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Batalhão ‘Borba Gato’ entrega
Boina e comemora Dia da Vitória

O 2º Batalhão de Engenharia de Combate ‘Batalhão Borba Gato’ e a Guarnição Federal de Pindamonhangaba promovem
a cerimônia de entrega das Boinas aos Recrutas de 2015 e celebram o Dia da Vitória nesta sexta-feira (8). O evento acontece às 10h30, no Largo do Quartel, e contará com outras atividades militares.
PÁGINA 3

Baile
homenageia
mães na
Ferroviária

Trem da ‘Estradinha’ ganha
decoração para Dia das Mães

O tradicional Baile das Mães
da Ferroviária acontece neste
sábado (9), a partir das 22 horas, e terá a Banda Clave de Sol
como principal atração. Segundo a direção do clube, além de
músicas e danças, haverá sorteio de brindes e outras surpresas às mães.
PÁGINA 6

Ana Camila Campos

ACIP PROMOVE
CURSO DE
REDAÇÃO BÁSICA

O Trem Turístico do Piracuama vai ganhar decoração
especial para o Dia das Mães
no domingo (10). A Estrada
de Ferro Campos do Jordão
ainda vai presentear as mães
mais novas e a mais idosas,
que estiverem com seus ﬁlhos
durante o passeio. No dia haverá saída do ‘Trenzinho das
Mães’, às 10 e às 14 horas,
com trajeto de ida e volta por
R$ 9,70.
PÁGINA 6

PÁGINA 2

BEM ESTAR E
SAÚDE SÃO TEMAS
DE PALESTRA
PÁGINA 2

PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA

18º
Denizia Souza Silva deve fazer o trajeto do centro ao Piracuama com seu marido
Wellington e seus ﬁlhos Reuel e Rilley. Na foto, o casal com o ﬁlho caçula, Reuel

NUBLADO, MUITAS NUVENS,
CURTOS PERÍODOS DE SOL

25º
UV 7
Fonte CPTEC/INPE
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Um dia é pouco para as mães

dia da retribuição
infinitamente menor

C

hegou a semana delas. não que as outras não sejam, mas esta é especial.
neste domingo (10), é comemorado o
Dia das Mães. A data é motivo de muita festa e
comemoração, afinal de contas, é o dia da sua
mãe. Aquela que lhe gerou e cuidou, e ainda
continua lhe protegendo – marmanjo/a.
Você, filho (a), reflita um pouco e pense tudo
que ela já fez por você e como foi retribuída.
Certamente chegou a conclusão que, por mais
que tenha se esforçado, isso se for um filho
(a) muito responsável, ainda assim está longe de recompensar todas as madrugadas que
ela passou ao seu lado. no caso das que já se
foram, cabe a você a lembrança e a eterna saudade. Para as que estão vivas, cabem aos filhos
mimá-las ao máximo. Que tal um presente? no comércio, a Associação Comercial
e industrial de Pindamonhangaba estima movimento 5% superior ao mesmo
período do ano passado. os presentes
que mais devem ser vendidos são roupas, calçados, bolsas, celulares e enfeites
de um modo geral, com preços variando entre r$ 30 e r$ 400. Aos demais,
que também pensam em uma comemoração de domingo ao lado de sua mãe,
não é nem um pouco justo ‘obrigá-la’ a
cozinhar para você, embora acreditemos
que ela não vá reclamar, afinal de contas
ela é ‘Mãe’. não menosprezando aqueles
tradicionais almoços em família na casa
da sua mãe ou tia (que também pode ser
mãe) ou avó (que é mãe duas vezes), mas
se for assim que outras pessoas ajudem
no que for necessário. Mas o ideal mesmo é levá-la para almoçar em outro lugar - um restaurante diferente ou o preferido
dela. Caso não tenha pensado nisso, corra.
vá ao lugar e reserve a mesa. se tiver bastante sorte achará lugares com esta opção ainda
não preenchida. Dados da associação paulista
de proprietários de bares e restaurantes mostram que, para este ano, a expectativa é que
os estabelecimentos tenham até 10% a mais de
pessoas que no ano passado.
Só não pode ficar rodando dentro do carro
ou em uma fila gigantesca demonstrando impaciência e pressa, pois sua mãe não teve nada
disso antes de você ter passado até nove meses
dentro da barriga dela, além do que ela sofreu
para você nascer e para lhe criar. o recado não
é apenas para os adultos, vale também para
crianças, adolescentes. Tratem-nas com todo
amor e carinho. Mãe é uma só.
Parabéns às Mães.
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Pastel Beneficente no sábado
Divulgação

A Conferência são
Benedito realiza, neste sábado (9), a noite
do Pastel Beneficente em prol do lar são
vicente de Paulo. A
venda será feita no lar
e com os vicentinos
por r$ 10. os interessados levam um ‘kit’
com quatro pastéis
(dois de carne e dois
de queijo). A entrega
será feita entre às 16 e
às 19 horas no centro
comunitário do Alto
Cardoso (rua Adolfo
Campos Maia, 55).

Shopping promove ‘Tarde do Bem’
com palestras sobre saúde
Divulgação

o shopping Pátio Pinda promove, no sábado
(9), a ‘Tarde do Bem’, um
ciclo de palestras sobre
saúde e bem estar.
o evento, gratuito, é
uma parceria do centro de
compras com a virtuti e
acontece das 14 às 17 horas.
os temas abordados
serão: “Cuide da sua audição. você pode ouvir
melhor”, “Melhore sua
qualidade de vida com a
Fisioterapia” e “Meu filho
não me escuta! o que devo
fazer?”.
Mais informações pelo
telefone 3522-5591.

Acip realiza curso de redação
A Acip – Associação Comercial e industrial de Pindamonhangaba – promove um curso de redação básica dia 28 de
maio, às 19 horas. As aulas serão ministradas pela instrutora lia Marcondes,
pós-graduada em língua Portuguesa,
Gramática e Uso pela Universidade de
Taubaté. o curso é direcionado a todos
os interessados que, de forma geral, trabalham com escrita.
Consta no programa do curso: Teste
de língua Portuguesa (avaliação individual), modelos de correspondência e dicas/sugestões de melhoria, apresentação
de vídeos relacionados ao assunto, erros
comuns em redação comercial, novo
acordo ortográfico (resumo) e exercícios
para estimular a mente e a criação de
texto.
As vagas são limitadas e será cobrada
taxa de inscrição de r$ 25. informações
e inscrições na sede da Acip, ou pelo telefone (12) 3644-7102, com Ana.

Divulgação

PReFeiTuRa MuNiCiPaL De PiNDaMoNHaNGaBa
eDiTaL De NoTiFiCação
CoNTRoLe 148/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) VALCIR JORGETTI, responsável pelo imóvel situado a RUA
JOÃO CARLOS TEIXEIRA SALGADO, S/Nº. Bairro MARIA ÁUREA, inscrito no município sob as sigla SO11.15.05.023.000,
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

Mostra de foguetes atrai estudantes da região
AiAnDrA Alves MAriAno
***

Alunos de 333 escolas do vale do Paraíba e
litoral norte participaram, na terça-feira (5),
da 9ª Mostra Brasileira
de Foguetes. o evento,
que reúne mais de 18
mil escolas em todo o

Brasil, acontece neste
ano no shopping Pátio,
em Pinda. A segunda
parte da mostra será na
sexta-feira (8).
os estudantes dos
ensinos fundamental e
médio de escolas públicas
e particulares apresentam
os protótipos de foguetes,

Fundação Dr. João Romeiro

que devem ser elaborados e lançados individualmente ou em equipe.
Alunos do primeiro
ao terceiro ano do ensino Fundamental lançam foguetes construídos com canudinhos de
refrigerantes, enquanto
estudantes do quarto e

do quinto ano elaboram
foguetes com tubinhos
de papel. Já os alunos
do sexto ao nono anos
constroem foguetes com
garrafas PeT, mas usam
somente ar comprimido
para lançá-los. o melhor protótipo vencerá a
competição.

os alunos do ensino
Médio irão desenvolver foguetes de garrafa
PeT, utilizando combustível líquido para
lançar o experimento.
A desenvoltura de
todos os estudantes
está sendo filmada e as
imagens serão enca-

EXPEDIENTE

minhadas para a oBA
- olimpíada Brasileira
de Astronomia e Astronáutica.
A próxima etapa será
nesta sexta-feira, das 14
às 18 horas. o shopping
Pátio fica na rua Alcides
ramos nogueira, 650,
no socorro.
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Júlia Villar

Exército entrega
Boina e comemora

Dia da Vitória
O 2º Batalhão de
Engenharia de Combate ‘Batalhão Borba
Gato’ e a Guarnição
Federal realizam a
entrega da Boina aos
Recrutas/2015 e celebram o Dia da Vitória nesta sexta-feira (8), às 10h30, na
praça Padre João de
Faria Fialho (Largo
do Quartel).
Comemorado neste dia, o Dia da Vitória
se deu devido à vitória
dos aliados sobre a Alemanha (nazista), marcando o ﬁm da Segunda Guerra Mundial.

O acordo foi assinado no dia 7 de maio
de 1945 e passou a ser
válido a partir do dia
seguinte. No entanto,
Joseph Stalin (na ocasião secretário geral
do partido comunista
da extinta União Soviética - URSS) impôs
outra assinatura, esta
no dia 8 de maio daquele ano, em Berlim.
Os líderes chegaram
pouco antes da meianoite, assim para os
russos e seus aliados
orientais, o Dia da Vitória é celebrado no
dia 9 de maio. E para

Eventos acontecem nesta sexta-feira (8) e são abertos ao público

o restante do mundo,
no dia 8.
O comandante do
2º BE Cmb, tenente-coronel
Rogério
Caum, também lembra da comemoração
do 69º Aniversário
daquela unidade no
próximo dia 15, com
atividades como Exposição de Materiais,
cerimônia cívico-militar e coquetel.
Mais informações
pelo email rg2becmb@hotmail.com
ou pelos telefones
(12) 3643-1155 e (12)
3642-2399.

Júlia Villar

Tenente-coronel
Rogério Caum
recepciona novo
soldado

Em Pinda, escolas da Rede Estadual promovem
atividades especiais na Semana da Matemática
Na quarta-feira (6),
comemorou-se o Dia
da Matemática, disciplina existente desde os
tempos da pré-história.
E, para celebrar a data,
as escolas estaduais de
Pindamonhangaba realizaram diferentes atividades com os números
durante toda a semana.
Jogos de raciocínio, disputa de teoremas e até
concurso de frações fazem parte da programação. A ideia é que professores e coordenadores

Divulgação

pedagógicos organizem
as práticas em cada escola.
Em fevereiro, a Secretaria Estadual de
Educação divulgou as
médias do Saresp - Sistema de Avaliação do
Rendimento Escolar do
Estado de São Paulo. Os
resultados em Língua
Portuguesa e Matemática conﬁrmam a melhora do desempenho
dos alunos do Ensino
Fundamental e Ensino
Médio da rede em 2014.

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, o candidato nominado a seguir, munido 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).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 15/05/2015 às 14:00 horas
167º REJANE DA SILVA MELO GOMES
RUA DIOGENES DE AZEVEDO COSTA, 249 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-030
168º BENEDITO SOARES NETO
RUA ALBERTO TORRES DE ANDRADE, 67 – MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-120
169º DANIELA DA SILVA PAULA
RUA BELMONT, 179 – BONFIM
TAUBATÉ – SP
CEP 12040-620
170º SANDRA APARECIDA LUCINDO DA SILVA
RUA DR. LUIZ DE AGUIAR, 103 – ALTO DO CRUZEIRO
SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP
CEP 12140-000
171º MARILEY MARIA DOS SANTOS BATISTA
RUA JOÃO CABETE, 102 – JARDIM DO VALE I
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12518-590
172º ROSANA DA SILVA MOREIRA
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 138 – PARQUE SÃO DOMINGOS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-520
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Estudantes participam de atividades matemáticas durante semana dedicada ao tema
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, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em
original e cópia:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
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 - 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).

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 - 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 15/05/2015 às 14:00 horas

Dia 15/05/2015 às 10:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

DENTISTA

166º MARCELO DINIZ FERREIRA
RUA FRUTAL, 213 – BOSQUE DOS EUCALIPTOS
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
CEP 12233-360

9º MARCELO RAGAZZI
RUA DO PETRÓLEO, 349 – APTO. 1 – CHÁCARA DO VISCONDE
TAUBATÉ – SP
CEP 12050-740

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

4

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

7 dE maio dE 2015

Professor Eric solicita FELIPE CÉSAR – FC PEDE CUMPRIMENTO
Vereador Magrão
acompanha manutenção melhorias para o Distrito DA LEI QUE GARANTE ACOMPANHANTE EM
na área verde do Crispim de Moreira César
CONSULTAS MÉDICAS DO SUS
a PóS

iluminação do camPo de futeBol, PlacaS

requerime n to , o B raS fo r am

de denominaçõeS e conSerto da eStrada

iniciadaS n o B ai rro

senhora

Através dos requerimentos
números 643, 644, 645/2015,
aprovados no plenário da Câmara, durante a sessão ordinária
realizada no dia 27 de abril, o
vereador Professor Eric (PR)
solicitou ao Prefeito, ao Subprefeito, às Secretarias de Obras
e Serviços e de Esportes, que
promovam estudos e adotem
providências para a iluminação
do campo de futebol Antônio
Galvão de Castro, localizado
entre a rua Benedito Galvão
de Castro e a rua Jorge Marcos
Azeredo. A iluminação é necessária, pois em períodos noturnos,
o campo fica impossibilitado de
ser utilizado.
Também foi solicitado o
conserto da estrada do Jataí. A
obra se faz necessária, pois a
estrada é utilizada por veículos

V ilMa

mou a munícipe que já havia
solicitado esses serviços à
Prefeitura. E, hoje pela manhã, o parlamentar verificou
que o serviço de manutenção
da calçada foi realizado e as
tampas das caixas de passagem colocadas. Segundo ele,
falta a retirada das raízes do
bambuzal que foi cortado e o
dreno de uma nascente para
depois fazer o aterro da área.
“Estou entrando em contato
com os departamentos responsáveis para fazer o dreno e o
aterro o mais rápido possível,
visando a conclusão dos serviços na área verde. Agradeço a
Prefeitura que atendeu nosso
pedido e, parabenizo a Dona
Vilma, que contribui para as
melhorias do bairro”, enfatizou o vereador Magrão.

Jataí São algunS PedidoS do vereador
escolares (vans) e outros coletivos e, em períodos chuvosos,
a estrada fica alagada e cheia
de buracos, colocando em risco
as pessoas que utilizam a via.
Segundo o depoimento de um
motorista de van escolar, em
época de chuva, as crianças tem
que atravessar a estrada a pé, pois
os carros não conseguem trafegar e, por vezes, ficam atolados
aguardando resgate. A estrada
contém tubulações entupidas e
isto pode estar causando estes
alagamentos.
O vereador Professor Eric
solicitou também que sejam
colocadas as placas de denominações nas ruas do bairro Jardim
Marieta Azeredo. Desta forma,
essa medida facilitará o trabalho
de entrega de correspondências
e, com o crescimento do bairro,
fica mais fácil se localizar. Para
o vereador, estas melhorias são
necessárias para a população.
“Estamos lutando muito para
conquistarmos essas melhorias
e benefícios para o Distrito de
Moreira César”, enfatizou o
vereador Professor Eric.

C o m u n i C A ç ã o /CVP

O vereador Magrão (PPS)
visitou na manhã desta terçafeira, dia 28, a “área verde”
localizada na Rua Felisbino
de Almeida, no bairro do
Crispim. Ele foi acompanhar
as obras de manutenção da
calçada, que havia afundado.
Magrão salienta que havia
requerido providências para o
conserto da calçada, através
do requerimento nº 587/2015,
após o contato da moradora
do bairro, Dona Vilma, que o
havia alertado sobre o buraco
na calçada. Na oportunidade,
a munícipe ainda solicitou
a limpeza da “área verde” e
a colocação das tampas das
“caixas de passagem” de uma
tubulação, que foram recentemente feitas pela Prefeitura.
O vereador Magrão infor-

C rispiM ,

do

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador
proFessor eriC
( d e s ta q u e )
s o l i C i ta o
Conserto da

de

ConVersa CoM a Moradora do bairro do

de

estrada do

Fotos: AssessoriA

AssessoriA

V ereador M agrão

O Presidente da
Câmara, Vereador
Felipe César – FC
(PMDB) enviou
solicitação ao Executivo, em especial
à Secretaria de Saúde, solicitando o
cumprimento do
Artigo 4º da Lei
nº 5.043, de 14 de
maio de 2010, que
especifica o seguinte: “Em todos os
locais, em que se
realizam consultas
médicas para usuários do Sistema
Único de Saúde – SUS, será
afixada placa informando
o direito dos pacientes em
se ter um acompanhante na
consulta”. Para tanto, o Vereador pede que sejam colocadas
placas com essa informação,
nos locais onde são realizadas
as consultas médicas.
O Presidente da Câmara,
Vereador Felipe César – FC
pede ainda que, antes de serem
instaladas as placas, que seja
dado um amplo conhecimento
do teor da mesma à população em geral, bem como ao
Conselho Municipal de Saúde
– COMUS, das datas em que
as placas serão colocadas, para
que haja acompanhamento
por parte dos munícipes interessados.
TURISMO
NO BOSQUE
Outra solicitação do Presidente Felipe César – FC para a
Administração Municipal é a
realização de estudos visando
dotar o Bosque da Princesa

J ata í ,

pois

a MesMa é
utilizada
por VeíCulos
esColares;
eM períodos
ChuVosos, a
estrada FiCa
alagada e Cheia
de buraCos

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

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

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

“r oB erto m arinho
O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) participou nesta terça-feira,
dia 29 de abril, da solenidade de inauguração do
“Salão de Musculação”
implantado no Centro
Esportivo “João do Pulo”,
em Pindamonhangaba. Por
iniciativa do vereador,
através do Projeto de Lei nº
165/2013, o salão de musculação recebeu o nome de
“ROBERTO MARINHO
DE ESPINDOLA”
Natural de Pesqueiro
(PE), nascido no dia 06
de junho de 1949, casado,
Roberto Marinho de Espíndola
chegou em Pindamonhangaba
em 1980 aos 31 anos de idade
sendo residente na rua João
Batista de Almeida, no bairro
Araretama. Em 1983, aos 34
anos, ingressa na carreira de
funcionário público no Centro Esportivo João Carlos de
Oliveira, “João do Pulo” como
encarregado de almoxarifado.
Pai de quatro filhos - Flávio,
Simone, Marcos Roberto e
Amaro Ricardo - sempre foi um
homem alegre e brincalhão, mas
também, às vezes, silencioso
e pensativo. Homem de fé e
grande luta, sensível e generoso,
conselheiro leal e amigo.
Trabalhou durante 20 anos,
sendo um exímio profissional,
competente, dedicado, assíduo
e pontual com seus compromissos, respeitado por todos os
colaboradores e alunos. Faleceu
no dia 08 de novembro de 2003,
aos 54 anos.
Salão de Musculação
Com uma boa estrutura, o
salão oferece aparelhos e equi-

de

e S Pí ndola ”
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador Janio lerario

pamentos, pesos livres e diversos assessórios que podem ser
utilizados de diferentes formas,
com excelentes resultados para
todos que quiserem manter um
bom condicionamento físico. O
espaço conta com os seguintes
equipamentos: bicicletas, bicicletas com encosto, esteiras, legpress, cadeira extensora, mesa
flexora, graviton, máquina para
agachamento, adutora, abdutora, máquina para abdominal,
remador, cross over, voador,
puxador costas, máquina para
tríceps, máquina para bíceps,
máquina para glúteos, máquina
para ombros, supino, supino
inclinado, rosca scott e pesos
livres.
No Salão de Musculação,
os alunos farão aulas com
professores especialistas e
serão acompanhados. Cada um
possuirá a sua ficha e realizará
séries apropriadas. O Salão irá
funcionar de segunda a sextafeira, das 7 às 12 horas e das 16
às 21 horas.

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

O vereador José Carlos

estão sendo feitas a me-

Gomes - Cal (PTB) esta

dição para a galeria na

acompanhando de perto

parte baixa da travessa e

as obras solicitadas pelos

segundo o Secretário de

moradores da Travessa

Obras, parando as chuvas,

das Palmeiras, na Vila

em breve será realizado

São Benedito.

o asfaltamento, que vai

O vereador em reunião

acabar com a poeira e o

com o Secretário de Obras

barro, onde os moradores

Peixão, o Subprefeito

vem sofrendo há muito

Manoel e os moradores

tempo devido a esses

dessa travessa, ficou

fatores.

decidido que seria feito

Também já foi cobrado

a galeria, a colocação de

da Sabesp para solucionar

guias e sarjetas e o asfal-

o problema da localização

tamento das ruas.

dos cavaletes de água e

Até o momento já foram colocadas as guias,

uma solução positiva.

a s F o t o s r e t r ata M o t r a b a l h o
bosque pela senhora inês e o

Fale com o Vereador Cal

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

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

da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Toninho da Farmácia destaca
os 50 anos da festa em louvor a
Santo Antônio no bairro do Bosque

acreditamos que logo terá

Fale com o Vereador Janio Lerario

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

de mais incentivos turísticos.
A ideia é que seja criado na
“ilha” do bosque um minizoológico, com acesso por um
teleférico e uma passarela
ligando o Bosque da Princesa
ao zoológico, na ilha.
O Presidente sugere ainda
a construção de uma plataforma, visando a terceirização de
passeios de lanchas e chalanas
ao longo do Rio Paraíba.
Também pede a criação da
Casa da Cultura no bosque,
com instalação de barracas
para que os artesãos de nossa
cidade possam expor e vender
seus trabalhos aos turistas que
visitam o Bosque da Princesa.
“Precisamos incrementar mais
o turismo em Pindamonhangaba. Temos um trecho do rio que
outrora foi muito utilizado e
agora está parado, precisamos
reativar este tipo de turismo
em nossa cidade”, destaca o
Presidente da Câmara, Vereador Felipe César – FC.

C o m u n i C A ç ã o /C VP

o novo eSPaço receBeu o nome de

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

de

PSdB,

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Fotos: AssessoriA

i ni c iativa do Parlamentar do

de

Fale com o Vereador Felipe César – FC

Vereador Janio participa
Vereador Cal
acompanha obras na
de inauguração de Sala de
Musculação no CE João do Pulo Travessa das Palmeiras
Por

AssessoriA

Assistentes

AssessoriA

de

de

de

C at e q u e s e r e a l i z a d o n a C o M u n i d a d e d o
J o s é a n t ô n i o “M i C h i l i M ”, e M 1982

senhor

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) continua
destacando a importância
cultural e histórica das
antigas festas em louvor a
Santo Antônio, no bairro do
Bosque, que iniciou no final
de década de 50, início dos
anos 60, quando as famílias
de pescadores que moravam
na Chacrinha, constituíram
um novo núcleo habitacional no bairro do Bosque.
No mês de abril de 1982,
há 33 anos, era realizado o
trabalho de catequese na
Comunidade, pela senhora
Inês, atualmente com 89
anos, que contava com o

ComuniCAção

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

apoio das Irmãs Missionarias e do senhor José
Antônio de Oliveira, já falecido, conhecido como “Zé
Michilim”, pessoa atuante
na comunidade que até hoje
é lembrado por todos.
“É tempo que infelizmente não volta mais e que
fica na lembrança de quem
participou desses momentos que fica na memória
cultural da cidade, pois
a história é contada com
documentos, mas também
por relatos de quem teve
o prazer de viver nesta
época”, destaca o vereador
Toninho da Farmácia.
teLefones:
(12) 3644-2275 e 3644-2279
www.CAmArAPindA.sP.gov.br

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
036/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0933/14
DATA PROTOCOLO:
14/08/2014
Nº CEVS: 353800601-863-000650-1-3
DATA DE VALIDADE:
19/11/2015
CNAE:
8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
RAZÃO SOCIAL:
SUZANA DA SILVA PALMA
CNPJ/CPF: 32516805870
ENDEREÇO:
R DAS PALMEIRAS
N°:
44
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
VILA SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12445-250 UF:
SP
RESP. LEGAL:
SUZANA DA SILVA PALMA
CPF:
32516805870
RESP. TÉCNICO:
SUZANA DA SILVA PALMA
CPF:
32516805870
CBO:
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.: 93037
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
19/10/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
24/03/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 24 de março de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
039/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
2299/14
DATA PROTOCOLO:
25/11/2014
Nº CEVS: 35380060147700004316 DATA DE VALIDADE:
02/04/2016
CNAE:
4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
RAZÃO SOCIAL:
JOSÉ RONALDO VILLELA FERREIRA DROGARIA –ME
CNPJ/CPF: 07.203.653/0001-17
ENDEREÇO:
AV NOSSA SRA PERPÉTUO SOCORRO
N°:
1548
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
SOCORRO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12421-010 UF:
SP
RESP. LEGAL:
JOSÉ RONALDO VILLELLA FERREIRA CPF:
09128058895
RESP. TÉCNICO:
JOSÉ RONALDO VILLELLA FERREIRA CPF:
09128058895
CBO:
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.: 14577

 

 























           
            

































































































































































































ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
040/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0444/15
DATA PROTOCOLO:
24/03/2015
Nº CEVS: 35380060186300005819 DATA DE VALIDADE:
07/04/2016
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
PAULO AFONSO BREGALDA
CNPJ/CPF: 581086968887
ENDEREÇO:
R DR FREDERICO MACHADO
N°:
132
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-040 UF:
SP
RESP. LEGAL:
PAULO AFONSO BREGALDA
CPF:
581086968887
RESP. TÉCNICO:
PAULO AFONSO BREGALDA
CPF:
581086968887
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 43546








Pindamonhangaba, 02 de abril de 2014







O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
02/04/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
07/04/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.





Pindamonhangaba, 19 de outubro de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
038/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0368
DATA PROTOCOLO:
12/03/2015
Nº CEVS: 35380060146400000612 DATA DE VALIDADE:
24/03/2016
CNAE:
4644-3/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO
HUMANO
RAZÃO SOCIAL:
GOJO AMÉRICA LATINA LTDA
CNPJ/CPF: 03.055.242/0001-70
ENDEREÇO:
AV NOSSA SRA DO BOM SUCESSO N°:
3344
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
PARQUE DAS NAÇÕES
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12420-010 UF:
SP
RESP. LEGAL:
JULIO SÉRGIO CARDOZO
CPF:
00598526749
RESP. TÉCNICO:
LUCIANA REZENDE BARBOSA
CPF:
07245420866
CBO:
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.: 14819
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Pindamonhangaba, 07 de abril de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
041/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0171/2015 DATA PROTOCOLO:
30/01/2015
Nº CEVS: 35380060156200003417 DATA DE VALIDADE:
10/04/2016
CNAE:
5620-1/03 CANTINA –SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
RAZÃO SOCIAL:
APM E.E PROFESSOR WILSON PIRES CÉSAR
CNPJ/CPF: 51616266/0001-02
ENDEREÇO:
R JOSÉ MARIA MONTEIRO
N°:
160
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
JARDIM IMPERIAL/ CAMPO ALEGRE
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12412-380 UF:
SP
RESP. LEGAL:
SHIRLEY MEIRE RIGOLDI LEANDRO CPF:
07745941873
CPF:
RESP. TÉCNICO:
ALEXANDRA CRISTINA CORREA DA SILVA
32094169820
CBO:
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.:
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
10/04/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
042/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
2356/14
DATA PROTOCOLO:
09/12/2014
Nº CEVS: 35380060147700005118 DATA DE VALIDADE:
10/04/2016
CNAE:
4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
RAZÃO SOCIAL:
DROGA PINDA LTDA
CNPJ/CPF: 53579025000158
ENDEREÇO:
R DR JORGE TIBIRIÇÁ N°:
807
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
CHÁCARA DA GALEGA
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12422-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
ISABELA VIEIRA MARIANO
CPF:
43066702871
RESP. TÉCNICO:
ISABELA ARAGÃO NUNES
CPF:
05764709610
CBO:
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.: 38049
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
10/04/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Processo Físico nº: 0009690-33.2010.8.26.0445 Classe – Assunto: Usucapião - Propriedade
Requerente: Kavi Com e Ind de Produtos para Frigoríficos Ltda
3° Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 0009690-33.2010.8.26.0445
O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro
de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma
da Lei.
FAZ SABER as(os) herdeiros de Nair Rezende de Campos Maia e de Nelly Pires de Campos Maia,
dos ausentes e terceiros interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Kavi Com.
E Ind de Produtos para Frigoríficos Ltda ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando o imóvel:
Gleba 3, Matrícula n.º 904 - MEMORIAL DESCRITIVO: “Inicia-se no ponto 1, localizado no lado par
da Avenida Dr. Francisco Lessa Júnior, na divisa da propriedade de Kavi Comércio e Indústria de
produtos para frigoríficos Ltda. (José Abílio Silva Karan e s/m Zita Maria Botta Karan) (prédio nº 858,
matrícula nº 902 no Cartório de Registro de Imóveis Comarca de Pindamonhangaba- SP) e distante
259,69m da esquina da Rua Vítor Buono com a Avenida Dr. Francisco Lessa Júnior. Daí segue
azimute 300º59’49” uma distância de 156,53m até o ponto 2. Daí segue azimute 29º00’38” uma
distância de 08,00 m até o ponto 3, cronfrontando até aqui com a propriedade de Kavi Comércio e
Indústria de produtos para frigoríficos Ltda. , José Abílio Silva Karan e s/m Zita Maria Botta Karan
(prédio nº 858, matrícula nº 902 no Cartório de Registro de Imóveis Comarca de PindamonhangabaSP). Daí segue azimute 120º33’56” uma distância de 164,30m até o ponto 4, ponto este distante
122,02m da esquina da Avenida Francisco Lessa Júnior com a Rua Dr. João Batista Ortiz Monteiro
cronfrontando com a propriedade de Kavi Comércio e Indústria de produtos para frigoríficos Ltda.
(matrícula nº 35.921 no Cartório de registro de Imóveis Comarca de Pindamonhangaba- SP). Daí
segue azimute 250º01’42” uma distância de 11,88m até o ponto 1 inicial, confrontando com a
Avenida Dr. Francisco Lessa Júnior, encerrando assim uma área de 1.379,49 metros quadrados.”,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30
dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados

pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2014.

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
16/04/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
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ConSElho MuniCiPAl DoS DiREiToS DA MulhER
ConvoCAção PARA A 3ª REunião EXTRAoRDináRiA Do CMDM – 2015

Pindamonhangaba, 13 de abril de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
044/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0678/14
DATA PROTOCOLO:
03/03/2015
Nº CEVS: 35380060146900000310 DATA DE VALIDADE:
24/02/2016
CNAE:
4693-1/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM
PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
RAZÃO SOCIAL:
ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A
CNPJ/CPF: 55980684000127
ENDEREÇO:
ROD. VEREADOR ABEL FABRICIO DIAS
N°:
3400
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
ÁGUA PRETA
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12403-610 UF:
SP
RESP. LEGAL:
MARIA HELOISA ALBUQUERQUE MACEDO SIMÃO CPF:
03377381813
RESP. TÉCNICO:
MARCIA DA COSTA PEREIRA
CPF:
17894316890
CBO:
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.: 32700



Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a comparecerem, na
data e local abaixo, para a realização da 3ª reunião extraordinária, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
•
Dia:
Horário:
Local:




























Capacitação para Pré-Conferências
11/05/2015 (segunda-feira)
17h (tolerância de 10min)
Auditório da Prefeitura Municipal




























Observação:
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno, deverão justificar
a ausência através do email – cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br
Simone braça
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher















Pindamonhangaba, 16 de abril de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
045/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0476/15
DATA PROTOCOLO:
31/03/2015
Nº CEVS: 35380060147700005517 DATA DE VALIDADE:
12/11/2015
CNAE:
4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
RAZÃO SOCIAL:
DSI DROGARIA LTDA
CNPJ/CPF: 60184751002504
ENDEREÇO:
AV DR JORGE TIBIRIÇÁ N°:
03
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-000 UF:
SP
RESP. LEGAL:
ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF:
05107871852
RESP. TÉCNICO:
ANDERSON TIMÓTEO LEITE
CPF:
15964719805
CBO:
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.: 25060
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
16/04/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

PREfEiTuRA MuniCiPAl DE PinDAMonhAngAbA
EDiTAl DE noTifiCAção
ConTRolE 128/15





A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) HÉLIO FREITAS DE SOUZA,
responsável pelo imóvel situado a RUA BENEDITO LEITE DE ABREU, 248. Bairro RES.
ANDRADE, inscrito no município sob as sigla NE12.09.11.008.000, LOTE P-007 QUADRA A 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



Pindamonhangaba, 16 de abril de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
046/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0513
DATA PROTOCOLO:
15/04/2015
Nº CEVS: 35380060147700013218 DATA DE VALIDADE:
05/02/2016
CNAE:
4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
RAZÃO SOCIAL:
GR FARMA LTDA ME
CNPJ/CPF: 18374754000177
ENDEREÇO:
AV FORTUNATO MOREIRA
N°:
248
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12424-370 UF:
SP
RESP. LEGAL:
RAUL CARTAGENA ROSSI
CPF:
39607803892
RESP. TÉCNICO:
RAUL CARTAGENA ROSSI
CPF:
39607803892
CBO:
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.: 71127
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
16/04/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 16 de abril de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
047/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0325
DATA PROTOCOLO:
03/03/2015
Nº CEVS: 35380060146900000310 DATA DE VALIDADE:
24/02/2016
CNAE:
4693-1/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM
PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
RAZÃO SOCIAL:
ZODIAC PRODUTOS FARMACEUTICOS SA
CNPJ/CPF: 55980684000127
ENDEREÇO:
ROD.VEREADOR ABEL FABRICIO DIAS
N°:
3400
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
AGUA PRETA
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12403-610 UF:
SP
RESP. LEGAL:
MARIA HELOISA ALBUQUERQUE MACERDO SIMÃO
CPF:
03377381813
RESP. TÉCNICO:
MARCIA DA COSTA PEREIRA
CPF:
17894316890
CBO:
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.: 32700
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
24/02/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 24 de abril de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
048/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0396/15
DATA PROTOCOLO:
17/03/2015
Nº CEVS: 35380060146400001317 DATA DE VALIDADE:
24/04/2016
CNAE:
4646-0/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICO, PRODUTO DE HIGIENE E
PERFUMES
RAZÃO SOCIAL:
LATIKA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME
CNPJ/CPF: 11159756000102
ENDEREÇO:
R ORLANDO SILVA
N°:
189
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
BELA VISTA
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12412-450 UF:
SP
RESP. LEGAL:
ANTONIO YONG NAM
CPF:
32508035882
RESP. TÉCNICO:
MARITZA LAPRANO BARTHMANN
CPF:
13339951802
CBO:
CONS. PROF.:
CREF
N º INSCR.: 15494
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
24/04/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 24 de abril de 2015








PREfEiTuRA MuniCiPAl DE PinDAMonhAngAbA
EDiTAl DE noTifiCAção
ConTRolE 105/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) PAULO DOMINGOS DA SILVA,
responsável pelo imóvel situado a AV. 15 DE NOVEMBRO, S/Nº bairro CIDADE NOVA, inscrito
no município sob as siglas SE13.16.01.004.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREfEiTuRA MuniCiPAl DE PinDAMonhAngAbA
EDiTAl RESuMiDo
PREgão nº 031/2015
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. 31/15, referente à “Contratação
de empresa especializada na prestação de serviço com material e mão de obra na instalação de
sistema de monitoramento por meio de câmeras de segurança na nova portaria do Parque da
Cidade pelo período de 12 meses”, com encerramento dia 25/05/15 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, 06 de maio de 2015.


PREgão nº 080/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 80/15, referente à “Aquisição de
ferragens para uso nas obras e manutenções diversas executadas no distrito de Moreira César”,
com encerramento dia 19/05/15 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, 06 de maio de 2015.

PREgão nº 081/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 81/15, referente à “Aquisição de móveis
hospitalares para as unidades de saúde e para a nova unidade do pronto atendimento infantil”, com
encerramento dia 19/05/15 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, 06 de maio de 2015.
PREgão nº 087/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 87/15, referente à “Contratação
de empresa especializada para disponibilizar profissional especializado em neuropediatria para
realização de consultas incluindo retorno, pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia
22/05/15 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, 06 de maio de 2015.

PINDAMONHANGABA

QUINTA-FEIRA

7 DE MAIO DE 2015

DIA DAS MÃES
Tribuna do Norte

‘Estradinha’ realiza
passeio especial
A

EFCJ – Estrada
de Ferro Campos
do Jordão - realiza neste
domingo (10) a operação
de Dia das Mães.
Em Pindamonhangaba, quem embarcar no
Trem Turístico do Piracuama, que parte do centro da cidade e vai até o
bairro, fará a viagem no
“Trenzinho das Mães”,
que receberá decoração
especial da data.
Além de curtir a paisagem local, as famílias
passearão no trem enfeitado com a temática
da data e as mães mais
especiais (aquelas com
mais filhos presentes no
passeio, a mais idosa e a

mais nova – comprovados via documentação)
serão presenteadas. A
ideia é unir o espírito da
festividade com a história centenária da ferrovia.
O serviço acontece
no domingo, às 10 e às
14 horas, e tem valor de
R$ 9,70 para o trajeto
de ida e volta. Crianças
com até cinco anos, no
colo, não pagam. O embarque e o desembarque
são realizados na Estação Pindamonhangaba
e a viagem tem duas horas de duração.
Compra
antecipada
Para aqueles que que-

Divulgação

Dona Alice Moreira
(à direita) usa o
trem a mais
de 60 anos
rem garantir um lugar
no trenzinho do Dia das
Mães, a compra antecipada de bilhetes pode
ser feita em qualquer estação da EFCJ, uma vez
que as vendas são interligadas. O local de embarque e desembarque é
mantido de acordo com
o serviço, sendo possível,
por exemplo, adquirir bilhetes em Pindamonhangaba para as atrações em
Campos do Jordão, e vice-versa.

Serviço
Trenzinho das Mães – Pindamonhangaba
Operação: Domingo, 10 de maio. Horários: 10 e 14 horas
Tarifa: R$ 9,70 (ida e volta), crianças até 5 anos, no colo, não pagam
Locais de compra
Estação Pindamonhangaba: Rua Martin Cabral, 87 – Centro
Pindamonhangaba – SP - (12) 3644-7408

Prepare um Dia das Mães inesquecível
Divulgação

pequenos, costurados
em casa, peças de tricô
ou crochê para decorar
a casa, cestas decorativas e outros artesanatos
com material reciclável.
Caso tenha pouca destreza para o artesanato,
faça um cartão no qual
você possa expressar o
quanto é bom ter sua
mãe ao seu lado, declarando seu amor por ela.
Guloseimas
Para quem tem facilidade na cozinha, caixinhas com brigadeiros
feito em casa, chocolates artesanais e bolos ou
a torta preferida da sua
mãe, podem ser excelente alternativas. Existem inúmeros sites ensinando o passo a passo
desses itens.

AIANDRA ALVES MARIANO
***

Depois do Natal, o
Dia das Mães é a data
festiva que gera mais
movimento no comércio. Mesmo com a crise
econômica e a redução
do consumo por parte
das famílias brasileiras,
os lojistas estão otimistas em relação ao aumento das vendas para a
data. Entretanto, seguindo o que aconteceu no
Natal e na Páscoa, acredita-se que o gasto com presente será mais moderado, ﬁcando mais próximo
da “lembrancinha”.
Então, que tal comemorar o Dia das Mães
priorizando mais a interação, a alegria e o afeto do que o consumo de
presentes?

Sendo assim, neste
ano optamos por reunir dicas para que possa
brindar a data com mais
criatividade, elaborando um presente especial, com o menor custo
possível,
valorizando
mais os sentimentos e a
interação familiar.
Conﬁra algumas dicas de opções que privilegiam o convívio e o
bem-estar.
Passeio ao ar livre
Programe um passeio ao ar livre com sua
família como um piquenique, uma caminhada
ou um passeio de bicicleta. Caso opte pelo
piquenique, prepare o
lanche dando preferência aos alimentos que
sua mãe gosta.

Café da manhã
Surpreenda sua mãe
com um café da manhã, almoço ou qualquer outra refeição
preparada por você.
Pode também decorar
a casa com pequenos
painéis de fotos que representem momentos
importantes que vocês
passaram juntos, bolas
ou outros artigos que
correspondam ao gosto
da sua mãe.
Faça você mesmo
Se possuir habilidades manuais, você pode
fazer o presente. Na Internet tem muitas dicas para confeccionar
caixas personalizadas,
bijuterias, capas de tecidos para ipods e outros
produtos
eletrônicos

SPA em domicílio
Se a sua mãe estiver
muito cansada ou estressada, promova você
mesmo o SPA em casa
para ela, existem várias
opções de cremes,
massagens, aromas e
chás que podem ser
feitos de forma caseira
e promover um bom
relaxamento.
Você pode combinar
essas e outras alternativas, dependendo da
sua
disponibilidade,
criatividade e do perﬁl
da sua mãe. Mas seja
qual for a opção que
escolher, valorize mais
a convivência, a interação familiar e o amor.
Aﬁnal, quando fazemos
um balanço dos melhores momentos de nossas vidas, certamente
não nos lembramos de
um presente que ganhamos.

PLANEJAMENTO É
FUNDAMENTAL NA HORA DE
COMPRAR O PRESENTE
Segundo especialistas em educação
ﬁnanceira, o planejamento antecipado é
essencial antes da compra do presente das
mães. Deve-se calcular o valor exato que
pode ser usado na compra, antes de ir à
loja, e jamais exceder este limite.
Os economistas também alertam que o
uso do cheque especial precisa ser evitado,
principalmente pela alta taxa de juros. No
caso do uso do limite, é recomendável que as
parcelas caibam no bolso. Assim, opte sempre por compras à vista, mas, caso precise
parcelar, o faça em até cinco vezes e veriﬁque se o valor da prestação não compromete suas despesas ﬁxas.
Outra opção para não exceder o orçamento é notar o que a sua mãe realmente
precisa. Se não der para comprar aquele
presente, há outros itens que nunca saem da
lista de desejo delas: cosméticos, vestuário,
bijuterias, bolsas, sapatos, entre outros.

FERROVIÁRIA REALIZA
BAILE DAS MÃES
NO SÁBADO
A Ferroviária realiza neste sábado (9), véspera do Dia das Mães, o
tradicional Baile das Mães. O evento
terá início às 22 horas e os ingressos e
mesas estão à venda na Secretaria do
Clube.
A principal atração será a Banda
Clave de Sol, do Rio de Janeiro, que
vai se apresentar pela primeira vez
em Pindamonhangaba.
De acordo com a diretoria, será um
grande evento, com bastante música e danças especiais para as mães.
A Ferroviária informou que haverá
sorteio de brindes e a presença de free
dancers.
Associado em dia não paga. Não
associado R$ 15. As mesas com serviço de garçom estão sendo vendidas a
R$ 20.

