ritmos.
elas free até 23h.
CentRO De COnVIVÊnCIa
do idoso (CCi) Pinda – baile todo
sábado às 19h. idade a partir de
21 anos. Sócios não pagam e nãosócios R$ 5.
CeRVeJaRIa DO GORDO
Lorena: 8 /11 (sexta) – ana Carolina. Via dutra, divisa entre guará
e Lorena.
CLuBe Da VILa São benedito realiza baile no Recinto São
Vito (moreira César) em novem-

Uma parceria entre a Apae – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, Ultra Eventos
Esportivos e Sports Elite realiza, no dia 30 de novembro, às 9 horas, a “1ª Corrida e Caminhada
da Apae”, que tem o apoio da Prefeitura. O percurso será de 3 quilômetros para a caminhada e 5
para a corrida, que tem como slogan “Prevenindo a Deficiência”. As inscrições podem ser feitas
na sede da Apae, na loja Sports Elite ou pelo site www.corridaecia.com.br.

Concurso de bolsas para
turma de medicina
Estão abertas as inscrições
para o Concurso de Bolsas Turma
Medicina 2015 do Colégio e Curso
Progressão. A prova acontecerá no
dia 27 de novembro, quinta-feira,
às 19h30, nas unidades Taubaté e
Pindamonhangaba.
As inscrições devem ser realizadas até 25 de novembro, exclusivamente pelo site www.progressao.
com. Serão concedidos descontos
de até 100% nas mensalidades do
curso.
A prova abordará, em questões
de múltipla escolha, as seguintes
disciplinas: Matemática, Língua
Portuguesa, Química, Física, Biologia, História e Geografia.
O Concurso de Bolsas também
é válido para os interessados em
cursar os Extensivos Manhã e Noite 2015.
TURmA mEdIcINA
O curso tem uma carga horária
diferenciada com 45 aulas sema-

Divulgação

nais, todas voltadas aos vestibulares
mais disputados do país. A Turma
MED também possui atividades extracurriculares, simulados em formatos de testes e questões dissertativas.
Apesar de denominado “Turma
Medicina”, o curso também atende
aos vestibulares mais concorridos
do país para as áreas Humanas e
Exatas.

“... Todo mUndo ama, um dia todo mundo chora,
um dia a gente chega e no outro vai embora...“ –
Paula Fernandes
João Paulo Ouverney
bro: 16/11 (domingo 20h) – banda gold. 30/11 – banda Forrótima. Tel (12) 3642-2087
CLuBe DO LaZeR Taubaté:
domingo 21h:
09/11– nova
Tropical. 16 – gil brasil – baile
à Fantasia. 23 – Tropicalientes.
QUaRTa-FeiRa 21h: 12/12 – baila
brasil. Voz de ouro dom demais.
Tel. 3633-5389.
CLuBe DO VaqueIRO Roseira: 8/11(sábado) – banda ao
vivo. elas free até 0h.
CReIX tÊnIs CLuBe de
Tremembé “Creix”: 8/11 – banda
gold. 15 – banda alhpavale. Tel
(12) 3674-2413.
esPORte CLuBe tauBatÉ: 9/11 (domingo 15h) – inauguração do Pagodão Vip. melhores grupos da região. Futebol ao
vivo. entrada franca.
estÂnCIa natIVa Caçapava: 7/11 (sexta) – Fernando & Fabiano. aniversariantes + 2 acompanhantes são vip. 8/11 (sábado)
– bruno araújo e Rafael augusto.
FeRROVIÁRIa Pinda – Som
ao vivo no deck da piscina SeXTa-FeiRa: associado em dia não
paga e pode retirar dois convites
na secretaria. não sócios: h R$ 10
e m vip até 23h30, e R$ 5 após
esse horário. noVembRo: 7 –
banda gold. 14 – César barbosa e

Fundação dr. João romeiro

banda. 21 – marcos henrique. 28
– bruno & hyago. Tel (12) 21264444.
FeRROVIÁRIa Pinda: 29/11
(sábado) – Retrô Ferrô. Festa
brega. banda The Cafonas e djs
adriano K e Serginho. informações completa no final desta coluna.
FeRROVÍaRIa Pinda: 20/12
(sábado) – baile de Confraternização. Star band Show. Seleções
variadas e o melhor dos anos
60/70/80/90.
LusO BRasILeIRO São
José: 8/11 (sábado) – Raça negra. www.clubeluso.com.br, clube@clubeluso.com.br.
manGueIRÃO Pinda: 7/11
(sexta) – bailão com as melhores
bandas da região, entre elas a
banda gold. informações telefone
(12) 99708-2011
mIX POtatO Pinda: 14/11
(sexta 20h) – neco, o melhor do
rock acústico. Som ao vivo todo
fim de semana com os melhores
artistas
mutLeY Taubaté: 8/11 (sábado) –Conncetion. 32 anos de
baladas em uma só noite. as melhores casas comemorando em
3 ambientes. Tel 98815-1652 e
3434-0800.
ÓBVIO CHOPeRIa Pinda:

Quinta – ensaio ao Vivo. entrada
free. 7/11 (sexta 23h) – Rockokê.
Vitrola do Rock. 8/11/(sábado
23h30) – Los hermanos. nadiego e banda Vantura. 9/10 (domingo 19h30) – 3º Culto ao extreme.
Sardonic impious (black metal de
SP e Vehemen Storm (black metal
de Potim).
PInDaBaR Pindamonhangaba: QUaRTa –Quartaneja. QUinTa – Toda quinta videokê. elas vip
até 23h. 7/11 (sexta) – Pagode
ao vivo. Grupo Influências. SÁBAdo – 25/10 (13h) – Pagode com
feijoada. 20 h – Pagode. domingo – 26/10 (20h) – Pagode
ao vivo. SegUnda 10/11 – Jorge
dimas. Cerveja itaipava a R$ 1 a
noite toda. 8/11 (sábado) – Revival a continuação. o melhor dos
anos 70/80/90. djs que agitaram
os bons tempos. Tel (12) 36455805, 99142-0181 e 99163-9001.
RanCHO santa FÉ aparecida: 7/11 (sexta) – Rodrigo & Santa Fé. h R$ 25 e m R$ 15. (12)
3105-1663 e 8100-9062.
ReCantO CaIPIRa Pinda,
no Sindicato Rural: 6/11 (quinta)
– nova dimensão. 8/11 (sábado)
– alexandre Vilela. 13/11 (quinta) – Washington dos Teclados.
15/11 (sábado) - José Luiz (SJC).
baile com as melhores bandas

EXPEdiENtE

dívidas com
a edP
podem ser
renegociadas
Clientes que têm débitos de
contas de energia elétrica com
a EDP Bandeirante têm até o
dia 14 de novembro para negociar a dívida sem sair de casa.
Os interessados devem fazer o cadastro no site do Serasa
Consumidor com os dados do
titular da fatura. Pelo portal, o
cliente terá acesso à relação de
contas em aberto e será direcionado para a central de atendimento telefônico da empresa, que vai atender em regime
de 24 horas.
A ação faz parte do Feirão
Limpa Nome, que desde esta
terça-feira (4) reúne mais de
44 empresas - desde bancos
e companhias de energia até
operadoras de celular - para
renegociação de dívidas.

toda quinta e sábado. Tel. (12)
3648-4036 e 9775-0389
RestauRante COLmÉIa
Pinda: almoço com música ao
vivo todo domingo e bailes quartas-feiras. Telefone (12) 36522120.
tCC Taubaté: 08/11 (sábado) – Funconnection. o maior
encontro de baladas dos últimos
32 anos. Serão 14 superatrações, entre elas Turne, mr. burns, Renan mareso, milk, Luana
Camarah, nossa amizade, Rafael barreto e outras. Veja todas

as informações no link: https://
www.youtube.com/watch?v=V3efRzjZ-bY.
teRRa CaIPIRa Taubaté:
9/11 (domingo das 12 às 18h)
– Caipifest. Toniel & Josiel. Participação especial de marcela
oliveira. 3 bares com caipiruta
na faixa. 1º lote R$ 20, os 100
primeiros ganham um copo exclusivo Terra Caipira. Tel (12)
99100-3161, 98141-5444 e
99650-6072. Vai ser no Clube
CSSgT, ao lado do hotel mazzaropi.

Destaque Da semana
RetRÔ FeRRÔ 2 - Festa BReGa: 29/11 (sábado
22h) - banda The Cafonas e djs adriano K e Serginho. os
ingressos limitados estão sendo vendidos desde o dia 24 de
outubro. Adquira o seu para não correr o risco de ficar de
fora dessa superfesta. a intenção da diretoria é proporcionar uma ambiente com qualidade, sem superlotação e com
segurança. no 1º lote serão 500 ingressos – associado R$ 5
e não associado R$ 15. no 2º lote o valor do associado permanece R$ 5 e não
associado R$ 20. no
3º lote associado R$
10 e não associado
R$ 30. À venda na
academia e Tesouraria do Clube, netto Jeans e Cozzi magazine. informações
(12) 2126-4444.

João Paulo Ouverney
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Inauguração do
Palacete 10 de
Julho será dia
1º de dezembro
Maria FErnanDa Munhoz
***

O serviço teve início com a construção de um galpão nos fundos do ginásio

Reforma da
Quadra Coberta vai
ampliar atendimento
no esporte
Gestantes
devem receber
vacina contra
três doenças
Teve início nesta semana
a vacinação contra três doenças. O público-alvo são as
mulheres que estão entre a
27ª e 36ª semana de gestação. A vacina está disponível
nas unidades de saúde do
município e passou a compor
o calendário do SUS - Sistema Único de Saúde.
De acordo com as informações da Secretaria Estadual de Saúde, além de
proteger as grávidas e os
fetos contra difteria e tétano, a vacina imuniza contra
a coqueluche, doença com
alto índice de letalidade,
principalmente em crianças
com até dois meses de vida.
Segundo o Imuniza Centro de Vacinação, a vacinação protege a mulher contra doenças graves e o bebê
também é beneficiado. A
transferência de anticorpos ocorre durante toda a
gestação.
O SUS ressalta que a
inclusão da vacina contra a
coqueluche é para diminuir
a transmissão da doença
para o bebê e oferecer proteção nos primeiros meses, porque neste período
a criança ainda não teve a
oportunidade de completar
o esquema vacinal.
A Secretaria de Saúde do
Estado de São Paulo informa que além das gestantes
serão imunizados os profissionais que trabalham em
maternidades e berçários.

3

Pindamonhangaba

Maria FErnanDa Munhoz
***
Primeiro ginásio coberto de
Pindamonhangaba, o ginásio de
esportes “Prof. Manoel césar ribeiro - Quadra coberta”, será totalmente reformado pela Prefeitura. as obras já tiveram início, pelo
galpão nos fundos, próximo à quadra de malha e cancha de bocha.
a obra está sendo realizada
por empresa terceirizada, por
meio da secretaria de obras da
Prefeitura, via DTa – Departamento Técnico administrativo.
o investimento total é de r$
1.180.006,29.
serão realizadas, na parte interna, a reforma dos vestiários,
banheiros, salas de depósito e
cantina, e a troca de piso das
áreas existentes. o piso da quadra será lixado e, no lugar, será
instalado o vinílico, igual ao da
quadra do alto Tabaú.
Todo o telhado será removido e refeito com estrutura metálica, pois o madeiramento está
condenado. os pilares de concreto serão aproveitados.
na área externa, será reali-

zada a ampliação do espaço da
cancha de bocha e construído
um galpão de 180m² no gramado dos fundos da quadra.
o prefeito de Pindamonhangaba esteve no local, na última
semana, acompanhado pelo secretário de Esportes, para verificar o início dos serviços. “A
Quadra coberta é um verdadeiro patrimônio do esporte e da
história de Pindamonhangaba
e tem que ser respeitada. Essa
reforma será muito importante
porque a estrutura da quadra
estava condenada e há muitos
anos o ginásio estava parado.
Tantos atletas já passaram pela
quadra coberta, tantas pessoas
de Pindamonhangaba viveram
sua juventude nessa quadra,
praticando esporte e outras atividades de lazer, trazendo muito
orgulho para a história do esporte de nossa cidade. É com muito
carinho que estamos realizando essa reforma, que devolverá
essa quadra tão importante para
a nossa população e vai garantir
um maior atendimento na área
esportiva”, declarou.

A Prefeitura de Pindamonhangaba recebeu, oficialmente, as chaves do Palacete 10 de
Julho, que estavam de posse da
empresa Pauliceia, responsável
pelas obras do restauro, em
cerimônia simbólica realizada
nesta quarta-feira (5), no gabinete do Executivo.
A partir de agora, a Prefeitura poderá dar andamento
aos trâmites necessários para
a inauguração do restauro e do
Centro de Memória “Barão Homem de Mello”, localizado no
porão do palacete. A inauguração será realizada no dia 1º de
dezembro.
Para o prefeito de Pindamonhangaba, é uma grande alegria receber novamente as chaves do palacete. “Trabalhamos
muitos anos naquele palacete,
que era a antiga sede da Prefeitura, e temos um carinho especial por aquele prédio e toda a
história que ele traz. Com esse
restauro, poderemos abrir o
prédio para a população, para
pesquisas e ações educativas.
As pessoas precisam conhecer a
história da cidade e o centro de
memória que estamos instalando dentro do palacete deverá
ser uma referência para toda a
região”, avaliou.
A cerimônia contou com a
presença da secretária de Educação e Cultura e da diretora
do Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura,
além das arquitetas da empresa Paulicéia, Mita Ito e Rosângela Martinelli Biasoli.

Centro de Memória
Por ser um prédio tombado
pelo Condephaat, o Palacete
10 de Julho foi inteiramente
restaurado com patrocínio,
das empresas Novelis, Tenaris,
Sabesp e Cesp, por meio da Lei
Federal de Incentivo à Cultura, também conhecida como
lei Rouanet, que possibilita
empresas e cidadãos aplicarem
uma parte do Imposto de Renda devido em ações culturais.
De acordo com a lei nº 5479,
de 4 de dezembro de 2012, o
Centro de Memória “Barão Homem de Mello” será vinculado
ao Departamento de Patrimônio Histórico, da Secretaria
de Educação e Cultura da
Prefeitura, que também estará
sediado no palacete. O centro
de memória abrigará toda a
documentação pertencente aos
arquivos históricos “Athayde
Marcondes” e “Waldomiro
Benedito de Abreu”, que atualmente se encontram no Museu
Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina, e
contam com acervo datado a
partir de 1701.
A partir do dia 2 de dezembro, a visitação ao Palacete
será realizada de acordo com
o protocolo dos órgãos regulamentadores do patrimônio
histórico, pela ordem em que
foi feito o restauro. Haverá duas entradas: pela rua
Deputado Claro César e pela
travessa Rui Barbosa. Com
o restauro, o prédio recebeu
elevador e agora tem acessibilidade total.
Divulgação

Coletiva de imprensa com apresentação da maquete

Pinda promove ações sobre diabetes
Marcos Vinício cuba
***
a secretaria de saúde e assistência social
da Prefeitura convida a população para participar das ações sobre prevenção e cuidados
com a diabetes. a abertura dos trabalhos será
na segunda-feira (10), às 8 horas, no auditório da Prefeitura. será apresentado o pano-

rama da doença no município, as atribuições
do médico da atenção básica e orientações.
É a 9ª campanha Municipal de Prevenção e cuidados com o Diabetes, em adesão à 17ª campanha nacional de Detecção,
orientação, Educação e Prevenção às complicações. a Prefeitura de Pindamonhangaba conta com um núcleo específico para

prestar assistência aos pacientes diabéticos.
a secretaria de saúde, em conjunto com
alguns parceiros, preparou uma programação extensa e convida a população para participar de todos os momentos. o objetivo é
detectar esta doença silenciosa e prestar a
melhor assistência, evitando complicações
como cegueira e amputações.

DATA HORÁRIO

LOCAL

EVENTO

11/11

a partir das 18h

Colégio bom Jesus

2ª Campanha de orientação e atualização para o diabético tipo i

12/11

das 14 às 16h30

enfermagem e o diabetes

Salão do Fundo Social no Lessa

13/11

das 8 às 12 horas

Cisas - moreira César

orientações e testes

14/11

das 8 às 16 horas

Praça monsenhor marcondes

Comemoração do dia mundial de Combate ao diabetes, orientações e testes
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Felipe César – FC pede ao Executivo Janio Lerario destaca
Cal agradece troca da rede de
zelo na expedição de notificações de obras da cidade e enaltece esgoto e pede o recapeamento
Administração Municipal
empresas com inscrição cancelada
na Vila São Benedito

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

O vereador Felipe César – FC
(PMDB) enviou requerimento
ao Executivo solicitando zelo e
atenção nas expedições de notificações indevidas às empresas com
inscrição municipal já canceladas.
De acordo com o vereador, ele
recebeu reclamação de um munícipe, sobre recebimento de Notificação de Solicitação de Entrega de
Documentos Fiscais – GIAS, para
regularização de empresa junto à
Fazenda Municipal, com base no
disposto na Lei Complementar
Federal 63/90, e de acordo com
o Decreto Municipal nº 5.069 de
23 de junho de 2014.
A reclamação é devida, pois
de acordo com a documentação
apresentada, a inscrição municipal do reclamante foi cancelada
em 29 de maio de 2014, antes de
vigorar o Decreto Municipal nº
5.069, sendo que a Notificação
foi expedida indevidamente.
O vereador pede ao Chefe do
Poder Executivo, que faça uma
observação perante o Departamento de Arrecadação Municipal,
de zelo e atenção nas expedições

de Notificações às empresas com
as inscrições devidamente canceladas, o que poderá causar mais
aborrecimentos e desconfiança
entre cliente e contador, pois pode
gerar dúvidas de que o mesmo não
realizou o devido cancelamento
da empresa.
“Existem dezenas de escritórios de contabilidade em
nossa cidade que trabalham arduamente pelo zelo nas escritas
e na documentação das empresas
que prestam serviço, e uma notificação dessa, recebida pelos
empresários, pode gerar uma
desconfiança no escritório, nos
seus empregados e até mesmo
no seu contador proprietário,
causando sérios problemas para
os mesmos. É inadmissível que
uma prefeitura como a nossa,
informatizada, não tenha o devido
controle sobre as empresas com
atividades encerradas”, destaca
o vereador.
Rede de água no Colmeia
O vereador Felipe César – FC
pede à Administração que faça a
extensão da rede de água do bairro
da Cruz Grande até o bairro da
Colmeia, através da estrada Jesus
Antônio de Miranda, a estrada do
Ribeirão Grande. O vereador justifica que a população dos bairros
rurais carecem de água tratada e
este pedido é antigo e que ainda
não foi atendido.
Rede de Esgoto do
Bonsucesso
Outra solicitação do vereador
é a extensão da rede de esgoto do
bairro Massaim até o bairro do
Bonsucesso. “Precisamos dar melhores condições de infraestrutura
aos nossos bairros rurais e nossos
pedidos visam dar melhores condições ao homem do campo”, diz
o vereador Felipe César – FC.

O Vereador José Carlos
Gomes - Cal (PTB) agradece
ao Prefeito Vito Ardito Lerario
e a Sabesp, pela realização da
troca da rede de esgoto da rua
Alexandre de Moraes, na Vila São
Benedito e está cobrando também o recapeamento, desta rua
e da rua Alcides Luiz Sampaio,
o asfaltamento ou calçamento
com bloquetes, das travessas das
Palmeiras e Antônio Teixeira,
o asfaltamento dos finais das
ruas Joaquim Antunes Bastos e
Antônio Gregório.
Outras obras que o Vereador
está solicitando para a Vila São
Benedito são a construção do
Centro Comunitário, o recapeamento da rua São Pedro no Loteamento São João, o desassoreamento do Ribeirão do Capituva,
a elevação do alambrado atrás
do gol do campo do Colorado, a
revitalização do busto da estátua
do Dr. Cicero da Silva Prado,
o funcionamento da Fonte da
Praça, a melhora da iluminação
da Praça D. Fia, a construção da
calçada da rua Antônio Ramos,
que liga a Vila São Benedito e a
Vila São José, o início das obras

O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) demonstrou
todo o seu entusiasmo com a Administração Municipal de
nossa cidade. Janio disse que “o prefeito está empenhado
na melhoria da cidade, beneficiando a população e todas
as regiões de Pindamonhangaba”.
O vereador Janio citou algumas das muitas obras que
estão sendo realizadas pela atual Administração:
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F o t o s :A s s e s s o r i A

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Construção da CreChe
eM Moreira Cesar

Construção da ponte
que liga o pasin ao
Mantiqueira

de ampliação da Escola Padre
Zezinho, o prolongamento da
galeria da rua Jofre Macedo até a
altura da rua Cassiano da Palma,
às margens da rodovia Vereador
Abel Fabrício Dias (SP 62), e o
aumento das rondas policiais.
Missa em
Coruputuba
O vereador Cal e a Dona
Carminha avisam que no domingo dia 9 de novembro, haverá
missa na Igreja Nossa Senhora
Aparecida, em Coruputuba às
10h30, com celebração do Padre
Cássio, Diretor Salesiano. Toda
a comunidade Coruputubense
e a população em geral estão
convidados.

Vereador Cal
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Mantiqueira

Janio Lerario explicou que é “com muito esforço e
dedicação por parte da Administração e toda a equipe que
estamos vendo as melhorias por toda a cidade”.

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

e M p r e s a t e r C e i r i z a d a p e l a saBesp r e a l i z a a t r o C a
rua alexandre de Moraes, na Vila são Benedito

da rede de esgoto da

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

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

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

Toninho da Farmácia destaca Magrão homenageia
Professor Eric continua luta por
a importância da distribuição de “Centenário da Estrada de correios no Vitória Park, Parque
medicamentos no Pronto Socorro Ferro Campos do Jordão” das Palmeiras e Shangri-lá

vem ocorrendo com o PA
de Moreira Cesar.
“Agradeço a Secretária
S a n d r a Tu t i h a s h i , p e l a
sensibilidade com que
tratou do assunto e parabenizo o trabalho que vem
realizando à frente desta
importante Secretaria”, enfatiza o vereador Toninho
da Farmácia.
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O Vereador Toninho da
Farmácia (PDT) agradece
a Secretária de Saúde,
Sandra Tutihashi, pelo
empenho na instalação de
uma sala para entrega de
medicamentos nas dependências do Pronto Socorro
Municipal.
Este é um pedido antigo
do Vereador com objetivo
de atender aos
pacientes aos sábados, domingos
e feriados prolongados.
De acordo com
ofício 543/2014, a
Secretária informa que já está em
fase final de estudos a viabilização
para que o Pronto
Socorro possa realizar a entrega
de medicamentos
essenciais para o
1º atendimento
da população, nos
finais de semana,
assim como já

de

Vereador
toninho da FarMáCia

Após requerimento do vereador
deslocamento aos moradores de
Carlos Eduardo de Moura – Magrão
regiões ainda com precariedade de
(PPS), a Caixa Econômica Federal
acessos rodoviários.
realizará a Extração Especial nº
O vereador Magrão destacou
4949-0, em novembro, na qual os
a importância desta ferrovia no
bilhetes conterão o tema “Centenápassado para cura da saúde e, hoje,
rio da Estrada de Ferro Campos do
ao turismo, ligando três municípios.
Jordão”, a ser comemorado em 15 de
No trajeto, pela Serra da Mantiqueinovembro próximo. Ele havia protora, favorece aos turistas, conforto,
colado o requerimento nº 2996/2013,
informações, belas e exuberantes
em 18/11/2013, requerendo à Caixa
paisagens. “Agradeço o apoio do
Econômica Federal, em Brasília, que
amigo, Dr. Fernando Prado Rezende,
fizesse a inserção de imagens alusivas
que contribui para a realização desse
à comemoração do centenário da
projeto e, também, pela parceria da
“Estradinha”.
Gerente Executiva, Sanandá BandeiA Estrada de Ferro Campos do
ra de Castro e do Gerente Nacional,
Jordão foi idealizada pelos médiCarlos Alberto Pinheiro Leite, ambos
cos sanitaristas Emílio Marcondes
da Gerência Nacional de Apoio a
Ribas e Victor Godinho. Em 28 de
Produtos Lotéricos, de Brasília/DF.
novembro de 1910, o Governo de
Parabenizo a todos os funcionários,
São Paulo autorizou a construção da
aqueles que por lá passaram e os
Estrada de Ferro Campos do Jordão
que ali estão até hoje, pois são eles
(EFCJ), com concessão dos serviços
o combustível desta importante ferpara sessenta anos. A construção foi
rovia”, conclui o vereador Magrão.
iniciada em 1912 e, em tempo recorde
para a época, foi inaugurada em 15
de novembro de 1914. A estrada
de ferro foi concebida como via de
acesso aos sanatórios estabelecidos
em Campos do Jordão, concebidos
para contribuir na recuperação das
vítimas de doenças pulmonares.
A partir da década de 70, Campos V e r e a d o r
do Jordão transforma-se de estação
Magrão
de cura para um dos mais
importantes polos turísticos
do país. E a EFCJ acompanha
essas transformações, diversificando suas atividades
com a implantação do seu teleférico em 1970, o primeiro
a entrar em operação no país,
e dos parques de turismo, o
Parque do Reino das Águas
Claras e o de Capivari.
Atualmente, além dos trens
de turismo, a ferrovia opera
também um trem de subúrbio
entre Pindamonhangaba e
Piracuama, proporcionando
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“Após requerimento do vereAdor, bilhetes dA
loteriA federAl de novembro de 2014, terão
imAgens AlusivAs Ao Centenário dA estrAdinhA”

Procurado pelos moradores
da região do bairro Vitória Park
que reclamavam dos serviços
da Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT), o
vereador Professor Eric (PR)
agendou diversas reuniões,
que culminaram na realização
de uma Audiência Publica na
Câmara dos Vereadores em
agosto deste ano para tratar da
questão. O bairro Vitória Vale,
também conhecido como Vitória Park, foi fundado em 1999
e até hoje - 15 anos depois -,
ainda não possui os serviços
dos correios. Participaram
da Audiência, autoridades da
Prefeitura, dos Correios e da
Câmara. O evento foi presidido
pelo vereador Professor Eric.
“É um absurdo em pleno século
XXI, um bairro de nossa cidade
não contar com os serviços de
entrega dos Correios”, enfati-

zou o vereador.
Segundo ele, foi feito um
abaixo-assinado para viabilizar o trabalho dos Correios.
“Com muito trabalho e com a
graça de Deus, em breve, conseguiremos mais este beneficio
para os moradores de nossa
cidade”, concluiu o vereador
Prof. Eric.
Parque das
Palmeiras e Shangri-lá
O vereador Professor Eric
observou, ainda, que o mesmo
trabalho está sendo feito em
outros bairros da cidade, como
é o caso do Parque das Palmeiras e Shangri-lá. Na área rural,
o vereador está trabalhando
muito para instalação de uma
Caixa Postal Comunitária
(CPC), que possibilitará a
chegada das correspondências
nos bairros mais afastados do
centro da cidade.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

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

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

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

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) e robson Luís monteiro (mtb 18.021)
www.CAmArAPindA.sP.gov.br

teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279
e 3644-2281
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Vacinação contra sarampo e paralisia
infantil começa neste sábado
Marcos Vinício cuba
***
começa neste sábado
(8) a campanha nacional
de Vacinação contra o sarampo e paralisia infantil.
Para proteger as crianças
basta procurar a unidade
de saúde mais próxima de
casa com a caderneta de
vacinação.
o Ministério da saúde
espera que mais de 11 milhões de crianças sejam
imunizadas até o dia 28
de novembro. Em Pinda,

a meta é vacinar 7.896
crianças contra o sarampo
e 8.977 contra a poliomielite - mais conhecida como
paralisia infantil. De acordo com as informações do
Ministério, o Dia D será
em dois momentos, no
primeiro dia da campanha
e no dia 22.
as crianças a partir de
seis meses e os menores
de cinco anos de idade
devem receber a vacina
contra a poliomielite. Esta
vacinação é a tradicional

arquivo Tn

gotinha, porém, as crianças acima de seis meses
que estão com o esquema
vacinal atrasado receberão a dose injetável.
a vacina contra o sarampo é a tríplice viral. Ela
também protege a criança
contra a caxumba e rubéola. Devem recebê-la as
crianças que têm um ano e
as menores de cinco anos.
Devem ser vacinadas
crianças de seis meses
até cinco anos

Projeto Edutran realiza
formatura de estudantes
Maria FErnanDa Munhoz
***
o projeto Edutran Educação no Trânsito realiza a formatura da 14ª
turma nesta sexta-feira
(7), às 9h30, no ginásio
de esportes Juca Moreira.
cerca de 300 alunos de
escolas municipais receberão seu certificado.
realizado há anos em

Pindamonhangaba, o projeto Edutran abrange as
crianças dos 5º anos das
escolas da rede Municipal
de Ensino, que participam
de aulas teorias e lúdicas
sobre o comportamento
seguro no trânsito, se tornando agentes multiplicadores de boas maneiras.
neste semestre, participam alunos das escolas:

andré Franco Montoro
(crispim), odete corrêa
Madureira
(Morumbi),
abdias Júnior santiago
e silva (santa cecília),
Professora Julieta reale
Vieira (castolira), Professora Maria helena ribeiro Vilela (Jardim regina),
Paulo Freire (Vila Prado)
e Professora Gilda Piorini
Molica (santa Luzia).
arquivo Tn

AuDiêNciA sOBrE
PlANO DirEtOr
AcONtEcE hOjE
Marcos Vinício cuba
***
A população está convidada
para participar da Audiência
Pública sobre o Plano Diretor
nesta sexta-feira (7), às 9h30, no
auditório da Prefeitura. O público
terá a oportunidade de conhecer
as propostas sobre a classificação das atividades no zoneamento urbano.
As alterações no Plano Diretor
servem para garantir o desenvol-

vimento das cidades e buscam a
adequação à realidade e às necessidades da população. A participação dos moradores é muito
importante.
Nesta audiência serão discutidas as ampliações em zonas
empresariais e industriais, zonas
mistas e núcleo urbano destacado. As alterações são necessárias
para a instalação de condomínios
industriais e implantação de loteamentos residenciais.

O ‘Edutran’ abrange crianças dos 5º anos da rede Municipal de Ensino

Bairros recebem serviços de manutenção
Maria FErnanDa Munhoz
***
Diversos bairros da cidade receberam serviços
de manutenção entre os
dias 22 de outubro e 5 de
novembro. a iniciativa é
da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da secretaria de obras e
DsM – Departamento de
serviços Municipais.
Limpeza, capina e roçada foram realizadas nos
bairros beta, Yassuda, castolira, campo belo, Jardim
bela Vista, Jardim aurora,
campo bello, Maria Emília, nova Esperança, araretama, cidade Jardim,
Queiroz, bonsucesso, Lessa, Vila rica, Vila Prado,
Jardim Mariana, e nas praças são Domingos, oscar
Tochiro Kano, são Paulo,
caps e da Quadra coberta.

Divulgação DsM

a equipe de retirada de
entulho esteve no bairro
araretama, ruas Enrico
Gutmacher, coronel homero da silveira, cecília
M. de Mello, avenida nicanor ramos nogueira,
rua Maria a. Pereira nova
Esperança/ av. benedito
Pires césar e estrada carlos Lopes Guedes Filho.
Também foi feita a retirada de entulho da escola
Yone Guaicuru (crispim),
do rancho do cavalo, área
do Maria Áurea, bairros
santa cecília e Vitória
Park, estrada unicipal alcides soares de oliveira
(campininhas), além do
transporte de terra para o
centro esportivo “João do
Pulo”.
a
equipe
atendeu
também
o
processo
23787/2014, com a reali-

zação de limpeza de terreno no final da rua José
Lino de Macedo, na Vila
são Paulo.
Pega-tudo
Entre os dias 3 e 6 de
novembro, foi realizado
o Pega-tudo nos bairros
andrade, carangola e Vila
cuia, com serviço de capina, varrição, limpeza geral
e retirada de 40 viagens
de caminhão de entulho.
no período de 10 a 13
de novembro, o Pega-tudo estará no santana/
Vila Militar, com serviço
de capina, varrição, retirada de entulho e limpeza
geral. os moradores desses bairros devem retirar
o entulho de seus quintais e depositar na calçada para que a equipe da
Prefeitura possa fazer o
recolhimento.

roçada, capina e limpeza na escola municipal jairo Monteiro, no Vila rica

6

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

ENTREVISTA

7 de noVembRo de 2014

Marcelo Denny
Arquivo pessoal
Arquivo pessoal

20 anos depois da

“Barca”

MAriA FernAndA Munhoz
***

O 37º Feste comemora, neste ano, os 20 anos do espetáculo “A Barca do Inferno”, que teve direção de Marcelo Denny e produção de Alberto Santiago para a Cia Teatral “Cadê Otelo?” e representa um marco no teatro em Pindamonhangaba. Quem viveu aquela época (1994)
certamente se lembra do bondinho da EFCJ que levava até a ruína de uma olaria centenária, na zona rural da cidade, que ficava toda tomada pela encenação. O espetáculo esteve em cartaz durante quase cinco anos e foi vencedor de mais de 40 prêmios em todo o país.
Na entrevista especial desta semana, conversamos com Marcelo Denny, um pindamonhangabense que ganhou o mundo
com sua arte mas que nunca esqueceu suas raízes na “Princesa do Norte”.
Arquivo pessoal

Tribuna do Norte - Como
nasceu a barca do inferno e
qual era a intenção de vocês
com o espetáculo?
Marcelo Denny: o espetáculo “a barca do inferno” começou logo depois do final do grupo teatral Textandotexto, que
a maioria dos integrantes fazia
parte. a partir de uma ideia de
adaptar o clássico do teatro
português vinda pelo professor
Joaquim gama, da antiga Famusc. no início pensávamos em
um teatro de rua, e aos poucos
foi tomando forma diferente em
ensaios e improvisações.
Tínhamos claramente que
trazer esse texto à tona quase
500 anos depois era importante como uma análise válida da
sociedade, haja vista que pouco mudou do Portugal entre a
idade média e o renascimento
(o texto é de 1517) e o brasil
de hoje; as corrupções, a hipocrisia da igreja, o jogo de
poderes, a empáfia da classe
dominante etc. acreditávamos
que o dramaturgo gil Vicente
havia realmente escrito uma
obra clássica, ou seja, que tem
muito diálogo com nosso tempo. mas para impulsionar essa
força do texto, precisávamos ter
uma encenação com contornos
atemporais, que trouxesse um
tempero da antiguidade e ao
mesmo tempo vernizes contemporâneos.
TN - Como voce vê hoje
aquela montagem e aquele
grupo?
MD - hoje, 20 anos depois,
percebo que acabamos fazendo
um trabalho bastante dialético,
ou seja, conseguimos dar outra
roupagem, recriamos cenas que
propunham uma atualização do
clássico português e acho que
fomos felizes em tentar escapar

gógica que o Feste teve e tem na
vida dos grupos e artistas da cidade. acredito que a polifonia de
linguagens teatrais que o Feste
costuma mostrar para a cidade
acaba criando um espaço poético
e também de aprendizado estético. e ainda podemos conhecer
artistas, entender seus processos
criativos e de produção, “trocar
figurinhas” com outros criadores
de outras partes do Brasil. Enfim,
acredito muito que a existência
de um festival de Teatro em nossos tempos ganha cada vez mais
e mais valor, em tempos de redes sociais, onde tudo é mediado
pela não presença dos meios digitais, fazer ainda uma arte onde
a força reside exatamente na potência da presença e do ato de
nos agregarmos juntos para um
ritual poético, é quase um ato de
resistência!
TN – Você mantém contato com os integrantes da
Barca e da Cadê Otelo?
MD – Sim, mantenho contato com muitos integrantes do
grupo, acompanho muitos colegas que hoje se desbravaram em
carreiras ligadas à docência de
artes ou à pesquisa e também a
outras linguagens artísticas, são
todos grandes amigos. estar em
Pinda e revê-los me faz reconectar com minhas raízes e com um
lado mais humano.

do maniqueísmo típico do teatro da época de gil Vicente,
ainda muito ligado aos preceitos do teatro medieval e suas
moralidades.
Percebo que éramos muito
unidos como grupo, e isso no
teatro é importantíssimo, fazíamos ensaios longos, saraus
onde achamos o caráter ritualístico de algumas cenas. Pessoalmente, minha encenação
Arquivo pessoal

para “a barca” está recheada de
influências estéticas que tive do
cinema, da performance e do
teatro. Foi uma louca tentativa
de unir várias linguagens, uma
verdadeira salada de estilos.
Tínhamos a primeira parte que
era bastante relacional e performática, cheia de imagens fortes, som e fúria. depois havia
um tom bastante solene, quase
ritualístico em algumas aberturas de cena e por fim misturamos comédia, sarcasmos e
ironias. esses temperos misturados e incialmente estranhos
resultaram numa ótima mistura.
mas devo isso à química, força
e ao talento dos integrantes do
grupo, sem eles tudo isso seria
impossível.
TN - Sente que fizeram
diferença na cidade?
MD - acredito que na época não tínhamos noção do que
estávamos fazendo, do impacto
que tínhamos causado no cenário cultural da cidade e da região. até hoje escuto pedidos
para que voltemos a montar “a
barca”. eu, pessoalmente, sinto
que o espetáculo foi uma grande impulsão para minha carreira como artista, diretor, criador
etc, mas também acho que
muitos do grupo tiveram suas
vidas mudadas pelo espetáculo
e de certa forma são até hoje
influenciadas por esse trabalho,
afinal, do poder da arte, ninguém escapa ileso.
TN - O que achou da
homenagem que a Cultura
está fazendo para o espetáculo e o grupo? Pretende
trazer algo especial para
Pinda neste Feste, por conta
da homenagem?
MD - achei bastante emocionante essa homenagem que
a Cultura da cidade e o Festival
estão fazendo para os 20 anos
da “a barca do inferno”, me sin-

to acarinhado e acredito que o
restante do grupo também vê
com muita saudade e carinho
isso tudo. acredito que merecemos sim, até por morar num paíus que tem memória curtíssima
para assuntos culturais e históricos. Flertar e rever o passado, é
entender o presente e o futuro.
Vejo com emoção essa homenagem, pois a verdadeira
arte é sempre uma via de mão
dupla; ao mesmo tempo que
a cidade nos apoiou muito na
construção desse trabalho, nós
do grupo também doávamos
uma energia muito boa para a
cidade, criando um espaço de
fantasia, pensamento, acolhimento cultural com o dinamismo da arte do teatro. Pretendo
exibir um clip promocional que
no momento estou editando
com imagens raras do espetáculo em várias cidades do brasil,
queria muito poder exibir esse
trabalho durante o Feste, ao
mesmo tempo eu e o fotógrafo
(e conterrâneo) marcos Camargo estamos produzindo uma exposição das melhores fotografias ampliadas para uma mostra
no saguão do teatro municipal.
TN - Normalmente você
acompanha o Feste e neste ano não será diferente.
Que papel tem o Feste em
sua formação profissional e
ainda hoje, com sua carreira
consolidada, que significado ainda tem o Feste para
você?
MD - o Feste tem uma
grande importância na minha
formação como artista, haja
vista que sou uma “cria” desse
festival. Desde o fim de década
de 80, trabalho no festival, já fiz
de tudo (fui ator, pintor, cenógrafo, figurinista, jurado, professor, curador etc. etc.), de lá
pra cá aprendi muito no festival,
uma verdadeira escola. Sempre
saliento essa importância peda-

TN – Que diferença a
“Barca” fez na sua vida?
MD – Foi a barca que me levou para outros cenários, outras
escolas, me fez ter mais sede de
conhecimento e conhecer pessoas e continuar meus estudos na
área. depois da epopeia da “a
barca” fui estudar em São Paulo, onde fiz mestrado e doutorado em artes cênicas e não parei
mais.
TN – O que espera do Feste deste ano?
MD – espero, como sempre,
ver muita novidade e um mix de
linguagens e estilos. ao mesmo
tempo, é sempre muito bom ver
o teatro cheio. a cada ano temos
mais e mais público nas sessões.
acho que o Feste já entrou no
calendário afetivo da cidade, a
cidade já incorporou o festival e
o festival já incorporou a cidade,
afinal são mais de três décadas
criando um público. mas o que
mais me impressiona no Feste,
sem dúvida, é o carinho de quem
faz, de quem vem se apresentar
e do público. essa tríade acon-

tece de forma sempre muito
harmônica e simples, muito
diferente de outros festivais
pelo brasil, que conheço, onde
impera um tom mais frio e impessoal, aqui no Feste, é nítido
o interesse e o carinho do público em se encontrar, debater,
conversar sobre o que viu. isso
é magico!

TN – Qual a função do
Feste hoje?
MD – o Feste acaba cumprindo com muitas funções.
existe a função pedagógica,
como falei, que é a de formar
novas plateias e artistas na cidade, impulsionar a curiosidade do fazer teatral, ao mesmo
tempo que também se torna
pedagógico para a plateia que
aprende e flui poeticamente
falando, através de trabalhos
diversos ao mesmo tempo
que tem contato com outras formas de linguagens
e narrativas, além daquelas
narrativas ligadas ao cinema americano e as novelas.
nesse sentido, o Feste cumpre uma importante tarefa,
de lembrarmos que somos
humanos, de carne e osso,
e não perfis digitais em redes sociais e, como humanos
refletidos nas tramas e na
força que só essa arte pode
nos dar, ou seja, a força da
presença, do risco da presença,
da magia da presença.

TN – Para finalizar, acha
que o Feste se mantém atual?
MD – este ano o Feste foi
desenhado com uma clara intenção de ser um espaço de
troca e aprendizagem, de atravessamentos! Foi ampliado
o aspecto relacional com o
público, que agora tem mais
chances de debater, ver palestras e falas sobre o que
viu no palco. assim, acredito
que o Feste ganha mais na
comunicação e possibilidade
de fomentar novos grupos e
artistas, não só atores, como
futuros dramaturgos, diretores, cenógrafos etc. dessa
forma, o Feste se mantém
sim, atual e forte, sempre
pensado para ser um breve,
mas potente panorama do
teatro da região e do estado e além, um lugar mágico
onde podemos ainda trocar,
nos emocionar, aprender,
abrir os braços e acreditar no
impossível.
Arquivo pessoal
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cidade
Projeto Crescer é destaque da semana
O Projeto Crescer foi o destaque desta semana no programa ‘O Prefeito e Você’. Durante
a entrevista, diversos assuntos
sobre as ações do projeto foram
abordados, como os serviços
existentes em vários pontos da
cidade.
De acordo com a assistente
social Carmem Oliveira Paresque, o projeto, que existe desde
2002, tem se consolidado como
fundamental para orientação
e capacitação de jovens, bem
como reestruturar lares.
“Temos diversas atuações
voltadas para crianças e adolescentes, bem como seus pais.
Trabalhamos com dinâmica temática, que são de extrema importância porque conseguimos
alcançar os objetivos e garantir
os direitos”, explicou. Segundo ela, um dos objetivos é trabalhar em rede e interligar os
projetos existentes dentro do
Crescer. “Fazemos acolhimento
por meio de encaminhamento
de órgãos públicos e dos conselhos, além de delegacia e outras
instituições. Com isso, damos
Divulgação

Kaique Frederico da
Conceição Silva tem 17
anos, mora no ‘Liberdade’

suporte às famílias, atuamos
com saúde, educação, capacitação, esporte e assistência social
e apoio social e psicológico para
reestabelecermos os vínculos
familiares”.
Pasin
Carmem ressaltou que o
Crescer também atua com ações
paralelas. No Pasin, existe há
dois anos o projeto Lyra Crescer, que atende 31 alunos. Dois
deles conversaram com a Tribuna.
Kaique Frederico da Conceição Silva tem 17 anos, mora no
loteamento Liberdade e estuda
no 1º ano do Ensino Médio da
Ryoiti Yassuda: “Foi lá que fiquei sabendo do Lyra e resolvi
fazer parte da fanfarra, onde sou
tocador de boom”.
Paola Fernanda Ferreira Dias
dos Santos, de 14 anos, estuda
na oitava série da Eunice Bueno Romeiro, e ficou sabendo da
banda por meio do maestro José
Alex Candido: “Toco fugehore e
estou gostando muito de tudo”.
Eles disseram que o Lyra
Crescer atende 31 pessoas e
que os ensaios acontecem três
vezes por semana, sempre das
17 às 18h45. Ambos acreditam
que a musicalidade e o envolvimento na ação podem gerar
grandes conquistas para a vida
no futuro.
Goiabal
Judô, Futsal e dança são as
aulas oferecidas no Goiabal,
onde cerca de 100 crianças de
6 a 17 anos participam das atividades.
Santa Cecília
No bairro as atividades se
concentram no judô, para 40
alunos.
Contribuição
As pessoas que quiserem

Divulgação

Responsáveis pelo projeto estiveram no programa “O Prefeito e Você”
saber mais informações sobre
o Projeto Crescer e contribuir
com doações podem ligar para
o telefone 3522-9300 ou visitar a sede, que fica no Bela Vista
(avenida Antonio Pinheiro Junior, próximo à Igreja São José).
Divulgação

Paola Fernanda, de 14
anos, estuda na oitava na
‘Eunice Bueno Romeiro’

Projeto Nosso Bairro se
despede do Cidade Jardim

Quiosque da Prefeitura
receberá diversas atividades
MArIA FErNANDA MuNhOz E
MArCOS VINíCIO CuBA
***
a Prefeitura de Pindamonhangaba conta com um
quiosque no shopping Pátio
Pinda e o local receberá
diversas atividades. a inauguração do espaço ocorreu
na quarta-feira (5) e contou
com apresentações de maculelê, coral, samba de roda,
ginástica rítmica e coreografia do grupo da Melhor
idade.
neste quiosque a Prefeitura irá realizar ações durante
o ano, neste momento o
espaço está com o projeto
vitrine Social, onde várias
entidades e projetos têm
a oportunidade de expor e
vender os produtos confeccionados. Quem passar pelo
quiosque poderá adquirir as
peças do projeto nossa bairro, Cerâmica, Lãs e Linhas,
bordadeiras do araretama,

mulheres de Fibra, mãos amigas, ia3, SoS, Jataí, Serviço
de obras Sociais, Centro de
Convivência dos idosos e Lar
irmã Júlia.
Francisca isabel Julião
é uma das bordadeiras do
araretama e comenta que o
ano passado participou da vitrine Social e foi ótimo. “Fora
a vitrine Social, vendemos
em diversos eventos, mas
comparando, no shopping
foi bem melhor 100%. o
lucro é dividido entre todas,
e no ano passado deu para
comprar algumas coisinhas”,
revela.
a empresária eliana
godoy também apoia a
iniciativa. “a gente estava
vendo a dança, expressão
corporal, saúde. esse movimento é importante porque
atende a todas as classes,
pessoas têm oportunidade de
conhecer. Parabéns a toda a
organização”.
Divulgação

MArIA FErNANDA MuNhOz
***
O projeto Nosso Bairro encerra sua programação no Cidade Jardim, neste domingo (9), a
partir das 8h30. Várias atividades de lazer, show e ações sociais
esperam a população do bairro e
entorno, na tenda do projeto, ao
lado do campo de futebol.
Além das atividades gratui-

tas para a comunidade, o “Nosso Bairro” terá apresentação dos
alunos das oficinas culturais e
exposição de artesanato produzido durante o mês em que o
projeto esteve no local. Também
haverá entrega de certificados
para os alunos das mais de 20
oficinas realizadas. O encerramento oficial será às 11 horas.
No último sábado (1º/11),

o projeto recebeu o “Pinda em
Cena”, com apresentações artísticas gratuitas para a população,
realizadas pelos artistas da cidade.
Depois do Cidade Jardim, o
Nosso Bairro segue para o Feital, onde ficará até o final deste
ano. As inscrições para as oficinas culturais no Feital terão
início no dia 19 de novembro e
a abertura oficial será no dia 23.
Daniela Gonçalves

Vários grupos se apresentaram durante inauguração
Divulgação

O projeto recebeu apresentações do Pinda em Cena na última semana

Entidades e projetos estarão no Vitrine Social
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37º Feste começa
neste domingo
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
O festival de teatro mais esperado do ano começa neste domingo (9). Em sua 37ª edição, o
Feste – Festival Nacional de Teatro – de Pindamonhangaba traz
diversas novidades, além dos espetáculos adultos, infantis e de

rua: o Papo Vertical, os Processos Compartilhados, a Exibição
Comentada e a Oficina Prática.
Os ingressos serão trocados por
um brinquedo novo, que será doado para o Fundo Social de Solidariedade.
O evento é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de

Educação e Cultura e Departamento de Cultura. Outros profissionais também estarão abrilhantando o Feste 2014: Dib Carneiro
Neto (debate infantil e papo virtual), Elizete Gomes (debate rua
e papo virtual), Marcelo Denny
(debate adulto, papo virtual e exibição comentada), Fábio Mendes
Divulgação

Casa Grande
e Senzala

(mediador adulto e papo
vertical), Victor Narezi
(mediador rua e infantil),
Débora Pagani (oficina),
Luiz Otávio di Santi (oficina e papo vertical), André
Capuano (oficina), além
dos integrantes do júri de
seleção: Ademir Pereira,

A Igreja do Diabo
Ediléa Salgado Santos e
Nilza Mayer.
O Feste está, também,
na Internet. O site da Prefeitura
www.pindamonhangaba.sp.gov.br terá
uma página especial sobre
o festival, com todas as
sinopses dos espetáculos.

No facebook, o feste está
na Comunidade 37º Feste
2014 e no evento dentro
do facebook da Prefeitura.
A intenção é que espaços
proporcionem a participação de todos.
O 37º Feste seguirá até
o dia 23 de novembro.

PROGRAMAÇÃO
ESPETÁCULOS CONVIDADOS
Dia
Espetáculo
9
La Maldicion – 15h - Bosque
9
De Malas Prontas – 21h – Teatro
22 Eu Disse Brinco...Brincarei – 15h – Vale
Acácias
23 Zigzaguiá – 11h – Bosque
23 Zoo-Ilógico – 15h – Bosque
Divulgação

23

OBS: Ingresso - Troca
será no dia do espetáculo,
a partir das 19 horas para
espetáculo Adulto e a partir
das 13 horas para espetáculo Infantil, na bilheteria
do Teatro Galpão

Farsa Da Boa Preguiça

Artista representa cidade e região
em circuito internacional
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A artista plástica Márcia Moura, de Pindamonhangaba, representará
a cidade e o Vale do Paraíba no XIX Circuito
Internacional de Arte
Brasileira. Ela, que expôs seus trabalhos no
saguão da Prefeitura em
outubro, participa com
as obras Borboleta XII e
Fúria I. No total, 120 artistas de todo o país participam do evento.
O Circuito Internacional de Arte Brasileira é a
realização de exposições
de obras de artistas nacionais em diversos países. Neste ano, em sua
19ª edição, a mostra percorre a Áustria (Viena) e a
Inglaterra (Londres), encerrando no Brasil, com
um coquetel no dia 11
de novembro, no Museu
Inimá de Paula, em Belo
Horizonte – MG. Ele é organizado e realizado pelo
Colege Arte, instituição

Divulgação

Sonata a Kreutzer – 18h e 21h - Teatro

Grupo
Cia Novos Atores
Cia Pé de Vento Teatro
Respeitável Público

Cidade
Pindamonhangaba/SP
Florianópolis/SC
Jundiaí/SP

Zig Zag
Baixada Santista/SP
Cia Trucks - Teatro de
São Paulo/SP
Bonecos
Metropolitana Gestão Cultural São Paulo/SP

CATEGORIA RUA - Às 10h e às 15h - No Bosque da Princesa
Dia
Espetáculo
Grupo
15 Mário E As Marias
Cia Lúdicos de Teatro
Popular
15 A Farsa do Advogado Pathelin
Rosa dos Ventos
16 A Casa De Farinha Do Gonzagão
CTI Cia de Teatro da
Investigação
16 Otelo e a Loira de Veneza ou Pancadão
Cia Lona de Retalhos
da
Traição
22 De Quem é a Rua, Então ?
Cia 4 na Rua é 8
22 Dom Chicote Mula Manca E Seu Fiel
Cia A Ditacuja
Escudeiro Zé Chupança
CATEGORIA INFANTIL ÀS 15h - No Espaço Cultural - Teatro Galpão
Dia
Espetáculo
Grupo
10 Em Busca do Ingrediente Secreto
Chica e Olga Ateliê de
Criações
11 O Sitio dos Objetos
Mariza Basso Formas
Animadas
12 Expresso Caracol
Cia dos Pés
17 O Mistério da Bomba H
Grupo Oriundo de Teatro
18 Letras Perambulantes - Vida e Obra do
Núcleo Caboclinhas
Poeta Patativa do Assaré
19 Ali Baba e os 40 Ladrões
Trupe de Truões
CATEGORIA ADULTO - ÀS 21h - no Espaço Cultural - Teatro Galpão
Dia Espetáculo
Grupo
13 Portela, Patrão, Mário, Motorista
Boa Companhia
14 Casa Grande e Senzala
Os Ciclomáticos Cia De
Teatro
15 A Igreja do Diabo
Cia Teatral Boccaccione
16 Farsa da Boa Preguiça
Grupo De Teatro Guará –
PUC Goiás
20 O Ultimo Sarau
Os Geraldos
21 Angustia
Mênades & Satiros Cia De
Teatro
22 Mundomudo
Cia Azul Celeste

Cidade
S. Bernardo do Campo/SP
Presidente Prudente/SP
Suzano/SP
Santo André/SP
Jacareí/SP
Ribeirão Preto/SP

Cidade
São Paulo/SP
Bauru/SP
S. J. Rio Preto/SP
Belo Horizonte/MG
São Paulo/SP
Uberlândia/MG

Cidade
Campinas/SP
Rio de Janeiro/RJ
Ribeirão Preto/SP
Goiânia/GO
Campinas/SP
Presidente Prudente/SP
S.J. Rio Preto/SP

ENCERRAMENTO – No Teatro Galpão
DIA 23/11/14 – 20 horas
18h e 21h - Espetáculo Convidado - Sonata a Kreutzer - Cia Metropolitana Gestão Cultural - São Paulo/SP

SAGUÃO DA PREFEITURA TEM MOSTRA DE FÁBIO MENDES
Maria Fernanda Munhoz

sem fins lucrativos, sediado em Belo Horizonte.
De acordo com Márcia
Moura, que também é uma
das curadoras do Estado
de São Paulo, o circuito
promove o reconhecimento e a independência profissional do artista, além
de enriquecer seu currículo e abrir as portas do mercado externo.
Nestes 19 anos, além
desses países, a exposiçãojá passou por: Ale-

manha, Argentina, Chile,
China, Eslováquia, Espanha, França, Grécia,
Holanda, Hungria, Itália,
Polônia, Portugal, República Dominicana, República Tcheca, Tailândia, Trinindad Tobago e
Tunísia. A iniciativa tem
o apoio institucional do
Ministério das Relações
Exteriores, embaixadas
brasileiras,
secretarias
estaduais e municipais de
Cultura.

Durante o mês de
novembro, o espaço
cultural no saguão da
Prefeitura recebe as
telas do artista plástico Fábio Mendes. A
mostra é organizada
pelo Departamento de
Cultura, com entrada
gratuita. Visitação de
segunda a sexta-feira,
das 8 às 17 horas.
Maria Fernanda Munhoz
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2º CADERNO
Tribuna do Norte
Pindenses apresentam projeto
em congresso nacional
Júlia Villar
***
Cinco universitários de
Pindamonhangaba participaram no último mês do 3°
Congresso Nacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, realizado na
Unitau – Universidade de
Taubaté. Matriculados na
Funvic – Faculdade de Pindamonhangaba, no curso
de administração, eles, que
ainda estão no 2º semestre, foram convidados por
uma professora a enviar o
pré-projeto para a Senic Semana da iniciação Cientifica. O evento tradicional
obedece padrões internacionais e os pindenses foram aprovados.
O congresso aconteceu
nos dia 20, 21 e 22 do mês
outubro e foi uma ótima
experiência. Foram apresentados projetos de todas
as faculdades e é aberto ao
público. “O evento foi muito
proveitoso, apresentamos o
nosso projeto para as pesso-

Divulgação

Grupo de Pinda se destacou na Semana da Iniciação Científica da Unitau
as interessadas e distribuímos uma cartilha, que nós
elaboramos, contendo dicas
para começar a fazer sua

Indicação de livro
Como inspiração para o trabalho eles indicaram o
livro clássico ‘Pai Rico, Pai Pobre’ como fundamental. O
livro fala do pensamento que as pessoas precisam ter.
“Não importa o quanto você ganhe, você precisa apenas
administrar seus ganhos”, finalizou Felipe Boulos.
Divulgação

própria gestão financeira. O
legal foi ver que as pessoas
ficavam muito satisfeitas”,
disse o jovem Felipe Boulos.

“Conseguimos quebrar
um pouco do preconceito
que elas tinham em relação
à gestão financeira, mostra-

mos que é rápido e sem segredos. Fomos avaliados pelos jurados, e eles acharam
muito interessante o projeto.

Gostaram mais ainda por
sermos do primeiro ano,
tendo em vista que a maioria
dos trabalhos que estavam
sendo apresentado eram
de estudantes do 4° ano em
diante”, conta Felipe Boulos.
O grupo de Pindamonhangaba é formado por
alunos de 18 a 30 anos que
possuem o mesmo propósito: ajudar as pessoas a
cuidarem da sua renda, fazendo com que não se endividem. É integrado ainda
por ariadne Galdino, Fabio
Cuba, João Vitor Vieira e
Noelle Cabral. “Vale ressaltar que este não é um projeto
feito como um TCC – Trabalho de Conclusão de Curso,
com toda sua complexidade, mas sim um resumo. Ele
ainda está em andamento”,
esclarecem.
a categoria em que ingressaram na Senic é justamente a da iniciação, ou
seja, o primeiro trabalho
feito. a partir dele desenvolvem-se os outros estudos.

métodos para
gestão financeira
O projeto é baseado
em métodos para a gestão financeira pessoal.
“Percebemos um grande
problema nas pessoas.
Depois que o crédito
ficou mais acessível,
elas acabavam comprando mais. As classes
que antes eram C e D
subiram e hoje são B,
pois adquiriram poder
de compra. Porém, com
a falta de conhecimento na área de finanças
elas acabam entrando
numa fria e também na
lista do SPC – Serviço
de proteção ao Crédito
ou Serasa. Não saber
lidar com o orçamento, acaba gerando um
grau muito grande de
endividamento. Então
pensamos nesse projeto,
observamos o problema,
e decidimos criar um
método para auxiliar as
pessoas. O objetivo do
nosso trabalho é apresentar esses métodos de
gestão fáceis e com livre
acesso a todos”, explica
João Vitor.

Divulgação

Segundo ele, o projeto
é um elemento muito fácil. “Nós trouxemos para
perto das pessoas. Geralmente as pessoas pensam
que é muito difícil fazer
isso, que é necessário ter
um conhecimento avançado em matemática,
mas não. Se você ganha
dois salários mínimos ou
vinte, a gestão que você
vai fazer é a mesma, simples, com uma tabela na
maioria dos casos. Basta
colocar seu salário e os
seus gastos e tirando o
quanto você tem sobrando ou faltando nesse seu
orçamento mensal. Com
o passar dos meses, você
vai poupar, e futuramente investir porque
vai estar tudo anotado.
Mais do que ensinar,
eles querem tirar a
fama de dificuldade”,
disse João Vitor.
Noelle explica que
todos podem fazer essa
gestão: “Na verdade
para você fazer sua gestão de orçamento é fácil,
coisa básica”.

Alunos exibem baner utilizado no evento

PIndA gAnhA PRojETo “UmA LATA, Um SoRRISo”
Uma parceria entre a
novelis e o Shopping Pátio
Pinda culminou no lançamento, a partir desta
sexta-feira (7), do projeto
“Uma Lata, Um Sorriso”. A
iniciativa busca conscientizar a população sobre
reciclagem, assim como a
mudança de atitude e do
comportamento em relação à coleta seletiva.

A ação será realizada
na praça de alimentação
do Shopping, onde estarão
coletores específicos para
receber latas de alumínio. Todas as embalagens
coletadas serão vendidas,
e a verba arrecadada será
destinada à Associação
Criança Feliz São gabriel,
que hoje atende cerca de
130 crianças.

“O alumínio é infinitamente reciclável, propriedade essa que poupa
a utilização de recursos
naturais, reduz as emissões
de gases de efeito estufa e
pode gerar benefícios sociais”, explica Eunice Lima,
diretora de Comunicação e
Relações governamentais
da novelis. “ou seja, a reciclagem faz todo o sentido.

Por isso estamos trabalhando para que ela se torne fácil e conveniente para
os consumidores, apoiando
diferentes iniciativas que
possam contribuir para o
processo”, conclui.
A soma de esforços ao
redor do tema é um catalisador dos resultados. “Realizar eventos em parceria
com grandes empresas da

cidade está entre as nossas prioridades, ainda mais
quando o tema está amparado em uma ação socioambiental como é o caso
do Uma Lata, Um Sorriso,
que reforça e incentiva
de forma dinâmica a importância da reciclagem”,
destaca Adriano nogueira,
gerente geral do Shopping
Pátio Pinda.
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delegados de saúde vão
debater política nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.719, DE 22 DE OUTUBRO DE 2014.
Dispõe sobre o sistema de Controle Interno do Município de Pindamonhangaba, e dá outras
providências.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de Pindamonhangaba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Título I
Das Disposições Preliminares
Art. 1° A organização e fiscalização do Município de Pindamonhangaba pelo Sistema de Controle
Interno ficam estabelecidas na forma desta Lei, nos termos do que dispõem os arts. 31, 70 e 74 da
Constituição Federal.
Título II

Os delegados de Pindamonhangaba eleitos
na plenária municipal e
no conselho estadual vão
debater propostas da Política Nacional de Saúde
do Trabalhador em Brasília-DF.
A data do evento ainda
será marcada. Enquanto
isso, os quatro delegados
do município (Edwin Camargo Pinho - secretário
do Conselho Municipal
de Saúde; José Fernandes
Ribeiro – presidente do
Comuns; Miriam Pérsia
Macedo de Andrade – delegada conselheira; e Antônio Leandro dos Santos
– delegado conselheiro)
participarão de vários seminários para discutir as
ações de fomento à saúde
do trabalhador. A intenção é definir as metas e focar na defesa das 12 propostas eleitas na região e
na conferência estadual.

Divulgação

Das Conceituações
Art. 2º O controle interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos
e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas
operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas
administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o
cumprimento da lei.
Art. 3º Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de atividades de controle exercidas
no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, incluindo as Administrações Direta e
Indireta, de forma integrada, compreendendo particularmente:
I – o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos
programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade
específica da unidade controlada;
II – o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à legislação e
às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;
III – o controle do uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuados pelos órgãos
próprios;
IV – o controle orçamentário e financeiro das receitas e despesas, efetuado pelos órgãos dos
Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;
V – o controle exercido pela Unidade de Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia
do Sistema de Controle Interno da administração e assegurar a observância dos dispositivos
constitucionais e dos relativos aos incisos I a VI, do art. 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Parágrafo único – O Poder Executivo Municipal, incluindo a Administração Direta e Indireta deverão
se submeter às disposições desta lei e às normas de padronização de procedimentos e rotinas
expedidas no âmbito de cada Poder ou Órgão, incluindo as respectivas administrações Direta e
Indireta, se for o caso.
Art. 4º – Entende-se por Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno unidades da
estrutura organizacional, no exercício das atividades de controle interno inerentes às suas funções
finalísticas ou de caráter administrativo.
Título III
Das Responsabilidades da Unidade de Controle Interno
Art. 5° – São responsabilidades da Unidade de Controle Interno referida no art. 7º, em parceria
com a Secretaria Municipal de Finanças deste Município, além daquelas dispostas nos art. 74 da
Constituição Federal e art. 76 da Constituição Estadual, também as seguintes:

Delegados eleitos irão debater saúde do trabalhador em Brasília

I – coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do correspondente
da Prefeitura Municipal, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos
normativos sobre procedimentos de controle;
II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando
as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao
encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento
de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos;
III – assessorar a administração nos aspectos relacionados com o controles interno e externo e
quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;
IV – interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira
e patrimonial;
V – medir e avaliar a eficiência e eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno,
através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e
programação próprias, nos diversos sistemas administrativos, da Prefeitura Municipal, expedindo
relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;
VI – avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual,
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas
executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e de Investimentos;
VII – exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de
Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;
VIII – estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão
e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária,
financeira, patrimonial e operacional da Prefeitura Municipal, bem como, na aplicação de recursos
públicos por entidades de direito privado;
IX – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres do Ente;
X – supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, para o retorno da despesa total com pessoal
ao respectivo limite, caso necessário, nos termos do arts. 22 e 23 da Lei de Responsabilidade
Fiscal;
XI – tomar as providências, conforme o disposto no art. 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para
recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
XII – aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as
restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal;
XIII – acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos
da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes
de tais documentos;
XIV – participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da
Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária;
XV – manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e legalidade de
processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de
atos, contratos e outros instrumentos congêneres;
XVI – propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em
todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos,
agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;
XVII – instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do
Sistema de Controle Interno;
XVIII – verificar os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma, revisão de proventos e
pensão para posterior registro no Tribunal de Contas;
XIX – manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos
voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades;
XX – alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente
a Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos
ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário,
praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando
ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;
XXI – revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas
pela Prefeitura Municipal, determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado;
XXII – representar ao TCE-SP, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as irregularidades e
ilegalidades e as medidas adotadas;
XXIII – emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração;
XXIV – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno;
Título IV
Das Responsabilidades de todas as Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno
Art. 6º As diversas unidades componentes da estrutura organizacional do Executivo Municipal,
incluindo as suas administrações diretas e indiretas, no que tange ao controle interno, têm as
seguintes responsabilidades:
I – exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à sua área
de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância à
legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;
II – exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos objetivos e metas
definidas nos Programas constantes do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no
Orçamento Anual e no cronograma de execução mensal de desembolso;
III – exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Poder Legislativo e Executivo
Municipal, incluindo as suas administrações diretas e indiretas, colocados à disposição de qualquer
pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;
IV – avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos
congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que o Poder Legislativo e Executivo
Municipal, incluindo suas administrações Direta e Indiretas, sejam partes.
V – comunicar à Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal, qualquer irregularidade
ou ilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária.
Título V
Da Organização da Função, do Provimento dos Cargos das Vedações e Garantias
Capítulo I
DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO
Art. 7º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a organizar a sua respectiva Unidade Central
de Controle Interno, vinculada diretamente ao respectivo Chefe do Poder, com o suporte necessário
de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno,
com a seguinte estrutura:
I – Coordenadoria do Sistema de Controle Interno;
II – Auditoria Municipal;
III – Órgãos Setoriais do Sistema de Controle Interno.
§1º Entende-se por órgãos setoriais aqueles destinados a acompanhar de forma exclusiva
os trabalhos em determinados departamentos e divisões, dando suporte ao controle interno
assegurando a este fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do
referido departamento ou divisão.
§2º É competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a nomeação dos membros dos órgãos
setoriais do controle interno, sob a indicação do Controlador Geral Interno.
§3º O servidor nomeado para integrar a Coordenadoria do Sistema de Controle Interno será
denominado com Agente de Controle e fará jus ao recebimento de uma gratificação especial
mensal no valor de 4,24 UFMPs (quatro vírgula vinte e quatro Unidades Fiscais
Capítulo II
DO PROVIMENTO DOS CARGOS
Art. 8° Fica criado e passa a integrar o Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo do
Município de Pindamonhangaba o cargo de “Controlador Geral Interno” em comissão, de livre
nomeação e exoneração, a ser preenchido por servidor efetivo, com as atribuições descritas no art.
5º desta lei, o qual responderá como titular da correspondente Unidade Central de Controle Interno.
Parágrafo único. O ocupante deste cargo deverá possuir nível de escolaridade superior e
demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, e respectiva legislação
vigente, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e à atividade de auditoria.
Art. 9° Deverá ser criado no Quadro Permanente da Prefeitura Municipal o cargo efetivo de Auditor
Público Interno, a ser ocupado por servidor que possua escolaridade superior, em quantidade
suficiente para o exercício das atribuições a ele inerentes.
Parágrafo Único. Até o provimento deste cargo, mediante concurso público, os recursos humanos
necessários às tarefas de competência da Unidade Central de Controle Interno serão recrutados
do Quadro Efetivo de Pessoal da Prefeitura Municipal, desde que preencham as qualificações para
o exercício da função.
Capítulo III
DAS VEDAÇÕES
Art. 10. É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o
Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:
I – responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;
II – punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar,
por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;
III – condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos
Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n° 7.492, de 16 de junho de
1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992.
IV – exercer atividade político-partidária;
Capítulo IV
DAS GARANTIAS

MAXFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA- EPP, torna publico que
recebeu da CETESB a Licença de operação Nº 3004615, valida até 03/11/2018,
para Ferramentas de corte e extrusão, n.e.; fabricação de à RUA JOSE
GAMBINI DE SOUZA, 54 JD BELA VISTA, PINDAMONHANGABA - SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
‘’As Presidentes das Cooperativas Moreira Cesar Recicla e Reciclavida , no uso das
atribuições e de acordo com seus Estatutos Sociais e as Leis 12.690/2012 no art. 12º e
5764/71 e na IN106/2003 2.2.1 do DNRC, convoca todos os cooperados para as Assembléias
Gerais Ordinárias e Ext raordinárias, que se realiza rá no Auditório da Prefeitura Municipal
dia 21 de novembro de 2011 ,obedecendo aos horários e ‘’quorum’’ para sua instalação, sempre no
mesmo dia e local cumprindo o que determina os Estatutos Sociais : 1) Em primeira convocação
, ás 8:00, com a presença de 2/3(dois terços) do numero total de associados ; 2) Em segunda
convocação ás 9:00 com presença da metade e mais um do número total de associados ; 3)Em
terceira e última convocação , ás 10:00 com a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia; 1) Relatório de gestão do balanço, 2) Eleição da
nova diretoria, conselho fiscal , diretoria administrativa, 3) Demonstrativo do exercício de 2013,
4) Reforma total do exercício, 5)Alterações e objetivos (nome , endereço), 5) Unificação das
Cooperativas e outros.
Moreira Cesar / Pindamonhangaba 27 de Outubro de 2014
Maria Ângela Gonzaga da Silva
Maria Aparecida da Silva
MoreiraPresidente Moreira Cesar Recicla
Presidente Reciclavida

Art. 11. Constitui-se em garantias do ocupante da função de titular da Unidade Central de Controle
Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:
I - Independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;
II – o acesso a quaisquer documentos, informações e bancos de dados indispensáveis e
necessários ao exercício das funções de controle interno.
§1º - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo
à atuação do sistema de controle interno no desempenho de suas funções institucionais ficará
sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.
§2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste art. envolver assuntos de
caráter sigiloso, a Unidade Central de Controle Interno deverá dispensar tratamento especial de
acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, incluindo as administrações
direta e indireta, conforme o caso.
§3º O servidor lotado na Unidade Central de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados
e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas
funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à
autoridade competente, sob pena de responsabilidade.
Capítulo V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12. É vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese, a terceirização da implantação e manutenção
do Sistema de Controle Interno, cujo exercício é de exclusiva competência do Poder ou Órgão que
o instituiu, ressalvadas às hipóteses de:
I – cursos de treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal integrante do Sistema de Controle Interno;
II – implantação e uso de software terceirizado para informatização do Sistema de Controle Interno;
Art. 13. O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado em Unidade já existente na estrutura
do Poder ou Órgão que o instituiu, que seja, ou venha a ser, responsável por qualquer outro tipo de
atividade que não a de Controle Interno.
Art. 14. As despesas da Unidade de Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas
anualmente no Orçamento Fiscal do Município.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 22 de outubro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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VARIEDADES
Segunda fase do residencial dos
Jardins será lançado na terça-feira
O lançamento da segunda fase de vendas do
residencial Jardins, que
está localizado na avenida
Antônio Pinheiro Júnior,
na altura do Colégio Anglo, será na terça-feira (11),
com descontos especiais.
O
empreendimento
está instalado em uma
área de 25.958 m2, onde
serão construídos 86 sobrados, com três e dois
dormitórios. Os sobrados
possuem uma planta de
82,66 m2, em 3 dormitórios com suíte ou em 2
dormitórios com suíte e
living ampliado. Na planta,
um dos quartos ﬁca no térreo facilitando a acessibilidade. Outra novidade é que
o comprador tem a facilidade de escolher a fachada
para o seu sobrado, além
de possuir quintal, gramado e uma vista para a serra.
A obra é assinada pela
Ergplan, que em Pinda,
foi responsável pela construção do Real Ville 1 e 2.
Para o responsável Carlos
Eduardo Severo, a empresa percebeu a demanda
para esse tipo de empreendimento. “Através de

pesquisas junto às imobiliárias parceiras na cidade,
observamos que era uma
ótima oportunidade lançar
o residencial Jardins”.
Segundo ele, o residencial é um excelente
investimento por ser um
condomínio horizontal.
“O comprador pode futuramente realizar melhorias em sua unidade, fato
que em um apartamento
não é possível”. A entrega
está prevista para maio de
2016. O comprador poderá pelo site da empresa, acompanhar mensalmente as etapas da obra
e também participar de
visitas técnicas e acompanhamento da unidade
adquirida. “Entendemos
que dessa forma, podemos interagir melhor com
nosso cliente, mostrando
a transparência e a seriedade de nossa empresa”,
conclui.
A comercialização sob
a responsabilidade da
Derrico Imóveis e o ﬁnanciamento a cargo do Santander. Os interessados
podem entrar em contato
pelo telefone 3643-4457.

Alunos de projeto
cultural realizam
exposição

Reprodução

Divulgação

Acima, como
devem ﬁcar
os imóveis; ao
lado, início da
construção

Congresso Odontológico
Internacional termina hoje

Marcos Vinício Cuba
Daniela Gonçalves

Alunos prestigiam a exposição fotográﬁca
Os alunos do projeto
cultural “Vozes da História”, desenvolvido na EE
Professor Antônio Apparecido Falcão, realizaram
uma exposição fotográﬁca
no dia 1º de novembro. De
acordo com o coordenador
do projeto, o objetivo desta
ação é colocar em prática o
aprendizado e resgatar a
história e memória, pois,
estes registros ﬁcarão na
unidade escolar.
Os alunos tiveram aulas teóricas e práticas de
fotograﬁa, ﬁzeram os registros com câmeras amadoras, semiproﬁssionais
e celulares. A intenção é
fazer como que cada um
valorize o que está em sua
volta e conheça o próprio
bairro onde reside. “Vozes
da História” é um projeto
aprovado pelo Ministério
da Educação e Cultura por

meio do Programa Mais
Cultura nas Escolas.
As estudantes Yasmim Mariano e Jeniffer
Teixeira percorreram as
ruas do Jardim Eloyna,
bairro onde está instalada
a escola, para fazer registros fotográﬁcos e coletar
informações sobre o comércio, a vida dos moradores mais antigos, entre
outras. Este material será
utilizado como base para
o roteiro da radionovela
que será produzida.
Os coordenadores do
projeto, que tem nota A
do Ministério da Educação e Cultura, agradecem
aos alunos pelo empenho,
o apoio da equipe escolar,
da diretora Eliana, de todos os universitários do
Programa Escola da Família e da vice-diretora
Edinha.

A 3ª edição do
Coip – Congresso
Odontológico Internacional de Pindamonhangaba, que
acontece desde segunda-feira (3) na
Funvic – Faculdade
de Pindamonhangaba, está sendo um
grande sucesso. O
objetivo do Coip é
ter uma abrangência
cientíﬁca e comercial em toda a região
do Vale do Paraíba
na área as saúde bucal.
Nesta sexta-feira
as atividades encerram com o atendimento à população,
o ‘Odontocomunidade’. Os serviços
serão realizados das
8 às 12 horas, no
campus Dutra
O evento, voltado para dentistas e
estudantes de odontologia, contou com
palestras de renomados proﬁssionais
do Brasil e do exterior e apresentações
de trabalhos cientíﬁcos.

Estudantes e proﬁssionais da área acompanham o Congresso
Daniela Gonçalves

Na abertura do evento, na segunda-feira (3),
a secretaria de Saúde e
Assistência Social de
Pindamonhangaba,
destacou o Congresso como uma importante ferramenta de
auxílio aos profissionais e estudantes de
odontologia. Dentre
diversas autoridades,
a ação também contou com o presidente
da Funvic, prof. Luis
Otávio Palhari.

Evento reúne palestrantes renomados
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 248/2014 de “Aquisição de medicamentos constantes
na Rename (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) para especialidades para
atender as necessidades do Município”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços
abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 02/10/2014:
ATA nº 154/2014
ITEM

40

CP

41

CA

42

CP

54

CP

ATA nº 155/2014
ITEM

CP

20

CP

21

CP

CP

ATA nº 156/2014
ITEM

62

ATA nº 157/2014
ITEM

DESCRIÇÃO
1.002.005.000825 LEVODOPA 100 MG +
BENSERAZIDA 25 MG COMPRIMIDO (PORT.
344/98)
LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25 MG
COMPRIMIDO (PORT 344/98)
1.002.005.000805 LEVODOPA 100 MG +
BENSERAZIDA 25 MG POR CAPSULA
GELATINOSA (PORT 344/98)
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG POR
CAPSULA GELATINOSA (PORT 344/98)
1.002.005.000679 LEVODOPA 200 MG +
BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO
(PORT 344/98)
LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR
COMPRIMIDO (PORT 344/98)
1.002.005.000270
PROPAFENONA,
CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO
PROPAFENONA,
CLORIDRATO
300MG
COMPRIMIDO

Empresa:

8.000

1,32

ROCHE

105.000

CP

ABBOTT

2,03

ATA nº 158/2014

53

CP

ATA nº 159/2014
ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

09

FR

10

CP

14

FR

15

FR

28

CP

31

CP

FR

59

MG

60

CP

61

CP

65

CP

ATA nº 160/2014

CA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

45

0,0730

380.000

0,0533

160.000

0,0490

250.000

CP

47

CP

0,15

ITEM

70.000

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

SOBRAL

0,1230

7.000

MARCA
DESCRIÇÃO

CRISTÁLIA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

03

FR

17

CP

18

CP

51

FR

6.000

ATA nº 162/2014

ITEM
14.000

62.000

300.000

500.000

130.000

4.000

BIOLAB

0,4660

30.000

GLAXO

5,90

300

SANDOZ

0,0470

200.000

SANDOZ

0,0620

1.150.000

SANDOZ

0,1120

170.000

FARMOQUÍMIC
A

0,0710

52.000

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

PFIZER

2,72

4.000

ACHE

0,0820

230.000

ACHE

0,0738

700.000

ACHE

0,0738

600.000

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

NATULAB

5,50

600

NATULAB

0,50

280.000

NATULAB

0,40

280.000

INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA

1.002.004.000579
CAPSULA

CLINDAMICINA

300

MG

UNID.
DE
MEDIDA

0,063

50.000

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

SANDOZ

4,11

1.200

GLAXO

0,6160

13.000

EUROFARMA

12,49

4.000

EUROFARMA

18,34

6.000

SANDOZ

0,346

80.000

EUROFARMA

0,1940

25.000

Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 269/2013
A Prefeitura comunica o primeiro aditamento para rerratificação de ata de registro de preços n°
095/2014, firmada entre o município de Pindamonhangaba e a empresa Leandro Moutinho
Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. EPP estabelecendo as seguintes
condições:
01 – O presente termo, para retificação e ratificação, tem por objetivo constar a
alteração da marca do item 03que passa a constar conforme segue abaixo:
UNID .
M ARCA

SamSUng
modeLo nP270e5gi (nP270e5g-KdRbR)

02 – As demais cláusulas e condições constantes na Ata de Registro de Preços n° 095/2014,
lavrada em 27 de maio de 2014, permanecem inalterados, com exceção das acima mencionadas.
Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2014.

1.002.005.000623 LEVOTIROXINA SODICA 50
MCG COMPRIMIDO

Empresa:

NATULAB LABORATÓRIO S/A
DESCRIÇÃO

1.002.005.000282
ACIDO
FOLICO
0,2MG/ML
SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO C/ 30ML
ACIDO FOLICO 0,2MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS
FRASCO C/ 30ML
1.002.005.014625 CARBONATO DE CALCIO 1250MG
(EQUIVALENTE
A
500MG
DE
CALCIO
ELEMENTAR)
+
VITAMINA
D
(COLECALCIFEROL) 400 UI POR COMPRIMIDO
CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE
A 500MG DE CALCIO ELEMENTAR) + VITAMINA D
(COLECALCIFEROL) 400UI POR COMPRIMIDO
1.002.005.000515 CARBONATO DE CALCIO OU
FOSFATO
DE
CALCIO
TRIBASICO
(EQUIVALENTE A 600 MG DE CALCIO
ELEMENTAR) + VITAMINA D (COLECALCIFERO)
CARBONATO DE CALCIO OU FOSFATO DE CALCIO
TRIBASICO (EQUIVALENTE A 600MG DE CALCIO
ELEMENTAR) + VITAMINA D (COLECALCIFEROL)
400UI POR COMPRIMIDO
1.002.011.000385 OLEO MINERAL FRASCO COM
100 ML
OLEO MINERAL FRASCO COM 100 ML

Estado de São Paulo
NATULAB

Empresa:

1,64

1.700

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

PORTAL LTDA
MARCA
DESCRIÇÃO

Empresa:

1.400

120.000

1.700

500

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
MARCA
DESCRIÇÃO

PRATI1.002.005.000569
ACICLOVIR
200MG
DONADUZZI
COMPRIMIDO
ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO
1.002.005.000837
ACICLOVIR
200MG
PRATICOMPRIMIDO, SENDO ACONDICIONADO DE
DONADUZZI
FORMA
UNITARIZADA,
ONDE
CADA
UNIDADE
DE
COMPRIMIDO
SEJA
DELIMITADA PO
ACICLOVIR 200MG 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.
PRATI1.002.005.000571
ALOPURINOL
100MG
DONADUZZI
COMPRIMIDO
ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO
PRATI1.002.005.000618
ALOPURINOL
300
MG
DONADUZZI
COMPRIMIDOS
ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDOS
PRATI1.002.005.000469
ATENOLOL
50MG
DONADUZZI
COMPRIMIDO
ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO
1.002.005.000834 CIPROFLOXACINO 500MG
PRATICOMPRIMIDO
REVESTIDO,
SENDO
DONADUZZI
ACONDICIONADO DE FORMA UNITARIZADA,
ONDE CADA UNIDADE DE COMPRIMIDO SEJ
CIPROFLOXACINO
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.
1.002.005.000161 CIPROFLOXACINO 500 MG
PRATICOMPRIMIDO REVESTIDO
CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO
DONADUZZI
REVESTIDO
PRATI1.002.004.000649
ITRACONAZOL
100
MG
DONADUZZI
COMPRIMIDO
ITRACONAZOL 100 MG COMPRIMIDO
PRATI1.002.005.000562
LOSARTAN
50
MG
DONADUZZI
COMPRIMIDOS
LOSARTAN 50MG COMPRIMIDOS
PRATI1.002.002.000323
PROPRANOLOL
40
MG
DONADUZZI
COMPRIMIDOS
PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDOS
PRATI1.002.005.000554
TIAMINA
300
MG
DONADUZZI
COMPRIMIDOS
TIAMINA 300 MG COMPRIMIDOS
PRATI1.002.005.000553 VERAPAMIL, CLORIDRATO 80
DONADUZZI
MG COMPRIMIDOS
VERAPAMIL,
CLORIDRATO
80
MG
COMPRIMIDOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

0,11

26.000

0,1680

26.000

0,0480

97.000

0,0890

67.000

0,0278

520.000

0,2480

70.000

0,1530

70.000

0,4550

5.000

CP

02

CP

06

CP

07

CP

13

CP

22

CP

23

CP

38

CP

48

CP

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

0,0480

3.000.000

56

CP

Estado de São Paulo

0,0200

800.000

63

CP

0,06

270.000

66

CP

0,0480

45.000

600

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

1.002.005.000442 LEVOTIROXINA SODICA 25
MCG COMPRIMIDO

01
6.000

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

1.002.005.000561 LEVOTIROXINA SODICA 100
MCG COMPRIMIDO

UNID.
DE
MEDIDA

ATA nº 163/2014

320.000

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

008267 – notebook

600.000

DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES
1.002.003.000239
DEXAMETASONA
1MG/MLE COMPRAS
Av.
do Bom
Sucesso,
1400 – AltoFRASCO
do Cardoso–
– Cep.:
12420-010
26Nossa Senhora
FR
NOVARTIS
4,50
SUSPENSÃO
OFTALMICA
COM 5Pindamonhangaba/SP
ML
DEXAMETASONA
1
MG/ML
SUSPENSÃO
Telefax:
(12) 3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
OFTALMICA FRASCO COM 5 ML
1.002.005.000437
DOXAZOSINA
2
MG
27
CP
E.M.S. SIGMA
0,0830
COMPRIMIDO
DOXAZOSINA 2 MG COMPRIMIDO
FARMA
1.002.005.000369 LACTULOSE 667 MG/ML
39
FR
E.M.S. S/A
8,71
SOLUÇAO ORAL FRASCO COM 120 ML
LACTULOSE 667MG/ML SOLUÇAO ORAL
FRASCO COM 120 ML
1.002.005.000380
RANITIDINA
15
MG/ML
57
FR
E.M.S. S/A
3,53
SOLUCAO ORAL FRASCO 120 ML + PIPETA
DOSADORA
RANITIDINA 15 MG/ML SOLUCAO ORAL
FRASCO 120ML + PIPETA DOSADORA

ITEM

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

Pc

0,0660

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

MARCA
DESCRIÇÃO

03

ZYDUS

DESCRIÇÃO

UNID.
DE
MEDIDA

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

DE SCR IÇÃO

2.200

LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

DE
ME DI D A

6,82

LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO

ATA nº 161/2014

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

I T EM

ALLERGAN

LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO
46

KARVIL
TORRENT DO
BRASIL
KARVIL
TORRENT DO
BRASIL
KARVIL
TORRENT DO
BRASIL
AZUKON
TORRENT DO
BRASIL

CP

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

1.002.005.000574 AMOXICILINA 250MG/5ML +
CLAVULONATO DE POTÁSSIO 62,5MG/5ML
SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 75ML +
COPO OU SERINGA DOSADORA
AMOXICILINA 250MG/5ML + CLAVULONATO
DE POTÁSSIO 62,5MG/5ML SUSPENSÃO ORAL
FRASCO COM 75ML + COPO OU SERINGA
DOSADORA
1.002.005.000813 AMOXICILINA 500MG +
CLAVULONATO DE POTASSIO 125MG POR
COMPRIMIDO REVESTIDO
AMOXICILINA 500MG + CLAVULONATO DE
POTASSIO
125MG
POR
COMPRIMIDO
REVESTIDO
1.002.005.000633 BUDESONIDA 32MCG/DOSE
SUSPENSÃO AQUOSA NASAL FRASCO C/ 120
DOSES – 6 ML
BUDESONIDA
32MCG/DOSE
SUSPENSÃO
AQUOSA NASAL FRASCO C/ 120 DOSES – 6 ML
1.002.005.000396 BUDESONIDA 50MCG/DOSE
SUSPENSÃO AQUOSA NASAL FRASCO C/ 120
DOSES – 6 ML
BUDESONIDA
50MCG/DOSE
SUSPENSÃO
AQUOSA NASAL FRASCO C/ 120 DOSES - 6ML
1.002.005.000438
DOXAZOSINA
4
MG
COMPRIMIDO
DOXAZOSINA 4MG COMPRIMIDO
1.002.005.000645
FINASTERIDA
5MG
COMPRIMIDO
FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

MG

1.002.005.000567 PROMETAZINA, CLORIDRATO
25 MG COMPRIMIDOS
PROMETAZINA,
CLORIDRATO
25MG
COMPRIMIDOS

1.002.003.014566
HIPROMELOSE
5MG/ML
(0,5%) SOLUÇÃO OFTALMICA ESTÉRIL
FRASCO COM 10 ML
HIPROMELOSE 5MG/ML (0,5%) SOLUÇÃO
OFTALMICA ESTÉRIL FRASCO COM 10 ML
1.002.005.000368
ISOSSORBIDA,
MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO
ISOSSORBIDA,
MONONITRATO
20
MG
COMPRIMIDO
1.002.005.000658 PROPILTIOURACIL 100 MG
COMPRIMIDO
PROPILTIOURACIL 100 MG COMPRIMIDO
1.002.005.000382 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE
SPRAY AEROSSOL FRASCO COM 200 DOSES
SALBUTAMOL
100
MCG/DOSE
SPRAY
AEROSSOL FRASCO COM 200 DOSES
1.002.005.000556
SINVASTATINA
10
MG
COMPRIMIDOS
SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDOS
1.002.005.000557
SINVASTATINA
20
MG
COMPRIMIDOS
SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDOS
1.002.005.000809
SINVASTATINA
40
MG
COMPRIMIDOS
SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDOS
1.002.005.000552 VARFARINA SODICA 5 MG
COMPRIMIDOS
VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDOS

CLINDAMICINA 300MG CAPSULA

MARCA

Empresa:

58

25

DESCRIÇÃO

Empresa:

CP

CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA

1.002.004.000722 SULFADIAZINA 500
COMPRIMIDOS
SULFADIAZINA 500 MG COMPRIMIDOS

UNID.
DE
MEDIDA

55

30.000

Estado de São Paulo

ITEM

CP

ITEM

1.002.004.000570
ACIDO
FOLINICO
OU
HIPOLABOR
1,08
FOLINATO DE CALCIO 15 MG COMPRIMIDOS
ACIDO FOLINICO OU FOLINATO DE CALCIO
15MG COMPRIMIDOS
1.002.005.000464 ALENDRONATO DE SÓDIO 70
DELTA
05
CP
0,36
MG COMPRIMIDOS
ALENDRONATO
DE
SÓDIO
70MG
COMPRIMIDOS
1.002.005.000572 AMIODARONA, CLORIDRATO
BALDACCI
08
CP
0,25
200 MG COMPRIMIDO
AMIODARONA,
CLORIDRATO
200MG
DEPARTAMENTO
DE
LICITAÇÕES
E
COMPRAS
COMPRIMIDO
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 1400
– Alto do Cardoso–
Pindamonhangaba/SP
– Cep.: 12420-010
1.002.002.000264
ANLODIPINO
10
MG
Telefax:
(12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
VITAPAN
11
CP
0,0390
COMPRIMIDOS
ANLODIPINO 10 MG COMPRIMIDOS
1.002.002.000265
ANLODIPINO
5
MG
VITAPAN
12
CP
0,0250
COMPRIMIDO
ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO
1.002.005.000484 CARBONATO DE CALCIO
BIONATUS
16
CP
0,1040
1.250MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE
CALCIO ELEMENTAR) POR COMPRIMIDO
CARBONATO
DE
CALCIO
1.250MG
(EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO
ELEMENTAR) POR COMPRIMIDO
1.002.005.000489 CLARITROMICINA 500 MG
PHARLAB
24
CP
0,81
COMPRIMIDOS OU CAPSULAS
CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOS OU
CAPSULAS
1.002.005.000753 ESPIRONOLACTONA 25 MG
CELLOFARM/
30
CP
0,09
COMPRIMIDOS
ASPEN
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDOS
1.002.005.000824 LEVODOPA 250 MG +
NEO/Q/HYP/
44
CP
0,23
CARBIDOPA 25 MG POR COMPRIMIDO (PORT
BRAIN
344/98)
LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25 MG POR
COMPRIMIDO (PORT 344/98)
1.002.003.000529 TIMOLOL, MALEATO 0,5%
TEUTO
64
FR
1,48
SOLUÇÃO OFTALMICA ESTÉRIL FRASCO
COM 5 ML
TIMOLOL,
MALEATO
0,5%
SOLUÇÃO
OFTALMICA ESTÉRIL FRASCO COM 5 ML
04

37

17.000

0,65

DESCRIÇÃO

Empresa:

0,89

FR

ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

1.002.005.000760
CARVEDILOL
12,5
MG
COMPRIMIDOS
CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDOS
1.002.005.000702
CARVEDILOL
3,125
MG
COMPRIMIDOS
CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDOS
1.002.005.000532
CARVEDILOL
6,25
MG
COMPRIMIDO
CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO
1.002.005.000829
GLICLAZIDA
30
MG
COMPRIMIDOS
DE
LIBERAÇÃO
CONTROLADA
GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDOS DE
LIBERAÇÃO CONTROLADA

UNID.
DE
MEDIDA

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

ROCHE

DESCRIÇÃO

Empresa:

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

ROCHE

MARCA

UNID.
DE
MEDIDA
CP

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
MARCA

UNID.
DE
MEDIDA

19

32

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

36

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
Pindamonhangaba, 6 de novembro de 2014.
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VARIEDADES
Segunda fase do residencial dos
Jardins será lançado na terça-feira
O lançamento da segunda fase de vendas do
residencial Jardins, que
está localizado na avenida
Antônio Pinheiro Júnior,
na altura do Colégio Anglo, será na terça-feira (11),
com descontos especiais.
O
empreendimento
está instalado em uma
área de 25.958 m2, onde
serão construídos 86 sobrados, com três e dois
dormitórios. Os sobrados
possuem uma planta de
82,66 m2, em 3 dormitórios com suíte ou em 2
dormitórios com suíte e
living ampliado. Na planta,
um dos quartos ﬁca no térreo facilitando a acessibilidade. Outra novidade é que
o comprador tem a facilidade de escolher a fachada
para o seu sobrado, além
de possuir quintal, gramado e uma vista para a serra.
A obra é assinada pela
Ergplan, que em Pinda,
foi responsável pela construção do Real Ville 1 e 2.
Para o responsável Carlos
Eduardo Severo, a empresa percebeu a demanda
para esse tipo de empreendimento. “Através de

pesquisas junto às imobiliárias parceiras na cidade,
observamos que era uma
ótima oportunidade lançar
o residencial Jardins”.
Segundo ele, o residencial é um excelente
investimento por ser um
condomínio horizontal.
“O comprador pode futuramente realizar melhorias em sua unidade, fato
que em um apartamento
não é possível”. A entrega
está prevista para maio de
2016. O comprador poderá pelo site da empresa, acompanhar mensalmente as etapas da obra
e também participar de
visitas técnicas e acompanhamento da unidade
adquirida. “Entendemos
que dessa forma, podemos interagir melhor com
nosso cliente, mostrando
a transparência e a seriedade de nossa empresa”,
conclui.
A comercialização sob
a responsabilidade da
Derrico Imóveis e o ﬁnanciamento a cargo do Santander. Os interessados
podem entrar em contato
pelo telefone 3643-4457.

Alunos de projeto
cultural realizam
exposição

Reprodução

Divulgação

Acima, como
devem ﬁcar
os imóveis; ao
lado, início da
construção

Congresso Odontológico
Internacional termina hoje

Marcos Vinício Cuba
Daniela Gonçalves

Alunos prestigiam a exposição fotográﬁca
Os alunos do projeto
cultural “Vozes da História”, desenvolvido na EE
Professor Antônio Apparecido Falcão, realizaram
uma exposição fotográﬁca
no dia 1º de novembro. De
acordo com o coordenador
do projeto, o objetivo desta
ação é colocar em prática o
aprendizado e resgatar a
história e memória, pois,
estes registros ﬁcarão na
unidade escolar.
Os alunos tiveram aulas teóricas e práticas de
fotograﬁa, ﬁzeram os registros com câmeras amadoras, semiproﬁssionais
e celulares. A intenção é
fazer como que cada um
valorize o que está em sua
volta e conheça o próprio
bairro onde reside. “Vozes
da História” é um projeto
aprovado pelo Ministério
da Educação e Cultura por

meio do Programa Mais
Cultura nas Escolas.
As estudantes Yasmim Mariano e Jeniffer
Teixeira percorreram as
ruas do Jardim Eloyna,
bairro onde está instalada
a escola, para fazer registros fotográﬁcos e coletar
informações sobre o comércio, a vida dos moradores mais antigos, entre
outras. Este material será
utilizado como base para
o roteiro da radionovela
que será produzida.
Os coordenadores do
projeto, que tem nota A
do Ministério da Educação e Cultura, agradecem
aos alunos pelo empenho,
o apoio da equipe escolar,
da diretora Eliana, de todos os universitários do
Programa Escola da Família e da vice-diretora
Edinha.

A 3ª edição do
Coip – Congresso
Odontológico Internacional de Pindamonhangaba, que
acontece desde segunda-feira (3) na
Funvic – Faculdade
de Pindamonhangaba, está sendo um
grande sucesso. O
objetivo do Coip é
ter uma abrangência
cientíﬁca e comercial em toda a região
do Vale do Paraíba
na área as saúde bucal.
Nesta sexta-feira
as atividades encerram com o atendimento à população,
o ‘Odontocomunidade’. Os serviços
serão realizados das
8 às 12 horas, no
campus Dutra
O evento, voltado para dentistas e
estudantes de odontologia, contou com
palestras de renomados proﬁssionais
do Brasil e do exterior e apresentações
de trabalhos cientíﬁcos.

Estudantes e proﬁssionais da área acompanham o Congresso
Daniela Gonçalves

Na abertura do evento, na segunda-feira (3),
a secretaria de Saúde e
Assistência Social de
Pindamonhangaba,
destacou o Congresso como uma importante ferramenta de
auxílio aos profissionais e estudantes de
odontologia. Dentre
diversas autoridades,
a ação também contou com o presidente
da Funvic, prof. Luis
Otávio Palhari.

Evento reúne palestrantes renomados

SEXTA-FEIRA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Crianças de Moreira César terão “Dia do Brincar”

As crianças de Moreira César e região podem se divertir na manhã deste sábado (8). A
Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da
Prefeitura realizará no
Centro Esportivo José
Ely Miranda, “Zito”, as
atividades do “Dia do
Brincar”.
O evento vai oferecer jogos de mesa, maquiagem facial, futebol
de sabão, perna de pau,
e também os brinquedos
infláveis como escalada,
tobogã, touro mecânico,

entre outros.
Na ocasião também
haverá a entrega de tênis do projeto Atletismo
Cidadania,
idealizado
pelo medalhista olímpico Edson Luciano Ribeiro. Projeto desenvolvido
pelo Clube Serrana de
Atletismo com o apoio
da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer,
Governo do Estado de
São Paulo - Lei de Incentivo ao Esporte, e patrocínio da Gerdau.

Marcos Vinício Cuba

A partir das 8 horas da manhã os pais
poderão levar os filhos para o local

Nadador pindense conquista
bons resultados no Paulista

Festival de capoeira
e ginásticas rítmica e
artística no domingo
Bob Lira

O ginásio do “João
do Pulo” vai sediar o
festival de três modalidades esportivas neste
domingo (9). As atividades terão início a partir
das 8 horas e quem for
ao local poderá observar
o desenvolvimento dos
atletas entre 6 e 17 anos.
Os participantes serão
os alunos do “João do
Pulo”, “Zito” e “Ritoca”.
Os pais, amigos e fa-

Campeonato de Futsal
‘Salonão 2014’ - Jogos
da rodada:

O atleta pindense tem evoluído bastante nas competições
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
O nadador Thiago Borges Calderaro representou Pindamonhangaba no
Paulista Junior e Sênior
e ficou em 6º lugar. Ele
leva o nome da cidade em
várias competições, para

isso, treina de segunda a
sexta-feira, em média, três
horas por dia. As aulas são
observadas pelo técnico
Luís Carlos Lúcio, que exige dedicação dentro e fora
da piscina.
Calderaro fez as provas de 50, 100 e 200 me-

tros borboleta e conseguiu os melhores tempos
nas três. O destaque da
classificação em 6º foi
nos 200 metros borboleta, numa prova onde
contou com a participação de nadadores olímpicos.

“Thiago vem se dedicando bastante e nessa
prova fez tempos melhores que havia conseguido
até o momento e com isto
também teve índice em
todas as provas para ir aos
Jogos Abertos de Bauru”,
comenta o técnico.

Malha pode disputar
final do Estadual
COLABORAÇÃO
JOÃO PAULO OUVERNEY
***
A equipe de malha da
AA Ferroviária de Pindamonhangaba fará o jogo
de volta válido pelo Campeonato Estadual em Jacareí. No último dia 2 os
representantes da cidade
venceram as duas primeiras partidas das semifinais. O adversário foi o
Ferroviário de Jacareí, e
as vitórias foram por 136 x
34 e 126 x 34.
Se a Ferroviária vencer
um jogo, empatar ou o adversário não fizer 100 pontos em um deles o representante de Pindamonhangaba
terá vaga garantida na final
do campeonato. Caso perca
os dois, com o placar acima
de 100 pontos, a decisão do
finalista ocorrerá em um
terceiro jogo, em campo
neutro.

miliares dos praticantes
de ginástica rítmica, ginástica artística e capoeira estarão no ginásio
para conferir o aprendizado dos alunos. Também haverá festivais de
modalidades coletivas.
Outra atividade que
acontece neste domingo
(9) será o intercâmbio de
natação adulto. A piscina do “Zito” receberá os
alunos das 9 às 12 horas.

Sexta-feira (7) – Alto Tabaú
Dragões A X Viva Lorena
Horário: 19h30
Categoria: Sub 16
Rosário X Santa Luzia
Horário: 20h30
Categoria: Sub 18
Terça-feira (11) – Cidade Nova
Viva Lorena X Crianças P. Passos B
Horário: 20h15
Categoria: Sub 15
Terça-feira (11) – Ferroviária
Dragões X Ferroviária
Horário: 19h30
Categoria: Sub 12
Agenor X Ouro Verde B
Horário: 20h15
Categoria: Sub 16
Unidos do Castolira X Dragões A
Horário: 21h
Categoria: Sub 18

João Paulo Ouverney

Confira jogos do futebol
Sábado (8), no Zito, Sub 9
8h15 – Sejelp Zito x Santos
9h15 – Ferroviária x Ipê
Domingo (9), no Sãopaulinho, Sub 9
8h15 – São Paulo x Jd. Regina
9h15 – Tipês x Etna
Domingo (9), Sênior 35, às 8h45
Bela Vista x Tipês, nas Campinas
Jd. Rezende x Pindense, Jd. Resende
Afizp x Independente, na Afizp
Ferroviária x Cidade Nova, no Boa Vista

A equipe de Pinda está treinando para garantir vaga na final
Na primeira partida a
equipe da Ferroviária foi
defendida por Rodrigo Soares, Marquinhos, Adriano
e Toninho Pires. Du, Lui-

zão, Fusca, Emerson e Gilmar fizeram o 2º jogo.
Na outra semifinal, o
Manchester de São Paulo
jogou em casa e venceu os

dois duelos contra o time
Comunidade Mariana de
Taubaté. Também no dia
no domingo (9), haverá o
segundo jogo em Taubaté.

Domingo (9), Copa Rural, no Bonsucesso
8h30 – Bonsucesso x Piracuama
10h30 – Oliveira x Balneário
Os demais jogos
não foram divulgados

