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Prefeitura inaugura melhorias
na “Prof. Orlando Pires” hoje
A escola municipal “Prof. Orlando Pires”, no Bonsucesso, recebeu obras de reforma e ampliação, para oferecer espaços mais adequados para o aprendizado e
bem-estar das crianças. A entrega oﬁcial das melhorias será nesta quarta-feira
(19), às 16 horas, com a presença de autoridades municipais e familiares do patrono da escola, além de apresentações culturais realizadas pelos alunos. Na parte de
ampliação, o local recebeu quatro salas de aula e três sanitários, sendo um masculino, um feminino e um para deﬁcientes. A parte de reforma englobou melhorias
na cozinha, no piso e a construção da nova fossa, além de pintura geral interna e
externa e sinalização podotátil para pessoas com deﬁciência visual.

O investimento da Prefeitura nas melhorias foi de R$ 439.972,00
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Pinda abre inscrições para
Concurso Miss Plus Size
Sheilla Cunha

As mulheres de Pindamonhangaba que vestem manequim acima de 44 podem
se inscrever para o primeiro
Concurso Miss Plus Size do
município, que será realizado
em outubro.
Além do concurso, o primeiro Miss Plus Size Pinda
terá preparação para o desﬁle, como workshops de beleza e palestras sobre saúde e
bem-estar, com diversos proﬁssionais, como professores
de educação física, psicólogos, maquiadores e cabeleireiros. Segundo a organização, as vagas são limitadas e
haverá processo seletivo após
as inscrições.
PÁGINA 3

IGREJA PETRA
REALIZA FESTA
DAS NAÇÕES
PÁGINA 3
Vencedoras do Concurso Miss Plus Size Vale do Paraíba, realizado no ﬁm de semana

Biquini Cavadão faz show na quinta
A banda carioca
Biquini Cavadão fará
um show da turnê
‘Me leve sem destino’,
nesta quinta-feira
(20), no Arena 101, em
Pindamonhangaba.
O grupo deve tocar
músicas recentes e
seus grandes sucessos,
como Vento Ventania,
Janaína, Tédio, Timidez,
Dani, Chove Chuva, Zé
Ninguém, Impossível,
dentre outras. O evento,
promovido pela 99 FM,
terá ainda mais quatro
atrações em mais de oito
horas de festa.
PÁGINA 2
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CIDADE GANHA
NOVO VIADUTO
DE ACESSO PELA
VIA DUTRA
PÁGINA 3

CASA DA AMIZADE
COMERCIALIZA
PRODUTOS
CONFECCIONADOS
NOS SEUS CURSOS
PÁGINA 2

NA FUGA, ASSASSINO
DA PORTUGUESA
ESFAQUEIA OUTRO
HOMEM

Na página de História segue o
relato sobre o brutal assassinato da
portuguesa, dona Isabel, morta a
facadas por um escravo, que recebeu ajuda da própria cuidadora da
idosa. Na fuga, o assassino, que já
havia matado outra pessoa, ainda
esfaqueou um funcionário de uma
venda, que o abordou para devolver certa quantia em dinheiro.
HISTÓRIA 6
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Biquini Cavadão faz show em Pinda
Divulgação

Tudo ruim

Inverno é pior época
do ano para saúde

N

ão adianta. Vai ser sempre assim: boca
rachando, cabelo ruim, pele seca, opaca,
sem brilho, dor de garganta, dificuldade
para respirar... e por aí vai. O inverno é definitivamente a pior época do ano para a saúde.
Além disso, conforme apontam referências, nesta época do ano ocorre a redução da sensação de
sede e, exatamente por isso, os cuidados com a hidratação devem ser redobrados para que não haja
o “esquecimento” da ingestão de pelo menos dois
litros de água por dia.
Embora as altas temperaturas sejam responsáveis por transpirações mais intensas e, consequentemente, pela perda rápida de água durante o dia
– por isso a sensação de sede mais frequente no
verão -, no inverno o corpo ainda necessita de uma
quantidade específica de água para manter suas
funções digestivas, renais, hepáticas e cerebrais.
E não vale trocar a água por bebidas como cappuccinos, chocolates e chás. Conforme ressaltam as
nutricionistas, os líquidos quentes ajudam a manter o corpo aquecido, mas não trazem os mesmos
benefícios de hidratação que somente a água ou os
sucos podem trazer. Vale enfatizar que nessa última
opção, além da hidratação, o organismo irá reter as
vitaminas contidas nas frutas utilizadas no suco.
E, ‘espertão’, não queira colocar refrigerante e,
pior ainda, cerveja no lugar da água.
A dica para não ter problemas de saúde relacionados à baixa ingestão de água no inverno é ter
uma quantidade de, no mínimo, 200 ml de água
sempre ao alcance, de modo que, ao ver o líquido,
a pessoa lembre-se de que deve hidratar-se ao longo do dia. No ambiente de trabalho, por exemplo,
é aconselhável manter uma garrafa ou squeeze na
mesa do escritório ou, se for um trabalho dinâmico,
no qual é necessário estar sempre se locomovendo,
deixar o acessório na bolsa ou em um local de fácil
acesso.
Poucos sabem, mas a sede já é um sinal de que
o organismo está começando a se desidratar. Ainda de acordo com os nutricionistas, uma dica para
evitar o esquecimento é ingerir um pouco de água
a cada hora, aproximadamente 180 ml, impedindo
assim que o organismo entre em um “pré-estado”
de desidratação.
Aproveite, agora que leu este editorial, e vá tomar água. Aliás, já beba bastante, pois não fará mal
algum.

V

Caja realiza formação Jesus Agora
Divulgação

A Caja – Comunidade Aliança Jesus Agora
– realizou neste fim de
semana a segunda fase
de 2015 do Encontro de
Formação Jesus Agora.
O evento foi desenvolvido no Centro Pastoral
Monsenhor João José
de Azevedo e reuniu dezenas de jovens em um
final de semana que,
segundo os organizadores, foi repleto de bençãos.

Projetos da Casa da Amizade
chegam ao consumidor
Os projetos desenvolvidos pela Casa da Amizade estão chegando ao consumidor
por meio de pontos de vendas fixos. Antes, as pessoas
que participavam das ações
da instituição já comercializavam os itens por meio do
chamado boca a boca ou venda de porta em porta.
Com uma iniciativa proporcionada pelo Atacadista
Spani este mês, nos dias 7 e 8
de agosto, a Casa da Amizade
teve oportunidade de expor
e vender os trabalhos produzidos no Programa Pami
– Programa de Assistência
Materno Infantil e Deca –
Delícias da Casa da Amizade,
no espaço cedido pelo supermercado.
Segundo a presidente da
Casa da Amizade, Elza Costa,
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o fato serviu não apenas para
a venda, mas também como
divulgação dos trabalhos.
“Agradecemos ao Spani, por
meio do seu gerente, Hélio

anguarda literária

N

Baptista, e a todos que contribuíram”.
Mais sobre os cursos:
Pami – oficinas de artesanato nas quartas-feiras, das

14 às 17 horas.
Deca – aulas de culinária
nas segundas-feiras, das 8 às
12, das 14 às 18 e das 18h30
às 22 horas.

* 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)

* José Valdez de Castro Moura

o mundo todo aumentou o número de
pessoas que viajam de avião, em especial, no fim do ano. No Brasil, milhares de pessoas lotam os aeroportos (no mais das vezes
sem estrutura adequada) e aviões. Evidentemente, com o aumento explosivo de viagens
aéreas, em termos proporcionais, cresce a
ocorrência de agravos à saúde ou problemas
médicos em passageiros e tripulantes, e, cada
vez mais, pessoas idosas e as portadoras de
males pré-existentes ganham os céus do nosso país. Aí,surgem questões diversas e muito
sérias como esta: como liberar para o trabalho, por exemplo, um comandante de aviação
que faz uso de medicamentos psicoativos, logo
ele que tem a enorme responsabilidade com a
segurança, com as vidas de centenas de passageiros? E, sempre os que vão viajar nos perguntam: tenho condições de viajar de avião?
As viagens a bordo das aeronaves comerciais, em termos gerais, não deveriam ser motivo de problema para a saúde ou desconforto
médico. Elas são pressurizadas, voam a apro-
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A banda Biquini Cavadão fará um show
em Pindamonhangaba
nesta quinta-feira (20),
a partir das 21 horas,
na Arena 101. O show
faz parte da turnê ‘Me
leve sem destino’ – que
também é um trecho de
um dos maiores sucessos da banda carioca, a
música Vento Ventania.
Na apresentação, outros
hits do Biquini Cavadão
como Janaína, Tédio, Timidez, Dani, Chove Chuva, Zé Ninguém, Impossível, e gravações novas.
Em rede social, o
grupo escreveu que está
ansioso para tocar em
Pindamonhangaba, devido à receptividade do
público.
De acordo com a direção do Arena 101, a noite
de quinta-feira terá mais
quatro atrações em oito
horas de festa. Mais informações pelo telefone
(12) 3424-7673.

MEDICINA ESPACIAL: ALGUMAS REFLEXÕES
ximadamente 10 mil metros do solo, e, evidentemente, vão exigir adaptações do organismo
principalmente ao ar rarefeito dentro da cabine
do avião. Normalmente, passageiros com condições médicas pré-existentes (por exemplo:
pressão alta) se estão em tratamento, em níveis normais de pressão, no momento do voo,
chegam bem ao seu esperado destino. Entretanto, existem os que se encontram com doenças crônicas ou em recuperação, com os quais
podem ocorrer problemas sérios. E, não nos
esqueçamos que as condições de equipamento
para atendimento de emergência das aeronaves são precários.
Reflitamos: um paciente com AVC (derrame) pode viajar? Depende do tipo e da gravidade. Mesmo os que foram acometidos de AVC
esquêmico, devem aguardar de 4 a 5 dias,
e, os que sofreram AVC hemorrágico, no mínimo, 7 dias, segundo preceitos da Medicina
Espacial, ramo da Ciência Médica que estuda
esses fatos. Os pacientes com angina estável,
os que tiveram enfarte não complicado, devem

aguardar entre duas a três semanas; os que
fizeram ponte de safena devem esperar no mínimo duas semanas; os asmáticos em crises e
graves, com hospitalizações recentes, não devem viajar. Pelo que foi explicado, cada caso
deve ser considerado, afinal, analisam-se doentes e não doenças. Um ponto importante:
quem toma seus medicamentos devem levá
-los na sua bagagem de mão e não interrompê
-los. Aqueles com necessidades especiais (de
alimentação, suporte de oxigênio ou cadeira
de rodas) devem comunicar às companhias
aéreas. Quantas vezes, pessoas que têm náuseas, dizem passar mal em viagens aéreas,
não tomam o mínimo cuidado e ainda ingerem bebidas, comem salgadinhos, ao invés de
se prevenir com um anti-emético? Nós, como
passageiros, temos que fazer a nossa parte.
Já presenciei, num voo, uma senhora reclamar
para a guia de turismo que ela deveria trazer
remédios para dor de cabeça, um “calmante”,
porque isto seria um cuidado com o cliente.
Incrível, mas aconteceu! A guia de turismo, ou,
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em última instância, a agência de turismo não
tem nenhuma responsabilidade e nem deve
assumir responsabilidade de remédios, administração de medicamentos a nenhum de seus
clientes. E, é bom que se diga que ocorrem
com outras companhias aéreas de fora do nosso país. No ano passado, um avião da KLM, em
voo para Amsterdam, com uma hora que tinha
partido do aeroporto de São Paulo, teve que
pousar no Rio para o atendimento emergencial de um passageiro (que, por sinal, faleceu
a bordo), acomodar todos os passageiros em
hotéis, para partir no dia seguinte. E, o que
aconteceu realmente? O passageiro que morreu tinha saído do hospital (aliás, fugido!!!) por
sua conta e causou aquele transtorno todo.
Pensemos bem: pessoas faltaram a compromissos, houve um grande prejuízo financeiro
para a companhia aérea. É de se lamentar a
morte de um ser humano, e, no caso, a grande
irresponsabilidade do cidadão. Portanto, fazer
a nossa parte (afinal, somos os gerenciadores
da nossa saúde) é essencial!
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Mulheres podem se inscrever para
Concurso Miss Plus Size Pinda
Aiandra Alves Mariano
***
Mulheres que vestem manequim acima de 44 podem se
inscrever para participar do primeiro Concurso Miss Plus Size
Pindamonhangaba.
As inscrições já estão abertas
e as vagas são limitadas. “Abrimos as inscrições na segundafeira (17), mas a procura foi tanta que decidimos aceitar apenas
70 inscrições e faremos uma
seletiva antes da final”, contou
Célia Lima, uma das organizadoras do concurso.
Para Allan Fernandes, que
também é organizador do evento, o segmento vem ganhando
destaque. “As mulheres acima
do peso estão sendo mais respeitadas e sendo reconhecidas
por sua beleza, mesmo que estejam fora dos padrões mais comuns”, afirmou ele.
Ele também destaca que a
ideia é fazer mais que um concurso de beleza. “Durante a preparação para o desfile, as finalistas irão participar de diversas
atividades, como workshops de
beleza e palestras sobre saúde
e bem-estar, com diversos profissionais, como professores
de educação física, psicólogos,
maquiadores, cabeleireiros e
etc. Isso porque, apesar de ser
voltado para mulheres acima do
peso, nossa iniciativa vai prezar
sempre pela busca da qualidade
de vida e da saúde”, garantiu.
Para se inscrever é preciso
ter mais que 18 anos e vestir
manequim do 44 ao 62. É necessário pagar uma taxa de R$
20. Haverá uma seletiva no dia
24 de setembro, para definir as
30 finalistas do concurso.
A grande final será no dia 16
de outubro, às 20 horas, no Teatro Galpão. As inscrições podem
ser feitas na loja Rogi Noivas,
que fica na rua Dr. Gregório
Costa, 44, no centro. Mais informações pelo whatsapp 996200877, com Allan.

Sheilla Cunha

São requisitos para concorrer a Miss Plus Size Pinda, ter mais que 18 anos e vestir manequim do 44 ao 62
Sheilla Cunha

Candidata de
Pinda fica entre
finalistas mas
não leva título
regional

Daniele Tavares de
Pindamonhangaba ficou
entre as 12 finalistas do
Miss Plus Size Vale do
Paraíba no final de semana

A candidata de Pindamonhangaba Daniele Tavares
ficou entre as 12 finalistas do
Concurso Miss Plus Size Vale
do Paraíba, mas não levou o
título.
O concurso aconteceu em
Aparecida, no último sábado
(15). A grande campeã foi
Juliana Santos, da cidade
de Lorena. Além de Daniele,
Sandra Aguiar, de Pinda,
disputou a final. As outras
duas candidatas da cidade
não participaram do evento.
A final, que ocorreu no Clube Umuarama, teve 21 finalistas, de diversas cidades do Vale
do Paraíba.

Pinda ganha novo viaduto
no acesso pela via Dutra
A CCR NovaDutra realiza
obras de implantação de um novo
viaduto no trevo de Pindamonhangaba – localizado no km 99
da via Dutra. A nova estrutura
contará com faixa de segurança,

barreira de concreto e área de
passeio para pedestres.
Os trabalhos iniciais, que
consistem na execução da fundação do viaduto, serão realizados
em canteiro lateral e não exigirão
Divulgação

Viaduto deve estar pronto em novembro de 2016

alteração no tráfego da rodovia. Cada pista do novo viaduto
terá 3,50 metros de largura e
os acessos atuais também serão
adequados para atender à nova
estrutura.
Cerca de 60 profissionais compõem a equipe responsável pela
execução das obras, que contam
com investimentos de R$ 6,9
milhões e têm previsão de término
em novembro de 2016.
As obras de implantação do
novo viaduto de Pindamonhangaba fazem parte do Programa de
Reforma e Alargamento de Pontes
e Viadutos, realizado pela CCR
NovaDutra desde 1996, em vários
pontos da rodovia.
Para saber das condições de
tráfego, os motoristas podem
ligar para o Disque CCR NovaDutra, que atende 24 horas por dia
pelo telefone 0800-0173536. Os
motoristas também podem obter
informações das condições de
tráfego na via Dutra sintonizando
a CCRFM 107,5 NovaDutra.

Igreja Petra
promove Festa
das Nações
Aiandra Alves Mariano
***
A Igreja Evangélica
Petra vai promover, no
próximo final de semana, a sua primeira Festa
das Nações.
O evento, que tem o
objetivo de angariar
recursos para ações
sociais da igreja, acontece de sexta (21) a
domingo (23).
O evento vai envolver toda a congregação, como os grupos
de jovens, crianças,
adultos, ministério de
louvor etc.
Cada setor vai
montar uma barraca
de comida típica de um
país, com decoração
temática. “Como
conseguimos tudo por
meio de doações, os
preços serão muito
acessíveis. O prato
mais caro vai custar
R$ 5”, contou a pastora
Renata Galvão.

Quem for ao evento
vai poder saborear churrasco (Argentina), pizza
(Itália), hot dog (Estados
Unidos), chilli (México),
etc, além de diversos doces brasileiros.
Também haverá atrações, como teatro, na
sexta-feira, e um desfile
de modas no sábado.
A igreja realiza diversas atividades sociais,
como o Bom Samaritano, que oferece comida,
banho e roupa limpa
para moradores de rua.
Em outubro, a Petra também vai realizar uma conferência
para mulheres. Serão
três dias de palestras
e workshops para mulheres cristãs, gratuitamente.
A Festa das Nações
acontece a partir das
19h30, na avenida Albuquerque Lins, 148,
no centro. A entrada é
franca.
Divulgação

O prato mais caro da festa custará R$ 5
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Cal homenageia casais Toninho da Farmácia pede escola
Vereador Janio Lerario
pindamonhangabenses para atender Residencial Vila São
enaltece a construção do
CAPS em Pindamonhangaba na Semana da Família Paulo e Parque das Palmeiras
atendimento aos pacientes da cidade

O 1º secretário da Câmara de Pindamonhangaba,
vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) afirmou hoje
que “está muito satisfeito
com o crescimento de nossa
cidade, especialmente nas
diversas áreas sociais, como
educação e saúde”.
Janio Lerario explica
que “além de muitas outras
obras que o Executivo está
realizando, uma que vale ser
destacada é a construção do
CAPS - Centro de Atenção
Psicossocial. Segundo o
vereador, infelizmente a
demanda da população com
problemas nesta área vem
crescendo
muito e, atualmente, há uma
grande dificuldade
do Poder
Público

para o atendimento. “Por
esta razão, essa obra ganha
uma importância enorme, já
que foi feita com todas as
adaptações necessárias para
um bom atendimento dos
pacientes e familiares e com
segurança para funcionários
que lá atuam”, enfatizou o
vereador Janio Lerario.
Finalizando, o parlamentar do PSDB disse que
uma obra como essa é muito
positiva. “Vale sempre a
pena investir em obras que
servem para resgatar a cidadania e dignidade de nossa
população”, concluiu Janio
Lerario.
Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Vereador
Janio
Lerario

Fale com o Vereador Janio Lerario

Santos Cursino da Silva
(Paróquia Nossa Senhora
Assunção), João Carlos
Bustamante - Caio e Sílvia Pereira Bustamante
(Paróquia São Vicente
de Paulo), Francisco Serafim da Silva e Rosely
dos Santos Sampaio Silva
(Paróquia São Cristóvão),
Aldinei Menezes Pinto e
Amariles Pinho de Menezes (Igreja Assembleia de
Deus Ministério de Belém), Lourival de Oliveira
e Roseli de Assis Garcez
Oliveira (Paróquia Nossa
Senhora do Rosário de
Fátima), José Cláudio
Ribeiro e Claudinéia Barbosa Ribeiro (Paróquia
São Miguel Arcanjo),
Waldevir Leopoldo de
Araújo e Celina Rosália
de Paula Araújo (Paróquia
São Benedito), José Roberto Alves e Vanda Cristina de Almeida Alves
(Paróquia Nossa Senhora
Rainha dos Apóstolos),
Leyr Kazuo Morishita e
Arlete de Cássia Santos
Morishita (Paróquia Nossa Senhora das Graças),
Luiz Flávio do Amaral e
Alzira Maria Simões do
Amaral (Paróquia Santana) e Antônio Serrano
e Clarice Villa Serrano
(Movimento das Equipes
de Nossa Senhora).
Contamos com sua
honrosa presença!

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) recebeu na última
Sessão Ordinária da Câmara de
Vereadores, resposta de um ofício
da Secretária de Educação e Cultura, onde a Professora Rosângela
Gonçalves e Silva, Secretária da
pasta em exercício, informa sobre
estudos para a construção de uma
escola para atender a demanda
de crianças do Residencial Vila
São Paulo, Parque das Palmeiras
e bairros circunvizinhos.
O parlamentar fez esta solicitação atendendo o pedido dos
moradores dessa comunidade
que reclamam que muitos alunos
estão sendo obrigados a se deslocarem uma grande distância,
para frequentar uma sala de aula.
“Agora, com satisfação que recebo uma resposta da Secretaria
da Educação informando que
a construção de uma escola na
região, já está em fase de estudos e elaboração de licitação”,
comemora o vereador.
Creche no
Parque das Palmeiras
O vereador Toninho da Far-

Vereador Toninho da Farmácia,
n o d e s ta q u e , m o s t r a
fa c - s í m i l e d o m e m o r a n d o e
do ofício enviado pelo

Fale com o Vereador Cal

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

mácia recebeu resposta de um
ofício da Secretária de Educação
e Cultura, onde a Professora
Rosângela Gonçalves e Silva,
Secretária da pasta em exercício,
informa sobre a construção de
uma creche no bairro Parque
das Palmeiras com o objetivo de
atender a demanda de crianças
deste bairro e do Residencial Vila
São Paulo.
Esta é uma solicitação antiga do vereador Toninho da
Farmácia, que sempre atento as
reivindicações da comunidade
oficiou a prefeitura através do
Requerimento nº 1.059, informando a necessidade desta obra,
pois hoje, com a inclusão cada
vez maior das mulheres no mercado de trabalho, a construção
de uma creche na região era de
fundamental importância para
as mães.
Agora é só aguardar a liberação para licitação pelo FNDE
- Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação,
autarquia vinculada ao MEC
- Ministério da Educação.

C o m u n i ca ç ã o /C VP

segurança para os funcionários e bom

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB)
convida toda a população
pindamonhangabense, em
especial a Comunidade
Católica e Cristã, para
participarem da Sessão
Solene em comemoração
a “Semana Nacional da
Família”, com o tema: “O
Amor é a nossa missão:
A Família plenamente
v i v a ’’ . A S e s s ã o s e r á
realizada por intermédio
do Decreto Legislativo
nº 09/2010 e do requerimento nº 1.170/2015, de
autoria do vereador José
Carlos Gomes - Cal, dia
19 de agosto, quarta-feira, às 19h00, no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo
José Rodrigues Alckmin”, sito na rua Alcides
Ramos Nogueira, 860,
Loteamento Real Ville,
Mombaça.
Os oradores oficiais da
sessão serão César Eduardo Flores e Magali Costa
Flores, casal participante
da Comunidade Catedral
São Dimas, de São José
dos Campos.
Na oportunidade, serão
concedidas honrarias aos
seguintes casais homenageados: David José Pereira e Doralice Mariana de
Souza Pereira (Paróquia
Nossa Senhora do Bom
Sucesso), Marcelo Anselmo da Silva e Simone dos

de

espaço irá oferecer

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

Gabinete

do

Fotos: Assessoria

N ovo

Prefeito,

informando sobre a construção
da creche e da escola

Professor Eric comemora o início Felipe César – FC
Prefeitura retoma reforma do
das obras de revitalização da quadra visita FIESP e conhece
telhado da Escola Sesi, após
requerimento do Vereador Magrão poliesportiva do Jardim Marieta Azeredo o projeto do SESI
O vereador Professor Prefeito, ao Departamento de Pindamonhangaba
Parlamentar usou a tribuna durante
Eric (PR) comemora o de Obras e Serviços e ao
sessão ordinária e alertou

Secretaria de

Obras sobre o risco de desabamento
Fotos: Assessoria
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Vereador Magrão usou a tribuna e alertou a Secretaria
de Obras sobre o risco de desabamento do telhado e o
perigo que os alunos estão correndo na escola

O vereador Magrão (PPS)
protocolou e aprovou durante
a 26ª sessão ordinária, realizada no dia 03 de agosto, o
requerimento nº 1.224/2015,
reivindicando a reforma completa e urgente do telhado do
pátio da Escola SESI, localizada no Distrito de Moreira
César. Segundo informações
colhidas pelo vereador, desde
abril de 2015, o pátio está
interditado e os alunos estão
se alimentando no chão.
Magrão utilizou a tribuna
na sessão ordinária e alertou
a Prefeitura e a Secretaria
de Obras sobre o risco de
desabamento do telhado e o
perigo que os alunos estão
correndo. Na oportunidade,
ele pediu a atenção do Poder
Público e requereu urgência
na reforma, antes que um acidente ocorresse naquele local,
salientando a sua preocupação

com a segurança dos alunos.
Esta semana, o vereador
Magrão visitou a escola SESI
em Moreira César e observou
que a reforma do telhado já foi
reiniciada. “Um novo madeiramento já está sendo instalado e, no final de agosto, o
pátio poderá ser utilizado pela
escola, com maior segurança
aos alunos e funcionários”,
enfatizou o vereador Magrão.
“Agradeço ao subprefeito
Manoel, que logo que tomou
conhecimento do meu pronunciamento, entrou em contato
informando que iria retomar
a obra imediatamente”, disse
Magrão.
Além dessa reforma, Magrão está sugerindo que a
Administração faça uma verificação geral em todas as salas
de aula da escola para analisar
as condições do telhado no
prédio.

início das obras de revitalização da quadra poliesportiva do Jardim Marieta
Azeredo, no Distrito de
Moreira César. O vereador
fez vários pedidos para
que fossem feitos reparos
na iluminação da quadra,
pois no período noturno
ficava difícil a prática de
esportes; foi solicitado a
pintura e a reforma em
geral, pois a quadra estava
com muitos buracos e o
piso rachado.
A obra teve início no dia
03 de junho, com previsão
de entrega de dois meses
e vai custar R$ 57.207,22.
“Sabemos que a cada
real investido em esporte,
economizamos muito em
saúde, segurança e bem
estar social. Agradeço ao

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Departamento de Esportes
e Lazer por mais esta melhoria para nosso bairro”,
afirmou o vereador.
O vereador Professor
Eric também solicitou
através do requerimento
497/2013, a cobertura desta quadra e vai continuar
lutando para que essa benfeitoria possa acontecer o
mais breve possível. “Essa
reforma trará mais conforto e segurança às crianças
e, principalmente, à juventude que agora terá um lugar adequado para praticar
esportes. Agora, os jovens
serão estimulados à prática
esportiva, podendo assim
ter uma qualidade de vida
melhor e mais saudável”,
finalizou o vereador Professor Eric.
Fotos: Assessoria

de
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Vereador Professor
Eric (o primeiro
da esquerda
p a r a a d i r e i ta ) e
funcionários da
prefeitura que
e x e c u ta m o b r a s n a
quadra poliesportiva
do

J a r d i m M a r i e ta

Fale com o vereador Professor Eric

“Ele foi recebido pelo Presidente da
FIESP; Nova unidade do SESI é funcional
e ampla e a cidade vai ganhar muito com
esse novo espaço educacional e de lazer”

O Presidente da Câmara de Pindamonhangaba, vereador Felipe
César – FC (PMDB)
e o prefeito da cidade
estiveram em São Paulo
recentemente, em visita
oficial à Federação das
Indústrias do Estado
de São Paulo (FIESP)
e foram recebidos pelo
Presidente da entidade,
empresário Paulo Skaf.
Na oportunidade, entre os diversos assuntos
abordados, o destaque
foi a apresentação do
projeto para a construção da nova unidade do
SESI (Serviço Social da
Indústria) em Pindamonhangaba. Essa unidade
do SESI será construída
na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso
em uma área ampla e
de fácil acesso a toda a
comunidade.
Segundo o vereador
Felipe César – FC, “o
projeto foi desenvolvido
para atender a nossa po-

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

Assistente

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

Assessoria

da

pulação de forma geral.
Pelo que pude presenciar,
o projeto feito pelos
profissionais da FIESP
ficou muito bonito e funcional e vai permitir uma
ampliação dos serviços
educacionais, sociais,
culturais e de lazer à
população de todos os
bairros de Pindamonhangaba”.
O vereador destacou
ainda que a previsão de
construção deste novo espaço é de um ano. “Estou
muito otimista com essa
construção, pois quem
vai ganhar é a cidade e a
população que, com certeza, terá um novo local
para praticar esportes,
para realizar atividades
culturais e educacionais
e, principalmente, uma
área para convívio social
o que é muito positivo
para Pindamonhangaba”,
concluiu o presidente
da Câmara de Pindamonhangaba, vereador
Felipe César – FC.

de
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 050/2015 de “aquisição de materiais para
desenvolvimento pedagógico e composição dos kits escolares para atendimento dos
professores e alunos da rede municipal de ensino”, foram elaboradas as Atas para Registro de
Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 10/06/2015:
ATA nº 052/2015
ITEM

04

UN

05

JG

ATA nº 053/2015
ITEM

07

PC

06

ATA nº 055/2015
ITEM

1.043.001.015244 caderno de desenho flexível,
espiral, com 96 folhas – formato: 200 x 275 mm

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

PANAMERICA
NA

2,80

30.000

8,39

30.000

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

14,70

500

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

1,73

5.000

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

1.043.001.015248 caneta hidrográfica, ponta grossa,
ACRILEX
com 12 cores sortidas
Empresa:
FABRÍCIO DE RAMOS & CIA. LTDA. EPP
MARCA
DESCRIÇÃO
1.010.001.016860 grampeador de mesa para
MAXPRINT
grampear no mínimo 19 folhas de papel 75 g/m²
Empresa:
L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA

UNID.
DE MEDIDA
UNID.

COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.
DESCRIÇÃO

UNID.
DE MEDIDA

ATA nº 054/2015
ITEM

Empresa:

UNID.
DE MEDIDA

MARCA
DESCRIÇÃO
LUX PAPER
1.043.001.015226 caderno brochura pedagógico
quadriculado com 48 fls ¼ flexível, formato 140 x
202 mm.
Empresa:
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

UNID.
DE MEDIDA

DESCRIÇÃO

01

PC

1.010.001.016851 refil de cola quente composta por
resina de eva e resina taquificante, com diâmetro de
11,2 mm

MAKE

18,85

500

02

PC

1.010.001.016852 refil de cola quente composta por
resina de eva e resina taquificante, com diâmetro de
7,5 mm

MAKE

18,85

800

03

UN

1.010.001.015225 caderno brochura costurado 1/4
com 96 folhas - formato: 140 x 200 mm

CREDEAL

2,42

50.000

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2015

ATA nº 059/2015

01
02

UNID.
DE MEDIDA
PC
PC

Empresa:

HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

14,05

500

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
DESCRIÇÃO

SANMEN
EstadoDINde 16SãoA Paulo

1.014.001.005932 DISJUNTOR
BIPOLAR, CURVA "C"

1.014.002.006287 DISJUNTOR 25A BIPOLAR
DIN CURVA C

SANMEM

14,05

500

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
03Nossa Senhora
PC do Bom
SANMEM
14,05
1.014.001.006120
DISJUNTOR
Av.
Sucesso, 1400
– Alto do BIPOLAR
Cardoso– 32A
Pindamonhangaba/SP
– Cep.:
12420-010
DIN,
CURVA
"C"
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

450

04

M

1.014.001.005608 FIO ELETRICO TORCIDO
2X4,0MM

FORTECON

2,16

15.000

06

M

1.014.001.014492
CABO
QUADRUPLEX,
TERMOFIXO (XLPE) DE 3X1X25+25

ONIX

7,98

8.000

12

VR

1.014.001.005708 ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO ROSCAVEL DE 1"

DURAPLAST

4,40

500

13

VR

1.014.001.005926 ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4"

DURAPLAST

2,90

500

14

VR

1.014.001.005941 ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO ROSCÁVEL DE 2"

DURAPLAST

10,70

200

19

M

1.014.001.005633 MANGUEIRA CORRUGADA
DE 1"

DINOPLAST

0,96

3.000

25

VR

1.014.001.005682
CANALETA
TERMO
SISTEMA X, C/ DIVIS. BRANCA, MED.
(20X10) MM X 2,10 M

PIAL

3,30

1.000

29

PC

1.014.001.005652
BENGALA
DE
ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1" X
5,00M

DUTRAPLAST

7,93

200

30

PC

INTELI
17,33
1.014.002.006168 HASTE ATERRAMENTO
COBRE, 5/8X2,4 M COM CONECTOR
Empresa: J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HID. LTDA

200

ATA nº 060/2015
ITEM

UNID.
DE MEDIDA

07

UN

08

UN

28

PC

34

PC

ATA nº 061/2015
ITEM

UNID.
DE MEDIDA

15

PC

16

PC

17

PC

18

PC

21

PC

22

PC

23

PC

24

PC

A Prefeitura comunica que no PP nº.
167/15, que cuida de “Contratação de
empresa especializada em cobertura
securitária para seguro de veículos
pertencentes à frota da Secretaria de
Saúde (Vigilância Sanitária), por um
período de 12 (doze) meses”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA e ADJUDICA o
procedimento licitatório supra em favor
da empresa (item/lote): Mapfre Seguros
Gerais S/A (01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07).
Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2015.

A Prefeitura comunica que no PP nº.
170/15, que cuida de “Aquisição de
móveis hospitalares, aplicação adequação
das Unidades de Saúde”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
supra em favor das empresas (itens/lotes):
Cirúrgica Izamed Ltda. EPP (02, 04 e 05);
Luiz C. de Melo Souza Lorena ME (03);
Noemia Silva dos Santos de Assis ME (01).
Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº. 171/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº.
171/15, que cuida de “Aquisição de material
elétrico para atender a fachada do Museu
Histórico e Pedagógico D. Pedro I e Dona
Leopoldina e prédios da Secretaria de
Educação e Cultura”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra.
Pregoeira no procedimento licitatório supra
em favor das empresas (itens/lotes): HSX
Comércio e Serviço EIRELI EPP (01, 05,
06 e 07); Santos Gouvea Comercial Ltda.
EPP (02, 03 e 04).
Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº. 172/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 172/15,
que cuida de “Aquisição de etiquetas, fitas
adesiva e bobina térmica para relógio de
ponto biométrico”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra.
Pregoeira no procedimento licitatório
supra em favor das empresas (itens/lotes):
Noemia Silva dos Santos de Assis ME
(01 e 03); Orla Distribuidora de Produtos
EIRELI (02).
Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2015.

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

PLASTIBIG

0,16

1.000

PLASTIBIG

0,30

1.000

PREGÃO Nº 202/2015

PLASTIBIG

0,40

1.000

PLASTIBIG

1,18

500

LORENZETTI

42,76

500

LORENZETTI

10,45

500

JOMARCA

10,88

800

JOMARCA
Estado de São Paulo

0,03

10.000

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

OSRAM

4,95

15.000

PHILIPS PLD
TWIST
20W127B

8,22

1.500

2,35

800

1,30

1.000

1.014.001.006039
PLUG
FÊMEA
VOLTIM
RESIDENCIAL PADRÃO BRASILEIRO 2P +
T, DE 10ª
1.014.001.005893 PORTA LÂMPADA EM LUMENORTE
PORCELANA ROSCA E-27 COM BORNES
EMBUTIDOS, PARA PLAFONIER, COM
SOQUETE EM LATÃO, ENCAIXEDE
FIXAÇÃO ANTI
Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA. EPP
DESCRIÇÃO
1.014.001.005649 LUVA DE ELETRODUTO DE
PVC ROSCAVEL DE 1/2"
1.014.001.005776 LUVA DE ELETRODUTO DE
PVC ROSCAVEL DE 3/4"
1.014.001.005648 LUVA DE ELETRODUTO DE
PVC PC 1.000,0000 ROSCAVEL DE 1"
1.014.001.005927 LUVA DE ELETRODUTO DE
PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 2"
1.014.001.005730 CHUVEIRO MAXI DUCHA
DE 5500W X 220V
1.014.001.005584
RESISTÊNCIA
PARA
CHUVEIRO MAXI DUCHA DE 5500W X 220V
1.014.001.005833 VERGALHAO; DE FERRO
GALVANIZADO; DO TIPO COM ROSCA;
COM DIMENSOES 3/8 POL X 3 M
1.014.001.005742
PARAFUSO
CABEÇA
PANELA AUTO-ATARRAXANTE 2,9MM X
13MM, FENDA SIMPLES, EM AÇO
CARBONO, PONTA CÔNICA, ACABAM.
ZINCADO EL

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

UN

1.014.001.016844 RELE FOTOELÉTRICO NF –
1000W – 220V

10

UN

1.014.001.016845 BASE
RELE FOTOELÉTRICO

20

M

1.014.002.014359 ELETRODUTO FLEXÍVEL

31

PC

32

PC

1.014.001.005690
LUMINARIA
PARA
LAMPADAS FLUORESCENTES 2 X 40
WATTS
1.014.001.005892 PORTA LÂMPADA EM
BAQUELITE COM RABICHO, E VEDAÇÃO
PARA USO AO TEMPO, SOQUETE EM
LATÃO, 100W-250V-ROSCA E-27
Empresa: THIPLAN COMERCIAL LTDA

EXTERNA

PARA

STIELETRONI
CA

15,85

300

STIELETRONI
CA

9,29

300

TECHDUTO

8,08

RCG

10,29

500

A Prefeitura torna público que se acha
aberto no Depto. de Licitações e Compras,
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n°
1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº.
204/15, referente à “Aquisição de placas
de sinalização viária”, com encerramento
dia 03/09/15 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, 18 de agosto de 2015.

MECTRONIC

2,19

5.000

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº
205/2015

MARCA
DESCRIÇÃO

05

M

1.014.001.014491 CABO QUADRUPLEX

26

PC

27

PC

33

PC

1.014.001.005945 CAIXA TIPO ¨X ¨ COM
TOMADA E ESPELHO 2 PINOS + TERRA
PARA COMPUTADOR
1.014.001.005684 CAIXA TIPO "X" COM
TOMADA E ESPELHO PARA TELEFONE
1.014.001.005658 CAIXA DE LUZ TIPO II
COM VIDRO PADRAO HOMOLOGADO
PELA E.B.E

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. 202/15, referente à
“Aquisição de mesas e cadeiras plásticas,
cesto de lixo”, com encerramento dia
02/09/15 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, 18 de agosto de 2015.
(REGISTRO DE PREÇOS) Nº 204/2015

500

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

CMR

5,77

10.000

RADIAL

4,70

800

RADIAL

5,30

500

B.N.

107,00

200

5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº. 038/2015
Contrato nº: 165/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Entek Equipamentos Taubaté Ltda.
Objeto: Aquisição de tela de projeção para o Departamento de Assistência Social (administrativo,
CRAS e conselhos municipais CREAS).
Valor: R$ 3.126,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 28/07/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Rita de Cássia Moreira da Silva Cortez.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº. 089/2015
Contrato nº: 176/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Cholmed Comercial Hospitalar Ltda.
Objeto: Aquisição de curativos.
Valor: R$ 178.062,90.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 05/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Adriano Molles Nosé.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 177/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Comercial 3 Albe Ltda.
Objeto: Aquisição de curativos.
Valor: R$ 113.389,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 05/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: João Alberto Araújo da Silva.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº. 109/2015
Contrato nº: 137/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: HSX Comércio e Serviços EIRELI.
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos (geladeiras e micro-ondas) para atender as necessidades
dos setores do Departamento de Assistência Social.
Valor: R$ 5.783,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 01/07/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Thyago Telles Pereira.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 138/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena - ME.
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos (fogões) para atender as necessidades dos setores do
Departamento de Assistência Social.
Valor: R$ 1.822,80.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 01/07/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz Carlos de Melo Souza.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº. 114/2015
Contrato nº: 168/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Conexão Elevadores Ltda. ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção para o
elevador instalado no Palacete da Palmeira – Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina (contrato por 12 meses).
Valor: R$ 8.280,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 28/07/15.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Cintia Aparecida de Oliveira.
Gestão do contrato: Secretária de Educação e Cultura.
Contrato nº: 169/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Elevadores Orion Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção para o
elevador instalado no Palacete 10 de Julho – Centro De Memória Barão Homem de Mello (contrato
por 12 meses).
Valor: R$ 4.596,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 28/07/15.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Edson Borges da Costa.
Gestão do contrato: Secretária de Educação e Cultura.
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº. 134/2015
Contrato nº: 166/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: E. C. dos Santos Comercial Eireli.
Objeto: Aquisição de equipamento odontológico completo para as unidades de saúde.
Valor: R$ 36.600,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 28/07/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Érica Cristine dos Santos.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº. 147/2015
Contrato nº: 167/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Mapfre Seguros Gerais S/A.
Objeto: Contratação de empresa especializada em seguro veicular para a frota do Departamento
de Assistência Social.
Valor: R$ 1.639,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 28/07/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Paulo Roberto Martins.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº. 151/2015
Contrato nº: 175/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena - ME.
Objeto: Aquisição de bicicleta ergométrica para fisioterapia Moreira César.
Valor: R$ 9.702,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 04/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz Carlos de Melo Souza.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

1.014.001.016842 LÂMPADA FLUORESCENTE
40W
1.014.001.016843 LÂMPADA FLUORESCENTE
COMPACTA 20W

09

UNID.
DE MEDIDA

PREGÃO Nº. 167/2015

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

Empresa: 7R COMERCIAL LTDA. ME
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
ITEM
UNID.
MARCA
VALOR
CONSUMO
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
UNITÁRIO
ESTIMADO
DE MEDIDA
DESCRIÇÃO
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br (R$)
ANUAL

ATA nº 063/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº.
110/15, que cuida de “Aquisição de
aparelhos de telefone para vários
Departamentos e Setores da Prefeitura de
Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior,
ante manifestação do Departamento de
Informática e parecer da Secretaria de
Assuntos Jurídicos anexo aos autos,
dá provimento à intenção de recurso
manifestado em ATA pela empresa HSX
COMÉRCO E SERVIÇOS EIRELI EPP,
desclassificando a proposta da empresa
LEANDRO
MOUTINHO
CAÇAPAVA
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA EPP para o item
01, e assim, HOMOLOGA e ADJUDICA
o procedimento licitatório supra em favor
da empresa (item/lote): HSX Comércio e
Serviço EIRELI EPP (01).
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2015.

PREGÃO Nº 200/2015
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. 200/15, referente à
“Contratação de empresa especializada
em serviços de manutenção preventiva
e corretiva pelo período de 12 meses,
com fornecimento de peças quando
necessário, para os refrigeradores
e freezers instalados nas unidades
escolares e projetos da Secretaria de
Educação e Cultura do Município de
Pindamonhangaba, conforme Termo
de Referência”, com encerramento dia
01/09/15 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, 18 de agosto de 2015.

MARCA
DESCRIÇÃO

ATA nº 062/2015

ITEM

PREGÃO Nº. 110/2015

PREGÃO Nº. 170/2015

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 054/2015 de “aquisição de materiais elétricos para
atendimento de manutenção de praças, quadras, prédios públicos, ampliações em diversas
obras e instalações festivas, conforme solicitado pelo departamento de obras e viação”,
foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas
em 02/07/2015:
ITEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 064/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 64/15,
que cuida de “Contratação de empresa
especializada na realização de exames de
eletroencefalograma sem sono induzido
e com sono induzido; com fornecimento
de mão de obra, dentro do município de
Pindamonhangaba-SP ou numa distância
máxima de aproximadamente 70 (setenta)
quilômetros; pelo período de 12 (doze)
meses”, a Autoridade Superior, com base
na análise técnica da Secretaria de Saúde
e Assistência Social, HOMOLOGA e
ADJUDICA o procedimento licitatório supra
em favor da empresa (item/lote): Pronto
CLin S/S Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2015.

19 DE agosto de 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 PPRP nº.
205/15, referente à “Aquisição de Tubos
de Concreto para construção de galerias
de água pluviais nos bairros, Crispim, Vila
Mariana, Abilio Flores, Vila Verde, Goiabal,
Shangrilá, Trabiju, água Preta e outros
locais na cidade”, com encerramento dia
03/09/15 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, 18 de agosto de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO

PREGÃO Nº 157/2011

Contrato nº 270/2011 Aditamento nº 001/2015.
Contratada: Comprehense do Brasil Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos permanentes do laboratório municipal.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 12 (doze) meses, prorrogando-se, assim, o
contrato até 14/08/2016.
Data de assinatura: 06/07/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Reims Eric de Andrade.
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 176/2011
Contrato nº 296/2011 Aditamento nº 002/2015.
Contratada: Alvim e Castro Serviços Médicos Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilizar profissional especializado
em oftalmologia para realização de consultas pelo período de 04 (quatro) meses.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 04 (quatro) meses, prorrogando-se, assim,
o contrato até 10/12/2015.
Data de assinatura: 29/07/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: André Luis Alvim Malta.
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 032/2013
Contrato nº 102/2013 Aditamento nº 002/2015.
Contratada: Paranaverde Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de poda e supressão de
árvores para o município de Pindamonhangaba, incluindo o distrito de Moreira César pelo
período de seis meses.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 03 (três) meses, prorrogando-se, assim, o
contrato até 18/10/2015.
Data de assinatura: 16/07/15.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Cleverson José Ramos.
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 161/2014
Contrato nº 044/2015 Aditamento nº 001/2015.
Contratada: Integrade Soluções Informática, Controle Patrimonial e Avaliações Ltda. ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de inventário físico do
ativo imobilizado para atender à obrigatoriedade das normas brasileiras de contabilidade
aplicada ao setor público (NBCASP) NBC T 16.9, PORTARIA STN 406/11.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 03 (três) meses, prorrogando-se, assim, o
contrato até 22/09/2015.
Data de assinatura: 22/06/15.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa.
Assina pela contratada: Gustavo Lagranha do Amaral.
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2015.

COMUNICADO
Yoshiaki Odan e Outro, sito na Estrada Pinheiro km 2, bairro Atanázio em
Pindamonhangaba Sp, CNPJ - 08.451.922/0001-27, declara que Reginaldo da Silva
Firmino com CTPS nº 28.590 - 00253 - SP, Rg nº 40.856.787-9, está ausente do
emprego desde o dia 10/07/2015, configurando assim Abandono de Emprego, de
acordo com as Leis Trabalhistas Vigentes.

COMUNICADO
Empresa: VALPAR COMERCIO DE FERRAGENS PINDAMONHANGABA
LTDA – ME – CNPJ: 00.684.491/0001-37 - INSC. ESTADUAL:
528.050.140.115, End: Praça Doutor Emilio Ribas, 64 – São Benedito,
Pindamonhangaba/SP, comunica o extravio dos seguintes documentos:
Atestado de Intervenção nº 5396 de cessação de uso do equipamento
emissor de cupom fiscal ECF-IF, Marca Bematech, Modelo MR 20 FI II
ECF-IF, nº de Fabricação 4708000570234; Leituras X e Reduções Z deste
equipamento, inclusive as últimas emitidas.

QUARTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

19 DE AGOSTO DE 2015

HISTÓRIA
Tribuna do Norte

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

O crime da rua dos Latoeiros

(IV)

Um CASO DE VIOLÊNCIA e roubo praticado por NEGROS CATIVOS contra sua
senhora na Pindamonhangaba da SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX

C

oncluída a inquirição às
testemunhas também se
ﬁcou sabendo que o escravo José,
que há uma semana andava fugido, costumava se encontrar todas as noites com a escrava Maximiana, com a qual mantinha
relacionamento amoroso e era
ela quem facilitava sua entrada
à casa de sua senhora. Na cozinha da casa havia uns paus, previamente ajeitados onde o negro
se acoitava. E isso ele já vinha
fazendo antes de sua fuga, para
isso bastava pular a grade que
separava o quintais das casas de
José Fortunato e de dona Isabel.
Quanto à violência e o assassinato, houve testemunha que
ressaltou que não tinham necessidade de ter agido daquela forma, poderiam ter roubado sem
praticar a maldade, pois a vítima era velha e fraca. Também
foi citado que aquele não teria
sido o primeiro crime de José
em tais circunstâncias, ele teria
praticado outro semelhante no
lugar de onde viera.
Sobre a fuga ﬁcou esclarecido
que haviam tomado o caminho
para Minas Gerais e aportado
na venda de um cidadão chamado Faustino, onde José teria
comprado umas “pachorras”,
que acreditamos a graﬁa correta seja “pichorras” (espécies de
vasos de barro com bico), açúcar
e outras coisas, pagando com
uma moeda de 500 réis por dez
tostões. Ao perceber o engano,
o dono da venda mandara seu
caixeiro atrás, na intenção de
desfazê-lo. Esse caixeiro foi o
homem que José esfaqueou no
caminho.
Durante a inquirição o curador Dr. Antonio Faustino César,
designado para assistir os réus,
nada pode encontrar a favor dos
mesmos. Sua manifestação se
resumiu em questionar as testemunhas quanto à convivên-

cia da vítima,
dona Isabel,
com seu ﬁlho
José Fortunato. Sendo apurado que dona
Isabel, ao chegar de Portugal, primeiramente tinha
ido morar com
o José Fortunato, depois,
por uns tempos, foi morar
com outro seu
ﬁlho, o Fortunato José. No
entanto,
ela
sempre
fora
mantida em
suas despesas
pelo José Fortunato,
com
quem
havia
voltado a morar quando ocorreu
o crime. Residia em uma casa
que dava para os fundos da casa
dele e se comunicavam pela ligação entre os quintais. Ela não
precisava nem cozinhar. Na
hora de comer bastava se dirigir
até a casa do ﬁlho.
Também ﬁcou-se sabendo
que dona Isabel andava se despedindo dos amigos, pois pretendia ir passar uma temporada
com o ﬁlho Fortunato José que
se mudara para São Paulo.
Concluídos os autos, devido
às circunstâncias agravantes do
artigo 16, parágrafos 7 e 17 do
Código Criminal, mais as dos
parágrafos 4º, 5º, 6º, 8º; 9º e
15º, foi julgada procedente a
queixa e os réus foram pronunciados como indiciados e incursos no artigo 192 do Código
Penal, com referência ao artigo
1º da lei de 10 de junho de 1835,
devendo-se isso ao fato da assassinada ser ascendente do senhor dos réus e estar morando
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NOTA DO
REDATOR

(Este relato tem como fonte uma transcrição
paleográﬁca que se encontra no Arquivo
Histórico Municipal “Dr. Waldomiro de
Abreu”, trabalho creditado a Aline
Pinto Alves, Sílvia Maria Pereira
Novais e Jurandyr Ferraz de
Campos. Informações
complementares: arquivo
de edições do jornal
Tribuna do Norte e
“Pindamonhangaba
Através de Dois e
Meio Séculos”– de
Athayde Marcondes Tipograﬁa
Paulista/SP, 1922)

em sua companhia quando se
perpetrou o delito.
Pelos fundamentos e provas,
os escravos José e Maximiana
foram recolhidos à cadeia, os
autos remetidos ao juiz Municipal Dr. José Vicente Marcondes
de Moura Romeiro e seus nomes
lançados ao rol dos culpados.
No libelo (exposição articulada daquilo que se pretende provar contra um réu), que
José Fortunato da Silveira Bulcão apresentou e foi aceito pelo
juiz municipal, com cópias distribuídas às testemunhas e ao
curador dos réus, constou que o
autor perpetrador do assassinato
seguido de roubo fora o escavo
José, concorrendo para isso a escrava Maximiana. Constou ainda
que os crimes dos réus se achavam revestidos das circunstâncias agravante de acordo com o
Código Penal, portanto deveriam
sofrer o máximo das penas.
A formação do conselho para
julgamento se daria no dia 28 de

ITERÁRIAS

chuansong.me

embranças

Contraste

Quando partimos no vigor dos anos
da vida pela estrada ﬂorescente,
as esperanças vão conosco à frente
e vão ﬁcando atrás os desenganos.
Rindo e cantando, céleres, ufanos,
vamos marchando descuidosamente...
Eis que chega a velhice de repente,
desfazendo ilusões, matando enganos.
Então nós enxergamos claramente
como a existência é rápida e falaz,
e vemos que sucede exatamente
O contrário dos tempos de rapaz:
- Os desenganos vão conosco à frente
e as esperanças vão ﬁcando atrás...
Padre Antonio Thomaz, Folha do Norte, 29 de janeiro de 1928

fevereiro daquele ano de 1855
em sala do prédio da Câmara
Municipal, quando, inicialmente, haveria o sorteio daqueles
que iriam compor o corpo de
jurados, pessoas previamente
intimadas pelo doutor juiz municipal Dr. José Vicente Marcondes de Moura Romeiro.
O julgamento dos escravos
José e Maximiana realizou-se no
dia 28 de fevereiro de 1855, em
sala da Câmara Municipal. Para
compor o conselho do júri foram sorteados 12 cidadãos: Federico José Torres, João Batista
do Nascimento Pereira, Antonio
Galvão da Costa França, Francisco José Clementino, José Antônio Vieira de Brito, Bento Moreira César de Almeida, Cândido
Marcondes do Amaral, Inácio
Corrêa Salgado, Manoel Marcondes da Cunha, Antônio Monteiro Salgado Silva, José Bicudo
Moreira e Adriano Gomes Vieira
de Almeida.
O primeiro a ser interrogado foi o réu José. Repetindo as
mesmas respostas às perguntas
que já haviam sido feitas em interrogatórios anteriores, José
continuou negando sua autoria
no assassinato seguido de roubo
e atribuía os delitos à escrava
Maximiana.
A ré Maximiana foi interrogada separadamente a pedido
do acusador, que alegou que ela
poderia se amedrontar diante
de José, prejudicando seu interrogatório. Maximiana também

A rua dos Latoeiros é a atual
Amador
Bueno.
Seguindo pela Marechal
Deodoro,
logo depois do Museu Dom Pedro I e
Dona Leopoldina,
é a primeira à direita em direção
ao Bosque e rio
Paraíba.
Latoeiros eram
os funileiros, os
fabricantes de objetos de latão, as
pessoas que trabalhavam com o latão naquela época
em que a matéria
plástica era ainda
desconhecida.

não mudou aquilo que já havia
declarado anteriormente, por
sua vez, também se isentava de
culpa, atribuindo a autoria dos
delitos ao escravo José.
Após os interrogatórios aos
réus, o presidente do conselho mandou que se ﬁzesse a do
processo e, em seguida, foi perguntado ao curador Dr. Antônio
Faustino César se ele consentia
que o julgamento de ambos os
réus fosse realizado por um só
conselho, tendo o mesmo respondido aﬁrmativamente.
Estando com a palavra, o
acusador este referiu-se ao crime como “bem deﬁnido e com
negras cores”, pedindo o cumprimento do artigo 192 do Código Penal, grau máximo, em conformidade do artigo 1º da lei de
10 de junho de 1835, para o réu
como autor e como cúmplice as
penas de grau máximo à ré.
Em defesa de José e Maximiana, o Dr. Antônio Faustino
César chamou a atenção para
o “estado desgraçado em que
eram tido os escravos, que nada
representavam”. Porém a acusação prosseguiu no seu pedido
de punição aos criminosos.
Depois de reduzir a matéria
da defesa e da acusação e de
fazer algumas observações ao
conselho do júri, o presidente
do conselho propôs duas ordens
de quesitos, uma relacionada ao
réu e outra à ré.
(Continua na edição da
próxima quarta-feira)

ANÚNCIO DO PASSADO
TRIBUNA DO NORTE, 1959

