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Cidade comemora Dia de Reis
Grupos folclóricos de 

Pindamonhangaba e re-
gião realizaram apresenta-
ções na praça Monsenhor 
Marcondes no domingo (4) 
para comemorar o Dia de 
Reis - que é celebrado nes-
ta terça-feira (6). As músi-
cas e danças tradicionais 
da cultura regional agra-
daram ao público, que pelo 
segundo ano consecutivo 
acompanhou o evento pro-
movido pela Prefeitura.

Árvore e decoração de Natal 
devem ser desmontadas hoje

VISITA AO 
PALACETE 
10 DE JULHO 
PODE SER 
OPÇÃO PARA 
AS FÉRIAS
O Palacete 10 de Julho 

está aberto para visitas e 
é uma das opções cultu-
rais da cidade para o pe-
ríodo de férias. Além de 
diversos eventos reali-
zados no local, quem for 
ao Palacete pode realizar 
um ‘tour’ pelas depen-
dências do prédio histó-
rico e conhecer o Centro 
de Memórias.

Nesta terça-feira 
(6), comemora-
se o Dia de Reis 
- dia em que o 
menino Jesus 
recebeu a visita 
de três magos do 
Oriente. A data 
também marca 
o fi m dos 
festejos 
natalinos e 
é o dia de 
desmontar toda 
a decoração de 
Natal, incluindo 
a árvore.

PÁGINA 8

PÁGINA 3

Público aprovou as manifestações 
culturais dos grupos de Folia de Reis em 

Pindamonhangaba
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Em 2014, a aPL-academia 
Pindamonhangabense de Le-
tras, sob a presidência de alber-
to marcondes Santiago, realizou 
nove sessões solenes, concluin-
do a série de reuniões mensais 
com a festiva – aniversário da 
aPL – em 18 de dezembro. as 
plenárias e a festiva foram re-
alizadas em local dedicado à 
realização de eventos do museu 

dom Pedro i e donaLeopoldina, 
gentilmente cedido pela admi-
nistração municipal.

Fevereiro. a primeira ses-
são plenária solene de 2014 
aconteceu no dia 21 de feverei-
ro. o destaque foi a posse do 
jornalista Luiz Salgado Ribeiro 
aos quadros de membros da 
aPL. Ribeiro foi recebido pelos 
colegas acadêmicos e passou a 

ocupar a cadeira 19h do quadro 
de honorários. Também coube 
ao jornalista a palestra “andan-
ças:  histórias de um jornalista à 
moda antiga”, título  de seu ro-
mance de memórias,  livro lan-
çado em 2010 pela Primavera 
Editorial (São Paulo-SP).

Março.  a segunda, no dia 
28 de março, foi dedicada ao 
encerramento do mês dedicado 

Retrospectiva aPL

à mulher. homenagem às mu-
lheres de seus quadros efeti-
vos, honorários, corresponden-
tes (algumas em memória). o 
eventoconstou da realização do 
sarau ‘Letras de mulheres – mu-
lheres de Letras’, uma parceria 
cultural entre a aPL e a Escola 
Estadual – Tempo integral – 
Ryoiti Yassuda.

Abril. a terceira foi no dia 
25 de abril, com o início às ho-
menagens em memória do cen-
tenário de nascimento (1914) 
do escritor e historiador Wal-
domiro benedito de abreu, fa-
lecido em 1999 e imortalizado 
como patrono da cadeira nº 5h 
da academia. o evento marcou 
a abertura da exposição “Tempo 
e Faces de Waldomiro benedito 
de abreu”, no museu.  

Maio. na noite de 23 de 
maio foi realizada a quarta ses-
são plenária. o destaque da 
sessão a palestra sobre o livro 
do acadêmico Sebastião nelson, 
‘Roseira era assim... em 1945 e 
anos seguintes’, lançada em Ro-
seira, sua terra natal, e anuncia-
da  naquela sessão da aPL.

Junho. no dia 27 de junho, 
a quinta plenária solene.  Cou-
be à acadêmica, professora de 
literatura Eliane Santos fazer a 
palestra do mês. Com ‘Um bre-
ve olhar sobre a Portugal de 
Camões, Fernando Pessoa e 
Florbela Espanca”. a professora 
relembrou uma viagem   que fi-

zera a Portugal, visitando locais 
históricos e culturais daquele 
país irmão, e falou sobre vida 
e obras de alguns vultos histó-
ricos portugueses  relacionados 
aos lugares de sua visita, em 
especial aos poetas: Camões, 
Fernando Pessoa e Florbela Es-
panca.

Julho. na sexta sessão, no 
dia 25 de julho, o  acadêmico 
e ‘Presidente de honra da aPL”,  
dr. Francisco Piorino Filho, dis-
correu sobre o ilustre pinda-
monhangabense general Júlio 
marcondes Salgado. a palestra 
foi em alusão à Revolução Cons-
titucionalista, efeméride do mês 
de julho.  

Agosto. Realizada no dia 29 
de agosto, a plenária de nº 7 de 
2014, assinalou  a solenidade 
de posse da professora gisle-
ne alves, que passou a ocupar 
a cadeira nº 3T do quadro de 
membros titulares;      apresen-
tação do livro de trovas de Wal-
domiro de abreu  “os olhos e 
outras poesias”; comemoração 
dos 189 anos de existência da 
Corporação musical Euterpe (22 
de agosto).   

Setembro.  na oitava, dia 
26 de setembro, houve palestras 
sobre diversos  temas: mulher 
(com a universitária Tatiana dos 
Reis monteiro gomes); escritor 
João guimarães  Rosa (professor 
Sérgio Roberto motta); sobre a 
Árvore ( acadêmico presidente de 

honra, Francisco Piorino Filho).
Outubro. a nona plenária 

aconteceu no dia 31 de outubro,  
e o destaque foi a solenidade 
de posse de Edson de Souza ao 
quadro de membros honorários. 
Edson assumiu a cadeira nº 6h, 
que tem como patrono o Profes-
sor mário de assis Cesar.

Novembro. décima. Foi 
no dia 28 de novembro. a ses-
são foi dedicada aos 100 anos 
da Estrada de Ferro Campos 
do Jordão. Constou de palestra 
(acadêmico Edmar de Souza); 
cordel (acadêmicos maurício 
Cavalheiro e Juraci Faria); apre-
sentação do livro “EFCJ da Saú-
de ao Turismo, um Século de 
Sonhos e Paixões”, de autoria 
dos acadêmicos Luiz Salgado 
Ribeiro e Susana Lopez salgado 
Ribeiro.  

Dezembro. Foi a comemo-
rativa ao aniversário: aPL – 52 
anos de existência. Realizada 
no dia 18 de novembro, hou-
ve palestra sobre a entidade 
(Francisco Piorino Filho); re-
trospectiva dos eventos da 
aPL, com base na cobertura 
fotográfica do Portal R3 (aca-
dêmico Ricardo Estevão de 
alemida); breves comentários 
sobre a imprensa local (aca-
dêmica Elisabete guimarães);  
apresentação da ala Jovem 
aPL (giovana marcondes); 
apresentação do livro de poe-
sia de Júlia Faria Carvalho. 

missa de 7º dia
a família de Carlos de oliveira comunica o seu falecimento 

ocorrido no dia 31 de dezembro e convida os amigos para a 
missa de 7º dia que será celebrada na igreja de nS da assun-
ção (São benedito), na terça-feira, (6), às 19 horas.

Passagem de comando militar

T  odo início de ano é igual. Aliás, é a mes-
ma coisa do fim de ano com promessas, 
planejamento etc etc...

Mas não tem como fugir e o ano começou. Feliz 
2015. Agora é a hora do acerto, pois se no final de 
dezembro existem as famosas metas para janeiro 
e o restante do ano, bom, janeiro chegou e é a hora 
de fazer as contas.

Contas, que podem ser com a balança para 
quem exagerou nas comemorações e também para 
quem curtiu ‘numa boa’, sem excessos. Isso por-
que é um período que ‘convida’ para mais comi-
lança e bebedeira, afinal a pessoa tem mais tempo 
disponível para a família e para os amigos.

Mas as verdadeiras contas, as que tiram o sono 
de muitos, são outras.

Agora é hora de conferir o extrato bancário e a 
fatura do cartão de crédito com os gastos com pre-
sentes, comida e diversão no final do ano, a conta 
de telefone, de água, de energia, dentre outras.

Obviamente há também o IPVA – Imposto So-
bre Propriedade de Veículo Automotor, que já 
começa na sexta-feira (9) para placas com final 1. 
Ah!, junto com o IPVA tem o seguro obrigatório, 
que este ano está em mais de R$ 100.

Aliado a isso, aos que possuem filhos, tem a 
lista de material escolar, mesmo para pais de es-
tudantes de escolas públicas. Isso porque mesmo 
se o aluno tiver material ofertado pelo Governo, 
as crianças querem mochilas, lápis, estojo, da-
quele personagem de desenho animado, cantor, 
cantora, etc. Os de escola particular ainda devem 
pensar nas primeiras mensalidades, que vêm em 
dobro ou triplo, no início do ano e atenção a isso 
porque as escolas são proibidas de cobrar matrí-
cula e muitas ‘imbutem’ o valor nas 13 parcelas da 
anuidade... É, tá ficando caro demais.

Passado esse duro golpe ao bolso e ao estôma-
go, o cidadão ainda tem o IPTU – Imposto Sobre 
Propriedade Territorial Urbana – que deve ser 
pago se ele for o dono ou o inquilo... por fim, este 
é o início do ano, por isso alertamos, várias vezes, 
para reservar o 13º salário – conselho que tam-
bém vale para este ano.

É isso, bom ano. Sucesso a todos neste 2015.

Hora do acerto
as famosas contas de 

início de ano

Estrada de Ferro altera 
valores de serviços

a Estrada de Ferro Campos do Jordão informa que a partir desta terça-
feira (6) haverá alteração nos valores dos serviços de transporte.

Trem de Subúrbio Pindamonhangaba/Piracuama          R$ 2,70
Parque Reino das Águas Claras        R$ 6,50
maria Fumaça – Emilio Ribas/abernéssia/Emilio Ribas (ida e volta)    R$ 18
bonde Turístico – Emilio Ribas/Portal/ Emilio Ribas (ida e volta)          R$ 12
bonde Turístico – Emilio Ribas/ abernéssia (só ida)                           R$ 6,50
bonde Turístico – abernéssia/ Emilio Ribas (só volta)                        R$ 6,50
bonde Turístico – Emilio Ribas/abernéssia/Emilio Ribas(ida e volta)       R$ 8,60
Trem do mirante – Emilio Ribas/Eugênio Lefévre (ida e volta)            R$ 48
Trem do mirante – Emilio Ribas/Eugênio Lefévre (só ida)                  R$ z7
Trem do mirante- Eugênio Lefrévre/Emilio Ribas (só volta)                R$ 37
Teleférico                                                                                    R$ 12

mais informações pelo telefone (12) 3644-7408.

O comandante-general de Di-
visão Carlos dos Santos Sardinha, 
da 2ª Divisão de Exército, Divi-
são Presidente Costa e Silva, tem 
a honra de convidar aos familiares 
e toda população para a cerimônia 
de Passagem de Comando do 2° 
Batalhão de Engenharia de Comba-
te, Batalhão Borba Gato, do coronel 
Maurício Máximo de Andrade ao 
tenente-coronel Rogério Caum.

O evento acontece nesta ter-
ça-feira (6), na praça Padre João 
de Faria Fialho (Batalhão Borba 
Gato), a partir das 10 horas, com 
inauguração do retrato e cerimônia 
de Passagem de Comando.

Cão desaparecido

Um cãozinho da raça poo-
dle, que atende pelo nome de 
Rilth, desapareceu pelo bairro 
Vila Verde no último domingo 
(4). Ele é branco com manchas 
carameladas e idade aproxima-
da de 5 anos. Caso alguém te-
nha notícias, entrar em contato 
pelo telefone (12) 98137-6637, 
falar com Richard.

A APL se reúne toda última sexta-feira do mês, às 20 horas, no Museu Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina, em plenária aberta ao público

Portal R3
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Palacete 10 de Julho 
tem programação 
para período de férias

Desde sua inauguração, 
no dia 1º de dezembro, o 
Palacete 10 de Julho está 
aberto à população e tem 
recebido diversas ativi-
dades. Além dos eventos, 
o local pode ser visitado 
gratuitamente pela popu-
lação, que tem a oportuni-
dade de realizar um ‘tour’ 
por suas dependências 
agora restauradas. 

Vale ressaltar que as 
manifestações artísticas 
e culturais são o desta-
que nessa nova fase do 
palacete. De acordo com 
a diretora de Patrimônio 
Histórico da Prefeitura, 
diversos outros eventos 
estão programados para 
enriquecer o mês de ja-
neiro, no Palacete 10 de 
Julho, em uma progra-
mação especial de férias. 
Até o final de janeiro, o 
prédio estará aberto para 

visitação de segunda a 
sexta-feira, do meio-dia 
às 20 horas.  Estão pro-

gramadas várias ativida-
des, como visitas monito-
radas, sessões de cinema, 

oficinas culturais, entre 
outras, sempre às 18 ho-
ras. 

Parte de trás do Palacete 10 de Julho também foi restaurada

PROGRAMAÇÃO de JAneiRO

Profissionais 
dos telecentros 
participam de 
capacitação

MArcos Vinício cubA
* * *

a equipe de pro-
fissionais que presta 
serviço nos telecentros 
está participando de 
capacitações para que 
em 2015 possa ampliar 
as oportunidades de 
aprendizado à comu-
nidade, oferecendo 
novos cursos. Pinda-
monhangaba conta 
com várias unidades 
de telecentros, espaços 
onde a população pode 
fazer cursos profissio-
nalizantes e acessar a 
internet.

As ações nos tele-
centros são coordena-
das pelo Fundo Social 
de Solidariedade e são 

abertas à população. 
Crianças, jovens, adul-
tos e idosos podem 
usufruir dos cursos, fa-
zer pesquisas escolares, 
inscrições em concursos 
e receber orientações 
diariamente.

As inscrições para 
os cursos serão abertas 
no dia 12 de janeiro, 
diretamente nas unida-
des. Para se inscrever é 
necessário apresentar 
RG e comprovante de 
endereço. Os telecen-
tros estão nos seguin-
tes locais: biblioteca 
do Sesi, praça Emílio 
Ribas, Castolira, Cam-
pinas, Jardim Regina, 
Feital, Cícero Prado e 
Araretama.

MArcos Vinício cubA
* * *

A população de Pin-
damonhangaba tem a 
oportunidade de contri-
buir com a elaboração 
do Plano de Mobilidade 
Urbana. Os interessa-
dos em acompanhar os 
trabalhos e também dar 
sugestões podem aces-
sar o site www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br e 
clicar no banner sobre o 
assunto.

A equipe da Prefeitu-
ra realizou uma reunião 
preparatória no dia 17 
de dezembro.

Ainda nesta semana 
será divulgado o ca-
lendário das ações que 
serão desenvolvidas 
e a comunidade tem 
o direito de exercer a 
cidadania.

Após clicar no ban-
ner, o munícipe deve-
rá escolher o tema e 

preencher as seguintes 
informações: nome, 
e-mail, bairro, RG e CPF. 
Entre os temas dispo-
níveis estão: transporte 
coletivo, trânsito, sis-
tema viário, sistema 
ferroviário, táxi, trans-
porte escolar, sistema 
cicloviário, pedestres, 
entre outros.

Conforme determina 
o Estatuto da Cidade, 
a elaboração de planos 
municipais deve prever 
e propiciar a participa-
ção efetiva de todos os 
segmentos da socie-
dade para que façam 
suas contribuições ao 
processo de discussão 
e ao conteúdo final. De 
acordo com a Secretaria 
de Planejamento, serão 
feitas reuniões técnicas, 
oficinas participativas 
e audiências públicas, 
todas  abertas aos mu-
nícipes.

População pode contribuir 
com mobilidade urbana

infORMAÇões sObRe 
iluMinAÇÃO PúblicA

conforme reso-
lução 418 da Aneel 
- Agência nacional 
de Energia Elétri-
ca – a partir de 1 de 
janeiro o município 
é responsável pela 
manutenção da ilu-
minação pública.

As ocorrências re-
ferentes à iluminação 
pública devem ser 
comunicadas pelos 
telefones 3644-5651 
(ouvidoria), 3644-
5214 (secretaria de 
obras) ou pelo e-mail 
ip@pindamonhan-
gaba.sp.gov.br. 

De acordo com 
a publicação no 

site da Aneel, com 
a transferência dos 
serviços de ilumi-
nação pública, que 
englobam o proje-
to, implantação, ex-
pansão, instalações, 
manutenção e con-
sumo de energia, a 
Agência busca aten-
der a constituição 
Federal de 1988.

A constituição de-
finiu que a iluminação 
pública é de respon-
sabilidade do mu-
nicípio e, para isso, 
permite a cobrança 
da ciP – contribui-
ção de iluminação 
Pública. 

Antiga sede da Prefeitura é um patrimônio histórico

Exposição sobre sítio 
arqueológico de Pinda

O Centro de Memória 
Barão Homem de Melo, no 
Palacete 10 de Julho, recebe 
durante o primeiro semes-
tre de 2015 contando com 
atividades integradas entre 
o Arquivo Histórico, o Cen-
tro de Memória e a fazenda 
São Sebastião – considera-
da o único sítio arqueológi-
co de Pindamonhangaba. 

Entre os anos de 2008 
e 2013, a Fazenda São 
Sebastião desenvolveu 
atividades de educação pa-
trimonial e educação am-
biental com alunos das es-
colas públicas, faculdades, 
professores e comunidade 
em geral, abrangendo 
mais de 3.500 pessoas em 
atividades como: palestras, 
oficina de arqueologia, 
oficina de taipa de mão e 
trilha história pelo sítio 
arqueológico, entre outras. 
A entrada é gratuita.

Divulgação

Divulgação
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Assistentes de imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) e robson Luís monteiro (mtb 18.021)

www.CAmArAPindA.sP.gov.br

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

e 3644-2281
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Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

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

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

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

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

Vereador Cal

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

Vereador Fel ipe César

Vereador Toninho 

da FarmáCia esTá 

sol iC iTando ao 

deparTamenTo 

de obras a 

real ização de 

ações preVenTiVas 

Com objeT iVo de 

eV iTar TransTornos 

e alagamenTos 

Como rua dirCe 

da glória bueno 

(FoTo abaixo)

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

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

Professor Eric diz que 
Túnel das Campinas 
receberá novas melhorias

O vereador Profes-
sor Eric (PR),  atra-
vés do requerimento nº 
1.872/2014, solicitou 
ao Prefeito que o De-
partamento de Obras e 
Serviços realizasse uma 
reforma no túnel que liga 
os bairros das Campinas 
e Vitória Park. A reforma 
foi realizada e, nesta 
quarta-feira,  dia 17, 
começou o asfaltamento 
na avenida Francisco de 
Carvalho e no trecho de terra na 
saída para o bairro Vitória Park.

Preocupado com o conforto e 
a segurança dos moradores dos 
bairros que utilizam o túnel, o 
vereador Professor Eric vem 
batalhando para trazer cada 
vez mais melhorias àquela 
região. É importante ressaltar 
que o túnel já tem mais de 30 
anos e que desde sua criação 
nunca recebeu manutenção. 
Com isso, várias pessoas já se 
acidentaram e tiveram carros 
quebrados devido aos buracos. 
“Agradeço a Deus, ao Prefeito e 
a Secretaria de Obras e Serviços 
que atenderam o meu pedido, be-
neficiando toda a população dos 
bairros das Campinas, Goiabal, 
Shangri-lá, Vitória Park, entre 
outros”, enfatizou o vereador 
Professor Eric.

Calçada
O vereador Professor Eric 

comemora o fim das obras de 
construção da calçada ao longo 
do campo de futebol localizado 
na rua Benedito Galvão de Cas-
tro, no Marieta Azeredo. Hoje 
com a obra finalizada, os mo-
radores poderão se locomover 
ao redor do campo com mais 
conforto e segurança e, desta 
forma, o vereador professor 
Eric já pode comemorar a mais 
esta conquista. “Agradeço ao 
Prefeito e ao Subprefeito por 
atender a mais este pedido e, 
assim, melhorar nossa qualidade 
de vida”, comemorou o vereador 
Professor Eric.

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

V e r e a d o r  p r o F e s s o r  e r i C 
e s T á  a C o m p a n h a n d o  a s  o b r a s 
d e  a s F a l T a m e n T o  n a  a V e n i d a 
F r a n C i s C o  d e  C a r V a l h o  e  n o 
T r e C h o  d o  V i T ó r i a  p a r k

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

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

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) faz um balanço 
das atividades desenvolvidas 
durante o ano de 2014 e diz que o 
resultado foi altamente positivo. 
“Durante todo o ano procuramos 
trabalhar representando, com 
carinho e muita competência, os 
munícipes que nos escolheram. 
Não tivemos dificuldade com o 
prefeito, pois ele sempre esteve 
com as portas abertas para o Le-
gislativo. As nossas iniciativas 
eram por interesse da comuni-
dade e quem ganhou com isso, 
realmente, foi a população”. 

Janio Lerario diz
que balanço do trabalho 
em 2014 é positivo

Vereador reafirma que LegisLatiVo
e executiVo atuaram em conjunto

em benefício da popuLação

Janio Lerario disse, ainda, 
que acredita que “a nova Mesa 
Diretora da Câmara, eleita para 
o próximo o biênio 2015-2016 
deverá traçar boas metas de 
trabalho, pois são parlamentares 
que estão comprometidos com 
uma boa administração em prol 
da cidade”. Janio reafirmou que 
“com respeito, diálogo e compa-
nheirismo é possível desenvol-
ver um bom trabalho. Agradeço a 
todos que nos auxiliaram nestes 
dois anos e desejo um Feliz Natal 
e muitas realizações positivas 
para o ano de 2015”.

Vereador janio ardiTo lerario
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Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

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

Vereador Magrão faz 
balanço positivo de sua 
atuação parlamentar

parLamentar aVaLia como “produtiVos”
os doze meses da LegisLatura de 2014

O vereador 
Carlos Eduardo 
de Moura – Ma-
grão (PPS) fez 
uma análise do 
segundo ano de 
sua atuação legis-
lativa. Ele disse 
considerar “po-
sitivo” o seu tra-
balho na Câma-
ra. Durante todo 
o ano, Magrão 
priorizou ajudar 
a coletividade e 
sempre buscou 
trazer melhorias 
para a cidade. Dentre as mais de 
1.282 proposições de sua autoria, 
Magrão destacou a inauguração do 
Poupatempo em Pindamonhangaba, 
que desde o início do seu mandato, 
empenhou-se para que a unidade 
fosse instalada na cidade. Outra luta 
do vereador Magrão - a tão sonhada 
“Praça do Pasin” - já está em fase de 
licitação, conforme anunciado pelo 
Executivo.

A ponte do Pasin - Mantiqueira, 
após muita cobrança do vereador, foi 
entregue à população em novembro. 
Magrão articulou junto ao Executivo 
e garantiu a retomada da obra da UBS 
do Residencial Terra dos Ipês, que 
encontrava-se paralisada e hoje está 
prestes a ser inaugurada. 

O vereador Magrão participou 
ativamente na elaboração do Plano 
Operativo e novo Contrato da San-
ta Casa para administrar o Pronto 
Socorro Municipal. Tem realizado 
a fiscalização em Postos de Saúde, 
buscando identificar os problemas 
e cobrar soluções. Magrão também 
trabalhou em prol do funcionalismo 
público, cobrando do Executivo o 
pagamento do adicional de peri-
culosidade aos agentes da Guarda 
Municipal; pleitou a renovação do 
contrato de agentes de vetores para 
o combate à dengue; requereu curso 
de qualificação e uniformes para 
os profissionais da área elétrica e 
requereu EPI’s a todos os servidores 

municipais. 
Sempre preocupado com o 

munícipe, o vereador sugeriu à Su-
perintendência do INSS melhorias 
no atendimento ao cidadão, assim 
como, cobrou o Superintendente 
Nacional de Gestão Operacional 
da Caixa Econômica Federal, o 
conserto do elevador da agência de 
Pindamonhangaba para garantir a 
acessibilidade das pessoas, princi-
palmente daquelas com mobilidade 
reduzida e idosos. 

Magrão é o autor da Lei nº 
5.736, de 28/11/2014, que institui 
a Semana Municipal de Cons-
cientização a Fibromialgia, a ser 
celebrada na semana do dia 12 de 
maio, a qual deverá proporcionar 
maiores informações quanto aos 
sintomas e possíveis tratamentos 
da doença. “Vamos encerrar esse 
ano com 1.282 proposições, sendo 
1.049 requerimentos, 147 indica-
ções, 6 Indicações de Projeto de 
Lei, 41 Moções, 14 Projetos de Lei 
Ordinária e 23 emendas”,  enfatizou 
o vereador.  “Avalio que fiz o meu 
papel. Dei minha contribuição e 
trabalhei muito. Fico feliz de poder 
estar com a população e espero nos 
próximos anos, poder fazer muito 
mais. Quero aproveitar e desejar a 
todos um Feliz Natal e um Próspero 
Ano Novo repleto de felicidades”, 
conclui o vereador Magrão.

Vereador magrão
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O vereador Toninho Far-
mácia (PDT) solicita ao 
Departamento de Obras a 
realização de ações preven-
tivas com objetivo de evitar 
transtornos com a temporada 
de chuvas.

Esta ação é necessária pois 
segundo previsões, a estia-
gem que atinge nossa região 
está prestes a acabar e no ve-
rão estão previstas chuvas em 
excesso no nosso município, 

Toninho da Farmácia 
solicita melhorias em vias 
para evitar alagamentos

por isso, a realização de ações 
preventivas como limpeza e 
desobstrução de bocas de lobo 
e galerias de águas pluviais 
ajudam a cidade a se preparar 
para a temporada das chuvas.

O vereador cita como 
exemplo uma rua localizada 
no bairro do Bosque, que sem-
pre quando ocorre uma chuva 
mais forte acaba alagada 
provocando transtornos aos 
moradores da comunidade.

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) solicita ao 
Executivo que realize estu-
dos visando a construção de 
portais nas entradas da cidade, 
para atender os turistas que 
visitam nossa cidade, com 
a instalação de câmeras que 
poderão contribuir para a se-
gurança da população.

“A maioria das cidades, 
principalmente as turísticas 
apresentam um portal nas suas 
entradas, que atendem tanto 
aos turistas com as indicações 
dos principais pontos tu-
rísticos da cidade; como 
também na segurança, 
com instalação de câme-
ras e guardas municipais 
que poderão atuar em 
conjunto com as policias 
civil e militar”, destaca 
o vereador.

Posto de Saúde
do Ribeirão Grande
Outro pedido do 

vereador Felipe César 
– FC ao prefeito e ao 
Secretário de Saúde é o 
retorno do Posto de Saú-
de e Posto Odontológico 
ao Ribeirão Grande o 
mais breve possível. De 
acordo com o vereador 
esta solicitação se faz 
necessária devido a grande 
população da região que não 
conta com o atendimento na 
área da saúde, tendo que se 
deslocarem até a cidade.

Campo de Futebol
no Castolira e Beira Rio
O vereador Felipe César 

– FC enviou solicitação para 
a administração municipal so-
licitando estudos e providên-

Felipe César – FC pede 
a construção de portais 
nas entradas da cidade

cias para a construção de um 
campo de futebol nos bairros 
do Castolira e no Beira Rio 
para beneficiar os esportistas 
destes bairros.

Segundo o vereador Felipe 
César – FC, a reivindicação do 
Castolira já foi transmitida há 
mais de 10 anos para as autori-
dades, quando da implantação 
do loteamento, sendo de suma 
importância para o lazer e a 
prática esportiva dos morado-
res. Quanto ao Beira Rio, é um 
pedido antigo e no passado já 

houve tentativas de realizar, 
porém sem sucesso, moti-
vo pelo qual a comunidade 
esportiva da região vem so-
licitando toda atenção para 
sanar essa antiga promessa. 
“Aprove i t amos  t ambém 
para solicitar a construção 
de um Centro Comunitário 
no bairro”, pede o vereador 
Felipe César – FC.

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) começa 
o ano desejando ao Presiden-
te e toda a mesa Diretora da 
nossa Câmara Municipal e 
ao Prefeito e toda sua asses-
soria que realizem um bom 
trabalho em 2015.

Cal espera que o ano 
que está se iniciando, possa 
ser positivo para a nossa 
população e que ela seja 
beneficiada com bom aten-
dimento médico, com maior 
e melhor segurança para que 
possam usufruir do direito 
de ir e vir e de viver com 
mais tranquilidade, melhor 
qualidade de ensino para 
nossas crianças para que, no 
futuro, possam ser pessoas 
capacitadas e bem formadas 
para conduzir nossa cidade 
rumo ao progresso e melho-
res condições de vida. 

Cal fez um balanço do 
ano que se findou e disse 
que muitas coisas positiva 

Cal considera que 2014 
foi positivo e prevê muitas 
realizações em 2015

aconteceram, como por 
exemplo, a construção do 
Pronto Socorro Infantil 
(prestes a ser inaugurado); a 
construção de várias quadras 
poliesportivas; a reestrutu-
ração do novo contrato do 
convênio com a Santa Casa; 
a construção de várias Cre-
ches Municipais; o início 
da construção das UPAs; a 
entrega da nova Ponte do 
Pasin-Mantiqueira; o início 
da Atividade Delegada; a 
instalação do Poupatempo; a 
construção da Alça de Aces-
so do Viaduto das Campinas 
e a implantação do SAMU 
que será um dos maiores 
ganhos para a população 
De Pindamonhangaba e do 
Distrito de Moreira César 
em matéria de Saúde, pois 
vai desafogar o nosso Pronto 
Socorro e vai dar maiores 
condições de vida as pessoas 
em casos de emergência. 
“Além de tudo isso, muitas 

outras obras estão 
programadas para 
2015. Estarei acom-
panhando e fiscali-
zando atentamente 
tudo isso”, salien-
tou o vereador Cal.
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A Prefeitura de Pin-
damonhangaba registrou 
mais de 6 mil notificações 
de dengue entre janei-
ro e dezembro de 2014. 
Para 2015 a expectativa 
é diminuir o número de 
notificações, pois a popu-
lação está conscientizada 
sobre os problemas que 
o Aedes aegypti causa. 
Para evitar que o mosqui-
to se aproxime é neces-
sário eliminar os possí-
veis criadouros.

O mês com o maior nú-
mero de notificações foi 
maio, com 2.685, sendo 
1.135 autóctones e dois 
casos importados, os de-
mais foram descartados. 

A contribuição dos mo-
radores é muito impor-
tante, porque de acordo 
com as pesquisas rea-
lizadas, os criadouros 
estão dentro das resi-
dências. As larvas são 
encontradas em vasos 
de planta e ralos inter-
nos e externos.

No ano anterior, a Pre-
feitura realizou arrastões, 
esquetes teatrais, muti-
rões de conscientização, 
palestras em escolas e 
empresas. Os servidores 
públicos do município 
também contaram com 
o apoio de inúmeros par-
ceiros para evitar a proli-
feração do mosquito.

Mais de 
6 mil 
notificações 
de dengue 
foram 
registradas

AIANDRA ALVES MARIANO
***

Devotos da filosofia 
Hare Krishina, de diver-
sos estados brasileiros, de 
países sul-americanos e 
dos Estados Unidos pas-
saram a virada de ano na 
Fazenda Nova Gokula, 
que fica no bairro Ribei-
rão Grande, em Pindamo-
nhangaba.

Quem foi até o local 
conferiu uma festa de Re-
veillon transcendental, 
que fez parte do Kirtan 
Fest, um festival cultural 
que reúne adeptos e sim-

patizantes da filosofia. 
Desde o dia 31 de dezem-
bro até o dia 3 de janeiro, 
houve uma intensa pro-
gramação diária, quan-
do os visitantes puderam 
ocupar corpo, mente e 
alma em sintonia com sua 
consciência superior. 

A ação também in-
cluiu palestras, trilhas 
ecológicas, acampamen-
to infantil, cerimônias 
típicas, queima de fogos 
de artifício e um diverti-
do kirtan (canto sagrado 
que inclui instrumentos 
e danças típicas india-

nas) à meia-noite do dia 
31. Gurus renomados em 
todo o mundo participa-
ram do evento, como  os 
mestres Uttama Bhak-
ti Das, Hari Bhakti Dey, 
Ajamil Das, Amala Kir-
tan Das e Bhatkti Lata 
Devi Dasi.

Além do show de fo-
gos de artifício e muita 
música e dança durante a 
virada, um dos destaques 
foi a ceia vegetariana, com 
destaque para pratos in-
dianos e a já conhecida 
cozinha de jaca de Nova 
Gokula.

Devotos de todo país passam 
“virada” em Nova GokulaHare Krishna

Madhumati Radhika Devi Dasi

Madhumati Radhika Devi DasiMadhumati Radhika Devi DasiMadhumati Radhika Devi Dasi

Moradores da fazenda durante dança típica

Intrumentos característicos da Ásia foram tocados Meditação e comidas naturaisMúsica indiana foi destaque
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2014

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 274/2014 de “Aquisição de medicamentos injetáveis para atender as 
necessidades do Município”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, 
assinadas em 27/11/2014:

ATA nº 219/2014 Empresa: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA

ITEM UNID.
DE MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA

VALOR UNITÁRIO

 (R$)
CONSUMO ESTIMADO 

ANUAL

06 FR

1.002.001.000213 BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 
UI + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000UI EM PÓ 
PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA
BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000UI + 
BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000UI EM PÓ PARA 
SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO - AMPOLA.

ARISTON/BLAU 1,3760 5.000

37 UN

1.002.001.000186 MANITOL EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 
20% CONDICIONADA EM SISTEMA FECHADO COM 250 
ML.
MANITOL EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 20% 
ACONDICIONADA EM SISTEMA FECHADO COM 250 ML.

EQUIPLEX 6,7740 1.000

ATA nº 220/2014 Empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA

ITEM
UNID.

DE MEDIDA
DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNITÁRIO 

(R$)
CONSUMO ESTIMADO 

ANUAL

12 UN

1.002.001.000204 CLORETO DE SÓDIO A 0,9% EM 
SOLUÇÃO INJETÁVEL (SORO FISIOLÓGICO) EM 
SISTEMA FECHADO COM 250 ML E ESCALA GRADUADA 
IMPRESSA.
CLORETO DE SÓDIO A 0,9% EM SOLUÇÃO INJETÁVEL 
(SORO FISIOLÓGICO) EM SISTEMA FECHADO COM 250 
ML E ESCALA GRADUADA IMPRESSA.

EUROFARMA 1,79 14.000

13 UN

1.002.001.000205 CLORETO DE SÓDIO A 0,9% EM 
SOLUÇÃO INJETÁVEL (SORO FISIOLÓGICO) EM 
SISTEMA FECHADO COM 500 ML COM ESCALA 
GRADUADA IMPRESSA
CLORETO DE SÓDIO A 0,9% EM SOLUÇÃO INJETÁVEL 
(SORO FISIOLÓGICO) EM SISTEMA FECHADO COM 500 
ML COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA.

EUROFARMA 2,08 18.000

26 UN

1.002.001.000201 GLICOSE A 5% EM SOLUÇÃO 
INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO 
GLICOFISIOLÓGICO), EM SISTEMA FECHADO COM 250 
ML 
GLICOSE A 5% EM SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE 
SÓDIO 0,9% (SORO GLICOFISIOLÓGICO), EM SISTEMA 
FECHADO COM 250 ML COM ESCALA GRADUADA 
IMPRESSA

BEKER 2,00 2.500

27 UN

1.002.001.000202 GLICOSE A 5% EM SOLUÇÃO 
INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO 
GLICOFISIOLÓGICO), EM SISTEMA FECHADO COM 500 
ML
GLICOSE A 5% EM SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE 
SÓDIO 0,9% (SORO GLICOFISIOLÓGICO), EM SISTEMA 
FECHADO COM 500 ML COM ESCALA GRADUADA 
IMPRESSA.

BEKER 2,255 3.000

28 UN

1.002.001.000207 GLICOSE A 5% EM SOLUÇÃO 
INJETÁVEL (SORO GLICOSADO), EM SISTEMA FECHADO 
COM 500 ML COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA.
GLICOSE A 5% EM SOLUÇÃO INJETÁVEL (SORO 
GLICOSADO), EM SISTEMA FECHADO COM 500 ML COM 
ESCALA GRADUADA IMPRESSA.

EUROFARMA 2,1625 3.000

29 UN

1.002.001.000206 GLICOSE A 5% EM SOLUÇÃO 
INJETÁVEL (SORO GLICOSADO),
EM SISTEMA FECHADO COM 250 ML COM ESCALA 
GRADUADA IMPRESSA.
GLICOSE A 5% EM SOLUÇÃO INJETÁVEL (SORO 
GLICOSADO), EM SISTEMA FECHADO COM 250 ML COM 
ESCALA GRADUADA IMPRESSA.

EUROFARMA 1,8120 3.000

42 UN

1.002.001.000197 RINGER COM LACTATO EM SOLUÇÃO 
INJETÁVEL, EM SISTEMA FECHADO COM 500 ML COM 
ESCALA GRADUADA IMPRESSA 
RINGER COM LACTATO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL, 
EM SISTEMA FECHADO COM 500 ML COM ESCALA 
GRADUADA IMPRESSA

EUROFARMA 2,00 1.000

ATA nº 221/2014 Empresa: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

ITEM
UNID.

DE MEDIDA
DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNITÁRIO 

(R$)
CONSUMO ESTIMADO 

ANUAL

03 AM
1.002.001.000142 AGUA DESTILADA INJETÁVEL AMPOLA 
COM 5ML
AGUA DESTILADA INJETÁVEL AMPOLA COM 5ML

ISOFARMA 0,165 28.000

18 AM

1.002.001.000164 DEXAMETASONA, FOSFATO 
DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP 2,5 ML
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML 
SOLUÇÃO INJETAVEL AMP 2,5 ML

HIPOLABOR 0,7380 14.000

24 AM

1.002.001.000155 ESCOPOLAMINA 20 MG/ML EM 
SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLAS COM 1 ML
ESCOPOLAMINA 20 MG/ML EM SOLUÇÃO INJETÁVEL 
AMPOLAS COM 1 ML

HIPOLABOR 1,138 3.000

35 AM

1.002.001.014118 LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/ML 
SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA COM 5 ML
LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUÇÃO 
INJETAVEL AMPOLA COM 5 ML

HIPOLABOR 1,104 1.500

36 FR

1.002.001.000214 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO EM 
SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 20 MG/ML EM FRASCO-
AMPOLA COM 20 ML
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 
20 MG/ML EM FRASCO-AMPOLA COM 20 ML

HIPOLABOR 2,00 2.000

38 AM

1.002.001.000162 METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL AMPOLAS COM 2ML
METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 
AMPOLAS COM 2 ML

ISOFARMA 0,228 15.000

39 AM

1.002.006.000607 MIDAZOLAM 5MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL AMPOLA COM 3 ML (PORT 344/98)
MIDAZOLAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 
COM 3 ML (PORT 344/98)

HIPOLABOR 1,00 1.000

ATA nº 222/2014 Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

ITEM
UNID.

DE MEDIDA
DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNITÁRIO 

(R$)
CONSUMO ESTIMADO 

ANUAL

11 FR

1.002.001.000241 CETOPROFENO 100 MG IV, PÓ 
LIOFILIZADO PARA USO INTRAVENOSO EM FRASCO 
AMPOLA
CETOPROFENO 100MG IV, PÓ LIOFILIZADO PARA USO 
INTRAVENOSO EM FRASCO AMPOLA

CRISTÁLIA 2,20 4.000

32 AM

1.002.006.000455 HALOPERIDOL 5MG/ML EM SOLUÇÃO 
INJETÁVEL AMPOLAS COM 1ML (PORT 344/98)
HALOPERIDOL 5MG/ML EM SOLUÇÃO INJETÁVEL 
AMPOLAS COM 1ML (PORT 344/98)

CRISTÁLIA 1,09 1.000

40 AM

1.002.001.000194 PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL COM AMPOLAS DE 2 ML
PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 
AMPOLAS DE 2 ML

CRISTÁLIA 1,00 3.000

44 AM

1.002.006.000804 TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 2ML (PORT 344/98)
TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL AMPOLA COM 2 ML (PORT 344/98)

CRISTÁLIA 1,00 3.000

48 AM

1.002.001.000184 HEPARINA PARA USO SUBCUTÂNEO 
5.000 UI/0,25 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 
0,25 ML
HEPARINA PARA USO SUBCUTÂNEO 5.000 UI/0,25 ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 0,25 ML

CRISTÁLIA 3,402 1.600

ATA nº 223/2014 Empresa: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA

ITEM
UNID.

DE MEDIDA DESCRIÇÃO
MARCA VALOR UNITÁRIO 

(R$)
CONSUMO ESTIMADO 

ANUAL

01 AM

1.002.001.000212 ACIDO ASCORBICO 500 MG SOLUÇÃO 
INJETAVEL AMPOLA DE 5ML
ACIDO ASCORBICO 500 MG SOLUÇÃO INJETAVEL 
AMPOLA DE 5ML

FARMACE 0,65 3.000

14 UN

1.002.001.000237 CLORETO DE SÓDIO A 0,9% EM 
SOLUÇÃO INJETÁVEL (SORO FISIOLÓGICO) EM SISTEMA 
FECHADO - COM 100ML E ESCALA GRADUADA IMPRESS
Descrição completa:
CLORETO DE SÓDIO A 0,9% EM SOLUÇÃO INJETÁVEL 
(SORO FISIOLÓGICO) EM SISTEMA FECHADO - COM 100 
ML E ESCALA GRADUADA IMPRESSA.

FARMACE 1,45 20.000

20 AM
1.002.001.000165 DICLOFENACO SÓDICO EM SOLUÇÃO 
INJETÁVEL COM 25 MG/ML AMPOLAS COM 3 ML
DICLOFENACO SÓDICO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 
25 MG/ML AMPOLAS COM 3 ML

DICLOFARMA 0,55 22.000

23 AM
1.002.001.000167 DIPIRONA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL 
COM 500 MG/ML AMPOLAS COM 2ML
DIPIRONA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 500 MG/ML 
AMPOLAS COM 2ML

DIPIFARMA 0,4455 24.000

25 AM
1.002.001.000154 ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA 
500 MG/ML EM SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 5 ML
ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA 500 MG/ML EM 
SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 5ML

FARMACE 1,42 15.000

43 UN

1.002.001.000198 SOLUÇÃO DE RINGER 500ML EM 
SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM SISTEMA FECHADO COM 500 
ML COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA.
SOLUÇÃO DE RINGER 500ML EM SOLUÇÃO INJETÁVEL, 
EM SISTEMA FECHADO COM 500 ML COM ESCALA 
GRADUADA IMPRESSA.

FARMACE 2,35 1.600

ATA nº 224/2014 Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA

ITEM
UNID.

DE MEDIDA
DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNITÁRIO 

(R$)
CONSUMO ESTIMADO 

ANUAL

10 FR

1.002.001.000199 CEFTRIAXONA SÓDICA EM PÓ 
ESTÉRIL EQUIVALENTE À 1 G DO SAL, PARA USO 
INTRAVENOSO EM FRASCO AMPOLA
CEFTRIAXONA SÓDICA EM PÓ ESTÉRIL EQUIVALENTE 
À 1G DO SAL, PARA USO INTRAVENOSO EM FRASCO 
AMPOLA.

LABORATÓRIO 
ANTIBIÓTICO 
DO BRASIL

7,05 2.600

21 AM

1.002.001.000168 DIMENIDRINATO 30 MG + 
CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG + GLICOSE 1.000 
MG + FRUTOSE 1.000 MG POR 10ML DE SOLUÇÃO 
INJETAVEL 
DIMENIDRINATO 30 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 
50 MG + GLICOSE 1.000 MG + FRUTOSE 1.000MG POR 10 
ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL PARA USO ENDOVENOSO

TAKEDA 
PHARMA 1,875 5.000

46 FR

1.002.001.000182 CEFALOTINA SÓDICA 1G EM PÓ PARA 
SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA
CEFALOTINA SÓDICA 1G EM PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA

LABORATÓRIO 
ANTIBIÓTICO 
DO BRASIL

3,55 800

ATA nº 225/2014 Empresa: PORTAL LTDA

ITEM
UNID.

DE MEDIDA
DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNITÁRIO (R$) CONSUMO ESTIMADO ANUAL

30 AM

1.002.001.000176 GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETÁVEL 
COM 250 MG/ML EM AMPOLA COM 10 ML
GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 250 MG/ML EM 
AMPOLA COM 10 ML

FARMACE 0,18 3.000

31 AM

1.002.001.000177 GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETÁVEL 
COM 500 MG/ML EM AMPOLA COM 10 ML
GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 500 MG/ML EM 
AMPOLA COM 10 ML

FARMACE 0,194 3.000

41 AM

1.002.001.000217 RANITIDINA 25MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL AMPOLA COM 2 ML
RANITIDINA 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 
COM 2ML

FARMACE 0,638 8.000

ATA nº 226/2014 Empresa: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

ITEM
UNID.

DE MEDIDA
DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNITÁRIO (R$) CONSUMO ESTIMADO ANUAL

07 AM

1.002.004.000926 BETAMETASONA, ACETATO 3 MG + 
BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO EM SOLUÇÃO 
3,945 MG (EQUIV. A 3MG DE BETAMETASONA) POR ML, 
SOL
BETAMETASONA, ACETATO 3 MG + BETAMETASONA, 
FOSFATO DISSÓDICO EM SOLUÇÃO 3,945 MG (EQUIV. 
A 3 MG DE BETAMETASONA) POR ML, SOLUÇAO 
INJETAVEL AMPOLA COM 1 ML

UNIÃO 
QUÍMICA 4,65 800

08 AM

1.002.001.000166 BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUÇAO 
INJETAVEL AMPOLA 2ML
BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 
2 ML

UNIÃO 
QUÍMICA 0,7762 4.000

33 FR

1.002.001.000170 HIDROCORTISONA EM PÓ PARA 
SOLUÇÃO INJETÁVEL, CONTENDO 100 MG DO SAL, 
EM FRASCO-AMPOLA
HIDROCORTISONA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, 
CONTENDO 100 MG DO SAL, EM FRASCO-AMPOLA

UNIÃO 
QUÍMICA 2,64 4.000

34 FR

1.002.001.000171 HIDROCORTISONA EM PÓ PARA 
SOLUÇÃO INJETÁVEL, CONTENDO 500 MG DO SAL, 
EM FRASCO-AMPOLA.
HIDROCORTISONA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, 
CONTENDO 500 MG DO SAL, EM FRASCO-AMPOLA.

UNIÃO 
QUÍMICA 5,60 5.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão 
apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

13/01/2015 às 14:30 horas

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ÁREA 7

13º MARCIA JOSIANE DA SILVA MACHADO
RUA JOSÉ RAMOS ORTIZ, 224 – JARDIM DA LUZ
TAUBATÉ – SP
CEP 12052-020

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão 
apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  13/01/2015 às 14:00 horas

AJUDANTE

24º AGUIMAR DE JESUS SANTOS
RUA GERALDINO DE OLIVEIRA MATTOS, 54 – JD. MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-650

 EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão 
apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade e de curso específico, conforme exigido no edital 
do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  13/01/2015 às 15:00 horas

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

23º CLEITON LEANDRO ALVES CABRAL
RUA EMERSON REINALDO, 355 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-210

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 373/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 373/14, que 
cuida de “Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de limpeza da fachada e 
vidros da sede da Prefeitura de Pindamonhangaba”, 
a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. 
Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, 
com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas 
alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 385/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 385/14, que 
cuida de “Contratação de empresa especializada 
em serviços de cópias de chaves e abertura de 
fechadura comum”, a Autoridade Superior, face à 
manifestação da Sra. Pregoeira, considera a presente 
licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 
8666/93 e suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 294/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 294/14, que cuida 
de “Aquisição de sacolas ecológicas (ecobag), 
para uso do Departamento de Turismo em feiras e 
eventos”, a Autoridade Superior, face à manifestação 
retro do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação 
FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 
8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 350/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 350/14, que cuida 
de “Contratação de empresa especializada para 
execução de serviço de adequação, instalação 
de rede estruturada e central telefônica, com 
fornecimento de materiais e mão de obra e aquisição 
de central PABX com terminal digital, e Swicth 
24 portas para o prédio do pronto atendimento 
infantil”, a Autoridade Superior, face à manifestação 
retro da Sra. Pregoeira, considera a presente licitação 
FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 
8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 4.344, DE 
15 DE DEZEMBRO DE 2014.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições, Resolve 
DESIGNAR o Sr. Paulo Antonio 
Ribeiro, chefe da guarda municipal, 
para substituir o Sr. José Fernando 
da Silva, Chefe de Segurança,  
durante o período em que o mesmo 
encontrar-se em férias, de  10 a 29 
de novembro de 2014.

Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 10 de novembro de 2014.

Pindamonhangaba, 15 de 
dezembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na 
Secretaria de Assuntos Jurídicos, 

em 15 de dezembro de 2014.

Synthea Telles de Castro 
Schmidt

Secretária de Assuntos 
Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 4.346, DE 
15 DE DEZEMBRO DE 2014.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR o Sr. André 
Marcos Pereira, fiscal de posturas,  
para substituir o Sr. Gastão 
José Schmidt, Gerente,  durante 
o período em que o mesmo 
encontrar-se em férias, de  15 de 
dezembro de 2014 a 03 de janeiro 
de 2015.

Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 15 de 
dezembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na 
Secretaria de Assuntos Jurídicos, 

em 15 de dezembro de 2014.

Synthea Telles de Castro 
Schmidt

Secretária de Assuntos 
Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PORTARIA INTERNA Nº 9.417, 
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições legais,  
NOMEIA os senhores: Thomaz 
Francisco de Oliveira Dantas da 
Gama (Presidente), Wlademir do 
Nascimento e Márcia Alves da 
Costa (membros), para comporem 
a comissão de abertura de 
Processo Administrativo 
Disciplinar para apurar grande 
quantidade de faltas injustificadas 
pelo servidor Otávio Augusto 
Monteiro de Castro, matrícula 
792800, conforme Processo nº 
32667/2014

Esta portaria entra em vigor nesta 
data.

Pindamonhangaba, 16 de 
dezembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na 
Secretaria de Assuntos Jurídicos, 

em 16 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro 

Schmidt
Secretário de Assuntos 

Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PORTARIA INTERNA Nº 9.418, 
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

Dr. Vito Ardito Lerário, 
Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais,  
NOMEIA os senhores: Thomaz 
Francisco de Oliveira Dantas da 
Gama (Presidente), Wlademir 
do Nascimento e Márcia 
Alves da Costa (membros), 
para comporem a comissão 
de abertura de Processo 
Administrativo Disciplinar 
para apurar condutas 
inadequadas do servidor Edno 
Rodrigues de Melo, matrícula 
647100, conforme Processos nºs 
2899/2014 e 23284/2013.

Esta portaria entra em vigor 
nesta data.

Pindamonhangaba, 16 de 
dezembro de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada 
na Secretaria de Assuntos 

Jurídicos,  em 16 de dezembro 
de 2014.

Synthea Telles de Castro 
Schmidt

Secretário de Assuntos 
Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 123/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 123/14, que cuida de “Aquisição 
de 500 metros (20 peças) de raia para piscina de 25 metros para 
os Centros Esportivos, visando à troca desses materiais que se 
encontram desgastados ou quebrados e para a segurança dos 
usuários para evitar acidentes”, a Autoridade Superior HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em 
favor da empresa (item/lote): Mega Dados Comercial Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 281/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 281/14, que cuida de “Aquisição 
de fechamento (lonas) e calhas para uso nas tendas 10×10 da 
Coordenadoria de Eventos”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em 
favor da empresa (itens/lotes): Horizonte Indústria e Comércio de 
Tendas e Toldos Ltda. (01 e 02).
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 304/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 304/14, que cuida de “Aquisição 
de caminhão pipa para atender o Departamento de Meio Ambiente”, 
a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro 
no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (item/lote): Vale 
Caminhões Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 370/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 370/14, que cuida de “Aquisição de 
material para confecção de fraldas para atendimento a população 
em situação de vulnerabilidade social”, a Autoridade Superior 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento 
licitatório supra, em favor da empresa (itens/lotes): Matheus Ferreira 
dos Santos Comércio de Fraldas ME (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 
e 09).
Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 371/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 371/14, que cuida de “Aquisição 
de insumos laboratoriais (material de transporte biológico)”, a 
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro 
no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/lotes): 
Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda. (01, 
02, 03, 04, 05, 06 e 07).
Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 374/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 374/14, que cuida de “Aquisição 
de cama beliche e estante”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em 
favor das empresas (itens/lotes): CT Araújo Móveis ME (01); Isabele 
de Castro Lemes EPP (02).
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 378/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 378/14, que cuida de “Aquisição de 
herbicida para manutenção de estradas rurais, praças e canteiros 
do distrito de Moreira César”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em 
favor da empresa (item/lote): Ebrapi Agronegócios Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 379/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 379/14, que cuida de “Aquisição 
de insumos e gel para plantio para uso da equipe operacional do 
Departamento de Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental e 
Urbanismo”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do 
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da empresa 
(itens/lotes): Ebrapi Agronegócios Ltda. (01, 02, 03 e 04).
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 387/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 387/14, que cuida de 
“Aquisição de blocos de concreto simples, tijolos de barro 
comum de 1ª qualidade e cal hidratado conforme solicitado pelo 
departamento de obras e viação”, a Autoridade Superior HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra 
em favor das empresas (itens/preços R$): Santos Gouvea Comercial  
Ltda. EPP (01 – 1,64; 02 – 2,70; 04 – 9,50); Raul Rabello Neto EPP 
(03 – 0,32).
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 392/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 392/14, que cuida de “Aquisição 
de nebulizador aerossol e bocal nebulizador para o DEP de Controle 
de Vetores”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do 
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da empresa 
(item/lote): Noroeste Comercial de Suprimentos Ltda. ME (01).
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 393/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 393/14, que cuida de “Contratação 
de empresa especializada para fornecimento de equipamento e 
materiais e no serviço de instalação da rede estruturada e Central 
Telefônica”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do 
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da empresa 
(item/lote): Fonevale Telecomunicações Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2014.

LICENÇA DA CETESB

VITTA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença 
de Operação Parcial N° 3004716, válida até 29/12/2016, para Fabricação de outros produtos químicos 
inorgânicos não especificados a à AVENIDA DOM JOÃO VI, 600, CX POSTAL 1017, PQ EMP SANTA 
RITA, PINDAMONHANGABA.
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP.
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416/3642-3316 - Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

É feita a presente INTIMAÇÃO por edital de DENISE COSTARELLI DA SILVA, em virtude da 
mesma não ter sido encontrada nos endereços indicados, nas vezes em que foi procurada, 
encontrando-se em local incerto e não sabido, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária, 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, devendo Vossa Senhoria com-parecer a essa Serventia, 
no endereço supra, das 09:00 às 16:00 horas, para efetuar o pa-gamento da importância em mora, 
além das despesas de intimação e postagens, publicação do presente edital e emolumentos da 
qual é devedora, em decorrência de atraso no pagamento das prestações relativas ao Contrato 
de Financiamento Habitacional nº 103305023417-1, firmado em 14/07/2009, registrado sob nº 
11, na Matrícula nº 19.722, neste registro imobiliário, tendo por objeto o imóvel situado na RUA 
JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO nº 205, JAIR F ALVARENGA, PINDAMONHANGABA-SP. O prazo 
para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias, a contar da terceira e última publicação deste 
edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da 
credo-ra/requerente.
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2014.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR -  Oficial Registrador -

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP.
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416/3642-3316 - Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

É feita a presente INTIMAÇÃO por edital de FRANCISCO BARBOSA DE SAN-TANA, em virtude 
do mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, nas vezes em que foi procurado, 
encontrando-se em local incerto e não sabido, e atendendo ao re-querimento da credora fiduciária, 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, devendo Vossa Se-nhoria comparecer a essa Serventia, 
no endereço supra, das 09:00 às 16:00 horas, para efetuar o pagamento da importância em mora, 
além das despesas de intimação e posta-gens, publicação do presente edital e emolumentos da 
qual é devedor, em decorrência de atraso no pagamento das prestações relativas ao Contrato 
de Financiamento Habitacional nº 103305023417-1, firmado em 14/07/2009, registrado sob nº 
11, na Matrícula nº 19.722, neste registro imobiliário, tendo por objeto o imóvel situado na RUA 
JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO nº 205, JAIR F ALVARENGA, PINDAMONHANGABA-SP. O prazo 
para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias, a contar da terceira e última publicação deste 
edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da 
credo-ra/requerente.
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2014.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR - - Oficial Registrador -

Oficial de Registro -- Edital 2 col 5 cm

O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PINDAMONHANGABA, com base no município de 
PINDAMONHANGABA informa a todas as empresas integrantes da categoria econômica do comércio 
varejista que o vencimento da contribuição sindical patronal relativa ao exercício de 2015, de acordo 
com a tabela progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriedade estabelecida pelos arts. 
578/591 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, será no dia 31 de janeiro de 2015. Informações 
sobre valores da tabela e guias de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones 12 3642-
4820, fax 12 3645-6289  ou ainda pelo e-mail sincomerciopinda@terra.com.br.
Pindamonhangaba, 05 de janeiro de 2015. 

Antonio Cozzi Júnior
PRESIDENTE
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homem é encontrado morto nas Ácacias 

Uma briga entre casal 
terminou em tentativa de 
homicídio na noite de quinta-
feira (1º/1).  o marido, de 40 
anos, e a mulher, de 45 anos, 
registraram boletim de ocor-
rência. 

Segundo a mulher, o casal 
morava junto há seis anos 
e depois de um desentendi-

mento, o companheiro a teria 
ameaçado com uma faca, 
tipo usada em açougues. ela 
deixou a casa onde eles mo-
ravam no bairro araretama.

o homem nega a acusa-
ção e diz que a companheira 
saiu de casa e depois voltou 
com outro homem armado, 
que disparou contra ele. ne-

nhum tiro o atingiu. o autor 
dos disparos fugiu   sem ser 
idendificado. A mulher nega 
esta versão.

de acordo com a Polícia 
Civil, a faca e seis cartuchos 
de munição para revólver 
calibre 9 mm foram apreen-
didos. o casal foi ouvido e 
liberado.

Vítima morre após ter 
convulsão no rio Piracuama

Rapaz é pReso poR tRáfico de dRogas 

tentativa de 
homicídio no Vila Rica

jd. eloyna registra caso de receptação

Dois são pegos por 
tráfico no Castolira

Após receber denúncia anô-
nima de tráfico de drogas, quan-
do faziam patrulhamento pelo 
bairro Castolira na noite do úl-
timo sábado (2), policiais foram 
até o local informado para veri-
ficar os fatos. Segundo o infor-
mante, haveria indivíduos em 
uma residência no bairro que 
estariam preparando entorpe-
cente para venda.

Quando chegaram, avista-
ram dois indivíduos – um deles 
adolescente- e, assim que per-
ceberam a presença da viatura, 
tentaram fugir, sem sucesso. 
Com eles, foram localizadas 133 
pedras de crack embaladas e 
prontas para venda, além de 60 

com os indivíduos foram encontradas 133 pedras de crack 

pedras, do mesmo entorpecen-
te, ainda não preparadas. Ainda 
com o adolescente, havia quatro 

porções de maconha.  Encami-
nhados à delegacia, permanece-
ram à disposição da Justiça.

Beneficiado com 
indulto é preso por 
porte ilegal de arma   

Também na noite de sá-
bado (2), policiais realiza-
ram abordagem de um veí-
culo que teria sido roubado 
horas antes no centro da 
cidade. Eles estavam na re-
gião do b airro Araretama 
quando o condutor percebeu 
a aproximação da viatura 
e tentou fugir. Os policiais 
seguiram o automóvel e, em 
um determinado momen-
to, o fugitivo desembarcou 
e saiu correndo por um lo-
cal descampado, efetuando 

disparos de arma de fogo 
contra a equipe. Os policiais 
revidaram e, na troca de ti-
ros, o bandido foi atingido 
no braço. Levado ao Pronto 
Socorro Municipal, foi medi-
cado e liberado. Em seguida, 
levado ao 1º DP e perma-
neceu à disposição da Jus-
tiça. Foi constatado que ele 
estava na condição de saída 
temporária de final de ano, 
além de que possui diversas 
passagens pela polícia pelo 
crime de roubo.

briga de casal termina em tentativa de homicídio

Na última terça-feira (30), 
um homem sofreu tentativa de 
homicídio no final da rua Álvaro 
Pinto Madureira, no bairro Vila 
Rica.

Segundo informações da po-
lícia, por volta das 18 horas,  a 
vítima estava perto da passagem 
da linha do trem quando um in-

divíduo se aproximou e efetuou 
os disparos.

Baleada por três vezes, foi 
socorrida pelo resgate, sendo 
encaminhada ao Pronto-Socor-
ro da cidade.

O autor dos disparos fugiu 
logo após o crime e está sendo 
procurado.

Um homem de 42 anos mor-
reu depois de ter uma convulsão 
quando nadava no rio Piracua-
ma, em Pindamonhangaba, na 
tarde da última quarta-feira (31).

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, o homem foi so-
corrido no local, mas não re-
sistiu após ter sofrido parada 
cardíaca.

Local pode ser perigoso para nados e mergulhos

Na noite de terça-feira 
(30), por volta das 21h45, a 
Polícia Militar foi acionada 
por populares até a avenida 
das Margaridas, no bairro 

Vale das Acácias, Distrito 
de Moreira César, onde ha-
via sido encontrado o corpo 
de um rapaz (25 anos), mo-
rador da região, com vários 

ferimentos provocados por 
arma de fogo.    

O caso foi apresentado no 
plantão do 1º Distrito Poli-
cial e esta sendo investigado.

Na tarde da última quarta-
feira (31), um rapaz foi preso em 
flagrante por tráfico de drogas 
no bairro Feital.

Durante patrulhamento pelo 
bairro, uma equipe da Rocam se 
deparou com um indivíduo de 
moto entregando algo para ou-

tro que estava de bicicleta.
Ao perceber a presença dos 

policiais, o indivíduo da moto 
empreendeu fuga, entrando em 
uma residência na Travessa Um.

O rapaz foi detido, e durante 
revista no interior da residência 
foram encontradas 120 pedras 

de crack, 14 porções de maconha 
e R$ 415,50 em dinheiro. Na re-
sidência havia sistema de câme-
ras para monitorar a chegada e 
movimentação do lado de fora.

O criminoso foi encaminha-
do para a delegacia e permanece 
à disposição da Justiça.

No  Jardim eloyna, no 
final da tarde do último do-
mingo (4), policiais milita-
res atenderam a uma de-
núncia anônima sobre um 
carro roubado que estaria 
em uma oficina de funilaria 
naquele bairro. O proprie-
tário do estabelecimento 
foi identificado e no local 
foi encontrado um veículo 
coberto por uma lona, sem 
as placas de identifica-
ção. Após consulta, a PM 
constatou  que o carro era 
produto de furto realizado 
meses antes neste muni-
cípio.  Questionado sobre 
a procedência do veículo, 
o proprietário da funilaria 
disse que um cliente o ha-
via deixado lá fazia algum 
tempo, e que desconhecia o 
motivo. Conduzido à dele-
gacia, foi ouvido e liberado.O automóvel foi encontrado em oficina do bairro

Arma utilizada pelo bandido

Divulgação
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Divulgação

Divulgação



Pindamonhangaba 6 de janeiro de 2015TERÇA-FEIRA

Tribuna do Norte
Variedades

AiAndrA Alves MAriAno
***

nesta terça-feira (6), 
segundo a tradição cris-
tã, comemora-se o dia de 
reis, ou melhor, o dia em 
que Jesus Cristo recém-
nascido recebeu a visita de 
três magos do oriente. 

A data também marca o 
fim dos festejos natalinos, 
por isso é no dia 6 de ja-
neiro que tradicionalmen-
te desmontamos toda a 
decoração de natal e em-
balamos tudo para o pró-
ximo dezembro.

então é hora de dei-
xar a preguiça de lado, 
pedir ajuda das crianças 
e desmontar a sua árvore 
natalina. Porém, alguns 
cuidados são essenciais 
para que toda a decoração 
possa ser reaproveitada 
parcial ou integralmente 
no próximo natal.

Para desmontar, siga a 
ordem contrária da mon-
tagem: comece retirando 
as bolas e enfeites maio-

res, parta para o festão e 
só então para o pisca-pis-
ca. só comece a desencai-
xar os galhos com a árvore 
já limpa.

Para não embaraçar e 
nem quebrar o fio do pis-
ca-pisca, enrole-o em uma 
tampa de caixa de sapato 
ou mesmo do rolo de pa-
pelão que sobra do papel 
toalha, dando sempre um 
bom espaço a cada vol-
ta para não embaraçar. 
Guarde-o dentro de um 
saco plástico ou enrola-
do em plástico bolha para 
proteger as luzinhas.

As bolas de vidro, atu-
almente pouco usadas, 
devem ser enroladas uma 
a uma em jornal ou plás-
tico bolha antes de serem 
armazenadas. As de plás-
tico, mais comuns hoje em 
dia, podem ser guardadas 
direto em uma caixa de sa-
pato, separadas por cor. 

Para guardar bolinhas 
menores, uma opção é 
reutilizar uma embalagem 

Dia de Reis: Chegou a hora de 
desmontar a árvore de natal

de papelão de ovos. 
desmonte toda a árvo-

re e amasse bem os galhos 
de volta, para que voltem à 
forma mais fina possível. 

o ideal é guardar na caixa 
de origem. Feche bem para 
não acumular pó ou mofo.

Para deixar tudo orga-
nizado, especialmente se 

você tem muitos enfeites, 
identifique o conteúdo 
de cada uma das caixas 
e etiquete os saquinhos. 
Vai ficar bem mais fácil 

de encontrar tudo no ano 
que vem, especialmente 
se você guardar tudo no 
mesmo lugar ou numa 
caixa maior.

Para valorizar ainda mais o ato, o ideal é ter o envolvimento das crianças

Manifestação folclórica é uma das características da cultura regional

Público acompanhou as apresentações dos grupos folclóricos na praça

Cintia Camargo

Cintia Camargo

Após as festas que 
marcaram o final de 2014, 
o novo ano começou com 
muita cultura em Pinda-
monhangaba, com a apre-
sentação de grupos folcló-
ricos na praça Monsenhor 
Marcondes para comemo-
rar o dia de reis.

o encontro reuniu o 
grupo de Folia de reis do 
sr. Gonçalves, morador 
do bairro Castolira, que 
destacou a Folia de reis.

em seguida, foi a vez da 
1ª Escola de Congo de São 
Benedito do erê, da cida-
de de Tremembé, se apre-
sentar. sob o comando 
do mestre Quintino Ben-
to, todos os participan-
tes desfilaram pela praça 
mostrando ao grande pú-
blico presente um pouco 

do espetáculo “o sopro 
do Divino”, com músicas 
e danças que marcam essa 
data.

o Grupo ainda apre-
sentou – juntamente a 
vários integrantes da Cor-
poração Musical euterpe 
- músicas em homenagem 
ao dia de reis.

realizado pelo segun-
do ano consecutivo, no 
período da manhã, o en-
contro de Grupos Folcló-
ricos recebeu a aprova-
ção do público presente, 
comemorando também a 
passagem da data. “A fes-
ta da Folia de reis marca 
a desmontagem dos pre-
sépios e resgata a tradição 
desse dia”, destacou o di-
retor do departamento de 
Cultura da Prefeitura. 

Encontro de grupos folclóricos 
abre ano cultural em Pinda

o dia de reis, se-
gundo a tradição cris-
tã, é comemorado nesta 
terça-feira (6) data em 
que Jesus Cristo recém-
nascido recebeu a visita 
dos três reis Magos – 
Baltazar, Gaspar e Bel-
chior. A Folia de reis é 
de origem portuguesa e 
foi trazida ao Brasil, du-
rante o período de colo-
nização. 

Em alguns países da 
europa, como Portugal 
e espanha, existem al-
gumas tradições para 
essa data, como deixar 

sapatos na janela com 
capim dentro, e no dia 
seguinte as crianças 
encontrariam doces no 
lugar do capim, simboli-
zando os presentes que 
os reis levaram para Je-
sus. em Portugal, o Bo-
lo-rei e muitos outros 
doces também são feitos 
especialmente para essa 
data.

A data também marca 
o encerramento da cele-
bração do natal, quando 
se retira todos os enfeites 
natalinos e se desmonta o 
presépio.

divulgação
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