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Curso de Rádio e TV da Funvic 
começa na segunda-feira

Pindamonhangaba ganha 
mais um curso técnico a par-
tir da próxima semana com 
as aulas de Rádio e TV da 
Funvic - Faculdade de Pinda-
monhangaba.

De acordo com o diretor 
pedagógico do Colégio Técni-
co da Funvic, professor Ivan-
cy Moreira Miguel, ainda há 
vagas para o curso e as aulas 
começam na segunda-feira 
(2). Ele explicou que a esco-
lha da área pela instituição se 
deve à quantidade de emisso-
ras de rádio e de televisão no 
Vale do Paraíba e a procura 
por técnicos no setor.

H’Lera ensaia música tema para 2015
No especial 

sobre os blocos 
de carnaval desta 
edição, a Tribuna 
traz os preparativos 
do H’Lera, que 
existe há nove 
anos. De acordo 
com o presidente 
da agremiação, 
Édson Alberto 
Ferreira, o “Tio 
Dão”, o repertório 
para o carnaval 
2015 ainda não 
foi defi nido, 
porém o grupo 
está ensaiando 
vários sambas-
enredo na praça 
São Francisco, do 
Campo Alegre. 
“Nos próximos dias 
vamos escolher 
nossa música tema e 
mandar ‘pra valer’. 
Este ano teremos 
300 camisetas e 
deveremos contar 
com quase 400 
pessoas no bloco”, 
disse “Tio Dão”. 

QUARTA-FEIRA

PANCADAS DE CHUVA À TARDE, 
PREDOMÍNIO DE SOL PELA MANHÃ. 
À TARDE CHOVE COM TROVOADA

22º 33º

UV 14
Fonte  -  CPTEC/INPE

História traz 
o pós café 
na cidade

Na página de História des-
ta semana, a Tribuna traz 
um recenseamento agrícola 
e pastoril  realizado em Pin-
damonhangaba em 1928-29. 
O material traz informações 
veiculadas neste periódico 
sobre a produção agrope-
cuária do período e sobre o 
número de propriedades mi-
grando para novos cultivos.

RECEITA 
LIBERA LISTA 
DA MALHA 
FINA DE 2014

ARBITRAGEM 
DE PINDA DEVE 
‘FAZER’ JOGOS 
DA SÉRIE A

Pinda 
inaugura ONG 
de vaga de 
emprego

O município inaugura 
hoje, às 19h30, a ONG Insti-
tuto do Bem pelo Emprego, 
para divulgar oportunidades 
de trabalho aos moradores da 
cidade. O projeto começou no 
facebook com a ‘Corrente do 
Bem pelo Emprego em Pinda’ 
e é idealizado pela empresá-
ria Fabiana Araújo, desde 
abril de 2013.

Fernando Noronha/Portal R3

Produtoras e 
emissoras de rádio 
e de televisão estão 

entre áreas que 
mais empregam os 

profi ssionais
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* O autor é médico, Mestre e Doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem 
da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,  Munique, Colônia 

e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne).

Divulgação

Em 1956, em São Paulo, 
ao ensejo da Exposição Na-
cional de Arte Concreta  (no 
Museu de Arte Moderna), era 
lançado o CONCRETISMO, 
possivelmente o mais con-
troverso movimento da Poe-
sia de Vanguarda no Brasil. 

O que signifi cava esse 
movimento? Representava 
uma reação a produção po-
ética da “Geração de 45”. 
Essa corrente literária foi li-
derada pelos paulistas Décio 
Pignatari (1927), Haroldo de 
Campos (1929) e Augusto de 
Campos(1931), todos paulis-
tas, em busca de uma nova 
experimentação poética 

(planifi cada e racionalizada). 
Quais eram os seus princí-
pios? Delineamos alguns de-
les:

1- A abolição do verso 
tradicional dando origem a 
uma poesia concreta feita 
quase de substantivos e ver-
bos, abolindo os denomina-
dos laços sintáticos; conjun-
ções, preposições, etc.;

2- Adoção de uma lin-
guagem sintética dinâmica, 
visando comunicação mais 
rápida, necessidade de mo-
vimento;

3- Valorização da palavra 
solta com sua carga sonora,-
visual e semântica; 

4- Utilização de neologis-
mos e estrangeirismos;

 Assim, o poema se 
transforma em objeto visual 
dando grande importância 
ao espaço gráfi co: uso de 
recursos tipográfi cos, espa-
ços brancos com o objetivo 
de fazer com que o mesmo 
fosse visto e lido. Em suma: 
valorização da palavra em 
suas dimensões espaciais, 
semânticas, tipográfi cas e 
fonéticas. Para os concretis-
tas,  a poesia se aproxima 
tanto da música quanto das 
artes plásticas. Vejamos o 
jogo verbal desse poema de 
Haroldo de Campos:

De sol a sol
soldado
De sal a sal
salgado
De sova a sova
sovado
De suco a suco
sugado
De sono a sono
sonado
sangrado
de sangue a sangue.
HAROLDO DE CAMPOS 

foi um dos mais importantes 
poetas concretistas brasi-
leiros de projeção interna-
cional. Autor de mais de 30 
livros, entre eles: ”Servidão 
de Passagem (1962),  ”Ga-

láxias” (1976) e ”Ideogra-
ma”(1994). Lecionou Litera-
tura Brasileira em Stuttgart 
(Alemanha) onde estreitou 
laços com poetas e fi lósofos 
Alemães, escrevendo en-
saios sobre Kurt  Schwiters 
(1887-1948),um dos pionei-
ros da poesia sonora.Um dos 
aspectos mais importantes 
da obra de Haroldo dos Cam-
pos foi o seu trabalho como 
tradutor. Traduziu de Goethe 
(alemão) a Ezra Pound (in-
glês), de Maiakowski (russo) 
a Octávio Paz (espanhol) de 
Mallarmé (francês) a Dante 
(italiano). Para ele, traduzir 
não era transportar o texto 

de um idioma para outro. Era 
recriar o texto, restituir sua 
estrutura original em outro 
idioma, ou seja: adotar um 
processo de “transcriação”. 
Foi para a dimensão espiritu-
al em 2003, legando-nos um 
universo infi nito de Poemas. 
Afi rmamos que ele “trans-hu-
manizou” a nossa literatura.
Que jamais seja esquecido 
nesse país, em que jogador 
de futebol é celebridade, cul-
tuado valorizado ao extremo 
e os professores, que pre-
param as gerações, em es-
pecial, são desvalorizados e 
desprezados. Que futuro po-
demos esperar para o Brasil?

O MOVIMENTO CONCRETISTA NO BRASIL

Consulta a lote 
do IR retido na 
malha fi na

Copa Sub 20 de futebol esclarece dúvidas

Não bastasse o pacotão de surpresas 
desagradáveis ao povo, que paga 
mais caro pelas contas de água, 

energia, pelo combustível, pela cesta básica, 
por serviços, por produtos industrializados, 
tudo devido à incapacidade governamental, 
que não consegue conter a infl ação e nem fa-
zer o país voltar a crescer, agora é a vez do 
cheque especial.

Sim, você leitor acertou. Os juros do che-
que especial vão fi car mais caros. Em alta, 
novamente, desde a subida de dezembro de 
2014, o índice vai chegar a 200,6% ao ano, 
de acordo com dados divulgados pelo Banco 
Central na terça-feira (27).

Este será o maior patamar da taxa desde 
fevereiro de 1999 – quando chegou a 204,3% 
ao ano.

Pior que isso, que se trata de uma compa-
ração em um espaço de tempo de 16 anos, 
é saber que de dezembro de 2013, quando 
era de 147,9% ao ano, até dezembro do ano 
passado (200,6%), a alta foi de exorbitantes 
52,7%.

Para o consumidor só resta chorar. Não 
há para onde correr. Com os salários cada 
vez mais curtos e os juros e a inflação cada 
vez mais fortes, o povo fica acuado.

O jeito é não gastar e poupar. E se tiver que 
gastar não entrar no cheque especial nunca.

Sempre é bom lembrar que o limite do seu 
cheque especial não é seu. É um dinheiro que 
a instituição fi nanceira empresta de imediato 
para você, sem que tenha que mendigar para o 
gerente, e que o Banco Central permite que ela 
cobre hoje 200,6% ao ano.

É como se você utilizasse R$ 100 do seu limi-
te agora em janeiro e em janeiro de 2016 tivesse 
que pagar R$ 200,6, além dos R$ 100 – ou seja, 
teria que pagar R$ 300,6 ao seu banco.

Mas sabemos que esta nossa conta está er-
rada. Obviamente você não estará devendo 
só os R$ 300,6. Até lá é bem provavelmente 
este montante chegue a R$ 310, 360, 380... 
vai saber.

Mais que especial

Banco Central permite que 
consumidor pague mais de 
200% no cheque especial

Será inaugurada nesta quar-
ta-feira (28), a ONG Instituto do 
Bem pelo Emprego. Criada com o 
intuito de divulgar vagas de em-
pregos aos moradores da cidade, o 
projeto começou no facebook com 
a ‘Corrente do Bem pelo Emprego 
em Pinda’. O grupo foi idealizado 
pela empresária Fabiana Araújo, 
no dia 1º de abril de 2013 e con-
ta hoje com mais de 20 mil mem-
bros. 

A cerimônia que marca o início 
das atividades acontece a partir das 
19h30 no auditório da Faculdade 
Anhanguera.

O grupo
A ideia da ‘Corrente do Bem 

Pelo Emprego em Pinda’ surgiu ao 
perceber que alguns amigos e fami-
liares sempre perguntavam sobre 
alguma vaga de emprego. Então 
foi criado o grupo e várias pesso-
as foram convidadas para partici-
par e publicar vagas quando sou-
bessem, ajudando uns aos outros. 

Inauguração da ONG Instituto do Bem

“Após seis meses já tinham mais 
de 5 mil membros no grupo, foi aí 
que percebi a oportunidade”, disse 
Fabiana, idealizadora do projeto. 
Ela também explicou o porquê de 
haver escolhido o Facebook como 

ferramenta para o desenvolvimen-
to da ação. “Eu optei pela sua ve-
locidade e principalmente pela fa-
cilidade de ‘marcar’ os amigos nas 
vagas. Sou fã do mundo virtual, é a 
bola da vez”, completou.

Sindicato reforça aviso 
aos ex-funcionários da 
Bundy sobre valor de PLR

A Receita Federal divulga hoje (28)
a consulta ao primeiro lote de restitui-
ções liberadas da malha fi na do Im-
posto de Renda Pessoa Física 2014. 
Também estarão no lote declarações 
liberadas da malha entre 2008 e 2013.

De acordo com o órgão, o crédito 
bancário para 472.576 contribuintes 
será efetuado no dia 30 de janeiro, tota-
lizando o valor de R$ 941.872.389,78. 
Desse total, R$ 124.829.894,05 refe-
rem-se ao quantitativo de contribuin-
tes idosos, contribuintes com alguma 
defi ciência física ou mental ou molés-
tia grave.

A consulta aos lotes de restituição 
é disponibilizada na página da Receita 
Federal www.receita.fazenda.gov.br. 
No endereço é possível consultar lotes 
de anos anteriores. A consulta pode 
ser feita também por meio de tablets 
e smartphones com os sistemas iOS 
(Apple) ou Android.

Os clubes que tiverem dúvidas sobre a reunião que vai defi nir a Copa Sub 
20 de futebol, noticiada na edição de ontem, devem entrar em contato pelo 
telefone 3643-4936.

A direção de base do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Pinda reforça 
o comunicado a todos os emprega-
dos da Bundy que foram desligados 
no ano de 2014 para que procurem 
o Departamento de Recursos Hu-
manos da empresa até hoje (28) 
para verifi car o pagamento da PLR 
- Participação nos Lucros e Resul-
tados.

Aqueles que saíram da empresa 
antes de junho e não tiveram aces-
so ao benefício têm o direito ao 

valor proporcional da fábrica em 
2014. Quem foi dispensado depois 
de junho e já recebeu a primeira 
parcela também tem direito a um 
valor residual.

Os pagamentos serão feitos até 
o dia 30 de janeiro de 2015, e aque-
les que já tiverem recebido alguma 
quantia terão o valor descontado.

É importante reforçar que após 
essa data  -  28 de janeiro -  o ex-
funcionário não terá mais direito 
de receber a quantia.

Divulgação

Divulgação/Sindicato
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cidade
Pindamonhangaba 
ganha curso técnico 
de Rádio e Televisão

AnA CAmilA CAmpos
* * *

A Funvic – Faculdade de pin-
damonhangaba traz mais uma 
inovação para seus alunos. Des-

Bloco H’ Lera já está a todo vapor

A assistente Fabrini 
Bevilaqua Costa, de Pin-
damonhangaba, atuou no 
jogo entre Corinthians e 
Botafogo-SP pela final da 
Copa São Paulo de fute-
bol juniores, no domingo 
(25). Antes, ainda em 
2015, ela foi auxiliar em 
outras quatro partidas da 
Copinha.

Além dela, Pinda teve 
a participação de outros 
membros em trio de 
arbitragem da competi-
ção, como Leandra Aires 
Cossette e Adeli Mara 
Monteiro. A expectativa 
é que Fabrine, Adeli e 
Leandra sejam escaladas 
para partidas da série A 
em 2015.

sa vez, a instituição inova tra-
zendo para a região o primeiro 
curso de Ensino Técnico em Rá-
dio e Televisão.

A aprovação aconteceu no 

ano de 2014, porém, em 2015 
foram abertas as inscrições, que 
aconteceram por meio do Go-
verno do Estado. Essa é uma 
parceria com o programa Vence, 

que faz a articulação entre Ensi-
no médio e curso técnico, para 
que alunos da Rede Estadual te-
nham uma profissão e estejam 
reparados para o mercado de 
trabalho.

De acordo com o diretor pe-
dagógico do Colégio Técnico, 
professor ivancy moreira mi-
guel, o início das aulas está pre-
visto para o dia 2 de fevereiro 
e a turma será de, no máximo, 
40 alunos. “Já temos em torno 
de 35 matrículas, sendo que 27 
são as referentes à bolsa. nossa 
expectativa é preencher todas 
as vagas”, assinala miguel. As 
aulas acontecerão no campus 
Dutra da instituição, no período 
noturno, das 19 às 22h40.

Dados
o curso será realizado em 

dois módulos, cada um com du-
ração de seis meses. A carga ho-
rária é de 800 horas, além do es-
tágio, que prevê um total de 240 
horas. outra novidade, segundo 
o diretor, é a parceria da insti-
tuição com a emissora de rádio 
e televisão novo Tempo, que vai 

inserir os estudantes no contex-
to de aprendizado prático. 

“A experiência vem com a 
inserção do profissional no mer-
cado de trabalho. A atividade 
prática oferece uma pequena 
experiência, mas a partir dela 
os alunos têm uma noção do 
que vão enfrentar no cotidiano. 
A prática é diferente da sala de 
aula”, explica.

Mercado
o diretor também comenta 

que para a escolha da modali-
dade foi feita uma pesquisa de 
oferta e demanda na região, na 
qual foi detectado um mercado 
promissor devido à existência de 
muitas emissoras na região do 
Vale do paraíba - o que implica 
na necessidade de profissionais 
qualificados para atender à ne-
cessidade. “Em segundo lugar, 
estamos saindo na frente, pois 
na região não tem nenhuma ins-
tituição oferecendo um curso de 
rádio e TV a nível técnico. Esta-
mos confiantes e bem estrutura-
dos, com professores, coordena-
dor e estrutura física”, disse.Produção e edição de programas de TV são áreas que podem ser desenvolvidas pelos profissionais

AnA CAmilA CAmpos
* * *

Quem conhece a turma do 
bloco H’ Lera sabe o quanto eles 
estão animados para o Carnaval 
2015. A turma vem ensaiando 
desde o dia 10 e reunindo várias 
pessoas durante as prévias, que 
acontecem na praça São Francis-
co de Assis, no Campo Alegre – 
seio do bloco.

De acordo com o presidente 
da agremiação, Édson Alberto 
Ferreira, o “Tio Dão”, todos os 
componentes estão a todo o vapor, 
pois falta menos de um mês para 
o “Caia na Folia 2015”.

Foram confeccionadas 300 
camisetas e são esperadas, em 

média, 360 pessoas. “Além dos 
integrantes do bloco, temos a 
nossa bateria e a diretoria, que 
tem 20 pessoas. Este ano também 
teremos um novo local de concen-
tração no dia do desfile da ave-
nida, que ainda iremos divulgar. 
Quem tiver a camiseta terá direito 
à agua, refrigerante e cerveja”, 
destaca o presidente.

As pessoas que desejarem 
adquirir a camiseta para desfilar 
podem entrar em contato pelo te-
lefone 99163-0375 ou comparecer 
ao local – rua Antonio Pinheiro 
Júnior, 66, Campo Alegre.

Familiar
Tio Dão ainda afirma que 

o bloco sempre é um ambiente 

muito familiar, reunindo várias 
gerações que acompanham o H’ 
Lera durante os nove anos de 
existência. “Pensamos em trazer 
várias surpresas este ano mas, 
como ano que vem comemorare-
mos nossos 10 anos de fundação, 
vamos deixar as emoções mais 
fortes para 2016”, sugere.

Ele ainda explica que os 
membros estão ensaiando vários 
sambas enredo do Rio de Janeiro 
mas que ainda não foi definida 
qual música será entoada duran-
te o desfile na avenida. “Vamos 
escolher a música no próximo 
ensaio, pois temos até paradinha 
da bateria durante o percurso”, 
orgulha-se.

ArBitrAgeM de 
PindA deve FAzer 
jogoS dA Série A

Leandra, Adele e Fabrini se destacam na Federação

A diretoria já pensa nas surpresas para 2016, quando o bloco completa 10 anos

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

ivancy Moreira Miguel, diretor pedagógico da Funvic
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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 Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

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

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

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

Vereador Janio ardito Lerario

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

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

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

Vereador Magrão

Fo to s: As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP
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O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) tem 
participação atuante e 
apoio nas reivindicações 
do Plano de Carreira dos 
funcionários da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão. 
Cal e o vereador Roderley 
Miotto, tem realizado 
diversas reuniões entre 
representantes dos funcio-
nários, Deputados e o Go-
verno do Estado, de forma 
a alterar o Projeto de Lei 
1211, que será enviado para 
a Assembleia Legislativa, que 
trata da Reestruturação de 
Cargos e Salários, visando a 
valorização dos funcionários 
concursados da “Estradinha”, 
como é carinhosamente co-
nhecida a Estrada de Ferro 
Campos do Jordão.

No último dia 21 de janei-
ro, foi realizada uma reunião 
com os funcionários, para 
informar o andamento da 
alteração do Projeto de Lei, 
bem como os trâmites a serem 
seguidos até a sua conclusão.

Nesta semana, os verea-

Cal apoia funcionários da Estrada 
de Ferro Campos do Jordão na 
reivindicação do Plano de Carreira

dores Cal e Roderley Miotto, 
juntamente com represen-
tantes dos funcionários, par-
ticiparão de uma reunião na 
Assembleia Legislativa com 
os Deputados Estaduais Cam-
pos Machado (PTB) e Samuel 
Moreira (PSDB) para tratarem 
das propostas de alteração 
no referido Projeto de Lei. O 
vereador Cal parabeniza dos 
funcionários da Estradinha 
pela conquista desta impor-
tante reunião para a alteração 
deste projeto de Lei que tem 
por objetivo valorizar todo o 
funcionalismo da Estrada de 
Ferro Campo do Jordão.

O vereador Professor Eric 
(PR) solicitou ao Prefeito, 
Subprefeito de Moreira César e 
ao Departamento de Meio Am-
biente, através do Requerimento 
nº 1.625/2014, a poda das árvo-
res localizadas nas ruas Maria da 
Glória Carlota, Benedito Galvão 
de Castro e adjacências, no bair-
ro Marieta Azeredo.

As árvores apresentavam 
situação de risco, pois esta-
vam em contato com a rede de 
energia oferecendo perigo 
de curto circuito. Também 
os veículos grandes, como 
caminhões e ônibus, quan-
do passavam pelas ruas se 
enroscavam nas árvores 
quebrando os galhos e atiran-
do-os para longe, colocando 
em risco pessoas que tran-
sitavam diariamente nestas 
vias públicas. “Agradeço 
ao Prefeito, Subprefeito e 
ao Departamento de Meio 
Ambiente que acolheram 

O Vereador Toninho da Far-
mácia (PDT) parabeniza a atual 
Administração, pelo cumprimento 
da Lei nº 4.578 de 18 de abril de 
2007, de sua autoria, que prevê 
a implantação do Programa Mu-
nicipal de Coleta de Lampadas 
Fluorescentes. 

Segundo matéria veiculada no 
jornal Tribuna do Norte, edição 
do dia 15 de janeiro, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba deu inicio 
à 1ª fase do descarte consciente 
de lâmpadas fluorescentes. Esta 
ação teve início no dia 9 de janeiro 
e a iniciativa deu-se por parte da 
equipe do Almoxarifado Central, 
onde após realizar levantamento 
em meses anteriores estimou em 
25 mil unidades deste produto a 
serem descartados.

Na primeira fase foram des-
cartadas cinco mil lâmpadas 
fluorescentes, que se encontra-
vam armazenadas em caixas no 
depósito da CIRB. Outras 10 mil 
aguardam o processo de descarte, 
no entanto, essa quantia é referente 
ao que estava armazenado em um 
dos galpões.

A iluminação fluorescente é 
66% mais barata do que a ilumi-
nação normal e em média uma 
lâmpada deste tipo tem uma vida 
útil seis vezes maior do que uma 
lâmpada incandescente. Essa 

Na primeira sessão ordi-
nária do ano, realizada nesta 
segunda-feira, dia 26, o verea-
dor Carlos Eduardo de Moura 
- Magrão (PPS) protocolou 
diversos requerimentos – e 
todos foram aprovados – nos 
quais  reivindica ao Executivo 
melhorias para a população de 
Pindamonhangaba e Distrito de 
Moreira César. 

No recesso parlamentar, 
Magrão teve oportunidade de 
visitar diversos bairros para 
ouvir a população e, com es-
sas informações, disse que vai 
lutar para que as solicitações 
sejam atendidas. As maiores 
reclamações foram na área de 
saúde: falta de médicos nas 
UBSs; falta de exames; falta de 
Aparelho de Raio-X do Pronto 
Atendimento de Moreira César, 
que ainda se encontra quebrado. 
Diante desses casos, o vereador 
protocolou requerimento à 
Secretaria de Saúde pedindo 
providências. 

Anistia de Multas e Juros
Pensando na população, o 

vereador Magrão requereu ao 
Executivo que promova estudos 
e providências para elaborar 
um novo “Projeto de Anistia de 
Multas, Juros e Honorários Ad-
vocatícios” aos contribuintes 
que possuem débitos de IPTU 
com o município, inscritos ou 
não em divida ativa, ajuizados 
ou não.  Ele destaca que a arre-
cadação de tributos anistiados 

Toninho da Farmácia 
comemora o cumprimento de lei 
que defende o meio ambiente

economia no entanto apresenta 
alguns riscos. O mercúrio contido 
nas lâmpadas fluorescentes pode 
contaminar o solo, as plantas, os 
animais e a água. O Brasil conso-
me 100 milhões de lâmpadas do 
gênero e apenas 6% desse total são 
descartados corretamente.

Futuramente, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba espera realizar 
parcerias com o setor privado no 
processo de descarte. Será um 
projeto-piloto e tem como obje-
tivo criar postos de recolhimento 
de lâmpadas em diversos prédios 
públicos, para que os munícipes e 
funcionários possam descartar cor-
retamente esse material, reduzindo 
a contaminação do meio ambiente 
e os riscos à saúde.

“No momento em que se dis-
cute a importância da preservação 
ambiental, fico feliz de ver uma 
Lei de minha autoria sair do papel 
e se tornar realidade em nosso 
município. Parabenizo o prefeito 
Vito Ardito e toda sua equipe de 
profissionais envolvidas neste 
projeto-piloto, que ajuda a preser-
vação ambiental de nossa cidade e 
nosso planeta”, destaca o vereador 
Toninho da Farmácia.

Em 2015, Magrão 
continua luta por melhorias 
para a população

“Vereador requereu anistia de tributos

municipais e melhorias para saúde”

do ano de 2014, amparado 
pela Lei nº 5.589/2013 foi be-
néfica ao município. Segundo 
informações do Departamento 
de Arrecadação da Prefeitura, 
foram gerados 5.175 carnês, no 
valor total de R$ 7.439.954,47 
e, deste montante, o erário rece-
beu R$ 5.734.805,09.  Magrão 
esclarece que a anistia é im-
portante para a população, que 
tem a oportunidade de quitar o 
débito de tributos municipais e 
a Prefeitura, com o dinheiro ar-
recadado, investir em melhorias 
para o município. “A população 
de Pindamonhangaba e Distrito 
de Moreira César podem contar 
comigo. Tenho a esperança 
que pessoas empenhadas e 
comprometidas com a cidade 
se unam para trabalhar em prol 
dos munícipes. Coloco-me à 
disposição e, espero que neste 
ano possa contribuir, ainda 
mais, para o desenvolvimento 
de nossa cidade”. concluiu o 
vereador Magrão.

Professor Eric agradece 
poda das árvores no 
bairro “Marieta Azeredo”
“Vereador afirma que as árVores apresentaVam situação 

de risco e ofereciam perigo de curto circuito”

prontamente meu pedido e 
por trazer maior segurança, 
principalmente, aos moradores 
dos bairros desta região. É a 
primeira vez que este serviço 
é realizado neste bairro. As ár-
vores estavam muito grandes. 
Em 2014, com os fortes ventos, 
uma figueira caiu em cima de 
um automóvel estacionado na 
rua Benedito Galvão de Cas-
tro, sem vítimas”, enfatizou o 
vereador Professor Eric.

O 1º Secretário da Mesa 
Diretora da Câmara de Pinda-
monhangaba, vereador Janio 
Ardito Lerario (PSBD) está 
otimista e confiante com a volta 
dos trabalhos legislativos da 
Câmara de Vereadores em 2015. 
“Estamos retomando as nossas 
atividades e tenho certeza que 
muitos projetos importantes 
para cidade se concretizarão 
neste ano de 2015”, afirmou. 

Janio disse que está acom-
panhando os trabalhos e ações 
da Administração, que tem se 
esforçado bastante e quem vai 
ganhar realmente é a cidade e 
toda região, pois muitas coisas 
boas acontecerão no ano de 2015.

O vereador fez questão 
de ressaltar a inauguração do 
Pronto Socorro Infantil que está 
muito perto de ser concretizada 

Janio Lerario demonstra 
otimismo no retorno dos 
trabalhos legislativos em 2015

e entregue à população. Janio 
destaca, ainda, a vinda de outro 
grande supermercado para a ci-
dade; as tão esperadas “UPAs” 
e as novas escolas e creches es-
tarão em pleno funcionamento. 
Porém, Janio Lerario observa 
que a cidade ainda tem muitas 
coisas para serem melhoradas, 
como por exemplo, ruas e ave-
nidas esburacadas e com início 
das chuvas também há muito 
mato nos canteiros e margens 
das ruas e avenidas em alguns 
pontos da cidade. “São várias 
as adversidades que causam 
transtornos frequentes a po-
pulação. Mas estamos prontos 
para recomeçar a todo vapor, 
intercedendo junto ao Prefeito 
pela população e pelas melho-
rias e benfeitorias do nosso 
município”, finalizou Janio. 

reunião dos funcionários da 
estrada de ferro caMPos do 

Jordão, no destaque o Vereador caL

Vereador toninho da farMácia

fac-síMiLe da Lei de autoria do Vereador 
toninho da farMácia que PreVê a 
iMPLantação do PrograMa de descartes de 
LâMPadas fLuorescentes

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

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

Vereador

feL iPe césar

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) reitera ao Exe-
cutivo a realização estudos 
visando a construção de casas 
populares na zona rural de 
Pindamonhangaba. “O Plano 
Minha Casa, Minha Vida 
também contempla a Zona 
Rural, precisamos correr atrás 
para que nossa cidade também 
possa ser contemplada com 
este benefício”, diz Felipe 
César - FC.

O vereador pede a constru-
ção de casas populares prin-
cipalmente nos bairros: Cruz 
Pequena, Ribeirão Grande, 
Mandu, Bonsucesso, Piracua-
ma, Pinhão do Borba, Goiabal, 
Macuco, Pouso Frio e Bairro 
dos Oliveiras.

“Precisamos fixar o ho-
mem no campo, dando condi-
ções dignas para sua moradia. 
Até hoje, o que temos visto é 
a construção de casas popu-
lares na cidade. Precisamos 
também nos preocupar com 
o trabalhador rural”, destaca 

Felipe César – FC reitera 
construção de casas 
populares na Zona Rural

o vereador.
Melhorias para o
Bonsucesso
O vereador Felipe César 

– FC reitera ao Executivo 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.

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 Saúde e 
Posto Odontológico no Ri-
beirão 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 
desta solicitação, tendo que 
se deslocarem até a cidade.
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POLÍCIA

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba

Edital de Notifi cação
Controle 008/15

A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba notifi ca o Sr. 
PEDRO BARBOSA, responsável pelo 
imóvel situado a Rua Conego José 
Luiz Pereira Ribeiro, 294 bairro São 
Benedito, inscrito no município sob a 
sigla SE11.09.18.003.001, para que 

efetue a limpeza do referido imóvel 
no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da 
Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela 
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de 

Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

1º ADITAMENTO AO PLANO DE TRABALHO 
INTEGRANTE DO CONVÊNIO GSSP/ATP-
172/2013 
Passam a vigorar com as seguintes redações 
a letra “d”, do inciso II, do item 2 e o inciso 
“I”, do item 5, do Plano de Trabalho anexo ao 
Convênio GSSP/ATP-172/2013:
“d) a estimativa do número de policiais 
militares empenhados nas atividades 
previstas no objeto do convênio é de 16 
(dezesseis) policiais por dia, podendo tal 
efetivo ser ampliado em razão da expansão 
das atividades ou ser reduzido diante de 

eventual recuo da atividade objeto do 
Convênio”;
“I – o custo mensal estimado, considerando 
o número de policiais envolvidos 
exclusivamente nas atividades objeto do 
presente convênio, de até 16 (dezesseis) 
policiais militares/dia, bem como o valor da 
gratifi cação por desempenho de atividade 
delegada, totalizará aproximadamente R$ 
69.000,00 (sessenta e nove mil reais)”. 
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2014.

VITO ARDITO LERÁRIO           
JPrefeito Municipal  

JOSÉ SODÁRIO VIANA                          
TCel PM Comandante do 5º BPM/I  

2 col X 12 cm altura x R$ 5,00 = R$ 120,00 cada inserção 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 4.376 , DE 22 DE 
JANEIRO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve CESSAR a 
designação da Profª. Márcia Fernandes Lima 
Silva, para a função de Gestora Regional de 
Educação Básica, a partir de 13 de janeiro de 
2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de 
janeiro de 2015.
Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

 Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 22 de janeiro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/valm/ Memo nº 017/15-SEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 4.377, DE 22 DE 
JANEIRO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, NOMEIA a Sra. Márcia Fernandes 
Lima Silva, para o emprego de provimento 
em comissão de Diretora do Departamento 
Pedagógico, a partir de 14 de janeiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de 

janeiro de 2015.
Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 22 de janeiro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/valm/Memo nº 017/15-SEC
                                                             

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 4.378, DE 22 DE 
JANEIRO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, NOMEIA o servidor Sr. 
Levi Ribeiro de Freitas para compor, como 
membro, a Comissão Técnica de Avaliação 
para o futuro procedimento de contratação de 
empresa especializada em apoio pedagógico, 
constituída por meio da Portaria Geral nº 
4.352, de 19 de dezembro de 2014, em 
substituição à servidora Sra. Márcia 

Fernandes Lima Silva.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 22 de janeiro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

SAJ/valm/ Memo nº 043/15-SEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EXTRATO DE ADITAMENTO
PREGÃO Nº 262/2011
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 
369/2011
Objeto: Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de hardware, 
software e manutenção em sistema de 
processamento e arrecadação de multas de 
trânsito.
Contratada: DTC Tecnologia e Serviços Ltda.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) 
meses, até 29/12/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor, com base 
no índice IPC-FIPE de 5,33% passando o 
valor mensal de de R$ 2.734,59 para R$ 
2.880,34.
Data de assinatura: 06/11/14.
Assina pela contratante: José Antônio 
Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Sheila Adriana 
Pereira da Costa.
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2015.
PREGÃO Nº 050/2013
Aditamento nº 002/2014 do Contrato nº 
064/2013
Objeto: Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de concreto 

usinado para calçadas em vias públicas no 
Distrito de Moreira César, pelo período de 12 
(doze) meses.
Contratada: Casamax Comercial Ltda.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 03 (três) 
meses, até 16/03/2015.
Data de assinatura: 25/11/14.
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos 
Santos.
Assina pela contratada: Renata Fernandes 
Cruz.
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2015.
PREGÃO Nº 249/2013
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 
046/2014
Objeto: Aquisição de lanches (itens para café 
da manhã) para pacientes do CAPS – Centro 
de Atendimento Psicossocial.
Contratada: Maria de Lourdes de Souza 
Rezende ME.
Adita-se valor: item 1.3 do referido contrato, 
adita-se em 24,97554% do seu valor, 
correspondente a de R$ 3.993,71.
Data de assinatura: 23/12/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria 
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Carlos César 
Rezende.
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº. 093/2014
Contrato nº: 379/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Contratada: Esper e Florêncio Assistência e 
Serviços Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de aparelho de ar 
condicionado aplicação nas salas da 
telefonista Sub Prefeitura Moreira César, 
administração e projeto Horta alimento da 
Secretaria de Governo.
Valor: R$ 8.903,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 23/12/14.
Assina pela contratante: Manoel Pereira dos 
Santos e Francisco Norberto Silva Rocha de 
Moraes.
Assina pela contratada: Carlos Henrique 
Pinheiro.
Gestão do contrato: Subprefeitura de Moreira 
César e Secretaria de Governo e Integração.
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2015.
PREGÃO Nº. 214/2014
Contrato nº: 226/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Contratada: R. Z. de Oliveira Diagnóstica 
EPP.
Objeto: Aquisição de insumos laboratoriais 
aplicação laboratório municipal Dr. Paulo 
Emílio D’Alessandro.
Valor: R$ 7.148,70.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 11/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria 
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Renata Zuculin de 
Oliveira.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social.
Contrato nº: 227/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Contratada: Specialab Produtos para 
Laboratórios Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de insumos laboratoriais 
aplicação laboratório municipal Dr. Paulo 
Emílio D’Alessandro.
Valor: R$ 126.985,50.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 11/12/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria 
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luzia Viada Suatto.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social.
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2015.

PREGÃO Nº. 226/2014
Contrato nº: 363/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Contratada: Ferrarini Comércio de Peças 
para Tratores Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de óleos automotivos e 
graxa ser aplicados nas viaturas e máquinas 
desta municipalidade, visando atender as 
necessidades de manutenção e conservação 
dos veículos pertencentes à frota municipal.
Valor: R$ 35.248,90.
Vigência: 06 (seis) meses.
Data de assinatura: 15/12/14.
Assina pela contratante: José Antônio 
Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Marilda Maria Arantes 
Pereira Ferrarini.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e 
Serviços.
Contrato nº: 364/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Contratada: Lub Vale Comercial Ltda.
Objeto: Aquisição de óleos automotivos e 
limpa pneu e silicone a ser aplicados nas 
viaturas e máquinas desta municipalidade, 
visando atender as necessidades de 
manutenção e conservação dos veículos 
pertencentes à frota municipal.
Valor: R$ 25.724,29.
Vigência: 06 (seis) meses.
Data de assinatura: 15/12/14.
Assina pela contratante: José Antônio 
Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Renata Cordeiro 
Capelo.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e 
Serviços.
Contrato nº: 365/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Contratada: Pefi l Comercial Ltda.
Objeto: Aquisição de óleos automotivos 
a ser aplicados nas viaturas e máquinas 
desta municipalidade, visando atender as 
necessidades de manutenção e conservação 
dos veículos pertencentes à frota municipal.
Valor: R$ 35.760,00.
Vigência: 06 (seis) meses.
Data de assinatura: 15/12/14.
Assina pela contratante: José Antônio 
Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: José Nunes Santos 
Francisco.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e 
Serviços.
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2015.
PREGÃO Nº. 259/2014
Contrato nº: 317/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Contratada: Alfa Med Sistemas Médicos Ltda.
Objeto: Aquisição de equipamentos médicos 
hospitalares para o Pronto Atendimento 
Infantil.
Valor: R$ 27.125,78.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/11/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria 
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Julio Cesar Santana.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social.
Contrato nº: 318/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Contratada: Biosantec Comércio de Artigos 
Hospitalares Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de equipamentos médicos 
hospitalares para o Pronto Atendimento 
Infantil.
Valor: R$ 16.179,80.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/11/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria 
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Sandra Regina do 
Amaral Bergamaschi.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social.
Contrato nº: 319/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Contratada: Cirúrgica Izamed Ltda.
Objeto: Aquisição de equipamentos médicos 
hospitalares para o Pronto Atendimento 
Infantil.
Valor: R$ 3.226,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/11/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria 
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Silvio Vigido.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social.
Contrato nº: 320/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Contratada: Equipar Suprimentos 
Odontomédicos Ltda.
Objeto: Aquisição de equipamentos médicos 
hospitalares para o Pronto Atendimento 
Infantil.
Valor: R$ 1.569,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/11/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria 
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Guilherme Ramil 
Ruecker.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social.
Contrato nº: 321/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Contratada: Instramed Indústria Médico 
Hospitalar Ltda.
Objeto: Aquisição de equipamentos médicos 
hospitalares para o Pronto Atendimento 
Infantil.
Valor: R$ 25.980,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/11/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria 
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Arthur Jorge de 
Almeida Moraes.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social.
Contrato nº: 322/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Contratada: Leistung Equipamentos Ltda.
Objeto: Aquisição de equipamentos médicos 
hospitalares para o Pronto Atendimento 
Infantil.
Valor: R$ 85.306,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/11/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria 
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Marcelo Javier 
Fernandez.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social.
Contrato nº: 323/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena 
EPP.
Objeto: Aquisição de equipamentos médicos 
hospitalares para o Pronto Atendimento 
Infantil.
Valor: R$ 1.880,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/11/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria 
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz C. de Melo 
Souza.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social.
Contrato nº: 324/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Contratada: Samtronic Indústria e Comércio 
Ltda.
Objeto: Aquisição de equipamentos médicos 
hospitalares para o Pronto Atendimento 
Infantil.
Valor: R$ 24.500,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/11/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria 
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Claudia Regina 
Matias Alonso.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social.
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2015.
PREGÃO Nº. 357/2014
Contrato nº: 004/2015
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Contratada: Carlos Roberto Machado ME.
Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de 
desinsetização incluindo pragas peçonhentas, 
desratização e limpeza de caixas d’água pelo 
período de 12 meses.
Valor: R$ 5.089,28.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 07/01/15.
Assina pela contratante: Rosana da Silva 
Monteiro (em exercício).
Assina pela contratada: Carlos Roberto 
Machado.
Gestão do contrato: Secretaria de 
Administração.

Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 382/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 382/14, referente à “Aquisição 
de utensílios e materiais de higienização para as novas unidades de Saúde do Município de 
Pindamonhangaba”, com encerramento dia 11/02/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará 
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no 
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2015. 
PREGÃO Nº 390/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 390/14, referente à “Contratação 
de empresa especializada na instalação de cortinas persianas com galeria, incluindo material e 
mão de obra para o pronto atendimento infantil e novo centro de fi sioterapia”, com encerramento 
dia 10/02/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através 
do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 376/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 376/14, que cuida de “Aquisição de utensílios de cozinha para 
atendimento às escolas da rede municipal de ensino, conforme Termo de referência”, a Autoridade 
Superior, ante análise técnica da Secretaria de Educação e Cultura, anexo aos autos, HOMOLOGA 
e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): Paulo César 
Marana Transporte EPP (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69). Item 
fracassado: 70
Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 299/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 299/14, que cuida de “Aquisição de material de elétrica. 
Aplicação: Secretaria de Saúde e Assistência Social”, a Autoridade Superior, conforme manifestação 
da empresa Dezotti Comércio de Ferramentas e Ferragens, e Secretaria de Saúde e Assistência 
Social, por divergência na descrição do material, fi ca o item 21, CANCELADO, com base nas Leis 
Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 19 de janeiro de 2015.

Operação da PM realiza 232 
abordagens na segunda-feira

Desde o dia 15 de janei-
ro, a Polícia Militar vem 
realizando um circuito de 
Operações de Preservação 
da Ordem Pública na cida-
de de Pindamonhangaba, 
com o da Rota - Rondas Os-
tensivas Tobias de Aguiar,  

juntamente com equipes 
do 3º Baep - Batalhão de 
Ações Especiais de Polícia 
da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba.

Na última segunda-fei-
ra (26), foram realizadas 
232 abordagens a pessoas, 

vistoriados 128 veículos, 
apreendidos dois veículos 
por infrações de trânsito 
e realizadas quatro au-
tuações de infrações de 
trânsito. Uma pessoa foi 
presa em fl agrante e dois 
adolescentes apreendidos.

    DESTAQUES:
Enquanto faziam patrulhamento pelo bairro Chácara Galega, no período da noite, a equi-

pe da PM recebeu a informação de que um indivíduo teria cometido um assalto e esfaqueado a 
vítima.

Em patrulhamento, os policiais avistaram dois indivíduos, que foram abordados imedia-
tamente. Com eles, foram localizados a faca e pertences da vítima. Os dois adolescentes foram 
conduzidos ao Distrito Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Na mesma noite, duas vítimas de roubo entraram em contato com a PM no Maricá, in-
formando as características do suspeito e a bicicleta utilizada para a fuga. Ao passarem por 
uma residência, durante patrulhamento, os policiais visualizaram a bicicleta no interior de um 
quintal. Com a autorização da proprietária da residência, a equipe entrou e localizou o possível 
autor do delito. Em vistoria ao quarto do indivíduo, foram localizados os pertences das vítimas. 
Ele foi conduzido ao Distrito Policial onde foi reconhecido como autor do delito, permanecendo à 
disposição da Justiça.

Mulher de 81 anos 
tem bolsa furtada

Homem é preso por 
roubar celulares

FILHO VAI À PRAIA ESCONDIDO 
E MÃE ENTRA EM DESESPERO

Uma mulher de 81 anos 
foi vítima de furto quando 
se encontrava na casa de um 
parente, na última segunda-
feira (26).

Ela disse que foi almoçar 
na casa da cunhada e deixou 
sua bolsa na sala em cima 
do sofá, sendo que a por-

ta, como de costume, fi cou 
aberta. Na hora de ir embora 
ela não encontrou sua bolsa, 
que teria sido levada com 
tudo que se encontrava em 
seu interior: celular, óculos 
de grau e a quantia R$ 100.

 O furto foi registrado e 
está sob investigação policial. 

Na tarde da última se-
gunda-feira (26), no bair-
ro Jardim Eloyna, um 
jovem de 19 anos foi in-
diciado por roubo de ce-
lulares em via pública. A 
Polícia Militar localizou 
a residência do acusado e 
foi autorizada a entrar na 

casa pela mãe do indiví-
duo. O homem estava no 
local e assumiu o crime, 
entregando os produtos 
roubados. Preso em fl a-
grante, ele foi levado à Ca-
deia Pública de Cruzeiro e 
os pertencentes devolvi-
dos às vítimas.

Uma mãe desesperada 
registrou BO na última 
sexta-feira (23), sobre seu 
fi lho que havia desapa-
recido. Na segunda-feira 

(26), ela acabou locali-
zando o fi lho em Ubatuba, 
com amigos. O boletim de 
ocorrência foi registrado 
na Delegacia de Pinda.

Rota e Baep 
reforçam as 
ações da Polícia 
Militar em 
Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 4.379, DE 22 DE 
JANEIRO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º REVOGAR a Portaria Geral nº 4.143, 
de 04 de dezembro de 2013, para fi ns de 
regularização.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 

sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 
de janeiro de 2014.
Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 22 de janeiro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/valm
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ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Produção 
agropecuária no 
período pós café

Ausência

Ouço teu nome, linda fl or agreste,
na voz do vento, no rolar do rio;
nas folhas verdes trêmulas de frio

quando a natura de palor se veste.

Nas tardes belas... lânguidas do estio,
na sombra triste de um feral cipreste.
Tudo enfi m que da vida se reveste
fala de ti num doce murmúrio.

Fala de ti... e eu sigo prescutando 
essa voz acre-doce que embalando
as minhas ilusões de há muito vem...

E amando-te no olor que a noite exala
mudo fi co a pensar se ela te fala
e se em tudo o meu nome ouves também.

J. A. Florival, Folha do Norte, 30 de outubro de 1924

Anúncio 
do passado

Um recenseamento 
agrícola e pastoril 
realizado em Pin-
damonhangaba nos 
anos  1928/1929 e 

publicado no jornal local Folha 
do Norte, edição de 10/8/1930, 
revela que há  87 anos a econo-
mia do município amparava-se 
essencialmente na produção agro-
pecuária

O Recenseamento Agrícola e 
Zootécnico do Estado, de 1928-
29, realizado pelo órgão da Se-
cretaria da Agricultura denomi-
nado Diretoria de Indústria e 
Comércio, registrou a existência 
de um total de 673 propriedades 
rurais e constatou que 11.410 
pindamonhangabenses viviam 
no campo.

As propriedades recenseadas 
foram classifi cadas pela extensão 
territorial, ou seja, pelo número 
de alqueires: com até 10 alquei-
res havia 443 propriedades; com 
até 25, havia 52; com até  50, ha-
via 46; até 100, 39; até 250, 41; 
até 1.000, 233; mais de 1.000 al-
queires, 6 propriedades.

Em sua área total, as proprie-
dades, conforme dados publi-
cados na Folha do Norte, eram 
divididas em 4.475,75 alqueires 
em terras cultivadas; 10.452,50 
em matas; 4.591,75 em capoei-
ras;  2.600,50 em pastagens, e 
62,75 em terras consideradas 
imprestáveis.

A área cultivada dividia-se 
em lavoura de café, com 2.301 
alqueires (era o que restava do 
produto responsável pelo perío-
do de opulência do município); 

Este tema também se refere às difi culdades 
econômicas dos municípios vale-paraibanos no 
período pós-produção cafeeira

canaviais, 248,95; fumais (plan-
tações de fumo), 2; arrozais, 
1.112,05; feijoais, 55,60; milha-
rais 292,75; pomares, 197,15 (in-
felizmente, o exemplar do referi-
do jornal, devido ao mau estado 
de conservação, não apresentava 
condições de leitura do número 
de alqueires referentes às planta-
ções de batata e mandioca).

Médias de produção

Quanto  à produtividade,  as 
médias apresentadas foram as 
seguintes: arroz em casca, 91,8 
alqueires por alqueire; café, 
27,1 arrobas por mil pés; fumo 
em corda, 25 arrobas por mil 
pés; feijão , 26,9 alqueires por 
alqueire; milho, 69 alqueires 
por alqueire; batata, 225 arro-
bas por alqueire. A utilização 
da expressão ‘alqueires por  
alqueire’ e não ‘arrobas por 
alqueire’ em determinados pro-
dutos se deve ao uso da palavra 
‘alqueire’ também no sentido de 
medida de capacidade. Consul-
ta ao dicionário Aurélio nos dá 
conta que ‘alqueire’ nesse sen-
tido é: “Antiga unidade da me-
dida de capacidade para secos, 
equivalente a quatro  quartas 
(v. quarta (2)], ou seja, 36,27 
litros”). Não foram calculados o 
rendimento médio por alqueire 
cultivado com a cana, a explica-
ção é que tal produto era empre-
gado ora na fabricação de aguar-
dente, ora como forragem.

Do total dos rendimentos da 
produção agrícola, as principais 
parcelas, avaliando-se por or-

dem de importância, o arroz em 
casca liderava seguido do café. 
Em seguida, vinham a farinha 
de mandioca, aguardente e o 
milho. Em menores quantida-
des, rapadura, fumo em corda, 
feijão, batata e cebola também 
contribuíam com a economia do 
município.

A produção de frutas tam-
bém se destacava. Em primeiro 
lugar vinha a laranja, depois a 
banana, o abacate e o abacaxi. 
Em menores proporções, limão, 
pêra, fi go, uva e manga.

Naquelas primeiras décadas 
do século XX, diversos agricul-
tores empregavam adubos de 
curral e também químicos. “As 
máquinas agrícolas estavam 
sendo utilizadas pelos fazendei-
ros com sucesso, principalmen-
te os tratores, arados grades e 
cultivadores”, destacava o jornal 
Folha do Norte. 

 Pecuária

A pecuária, conforme  aque-
la publicação, apresentava de-
senvolvimento apreciável. Nos 
rebanhos bovinos predomina-
vam gados de raça holandesa e 
caracu, também zebus e mesti-
ços. Em números, contava-se 
com 16.684 cabeças de bovinos; 
1.743 cavalares (só de cavalos); 
560 asininos (segundo Aurélio: 
Subfamília de animais mamífe-
ros, da ordem dos perissodác-
tilos, da família dos equídeos. 
Compreende os jumentos, os 
mulos e os burros); ovinos, 510 
(nada a ver com ovos, exemplo 

de gado ovelhum, ovelhas); ca-
prinos, 190, e suínos, 2.090.

Na produção animal do mu-
nicípio vinha em primeiro o lei-
te, depois o queijo e o mel.

Arrozais e pastagens

Na matéria sobre aquele 
recenseamento comentava-
se também o fato de Pinda-
monhangaba, município que 
outrora fi gurava na produção 
cafeeira como um dos mais im-
portantes do chamado “Norte 
Paulista”, ver a maior parte de 

FOLHA DO NORTE, 1903

suas terras transformadas em 
pastagens.

A referência positiva naquilo 
que dizia respeito à produção 
agrícola, resumia-se na cultura 
do arroz – em grande escala – 
às margens do rio Paraíba. Ati-
vidade na qual era utilizado o 
processo de irrigação. As terras 
que margeavam o rio eram clas-
sifi cadas como silico-silicosas, 
existindo uma pequena parte de 
massapés. O valor de proprie-
dades naqueles locais variavam 
conforme a situação e localiza-
ção das mesmas.
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Arroz: produto agrícola importante na economia do município
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