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Ampliada, ESF Araretama/Nova
Esperança beneficia moradores
Divulgação

Os moradores do loteamento Nova Esperança, no
Araretama, receberam as benfeitorias da reforma na unidade ESF ‘Dr. Ajuricaba Teixeira
Brazão’, na quarta-feira (7).
O local recebeu novo revestimento nas paredes e colocação de azulejos, ampliação
de ambiente externo para a
farmácia, sanitário adaptado
para deﬁcientes e construção
de mais um sanitário para o
público, além de pintura interna e externa, e da parte hidráulica e elétrica.
Segundo a equipe que trabalha na unidade, em média,
são atendidas 7.500 pessoas
por mês.

PÁGINA 3

BIBLIOTECAS
COMEMORAM
SEMANA DA
CRIANÇA

Prefeito, familiares do Dr. Brazão e autoridades na reinauguração da unidade

Isenção do IPTU deve ser
solicitada até ﬁm do mês
Os interessados em obter
isenção do IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano – devem

fazer solicitação até dia 29 deste
mês, no setor de Protocolo da
Prefeitura ou da Subprefeitura.

PÁGINA 6

Crianças têm festa no
‘João do Pulo’ e Bosque

PÁGINA 5

Divulgação

Reformas de túmulos
são permitidas até dia 23
As pessoas que pretendem
construir e reformar túmulos
no Cemitério Municipal devem
fazer as obras até dia 23 de outubro. Após a data, a Prefeitura vai

realizar a limpeza no local, que
deve receber mais de 15 mil pessoas no feriado de 2 de novembro
– Dia de Finados.

PÁGINA 2

Funvic recebe prêmio
ibero-americano de
qualidade educativa
A Funvic – Fundação
Universitária Vida Cristã – de Pindamonhangaba
recebeu o certiﬁcação internacional de qualidade
educativa do Conselho Ibero-americano de Educação.

O prêmio foi entregue
ao presidente da instituição, professor Luís
Otávio Palhari, durante
a 16ª edição da Cúpula Ibero-americana, em
Cusco, no Peru. PÁGINA 9
Divulgação

Os locais contarão com várias opções de diversão às crianças

A Prefeitura preparou uma grande festa para comemorar o Dia das Crianças. No
sábado (10), no Centro Esportivo ‘João do
Pulo’, haverá brinquedos inﬂáveis, gincanas, atividades esportivas, jogos de mesa,

lazer nas piscinas, e outras atividades. No
domingo (11), o evento será realizado no
Bosque da Princesa. Com exceção da piscina, o local terá as mesmas atrações do
‘João do Pulo.
PÁGINA 7

CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA ABRE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
O Centro de Inclusão Produtiva - Telecentro está com vagas abertas para cursos
de estamparia de camiseta, secretária do

Professor Palhari ressaltou princípios da Funvic

PEÇAS DO
FESTE 2015
SÃO DEFINIDAS
PÁGINA 8

lar e elétrica predial. As inscrições devem
ser feitas até esta sexta-feira (9), na sede
do Fundo Social de Solidariedade.
PÁGINA 7

COPA GUGA DE
FUTSAL COMEÇA
NESTA SEXTA
ESPORTES 12

SEXTA-FEIRA
19º
PREDOMÍNIO DE SOL NA
MAIOR PARTE DO PERÍODO

35º
UV 12
Fonte: CPTEC/INPE
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DITORIAL
Relação com vizinhos

Empresas podem se
beneﬁciar com acordo
entre Brasil e Colômbia

A

s empresas de Pindamonhangaba que
possuem ligação com a indústria automobilística, seja com produção de
peça ou prestação de serviços, podem se beneﬁciar de um acordo comercial que está prestes
a ser concretizado entre os governos do Brasil e
da Colômbia.
De acordo com o presidente da Anfavea - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores, Luiz Moan, o encontro entre a
presidente Dilma Roussef e o presidente colombiano Juan Manuel Santos, no dia 8 e 9 de
outubro, pode gerar um avanço signiﬁcativo na
exportação brasileira de automóveis.
“As montadoras e toda a rede por traz delas
esperam que o encontro sele um acordo comercial eliminando taxas de importação cobradas
pelo vizinho sul-americano sobre veículos produzidos no Brasil para aumentar drasticamente as exportações. Estamos apoiando o governo
na confecção, no aprofundamento, do acordo
com a Colômbia. A convicção da Anfavea é de
que, nessa semana, seja possível anunciar mais
um acordo costurado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Segundo o mandatário da Anfavea, a expectativa ocorre devido ao fato da Colômbia ser o
terceiro maior mercado automotivo da América do Sul e de a economia colombiana ser a
segunda maior do continente. “A participação
dos carros brasileiros está muito baixa (no
mercado colombiano), tendo em vista que hoje
há cobrança do imposto de importação”, diz.
Ele espera que um acordo entre Brasil e Colômbia tenha potencial para repetir os resultados do acerto bilateral com o México. A renovação do acordo automotivo com os mexicanos
elevou as exportações brasileiras de automóveis àquele país em cerca de 50% em 2015.
Para a Anfavea, os acordos costurados pelo
Ministério são o que têm ajudado a indústria
neste ano de profunda crise econômica. O resultado é o crescimento de 12,5% na quantidade de veículos exportados entre janeiro e setembro.
A associação acredita que a costura do acordo possa estimular os setores diretamente ligados à produção de automóveis. Como a região
do Vale do Paraíba possui quatro montadoras:
Ford, Volkswagen, General Motors e Chery, a
população de Pindamonhangaba, que trabalha
nestas companhias ou em empresas de outros
municípios e também aqui da cidade, que produzem, comercializam peças, ou prestam serviços, pode ser beneﬁciada.
Esta seria uma das formas da indústria manter boa parte dos empregos e retomar o crescimento.
Vamos esperar que venham boas notícias de
Bogotá.

Tribuna do Norte

9 DE OUTUBRO DE 2015

Cemitério Municipal tem horários
especiais para feriado de Finados
A Prefeitura de Pindamonhangaba está preparando o cemitério municipal para o dia de Finados,
2 de novembro. Equipes
do DSM – Departamento
de Serviços Municipais, já
estão no local realizando
manutenção, como conserto de calçadas, limpeza
de vegetação, além de pintura geral e caiação.
Até o dia 23 de outubro, das 7 às 17 horas, será
permitido aos munícipes
realizarem as construções
e reformas de túmulos.
Os dias 28, 29 e 30 de

CONFIRA O
FUNCIONAMENTO DE
SERVIÇOS NO
FERIADO DE
SEGUNDA-FEIRA (12)
Divulgação

outubro serão destacados
para a limpeza geral no
cemitério.
Durante o feriado, ha-

verá horário especial de
funcionamento. Mais de
15 mil pessoas estão sendo
esperadas no local.

Comércio – Funcionará
normalmente, das 9 às
18 horas.
Coleta de lixo – Não
haverá expediente. Os
bairros que são atendidos
às segundas-feiras terão
coleta reposta no dia
seguinte.
Correios – Não haverá
expediente.
Bancos – Não haverá
expediente.
Órgãos públicos –
excetos serviços emergenciais, o atendimento
voltará ao normal na
terça-feira (3).

Comunidade da Vila Prado encerra
festa de Nossa Senhora Aparecida
A comunidade religiosa
Nossa Senhora Aparecida
(bairro Vila Prado) está se
preparando para na segunda-feira (12), comemorar o
Dia da Padroeira do Brasil
e da comunidade, com o encerramento da novena preparatória.
A novena prossegue nesta sexta-feira (9), sábado
(10), com terço às 18h30; e
missa às 19h30. No domingo (11), terço às 18, e missa
às 19 horas. Em seguida haverá quermesse, cuja renda

Som da Terra
João Paulo Ouverney

ANDRÉ GUEDES Agenda:
10/10 (sábado 18h30) – CCI
Pinda. 14/10 (quarta 20h) – Bar
do Santista Pinda. 16/10 (sexta
21h30) – Ferroviária Pinda. 23/10
(sexta 20h) – Bar do Mineiro Pinda. 24/10 (sábado 22h) – Bar do
Renato Tremembé. 25/10 (domingo 20h) – Bar do Baiano Pinda.
31/10 (sábado 20h) – Bar do Santista Pinda.
ARENA 101 Pinda:
9/10
(sexta) – Pedro Henrique & Matheus, e Mc Dede. 10/10 (sábado)
– Arena Fest Folia. Péricles. Sambô. KLB. Talis e Welinton. Everton
André.
BAR DO GAÚCHO Pinda:
10/10 (sábado 12h) – Churrasco
de chão. Cantor César Barbosa.
BAR DO SANTISTA Pinda: 14/10 (quarta 20h) – André
Guedes. 31/10 ( sábado) – André
Guedes. Som ao vivo quarta e
domingo, com ótimos artistas da
cidade. Porções, bebidas, a simpatia do casal Zé Luiz e Lurdes.
CASARÃO ROSEIRA – Banda ao vivo toda quinta-feira. Estrada Roseira-Aparecida.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – 10/10
(sábado 18h30) – André Guedes.
Para pessoas a partir de 50 anos.
Sócios não pagam e não-sócios
R$ 10 por baile. Tel (012) 36452361.
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 10/10 (sábado): Maria

Divulgação

será revertida para projetos
da igreja.
No dia da festa, às 6 horas, acontecerá a alvorada
festiva, seguida da santa
missa das crianças. Às 12
horas, oração do Santo Angelus. Às 15 horas, Terço da
Misericórdia e, às 17 horas,
a tradicional procissão em
louvor a Nossa Senhora
Aparecida, que culminará na Santa Missa festiva
de encerramento da festa, seguida da coroação
da Santa.

Cecília & Rodolfo. Elas free até
1h30 com 1 kg alimento. 17/10
(sábado) – Oktoberfest. Jorge
Bem Jor. Via Dutra, divisa Guará/
Lorena.
CÉSAR BARBOSA Agenda:
10/10 (sábado) – Ferroviária Pinda. 10/12 (sábado): 12h – Bar do
Gaúcho Pinda e 22h – Festa Ribeirão Lagoinha.
CLUBE DA VILA São Benedito tem baile no Recinto São
Vito (Moreira César) em outubro:
18/10 (domingo) – Band Gold. Tel
(12) 3642-2087.
CLUBE
DO
VAQUEIRO
de Roseira: 10/10 (sábado) –
Halloween. Banda Los Vaca. Dj
Toni Balada. Elas free até meia
noite.
CLUBE DO LAZER Taubaté:
Quarta-Feira (20h): 14/10 – Três
Corações. 21 – Bruno & Hyago.
Domingo (20h): 11/10 – Baila Comigo. 18 – American Sound Machine.
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix: 10/10 (sábado) – Não haverá baile, será um
bingo beneﬁcente.
ESTÂNCIA SERTANEJA Caçapava: 9/10 (sexta) – Anna &
Saulo, e Talis e Welinton. 10/10
(sábado) – Noite do Branco. Mr
Catra e Banda Pralana.
ESPAÇO
TABAÚ
Pinda:
18/10 (domingo 13 às 22h) – Marvados Fest. Mc Galo + Mcs Pitoco,
Bolado, Chefe, Poma e Gordão. 1º

Padre Rafael dos
Santos e seminarista
Wesley durante
carreata de abertura da
festa no sábado (3)

“...COM SATISFAÇÃO, arreio o burrão,
cortando estradão saio a galopar, e vou
escutando o gado berrando, Sabiá cantando no jequitibá...” – Tonico & Tinoco

lote: R$ 15 e R$ 5. 2º lote: R$ 20
e R$ 10. 3º lote: R$ 25 e R$ 15.
Tel (12) 98832-6128, (12) 988433639 e (11) 9153-7462.
FERROVIÁRIA Pinda: Som
ao vivo no deck da piscina Sextafeira: 9/10 - César Barbosa. 12/10
- Matheus Linder. 16/10 - André
Guedes. 23/10 - Bruno e Hyago.
30/10 Banda Gold.
FERROVIÁRIA Pinda: 14/11
(sábado) – Festa Retrô na Ferrô.
Bandas Volupia e The Cafonas, e
Djs Adriano K e Serginho.
FESTA DA PADROEIRA
Aparecida: 9/10 - Andressa Barros
e banda. 10/10 (sábado) – Banda
Rodeio. 11/10 (domingo) – Banda
Dallas. 12/10 (segunda-feira) –
Banda Brete.
MANGUERÃO Pinda: Bailão
sertanejo/forró toda sexta-feira:
9/10 (sexta) – Bruno & Hyago.
O ingresso custa R$ 10 preço único. Free dancers. Telefone (012)
99708-2011.
MIX POTATO Pinda: 9/10
(sexta 20h) – Grupo Nota Samba.
Rua dos Andradas, em frente ao
Banco Itaú.
MUNDI Taubaté: 9/10 (sexta) – Mc Rodolﬁnho e convidados.
Dj Marcelo Boto e outros. 10/10
(sábado) – Rafael Augusto.
MUTLEY Taubaté: 9/10 (sexta) – Me Provoca. Rodrigo Vecchi.
10/10 (sábado) – Tequila Fever.
Banda Pop Mind.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:

9/10 (sexta) – Pearl Jam e Alice In
Chains. Banda Tony Kider. 10/10
(sábado) – System of a Down.
Banda Systemática.
ÓPERA MIX Pinda: 9/10
(sexta) – Tequila Nelas. Tequila na
faixa para mulheres até 0h. Diego
Rocha e vários Top Djs.
PÉ NA COVA Pinda: 7/11
(sábado) – Pé no Hawaii. Chope e
frutas à vontade. 2º lote R$ 200.
No clube da Sabesp.
PINDABAR: Quarta - 21/10
– Banda Rodeio. Cerveja Itaipava
lata R$ 2,50 a noite toda. Elas
vip até 23h. Quinta – Videokê.
Elas vip até 23h. Sexta – Grupo
de Pagode ao vivo. Eles R$ 10.
3 latas de Itaipava por R$ 10.
Elas vip até 1h. Segunda Sertaneja. 12/10 (feriado) – Banda
Rodeio. Elas vip até 22h.
RECANTO CAIPIRA Pinda,
10/10 (sábado) – Zé Pretinho.
15/10 (quinta) – Nova Dimensão.
Tel. (12) 99775-0389.
RESTAURANTE COLMEIA
Pinda: 24/10 (sábado) – 1º Lual
do Robô. Banda Verde Novo, e
Renan Mareso. Ingressos: Gramado, Neto Jeans, Disk Lara,
Colmeia e Biffurk1s Bar. Almoço com música ao vivo todo
domingo. Telefone (12) 36522120.
SALESIANOS Pinda: 17/10
(sábado 21h) – Jantar dançante.
Banda Gostoso Veneno. R$ 50 por
pessoa.

DESTAQUE DA SEMANA
FERROVIÁRIA DE PINDA comemora o Dia das

Divulgação

Crianças segunda-feira, 12 de outubro, com diversas atrações para os associados. A partir das 8 horas terá: Kids e
Jazz, Treinamento Funcional, Futebol Feminino, Jiu-Jitsu,
Power Jump, Capoeira e Hidroginástica. Brinquedos inﬂáveis, brincadeiras e recreação com as estagiárias da Academia. Terá também o “Zumba na Piscina”, com coreograﬁas
especiais. Para crianças de 4 a 10 anos, a empresa Life Core
ministrará primeiros ensinamentos de noções básicas de skate. Haverá Feira de Adoção de Animais. No Deck da Piscina,
para os associados, o melhor da MPB e “som de barzinho”
com o músico Matheus Linder, a partir das 11 horas.

Fundação Dr. João Romeiro

EXPEDIENTE
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cidade
Prefeitura entrega reforma da
ESF Araretama/Nova Esperança
A Prefeitura de Pindamonhangaba entregou, na quarta-feira (7), a reforma da ESF
Araretama / Nova Esperança
“Dr. Ajuricaba Teixeira Brazão”.
No local, foram realizadas obras
para readequação dos espaços
internos, possibilitando mais
organização e conforto para o
atendimento aos munícipes.
O investimento da Prefeitu-

ra na obra foi de R$ 96.648,69,
para adaptação de ambientes,
novo revestimento, colocação
de azulejos, ampliação de ambiente externo que atenderá a
farmácia, sanitário adaptado
para deficientes e construção de
mais um sanitário para o público, além de pintura geral interna
e externa, remodelação da parte
hidráulica e elétrica.

Dr. AjuricAbA TEixEirA brAzão
Nasceu aos 5 de junho de 1928,
em São José do Rio Pardo-SP,
filho de Manoel Teixeira Brazão
e de Júlia Neves de Lima. Era casado com Otília de Jesus Brazão,
com quem teve quatro filhos: José,
Angela, Maria, Aguinaldo e Claudio, mais conhecido como Macaé.
Dr. Brazão graduou-se em
medicina, em 1959, pela Faculdade de Medicina da Universidade
Federal Fluminense, em Niterói
-RJ. Iniciou sua carreira em São
Gonçalo-RJ e, em seguida, prestou
concurso do Exército, e assim foi
designado a trabalhar em Santa Maria-RS. Logo em seguida,
foi para Porto Alegre-RS, onde
chegou ao cargo de comandante.
Posteriormente, foi servir no Sanatório Militar de Tuberculose em
Itatiaia e depois serviu no Forte
de Macaé.
Em 1973, Dr. Brazão foi transferido para Pindamonhangaba,
onde fixou residência pois, segundo o próprio, “a população de
Pinda é generosa e acolhedora”. E
aqui desenvolveu grande parte de
seu trabalho.
Quando chegou em Pinda, em
1973, havia apenas oito médicos na
cidade, para cuidar de 50 mil munícipes. E assim, serviu no Batalhão Borba Gato, foi diretor clínico
e diretor de maternidade da Santa
Casa de Misericórdia, médico da
Prefeitura e também um dos sóciofundadores da Unimed Pindamonhangaba. Além disso, trabalhou
durante muitos anos como médico
do trabalho na Companhia Cícero
Prado (Fábrica de Papel e Celulose), Alumínio Indústria S/A e na
antiga Coca-Cola.

Pode-se concluir que o Dr.
Brazão foi um dos percursores
do trabalho como médico de
família e comunidade, pois realizava atendimento de porta em
porta, fazendo acolhimento com
atendimento humanizado, não
somente no Araretama, como
também em Coruputuba e na
zona rural.
Dr. Brazão sempre teve imenso
carinho e consideração com seus
pacientes e considerava como
“netos por adoção” os filhos das
pessoas que nasceram em suas
mãos.
Trabalhou com muita seriedade e sempre dizia que a medicina é
um trabalho de dedicação e amor
ao próximo, e que a garantia de
êxito profissional nessa área só
é conquistada ao cuidar tanto
da enfermidade quanto do ser
humano por meio de tratamento
humano, carinhoso e com muito
respeito aos pacientes.
Além de médico, Dr. Brazão
também era poeta e trovador da
UBT – Seção de Pindamonhangaba. Dedicou-se, sobretudo, a
sonetos clássicos tendo obtido
Menção Honrosa com o conto
“Conto da Vida’, em concurso
nacional promovido pela Sociedade Brasileira de Escritores
Médicos.
Em 8 de julho de 2008, a cidade perdeu o médico que ajudou a
toda a população pindense mas
que, com certeza, continuará sendo lembrado na unidade de saúde
e vivo no coração de todos de sua
família e também dos que tiveram
o prazer de terem sido pacientes,
amigos e colegas de trabalho.

Trânsito na Semana da Cidadania
Divulgação

A equipe do Departamento de Trânsito da Prefeitura
está realizando, em parceria com a Polícia Militar,
uma campanha na Semana da Cidadania, da OAB de
Pindamonhangaba. Os agentes de trânsito do município
estão realizando um projeto piloto, trabalhando com
bicicletas na abordagem de ciclistas, entregando panfletos
com orientações sobre o uso das ciclovias e normas de
segurança no uso da bicicleta.

Participaram da cerimônia, o
prefeito de Pindamonhangaba,
vereadores e outras autoridades
municipais, além dos familiares
do homenageado, Dr. Brazão,
que trabalhou por muitos anos
na unidade. Além de médico, o
homenageado era membro da
União Brasileira de Trovadores
– Seção de Pindamonhangaba
e da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras, dessa forma, o evento teve início
com uma declamação do soneto
“Saudade”, de sua autoria, feita
pela vice-presidente da APL, Juracy Faria.
Homenagem
O filho do homenageado,
Claudio Teixeira Brazão “Macaé”, falou em nome da família
e de sua mãe, dona Otília, também presente ao evento. “Primeiramente, gostaria de agradecer a todas as autoridades
que possibilitaram que o nome
do meu pai fosse homenagea-

do nesse prédio. Acredito que
existem pessoas que vêm nessa vida, passam e marcam, não
só na família, mas, no caso do
meu pai, como médico também.
Somente em Coruputuba, ele
realizou mais de 2 mil partos,
fazendo a diferença na vida de
muitas pessoas. Tenho certeza
de que esse local vai propiciar
mais qualidade de vida para os
pacientes, pelo exemplo de meu
pai”, destacou.
O prefeito cumprimentou a
esposa do homenageado e as
autoridades presentes, e se lembrou com saudades do Dr. Brazão. “Ele não era só um médico,
era amigo, companheiro, um
homem sério, sempre tinha um
conselho para a gente. Tenho
certeza que de onde estiver está
feliz com a reforma da unidade
que leva seu nome”, disse. “Pindamonhangaba está crescendo,
temos diversas obras para inaugurar, algumas delas na área

da saúde, para beneficiar muitas pessoas, como essa reforma
também vai beneficiar os moradores dessa região. Estamos
trabalhando. Queremos uma
cidade arrumada, organizada e
feliz”, concluiu.
Várias pessoas
beneficiadas
A ESF fica na avenida Benedito Pires César, residencial
Nova Esperança. Os profissionais desta unidade realizam trabalhos com os grupos de gestantes, puericultura, hipertensos
e diabéticos. São feitas visitas
domiciliares pelos agentes comunitários e atividades educativas em escolas. Em média, são
atendidas 7.500 pessoas e oito
microrregiões.
A denominação de “Dr. Ajuricaba Teixeira Brazão” foi realizada de acordo com o projeto
de lei número 201 de 1993, de
autoria do ex-vereador Heliton
Goulart Gonçalves.
Divulgação

Prefeito destacou melhorias na unidade e relembrou dos feitos do dr. Brazão

ESCOlA DO MAnTiquEirA COMEMOrA
“AnivErSáriO DO ZiPPy”
A Escola Municipal Joaquim
Pereira está desenvolvendo o
programa do Zippy e, no último
dia 2, foi feita a comemoração do
“Aniversário do Zippy”, símbolo
do programa, com colaboração
das famílias e arrecadação de
brinquedos para doação, em virtude do mês da Criança.
O Amigos do Zippy é um programa de Educação Emocional
para crianças de seis a sete anos

de idade, com qualquer aptidão.
Ele ensina os pequenos a lidarem
com as dificuldades do dia a dia,
a identificarem seus sentimentos
e conversarem sobre eles, e a
explorarem maneiras de lidar com
esses sentimentos. Incentiva-os
também a interagir com outras
pessoas de maneira saudável e a
buscar e oferecer apoio quando
necessário, a pensar por si mesmos, estimulando um comporta-

mento solidário e expandindo sua
capacidade emocional e social.
O Amigos do Zippy é desenvolvido em escolas, com crianças
do 1° ou do 2° ano do Ensino
Fundamental, pela Asec – Associação pela Saúde Emocional das
Crianças.
Diversos brinquedos foram
arrecadados, e farão a alegria
de muitas crianças, de entidades
assistenciais do município.
Divulgação

Alunos da ‘Joaquim Pereira’ participaram das atividades do ‘Zippy’
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Roderley Miotto participa
Professor Osvaldo reúne autoridades, Vereador Ricardo
Piorino solicita
de reunião sobre problema
sindicalistas e trabalhadores para
discutir riscos do ambiente do trabalho providências no trânsito na área de oncologia
“P OPULAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA APONTOU QUE PINDAMONHANGABA
TEM, ATUALMENTE, CERCA DE 700 TRABALHADORES

O vereador Ricardo
Piorino (PDT) protocolou, durante esta semana,
requerimentos endereçados ao Secretário de
Obras – Departamento
de Trânsito, solicitando
correções e alterações no
tráfego de diversas ruas e
avenidas da cidade.
Segundo o vereador,
motoristas e, até mesmo,
pedestres, têm reclamado das dificuldades
encontradas em diversos
pontos do município.
Num dos requerimentos
apresentados, o vereador
aponta os problemas enfrentados pela comunidade do Alto do Tabaú, no
cruzamento da Avenida
Gal. Júlio Salgado com
a R u a C ô n e g o To b i a s ,

onde há necessidade da
implantação de um semáforo e, ainda, que parte
da avenida retorne na
condição de mão dupla
(Mercearia do Emerson)
até a esquina com a Rua
Eloy Chaves.
Outro requerimento
solicita estudos e providências urgentes na
rotatória “João do Pulo”,
onde há uma enorme confusão para os veículos
que buscam acesso; local
onde vem ocorrendo diversos acidentes graves.
Nos requerimentos
apresentados, o vereador alertou, ainda, para
a falta de sinalização
adequada em diversas
ruas e avenidas da cidade
(placas, pinturas, etc.).
C O M UNI CAÇÃO /CVP

sobrecarregam nosso sistema
de saúde e o sistema previdenciário.”
Os representantes do Sindicato dos Metalúrgicos apresentaram dados recentes que apontam
que Pindamonhangaba tem cerca
de 700 metalúrgicos afastados,
em função de algum acidente ou
doença do trabalho. “O número
pessoas lesionadas representa
7% de toda a categoria. Esse é um
número muito alto. O pior é que
não vemos esforço das empresas
em mudar essa realidade. Muitas
vezes, elas nem respeitam as
Leis que protegem quem sofre
um acidente no ambiente de
trabalho”, destaca o presidente
interino do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba,
Romeu Martins.
A palavra foi aberta à população e vários trabalhadores e
alunos de cursos de segurança do
trabalho também expuseram suas
dificuldades. A maioria delas relacionada ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que não
enviou nenhum representante à
Audiência Pública e também não
justificou. Apesar da ausência, as
reclamações foram registradas e
serão encaminhadas à Prefeitura,
para que seja possível cobrar
respostas do INSS. “Foi um
momento importante. Reunimos
os maiores interessados em
resolver essa questão. Por isso,
vamos elaborar um relatório
detalhado da audiência e enviar
às autoridades, como forma de
dar ciência do que está ocorrendo
em nossa cidade e envolvendo a
todos na solução do problema”,
completou o vereador Professor
Osvaldo.

DE

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
reuniu na quarta-feira, dia 23, no
Plenário “Francisco Romano de
Oliveira”, autoridades municipais, sindicalistas, trabalhadores
e a população de Pindamonhangaba para a Audiência Pública
que debateu e analisou o quadro atual do “Meio Ambiente
do Trabalho nas Indústrias de
Pindamonhangaba”. O evento
foi realizado a pedido dos trabalhadores do setor metalúrgico
por meio do requerimento nº
1.241/2015, de autoria do vereador Professor Osvaldo. O ato
teve um dos maiores públicos de
2015, com cerca de 200 pessoas,
a exemplo do que já ocorrera em
outras audiências, como as que
trataram de “Segurança Pública”
e “Transportes”.
Além do vereador Professor
Osvaldo, participaram do evento
o vereador Magrão (PPS); Secretários e Diretores do Executivo
Municipal; além de representantes da OAB; do Colégio
Comercial Dr. João Romeiro; da
CUT-SINDMEPT; do Ministério
da Trabalho; trabalhadores e
estudantes do município.
Ao abrir o encontro, o vereador Professor Osvaldo foi
categórico ao descrever os prejuízos acarretados aos acidentados
e suas famílias, bem como ao
setor público, por esse tipo de
problema. “Temos empresas com
maquinário da época da Segunda
Guerra Mundial que estão sequelando nossos munícipes. A
saúde em Pindamonhangaba é
extremamente deficitária e esses
trabalhadores acidentados que a
indústria deveria ter protegido,

PEDE

D I VI SÃO

AFASTADOS POR DOENÇAS DO TRABALHO

DIVISÃO

P INDAMONHANGABA
ALTERAÇÕES E CORREÇÕES ”
DE

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) participou nesta segunda-feira, dia 05 de outubro, de
uma reunião na Câmara Municipal de Pindamonhangaba para
tratar dos problemas que vem
acontecendo no Vale do Paraíba
na área de oncologia, principalmente para saber informações
com relação ao atendimento aos
pacientes de Pindamonhangaba.
Na ocasião, além do vereador Roderley Miotto, estiveram
presentes alguns vereadores,
a Diretora do Departamento
Legislativo da Câmara, Dra.
Elisângela Azevedo, a Diretora
Regional de Saúde, Maristela Siqueira Macedo de Paula Santos e
a assessoria do Deputado Estadual Padre Afonso. Após diversas
reuniões da Comissão de Saúde,
a Diretora foi convidada para
esta reunião com os vereadores
e esclarecer os problemas que
estão ocorrendo.
Atuante no que se diz respeito
à saúde dos moradores de Pinda,
o vereador Roderley Miotto tem
participado de diversas reuniões
sobre o problema oncológico que
afeta o Vale do Paraíba. O parlamentar também participou no dia
15 de maio, de uma Audiência
Pública na Câmara Municipal de
Taubaté, que tratou do assunto.
Na oportunidade, estiveram
presentes vereadores de várias
cidades da RM Vale e o vereador
Roderley Miotto representou a
cidade de Pindamonhangaba.
O parlamentar salienta estar
trabalhando há meses com demais vereadores de Pindamonhangaba e de cidades vizinhas
e buscando meios junto aos
Deputados e ao Governador visando encontrrar a melhor forma

O

PROBLEMA É A FALTA DE ANTICONCEPCIONAIS

NOS

P OSTOS

DE

S AÚDE

às pacientes que o anticoncepcional deve ser ingerido
na sempre na mesma data, em
todo o mês, com tolerância de,
no máximo, dois dias de atraso
para que tenha a eﬁciência
desejada”, aponta o vereador.
Já o medicamento “Ciclo
21” é uma pílula anticoncepcional que evita a gravidez
indesejada. Além disso, é
indicado pelos ginecologistas
como um dos melhores métodos anticoncepcionais, podendo ser, também, indicada para
tratamentos de endometriose,
ovários policísticos, tensão
pré-menstrual, cólica prémenstrual, problemas com
oleosidade e acne. “É nossa
obrigação, fazer o possível
para não deixar faltar nenhum
tipo de medicamentos aos
munícipes em nossos Postos
de Saúde. Somente desta forma é que teremos uma saúde
ideal em Pindamonhangaba”,
reforça o vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi.

DE

DIVISÃO

VEREADOR
DR. MARCOS
AURÉLIO
VILLARDI

de resolver esta situação.
O Hospital Regional diminuiu os atendimentos e o Hospital
Frei Galvão, de Guaratinguetá,
não estava fazendo procedimentos oncológicos e os pacientes
estão sendo encaminhados para
Guarulhos.
“Isso é um absurdo, é um
desrespeito ao ser humano. Câncer é coisa séria e, às vezes um
dia de tratamento pode mudar a
vida do paciente. Estou atento ao
assunto e lutando para que haja
uma solução. Precisamos somar
forças para melhorar estes atendimentos. Saio contente desta
reunião, pois a diretora Maristela, deixou claro para os presentes
que haverá uma adequação e
uma melhora no atendimento
destes pacientes. Aproveitei o
momento para cobrar que os
pacientes da nossa região sejam
atendidos preferencialmente
no Hospital Regional e no Frei
Galvão”, enfatiza o vereador
Roderley Miotto.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

P INDAMONHANGABA

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

Médico e atuante na área
de saúde pública de Pindamonhangaba há mais de 30 anos,
o vereador Dr. Marcos Aurélio
Villardi (PR) está questionando os responsáveis pela Secretaria da Saúde, Assistência
Social e a atual Administração
da cidade sobre o problema
de falta de medicamento anticoncepcionais nos Postos de
Saúde de Pindamonhangaba.
O vereador quer explicações e
providências para que se resolva esse problema, pois hoje há
falta de medicamentos como
a “mesigyna” e o “ciclo 21”.
Dr. Marcos Aurélio Villardi explica que “a mesigyna é
indicada para pacientes que
possuem intolerância gástrica
ao comprimido anticoncepcional e sofrem efeitos colaterais como náuseas e vômito;
para quem tem diﬁculdades
de ingerir diariamente os
comprimidos ou mesmo para
pacientes que acabaram de dar
a luz. “É importante lembrar

DE

DE

D I R E T O R A D A D R S 1 7, M A R I S T E L A
S I Q U E I R A M A C E D O D E P A U LA S A N TO S , E M
PRIMEIRO PLANO , A SSESSOR DO D EPUTADO
PADRE AFONSO, E OS VEREADORES DA
COMISSÃO DE SAÚDE, DR. MARCOS
A U R É L I O E R O D E R L E Y M I OTTO

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Roderley.RMR

Preocupado, Dr. Marcos
Martim Cesar reitera pedido para
Aurélio questiona Secretaria de construção de calha para escoamento
Saúde sobre falta de remédios de águas pluviais na Vila Suíça
FOTOS: DIVISÃO

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

Fale com o vereador:

VEREADOR
RICARDO
PIORINO

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

DE

ORDEM DO DIA
36ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a
realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 15 de outubro
de 2015, quinta-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 116/2015, do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial”.
II. Projeto de Lei n° 119/2015, do Vereador Carlos Eduardo de
Moura - Magrão, que “Dispõe sobre a inclusão de informações
no carnê de IPTU sobre a possibilidade de remissão e isenção e
nos carnês de ISS, informações sobre a possibilidade da suspensão temporária e da necessidade de baixa da inscrição quando da
cessão das atividades do contribuinte e dá outras providências”.
VEREADOR MARTIM CESAR,

N O D E S TA Q U E , R E I T E R A P E D I D O P A R A C O N S T R U Ç Ã O D E

CALHA NA ESQUINA DAS RUAS

GODOY,

NA

VILA SUÍÇA,

GALDINO JOSÉ

DOS

SANTOS

COM A

FLORISMUNDO

DE

PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PARADAS

Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2015.

O vereador Martim Cesar
(DEM) reitera ao Executivo, o pedido de estudos e
providências para que seja
construída uma calha, para
escoamento de águas, na esquina das ruas Galdino José
dos Santos e Florismundo de
Godoy, na altura do número
261, no Loteamento Residencial Jardim Vila Suíça.
O vereador esteve no local e constatou que as águas
pluviais ficam empoçadas,
causando problemas aos
moradores. “Com o início do
período das chuvas, há risco
à saúde pública, podendo ser
foco do mosquito da dengue.
A construção de uma calha
vai facilitar o escoamento
da água parada no local”.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Jardim Mariana
e Mombaça
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao Executivo,
é a realização de estudos
e providências, para que
sejam feitas melhorias no
piso asfáltico das ruas dos
bairros Jardim Mariana e
Mombaça. O vereador justifica seu pedido, uma vez
que estas vias apresentam
muitas ondulações e desníveis no asfalto, causando
problemas aos veículos que
nelas transitam. “Há necessidade de uma correção na
pavimentação para melhorar
o trânsito e não colocar em
risco a segurança dos motoristas, pedestres e ciclistas”,
conclui o vereador.

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
CHEFE

DIVISÃO

DA

ASSISTENTE

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
DE

COMUNICAÇÃO

D I V I S Ã O D E C O M U N I C A Ç Ã O : ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021) - (12) 3644-2275 - I M P R E N S A @ C A M A R A P I N D A . S P . G O V . B R
D E I M P R E N S A P A R L A M E N TA R : LUIZ CARLOS PINTO (MTB 32.783) - (12) 3644-2279 - C O M U N I C A C A O @ C A M A R A P I N D A . S P . G O V . B R
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Isenção do IPTU 2016 deve ser
solicitada até dia 29 deste mês
Os interessados em
obter isenção do IPTU Imposto Predial Territorial Urbano - do ano de
2016 devem ir ao setor
de Protocolo da Prefeitura de Pindamonhangaba
até o dia 29 deste mês. O
prazo antecipou devido
à mudança do ponto facultativo do dia 28 para
o dia 30. O atendimento
é realizado de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17

horas, sem interrupção
para almoço.
A solicitação de isenção deve ser requerida
sempre no ano anterior
ao do lançamento, que é
feito no último dia útil
de outubro. Este benefício é previsto pela Lei
nº 4.372, de 2005, e é
para aqueles que possuam somente um único
imóvel e nele sejam residentes as pessoas nas

seguintes condições:
Aposentados e pensionistas, com renda não superior a R$
971,10, que representa
13 UFMP’s - Unidade
Fiscal do Município de
Pinda, ex-combatentes,
pessoas com deﬁciência
física ou mental e que
morem crianças legalmente adotadas ou tuteladas, com idade não
superior a 18 anos.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Carnê do IPTU de 2015 ou certidão de isenção do ano citado,
- RG e CPF, ou certidão de nascimento de todos os moradores da residência,
- Comprovante de residência atualizado,
- Certidão de casamento ou óbito (se for o caso),
- Cópia do comprovante de renda (INSS) atualizado do requerente (extrato
bancário não será aceito),
- Comprovante de renda dos demais moradores,
- Documento do imóvel do requerente,
- Declaração de responsabilidade do proprietário, escrita de próprio punho.

Mulheres de Pinda vencem o câncer
de mama e divulgam prevenção
As mulheres de Pindamonhangaba estão convidadas a participarem das
ações da campanha “Outubro Rosa”. A Secretaria
de Saúde e Assistência Social da Prefeitura preparou
uma programação variada.
As unidades de saúde também estão promovendo
atividades como palestras,
coleta de preventivo, encaminhamento para mamograﬁas, entre outras.
A abertura da campanha ocorreu no dia 1º de
outubro, no auditório da
Santa Casa. O Conselho
Municipal dos Direitos
da Mulher realizou uma
homenagem às mulheres
que venceram o câncer de
mama, exemplos de pessoas que difundem a necessidade da prevenção.
Claudia Santos Melo
de Azevedo Azevedo conta que quando descobriu
o câncer não sentia dores,
foi ao ginecologista, como
de costume, e ao conversar com a médica a proﬁssional perguntou se havia
algum caso de câncer na
família e a partir daí iniciou uma bateria de exames e quando a doença
foi diagnosticada fez mais
exames e passou por cirurgias.
Após a cirurgia e recuperada ela começou as
quimioterapias, em seguida as radioterapias. Depois entrou com o quimioterápico via oral, em casa,
por período de dez anos.
“Ainda temos muitos
mitos sobre o câncer de
mama, onde falam das
diferentes mudanças na
pele, dores, enﬁm, porém,
não tive nenhuma mudanças, nem dores. Eu tive a
doença com 33 anos e indico às mulheres irem ao
médico e ﬁcarem atentas
a qualquer mudança, falar
tudo ao médico. Infelizmente há mulheres que só
vão ao médico em último
caso e aí pode ser tarde”,
alerta Claudia.

Divulgação

PROGRAMAÇÃO DAS
UNIDADES DE SAÚDE

A

s unidades de saúde estão realizando várias
atividades de prevenção ao câncer de mama e
do colo do útero. Para acompanhar a programação e
participar das ações basta ir a mais próxima de casa.
No Cisas, por exemplo, haverá doação de cabelo
para confecção de perucas. Este trabalho está marcado
para o dia 20, às 13 horas. Na ocasião, haverá palestras, coleta de preventivo e solicitação de mamograﬁas.
A partir do dia 13, a unidade da Vila São Benedito irá realizar coleta de preventivo e solicitação de
mamograﬁas todas quartas, quintas e sextas-feiras, a
partir das 13 horas. A unidade Araretama II realizará
coleta de preventivo e solicitação de mamograﬁa no
dia 15, às 8 horas, no dia 16, no mesmo horário, terá
zumba, e no dia 23, também às 8 horas, acontecerá a
manhã da beleza.

Paciente é exemplo de superação à doença

Fatec comemora Dia do
Tecnólogo com palestras
Divulgação

Em comemoração ao
Dia do Tecnólogo, a Fatec
Pinda ofereceu, na terçafeira (6), palestras com
o tema “Empreender em
nossas vidas é o caminho
para o sucesso”. O secretário de Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura
de Pindamonhangaba esteve presente para expor
aos alunos informações
sobre o mercado de trabalho na cidade, bem como
a importância de uma atitude empreendedora nos
novos proﬁssionais que
estão se formando.
O secretário exaltou
que um proﬁssional que
deseja o sucesso em sua
área de atuação precisa
ser um empreendedor
nato e desenvolver sua
própria capacidade. “Descubra o dom que há dentro de você e coloque em
prática”, incentivou o secretário, reforçando que
um indivíduo empreendedor gera empregos ao seu

Secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura
expôs dados do mercado de trabalho aos estudantes
redor, colaborando para o crescimento de toda a comunidade.
Os alunos receberam informações sobre como a indústria
local tem sido relativamente
pouco afetada, em seus diferentes segmentos, com a atual
crise econômica brasileira. O
secretário listou quais novos
empreendimentos estão prontos para se iniciarem na cidade,
como o Outlet Center, os hotéis
Ibis e Intercity, além da instalação de uma nova indústria
química farmacêutica.

Para a aluna do curso de soldagem, Áurea Benedita Moreira, a palestra foi motivadora e
esclareceu os trabalhos da prefeitura em relação à industrialização e comércio da cidade,
assim como as novas oportunidades de emprego. “A gente que não está nesse meio
não sabe o que está acontecendo. A palestra esclareceu
que Pinda está com muitos
projetos, aqui a crise não está
tão ruim como em outros lugares”, opinou a aluna.

Pinda participa
da maior feira
de turismo da
América Latina
Pindamonhangaba esteve presente na 43ª Abav – Expo Internacional de Turismo, considerada a maior Feira de Turismo da
América Latina e do Hemisfério
Sul, realizada de 24 a 26 de setembro, no Pavilhão de Exposições do
Anhembi.
Durante os três dias de evento,
os maiores players da indústria turística se reuniram para mostrar
aos milhares de participantes as
principais novidades e apresentar
as tendências do setor para os próximos anos. Simultaneamente à
feira, aconteceu o Congresso Abav
de Turismo mostrando o que há de
mais recente em matéria de conhecimento e inovações para o setor
de viagens de turismo.
Pindamonhangaba participou
junto com o Circuito Mantiqueira,
no estande do Governo do Estado.
A oportunidade é importante para
divulgar os atrativos turísticos da
cidade para público especializado,
movimentando o turismo no município.
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Bibliotecas municipais promovem
atividades na semana da criança
Na próxima semana,
as bibliotecas públicas
municipais comemoram
a Semana da Criança com
diversas atividades. Nos
dias 15 e 16, será realizado
o evento “Brincando com
as Histórias”, uma parceria com a Educarte Brinquedoteca, das 9 às 16 horas, na praça Monsenhor
Marcondes.
De 16 a 23, será apresentado o espetáculo infantil “Rabanete, Rapunzel”, com a Cia Titeritório,
de Pinda, em todas as unidades, às 10 e às 15 horas.
No dia 16, na biblioteca do
Araretama; dia 19, no Castolira; dia 20, no Bosque;
dia 21, em Moreira César;
dia 22, na Vila São Benedito; dia 23, na praça em
frente à biblioteca do Sesi.

Lembrando que, além
das comemorações do dia
da criança, a Biblioteca
Pública Municipal “Ver.
Rômulo Campos D´Arace” está realizando a quarta edição da Oficina de
Criação Literária, desde
setembro, desta vez com
a escritora Evalda Costa,
com o tema “A Verossimilhança”. Haverá encontros ainda nos dias 19 e 26
de outubro, das 14h30 às
16h30.
E, no dia 25, das 8 às 17
horas, será realizada a já
tradicional Feira de Troca
de Livros, onde os munícipes poderão levar seus
livros usados e trocar por
outros títulos. Com isso, a
biblioteca incentiva a leitura em pessoas de todas
as idades.

Espetáculo ‘Rabanete, Rapunzel’ será apresentado em todas as bibliotecas

Cidade elege conselheiros tutelares

Divulgação

representantes que irão
defender os direitos das
crianças e dos adolescentes.
A candidata Juliana
Bertolino foi uma das eleitas, com 210 votos, e conta
que haverá muito trabalho
pela frente. Quando questionada sobre as possíveis
dificuldades que poderá
encontrar para realizar o
trabalho, ela afirma que
a primeira ação é cons-

Confira o resultado da apuração:
Candidato
Cristiana Aparecida Santos M. de Oliveira
Maria Helena dos Santos Villa Nova
José Eduardo dos Santos
Juliana Bertolino
Maria Aparecida Monteiro
Daniela Ribeiro Tomaz
Rodolfo Fonseca de Lima Rocha
Desiree Valdirene M. Alves Moreira
Arone Lúcia Gomes de Paula
Elisangela Aparecida de Carvalho
Roseane Albertina da Silva Pereira
Sheila Cristina da Silva

Quant. de Votos
495
419
250
210
172
170
167
161
144
62
52
47

cientizar as pessoas sobre
a função do conselho e de
que é dever de todos zelar
pelos direitos da criança e
do adolescente.
Arone Lúcia Gomes de
Paula teve 144 votos e está
como suplente. Ela agradece a todos que votaram.
“A apuração foi bacana, a
disputa estava acirrada do
começo ao fim. Somente
na última urna que conseguimos visualizar quem de
fato seriam os conselheiros tutelares. Estou feliz
pelo carinho e apoio dos
meus amigos e familiares,
é uma experiência nova”.
Ao lado está a relação
dos candidatos e a quantidade de votos de cada um
deles. Os cinco primeiros
da lista são os eleitos; os
cinco próximos são os suplentes, apenas os dois últimos não foram eleitos.

Pinda oferece curso em
parceria com denarc
A Prefeitura de Pindamonhangaba firmou parceria
com o Denarc - Departamento Estadual de Repressão e
Prevenção ao Narcotráfico por meio do Dipe e do PAI - e
irá realizar um curso de capacitação para agentes multiplicadores.

As inscrições podem ser
feitas até este sábado (10)
pelo site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Basta
clicar no banner do curso.
Essa capacitação é composta por palestras que totalizam 20 horas. Ao todo,
são oferecidas 100 vagas.

CCi Campinas desenvolve
o projeto despertar
O CCI Campinas – Centro de Convivência de Idoso – realiza, em parceria
com a Prefeitura de Pindamonhangaba, o projeto
Despertar. São atendidos
moradores com mais de
50 anos de idade. O projeto acontece desde 2008 e
atualmente é frequentado
por 39 moradores.
O propósito do CCI
Campinas é integrar o
idoso na comunidade,
promovendo um envelhecimento ativo, saudável e

Os candidatos agradecem àqueles que foram votar
O último domingo (4),
aconteceu a eleição para
conselheiro tutelar, a população escolheu um dos
12 candidatos habilitados.
O processo de votação
ocorreu das 8 às 17 horas, nas unidades do Cras
- Centro de Referência
em Assistência Social, do
Castolira, Cidade Nova,
Centro, Araretama e Moreira César. Mais de 2 mil
pessoas foram escolher os
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As aulas serão realizadas
no auditório do Caps-AD Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas, na
rua José Luís Cembranelli,
1.005, Parque das Nações.
As atividades serão nos dias
15, 20, 23, 27 e 30 de outubro, das 13 às 17 horas.

autônomo, fortalecendo
vínculos familiares e comunitários por meio de
eventos como rodas de
conversa, passeios, atividades físicas, palestras
educativas e lazer.
“Eu acho muito bom
participar disso, eu melhorei muito fazendo a ginástica. O professor Robson é muito bom. A gente
também faz muitas amizades, fazemos passeios e
uma vez por mês a gente
faz o nosso bailinho”, con-

ta Ana Maria de Faria.
Além dos eventos, os
idosos participam de oficinas de artesanatos, bazares e ainda marcam
participação nos jogos
municipais e regionais do
idoso.
“O apoio da Prefeitura é imprescindível em
termos financeiros, de
infraestrutura e material
humano”, ressalta o presidente do CCI Campinas,
Adilson Lima da Silva.
Divulgação

CCI Campinas conta com a colaboração de diversos profissionais para
realizar várias atividades

Parque da Cidade terá
dança circular neste sábado
O Parque da Cidade terá
mais uma roda de dança
circular, neste sábado (10),
das 10 horas ao meio-dia.
Essas atividades estão sendo realizadas mensalmente, sendo as próximas nos
dias 21 de novembro e 12
de dezembro, no mesmo
horário.
A ação já acontece duas
vezes por mês no Bosque
da Princesa e, agora, no
Parque da Cidade, também será realizada pelos
facilitadores Bebel Moraes e João Junqueira. A
atividade será na área de
descanso da pista de caminhada, chamada “Ilha
das Jabuticabeiras”. Haverá ponto de encontro no por-

Divulgação

O primeiro encontro de dança circular foi
realizado em setembro
tal de entrada do Parque.
Além da dança circular, outras atividades fixas
estão sendo programadas
para o Parque da Cidade.
Para mais informações,
o telefone do Parque é o
3645-1797.

A atividade é gratuita e
indicada para pessoas de
todas as idades. A dança
circular é uma atividade
física de lazer, que favorece a coordenação motora e
a interação entre os participantes.

Tribuna do Norte
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cidadania
Prefeitura realiza
cinco comemorações
do Dia das Crianças

As crianças poderão participar de várias brincadeiras
Em Pindamonhangaba a
Prefeitura realiza cinco comemorações para festejar o Dia
das Crianças. A festa começou
no sábado (3), quando os moradores de Moreira César e região foram ao centro esportivo
José Ely Miranda, “Zito”, para
se divertir.
No domingo (4) as brincadeiras aconteceram no ginásio
esportivo Rita Eny Cândido Ritoca - no Araretama, das 14
às 18 horas
No sábado (10), o Dia das
Crianças acontece no Centro Esportivo João Carlos de Oliveira,
“João do Pulo”, e no domingo
(11), no Bosque da Princesa, ambos das 14 às 18 horas.
O encerramento das comemorações desta data está marcado para o dia 17, quando as
atividades serão no ginásio do
bairro Cidade Nova, das 14 às
18 horas.
De acordo com as informações da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, as
crianças poderão utilizar os
jogos de mesa, os brinquedos
infláveis, participar de gincanas, das atividades esportivas,
do lazer nas piscinas, e fazer
outras atividades.

Em relação ao lazer nas piscinas, as crianças até seis anos
de idade precisam estar com

os pais ou responsáveis. Esta
atividade será oferecida para
os moradores até 16 anos de

idade. É necessário estar com
roupa de banho, tais como:
maiô, biquíni, sunga. A reco-

mendação é passar protetor
solar 30 minutos antes de sair
de casa.

O Dia das Crianças acontecerá no “João do Pulo” e no Bosque da Princesa

Centro de Inclusão Produtiva oferece novos cursos
O Centro de Inclusão Produtiva - Telecentro está com vagas
para três cursos: estamparia de
camiseta, secretária do lar e elétrica predial. As inscrições devem ser feitas na sede do Fundo Social de Solidariedade, ao
lado do Palacete 10 de Julho, até

esta sexta-feira (9), das 9 às 16
horas. É necessário apresentar
RG, CPF e comprovante de endereço.
O curso de estamparia de camiseta, com 10 vagas, será na
Casa do Fundo Social, no Lessa.
As aulas serão às quintas-feiras,

Assim como cursos de informática, Centro de
Inclusão Produtiva - telecentro também oferece
capacitação em outras áreas

a partir de quinta-feira (15) até
o dia 17 de dezembro, das 8 às
12 horas.
Para o curso de secretária
do lar são 20 vagas, sendo 10
no SOS Pinda e 10 na sede da
Amar, no Pasin. As aulas serão
às terças e quintas-feiras, das 8

às 12 horas. O curso começa na
terça-feira (13).
As aulas do curso de elétrica
predial, 10 vagas, serão na sede
do Polo de Construção Civil,
em Moreira César, das 13 às 17
horas. As aulas acontecerão a
partir de quarta-feira (14) e ter-

minam no dia 30 de novembro.
O aprendizado será repassado
todas as quartas e sextas-feiras.
Mais informações sobre os
cursos podem ser obtidas na
sede do Fundo Social de Solidariedade ou pelo telefone 36432223.

Divulgação

LAr Irmã JúLIA PrOmOve trABALhOs De
PrOteçãO à CrIAnçA e AO ADOLesCente
o Lar irmã Júlia realiza um
trabalho de proteção à criança
e ao adolescente em convênio
com a Prefeitura de Pindamonhangaba. atualmente estão
abrigadas na instituição 13
crianças, com idades de seis
meses a 12 anos.
a instituição tem como
objetivo, acolher crianças
e jovens que são retirados
de suas famílias por motivo
grave e determinação judicial,
ajudando a minimizar os efei-

tos da recuperação da família
e prepará-los para o retorno
às mesmas.
os abrigados recebem
tratamento médico através
da rede pública e tratamento
odontológico por dentistas
voluntários. as crianças em
idade escolar frequentam as
escolas da rede pública. além
disso, a instituição conta
com cuidadoras, cozinheiras,
psicóloga, assistente social e
nutricionistas.

“o serviço de acolhimento é uma atividade que vem
sendo realizada pelo Lar da
Criança irmã Júlia já há muitos anos em parceria com a
Prefeitura, por meio de repasses de recursos financeiros
à entidade”, afirma Demétrio
Cabral Júnior, conselheiro
financeiro da entidade.
o Lar irmã Júlia é uma
entidade filantrópica, sem fins
lucrativos, e há 56 anos presta serviços à comunidade.
Divulgação

Fachada da instituição, que fica na avenida São João Bosco
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variedades
Tribuna do Norte
Feste divulga selecionados para 2015
O Festival Nacional de
Teatro 2015 será realizado de 1º a 15 de novembro
em
Pindamonhangaba.
Neste ano, houve número
recorde de inscrições: 155,
sendo 95 para a categoria
adulta, 34 para a infantil e
26 para os espetáculos de
rua. No total, serão apresentados sete espetáculos
adultos, seis infantis e seis
de rua.

O Departamento de
Cultura da Prefeitura recebeu inscrições de todos
os estados brasileiros e os
espetáculos foram selecionados por uma comissão formada por Ademir
Pereira, Victor Narezi e
Atul Trivedi, levando em
consideração a qualidade
do espetáculo, a temática
e o gênero apresentados,
para que a plateia de Pin-

da possa assistir ao que de
melhor está sendo produzido em teatro no país.
Agora, os grupos terão
até o dia 16 de outubro para
confirmarem sua presença,
para que a programação
seja fechada em definitivo.
Mais informações sobre o Feste 2015 podem
ser obtidas no site oficial
da Prefeitura, o www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Divulgação

Espetáculos selecionados para o XXXVIII FESTE
DE 1º A 15 DE NOVEMBRO DE 2015
Espetáculo Adulto
Dia Espetáculo
5 Hamelete – O Cordel
6 Tropeço
7 As estrelas são para sempre?
Sintoma
8
12

Casa de Pólvora

Grupo
Grupo Careta
Tato criação cênica
Grupo Katharsis
Núcleo de Treinamento
de Ator
Colher de pau Cia de
teatro
Cia d’Os Palimpsestos

Cidade
São Paulo
Curitiba
Sorocaba
São Paulo

UF
SP
PR
SP
SP

Jaraguá do Sul

SC

São Paulo

SP

Ibirá

SP

Grupo
Trupe de Truões

Cidade
Uberlândia

UF
MG

Cris Miguel

São Paulo

SP

Núcleo Caboclinhas
Cia Prosa dos Ventos
Grupo Passárgada
Titeritório

São Paulo
São Paulo
São Paulo
Pindamonhangaba

SP
SP
SP
SP

As mulheres que não usavam
calças
14 Mazzaropi – um certo sonhador Cia Arte das águas
13

Espetáculo Infantil
Dia Espetáculo
2 Aladim e a lâmpada
maravilhosa
Carmencita- Ópera para
3
Crianças
4 Vidma, a menina trança- rimas
9 Ciranda das flores
10 Que bicho é esse ???
11 Rabanete, Rapunzel

Espetáculo rua – às 10 e às 15horas
Dia Horário Espetáculo
7 10h00 O Cuscuz Fedegoso
7 15h00 Segura, mamãe
10h00 Aconteceu no Brasil
8
Enquanto o ônibus não vem
8 15h00 Retalhos Populares
14 10h00 Porongo Vaudeville
15 10h00 Hoje tem espetáculo

O Feste traz espetáculos de todo o país para Pindamonhangaba

Grupo
O Buraco d’Oráculo
Cia da Sorte
Arte da comédia

Cidade
São Paulo
Brasília
Almirante
Tamandaré
Palhaça Carmela
Ilha Bela
The PambazosBros São Paulo
Rosa dos Ventos
Presidente Prudente

UF
SP
DF
PR
SP
SP
SP

ESPETÁCULOS SUPLENTES
ESPETÁCULOS ADULTOS – SUPLENTES
Dia Espetáculo
Grupo
Nonada- amores do sertão
Grupo Tecelagem de
1º
teatro
Avental todo sujo de ovo
CiaPalhaçoNoturno
2º
Teatral
ESPETÁCULOS INFANTIL – SUPLENTES
Dia Espetáculo
Grupo
1º E se...
Tato criação cênica
2º Quem roubou meu sapatinho ? Grupo Teatral Insônia
ESPETÁCULOS RUA – SUPLENTES
Dia Espetáculo
1º Quixotes
Grupo Circo Navegador
Quem não tem lona pede
Cia dos Tortos
2º
carona

Cidade
Jacareí

UF
SP

São José do Rio
Preto

SP

Cidade
Curitiba
Ribeirão Preto

UF
PR
SP

Cidade
São Sebastião
São Paulo

UF
SP
SP

estudantes participam
de teatro sobre
alimentação saudável
Divulgação

Saguão da Prefeitura recebe
exposição de marlene Pereira
Neste mês, o Departamento de Cultura apresenta a exposição de Marlene Pereira no espaço
cultural do saguão da Prefeitura. Ela mostra telas
inspiradas no movimento surrealista, escolhido
como base de seu trabalho
por ser uma forma imaginária e fantástica de ver o
mundo.
A artista nasceu em
Pindamonhangaba, formou-se em artes cênicas
na primeira turma da antiga Famusc, hoje Fasc, e
trabalhou como professora de Ensino Médio e Fundamental nas escolas da
cidade. Possui um ateliê
na região central. Partici-

Divulgação

Após encenação, foi feita uma gincana com os alunos

Trabalho baseia-se no movimento surrealista
pou de exposições inclusive fora do país, como Itália, Argentina e Peru. Em
Pinda, fez muitas exposições com seus alunos.
Para Marlene Pereira,
que diz ‘pintar com alma’,
“uma obra é algo dito de

uma vez. Está sempre completa na mente, mesmo que
ainda oculta”, define.
A exposição da artista
segue até o final do mês
e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8
às 17 horas.

Cerca de 400 alunos dos
períodos da manhã e da
tarde da Escola Municipal
Regina Célia Madureira
Souza Lima, no Araretama,
assistiram, na última semana, à peça teatral “A reeducação alimentar do Lobo
Mau”. Visando ensinar aos
estudantes o que é uma alimentação saudável, a apre-

sentação foi elaborada e
encenada pelas nutricionistas e técnicas em nutrição
da equipe de Alimentação
Escolar, da Secretaria de
Educação da Prefeitura.
A peça mostrou, de forma divertida, as consequências de uma alimentação
industrializada e os benefícios de uma alimentação

saudável. Após o teatro,
os alunos aprenderam sobre a pirâmide alimentar e
participaram de uma gincana de perguntas e respostas, além da atividade
de pintura e realização de
máscara de frutas seguida
de degustação de salada de
frutas preparada pelas merendeiras da unidade.

SEXTA-FEIRA

pindamonhangaba

9 de outubro de 2015

cotidiano
Tribuna do Norte
Funvic é premiada por cúpula
ibero-americana de ensino
Divulgação

Professor Palhari e membros de outras instiuições

Aconteceu na Cidade de Cusco,
Peru, patrimônio da humanidade,
a XVI Cumbre Ibero-americana
2015, com o tema “Empresários
e educadores unidos em valor
para a excelência”. Na ocasião, a
Funvic – Fundação Universitária
Vida Cristã – recebeu do Conselho
Ibero-americano de Educação, o
prêmio e certificação internacional
de qualidade educativa 2015, CIHCE
10.020, destacando como instituição
de ensino internacional.
O evento contou com a participação de 14 nações ibero-americanas,
dentre elas o Brasil, sendo a Funvic
– Fundação Universitária Vida Cristã representada pelo seu presidente,
professor Luís Otávio Palhari.
Ele foi um dos conferencistas,
discursando sobre o tema “Educação que tem o poder de transformar nações: para o bem ou para o
mal”, onde abordou temas da origem das escolas e universidades
sob base teológica para uma educação integral; as transformações
realizadas em cidades e nações,

a educação de hoje; apresentou
o modelo de educação sugerida
pela Unesco, como Coréia do Sul
e Finlândia, e finalizou expondo a
proposta educacional da Funvic.
A Universidade Andina de
Cusco foi a sede de todas as conferências e premiações. Durante
o evento, o professor Palhari foi
homenageado como visitante

Divulgação

Funvic representou o Brasil no evento

Metalúrgicos de Pinda votam proposta
da Campanha Salarial nesta sexta
O Sindicato dos Metalúrgicos
de Pindamonhangaba-CUT convocou toda a categoria para participar da assembleia geral que
irá decidir os rumos da campanha salarial nesta sexta-feira (9).
A categoria vai analisar as
propostas de reajuste de salário
que a Federação dos Sindicatos
Metalúrgicos da CUT/SP conseguiu negociar com os empresários. As rodadas de negociação
ocorrem desde julho e abrangem 200 mil trabalhadores em
todo o Estado.
A grande maioria das fábricas
de Pindamonhangaba pertence
ao grupo 8 (trefilação, laminação) ou ao grupo 2 (máquinas
e eletrônicos). Ambos apresentaram propostas que repõem a
inflação dos últimos 12 meses.
Para o presidente interino do
sindicato, Romeu Martins, este
é um momento crucial da campanha. “Já são mais de três meses alegando a crise até que, com
as mobilizações nas fábricas,
se chegasse a essas propostas.
Cabe agora a cada trabalhador

Guilherme Moura

Mobilização pela Campanha Salarial na portaria da Gerdau no dia 1º de outubro; no
mesmo dia as empresas do Grupo 8 apresentaram nova proposta
comparecer na assembleia para
decidir se aceita ou se intensifica os protestos”, disse.

A assembleia será realizada
às 17h30, em primeira chamada, e às 18h30, em segunda cha-

ilustre pelo reitor da universidade
andina de Cusco, Dr. Raimundo
Spinoza Sanchez.
O professor Palhari encerrou
afirmando: “Acreditamos que a
educação integral com qualidade,
rica em ética e princípios contidos
na palavra de Deus tem o poder
de transformar pessoas, sociedades e nações”.

mada, na sede da entidade, que
fica na rua Sete de Setembro,
232/246, centro.

POLÍCIA

Rapaz é
atingido com
tiro na boca
Na madrugada de quinta-feira (8), um jovem foi
atingido por um tiro na
boca no bairro Liberdade,
em Moreira César.
A equipe da Polícia Militar
conta que foi acionada até
uma rua do bairro para atender uma ocorrência, onde
um rapaz teria sido atingindo por disparo de arma
de fogo. Com ferimento na
boca, o rapaz foi levado por
populares até o Pronto-Socorro da Santa Casa, onde foi
medicado e internado.
Segundo a mãe da vítima, o filho conversava com
amigos em frente a sua casa,
quando ouviu gritos pedindo
por socorro.
A ocorrência foi apresentada no plantão do 1º Distrito Policial que segue investigando o caso.
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RESP. TÉCNICO:
ISABELLA KOBBAZ BETTONI MOREIRA
CPF:
38428773823
CBO:
CONS. PROF.:
CRP
N º INSCR.: 06/114552

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
136/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0894/15
DATA PROTOCOLO:
17/07/2015
Nº CEVS: 35380060186300012912 DATA DE VALIDADE:
11/09/2016
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
OTODERMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA
CNPJ/CPF: 06069313000182
ENDEREÇO:
AV FORTUNATO MOREIRA
N°:
255
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400- 400 UF:
RESP. LEGAL:
JORGE RIBEIRO NISSAN CPF:
10453974821
RESP. TÉCNICO:
JORGE RIBEIRO NISSAN CPF:
10453974821
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 85954

SP

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 09/09/2015, 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.

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR

DEINTER 1 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ-SP
Terceiro Distrito Policial de Pindamonhangaba - SP

E D I T A L N° 002/ III /2015

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3° VARA DE
CÍVEL
TRIBUNAL
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alcides Ramos
Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12)
COMARCA
DE PINDAMONHANGABA
3643-2784,
Pindamonhangaba-SP
FORO DE PINDAMONHANGABA - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário
de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
3° VARA
CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12)
EDITAL DE CITAÇÃO
3643-2784, Pindamonhangaba-SP
- E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

FAZ SABER QUE; nos termos do
artigo 27, inciso III, do Decreto n° 44.448, de 24 de novembro de
1999 e Resolução SSP 46, de 21 de dezembro de 1970, que se
procederá a Correição Ordinária e Periódica, pelo EXMO SENHOR
DOUTOR JOSE ANTONIO DE PAIVA GONÇALVES, Delegado de
Polícia Seccional de Taubaté-SP, referente ao segundo semestre do
corrente ano, no Segundo Distrito Policial desta cidade no dia
15/10/2015 ás 10:00 horas.
Para o qual ficam convocados desde já
Autoridades, funcionários e ao povo em geral, a prestação de
reclamações, sugestões e queixas.
Proceda-se a transcrição para a
divulgação nos respectivos órgãos de imprensa.

FAZ SABER a DIPLOMATA EMPRESARIAL S/C LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº
DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE
NOS
TERMOS
DA LEI 11.419/2006,
69.285.088/0001-31,
bem como
seu representante
legal
que se encontram
em lugar incerto e
CONFORME
IMPRESSÃO
À MARGEM
DIREITA
não sabido, que
por este Juízo
e 3º Ofício,
se processam
os termos e da Ação de
ARRECADAÇÃO DE BEM IMÓEL ABANDONADO acima mencionada, alegando na inicial
em resumo, que: “ A requerida DIPLOMATA EMPRESARIAL S/C LTDA, é proprietária de uma
área situada na Avenida Francisco Lessa Júnior, 1.670, no bairro do Socorro, nesta cidade, com as
seguintes características e confrontações: prédio nº. 07 com área edificada de 194,85m², e seu
respectivo terreno, constituído pela Área Remanescente, parte do único lote da Quadra “09”, do
Loteamento denominado “Jardim Residencial Dr. Lessa”, situado nesta cidade, com frente para a
Avenida Dr. Antonio Cozzi, com as seguintes características: - terreno localizado na esquina das
Avenidas Francisco Lessa Júnior e Antonio Cozzi, inicia-se no ponto “1” que fica na esquina das
Avenidas Francisco Lessa Júnior e Antonio Cozzi, daí segue rumo 53º01'SW e distância 15,60
(quinze metros e sessenta centímetros) até o ponto 2, daí segue rumo, 55º00'SW e distância 9,76m
(nove metro se setenta e seis centímetros) até o ponto 3, daí segue rumo 56º31'SW e distância
15,05m (quinze metros e cinco centímetros), até o ponto 4, daí segue rumo 64º43'SW e distância
17,91 (dezessete metros e noventa e um centímetros) até o ponto 5, daí segue rumo 71º12'SW e
distância 13,60m (treze metros e sessenta centímetros) até o ponto 5A, confrontando nesses
pontos com Avenida Dr. Francisco Lessa Júnior, daí segue rumo 13º30'NW e distância 47,15m
(quarenta e sete metros e quinze centímetros) até o ponto 5B, daí segue rumo 41º50'NE e
distância de 26,50m (vinte e seis metros e cinquenta centímetros) até o ponto 5C, confrontando
nesses pontos com a área
desmembrada,
daí segue rumo
57º13'SE DE
e distância
de 53,50 (cinquenta
TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
DO ESTADO
SÃO PAULO
centímetros),
o ponto “1” inicial de partida encerrando o perímetro a
e três metros e cinquenta
COMARCA
DE até
PINDAMONHANGABA
área de 2.850,00m² (dois
mil,DEoitocentos
e cinquenta metros quadrado cadastrado sob a sigla:
FORO
PINDAMONHANGABA
SO.11.15.14.001.00, JUNTO
A PREFEITIURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA. Que
3° VARA
CÍVEL
estabeleceu empreendimento
denominado
Autoposto
Negro, de acordo
com a
Alcidescomercial
Ramos Nogueira,
780, de
., Real
Ville - Ouro
CEP 12421-010,
Fone: (12)
E-mail:
pinda3cv@tjsp.jus.br
matrícula nº 30.959,3643-2784,
passando Pindamonhangaba-SP
a ser cadastrado -nesta
Municipalidade
sob as siglas
de Atendimento
ao por
Público:
das 12h30min
às19h00min
0411.15.14.001.001 e Horário
0411.15.14.001.002,
o qual
se encontrar
em estado
de abandono e,
consequente descumprimento de sua função social, foi requerido e autorizado a título de
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional e lavrado auto de arrecadação ao Município de
Pindamonhangaba, com a sequente imissão na posse a favor do Poder Público Municipal. Assim,
pelo presente edital CITA DIPLOMATA EMPRESARIAL S/C LTDA e seu representante
legal incertos e não sabidos, para os termos da ação supramencionada, ficando cientes de que não
sendo contestada a ação no prazo de quinze (15) dias a fluir após o prazo do presente edital, e não
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial.
Pede por r. sentença seja integrado o imóvel ao patrimônio do Município de Pindamonhangaba,
com fulcro no artigo 1.276 do Código Civil, expedindo-se mandado para registro do cartório desta
Comarca. Da-se á causa o valor de R$ 1.000,00. E para que chegue ao conhecimento de todos, é
expedido o presente edital que será afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 01 de outubro de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0000860-20.2006.8.26.0445 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a BORIS ALEXANDER CHRISTOFF, RG 23898557 e CPF/MF 09049428649, que por parte
de BANCO BRADESCO S/A lhe foi ajuizada a ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, constando da inicial
que o réu firmou contrato de Financiamento para aquisição do bem: FIAT MAREA WEEK HLX, COR PRETA, PLACA
CNV6665, ANO 1998, CHASSI ZFA185000W0221999. A dívida contraída foi de R$ 29.280,96 para ser paga em 36
prestações fixas. Em garantia da dívida assumida, o financiado transferiu ao Banco o domínio resolúvel e a posse indireta
do bem acima, tornando-se possuidor direto e depositário fiel do bem. O réu tornou-se inadimplente com suas obrigações,
tendo sido constituído em mora, através de notificação extrajudicial/protesto. Procedida a apreensão do veículo e
encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO por edital, para no prazo de 05 (cinco)
dias pagar a integralidade da dívida apontada pelo credor, para haver restituição do bem sem ônus, pena de consolidação
da posse e propriedade em favor da promovente (art. 3º, § 1º e 2º do Dec. Lei 911/69, com redação da Lei 19.931/2004)
e 15 (quinze) dias, decorridos os 30 (trinta) dias supramencionados, para apresentar sua resposta (defesa). Será o presente
edital, por extrato, afixado no local de costume e publicado pela imprensa na forma da lei.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Pindamonhangaba, 18 de Setembro de 2015

Ângela A Cabral de Aguiar
Delegada de Policia

0009374-88.2008.8.26.0445

O Doutor , Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Pindamonhangaba/SP, na forma da lei, etc...

Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015

fls. 2

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA.
Se impresso,
para
conferência
acesse odigitalmente
site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj,
informe
o processo
0009374-88.2008.8.26.0445
e o código CD0000000SV2S.
Este documento foi assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA.
Este
documento
foi assinado
por HELIO APARECIDO
FERREIRA
DE
SENA.
Se impresso, para conferência acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0009374-88.2008.8.26.0445 e o código CD0000000SV2S.
Se impresso, para conferência acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0009374-88.2008.8.26.0445 e o código CD0000000SV2S.

Processo Físico nº:

Classe: Assunto:
Procedimento
Ordinárioe -lavrado
Requisição
Bem
Particular ao Município de
antecipação
dos efeitos da
tutela jurisdicional
autodede
arrecadação
Requerente:
de Pindamonhangaba
Pindamonhangaba,
com a Município
sequente imissão
na posse a favor do Poder Público Municipal. Assim,
Requerido:
Diplomata
Empresarial
Sc
Ltda
pelo presente edital CITA DIPLOMATA EMPRESARIAL S/C LTDA e seu representante
egal incertos e não sabidos, para os termos da ação supramencionada, ficando cientes de que não
sendo contestada a ação no prazo de quinze (15) dias a fluir após o prazo do presente edital, e não
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial.
EDITAL DE CITAÇÃO DE DIPLOMATA EMPRESARIAL S/C LTDA, INSCRITA NO
Pede por r. sentença seja integrado o imóvel ao patrimônio do Município de Pindamonhangaba,
CNPJ/MF Nº 69.285.088/0001-31, bem como seu representante legal que se encontram em
com fulcro no artigo 1.276 do Código Civil, expedindo-se mandado para registro do cartório desta
lugar incerto e não sabido, COM O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, EXPEDIDO NOS
Comarca. Da-se á causa o valor de R$ 1.000,00. E para que chegue ao conhecimento de todos, é
AUTOS DE ARRECADAÇÃO DE BEM IMÓEL ABANDONADO PROCESSO
expedido o presente edital que será afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e
0009374-88.2008.8.26.0445 (445.01.2008.009374) Nº ORDEM 1717/2008; MOVIDO POR
passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 01 de outubro de 2015.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, COMO SEGUE:

Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
10/09/2015, 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 Dra. Ângela A Cabral de Aguiar,
Delegado de Polícia Titular do 3° Distrito
Policial, na forma da lei, etc...

fls. 1

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
10/09/2015, 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.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
137/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0856/15
DATA PROTOCOLO:
07/07/2015
Nº CEVS: 35380060147700003018 DATA DE VALIDADE:
10/09/2016
CNAE:
4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS , SEM
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
RAZÃO SOCIAL:
J.P ALVES DROGARIA ME
CNPJ/CPF: 03098805000108
ENDEREÇO:
AV JOSÉ AUGUSTO DE MESQUITA
N°:
390
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
MOREIRA CÉSAR
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12440- 010 UF:
SP
RESP. LEGAL:
JORGE PEREIRA ALVES CPF:
45461503691
RESP. TÉCNICO:
JORGE PEREIRA ALVES CPF:
45461503691
CBO:
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.: 55442

Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2015

23cm por 2 col

fls. 2

Av Rio de Janeiro, 475, Cidade Nova, Pindamonhangaba/SP Fones: (12) 3642-1133

PREfEITURA MUNICIPAl DE PINDAMONhANgAbA
EDITAl DE NOTIfICAçãO
CONTROlE 328/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) FERRARESSO INCORPORADORA
E ADM IMOVEIS LTDA, responsável pelo imóvel situado a Rua JOÃO LIVRAMENTO , Bairro JD
RESENDE , inscrito no município sob as sigla SO111008018000, para que efetue a limpeza do
referido imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local,
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
PREgãO Nº. 075/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 75/15, que cuida de “Contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de tapeçaria automotiva a serem aplicados nos
veículos desta municipalidade, por um período de 06 (seis) meses conforme especificações,
condições e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e tapeçaria para atender
a necessidades da unidade de Fisioterapia”, a Autoridade Superior, face à manifestação da
Sra. Pregoeira, fica a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93
e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2015.

PREfEITURA MUNICIPAl DE PINDAMONhANgAbA
hOMOlOgAçãO
PREgãO Nº 237/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 237/15, que cuida de “Aquisição de equipamento
médicos para as Unidades de Saúde do Município”, a Autoridade Superior, com
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra. Pregoeira no procedimento licitatório supra em
favor das empresas (itens): Biosantec Comércio de Artigos Hospitalares Ltda. EPP (04);
Cirúrguca Izamed Ltda. EPP (01, 05, 06 e 07); M.H.M. do Couto Comercial Ltda. (03);
Noemia Silva dos Santos de Assis ME (02).
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS
EDITAL
TRABALHAR NO FINADOS

Dia(s) de Trabalho: 01 e 02 de Novembro 2015

2 col por 16 cm

COMUNICADO
O empregador rural Edmir Rechadan Kalil, Localizado no Bairro Borba, em
Pindamonhangaba-SP, no Sitio Maktub, CEI: 213.810.029.882, vem comunicar que
o funcionário Paulo Cesar Lourenço, portador da CTPS nº 69210, serie 374-SP,
admitido em 03/02/2014, está ausente do trabalho desde 05/09/2015. Solicitamos o
seu comparecimento ao local de trabalho.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL
LICENÇA ESPECIAL PARA TRABALHAR NO NATAL /2015
DATA DA ENTRADA/Encerramento no PROTOCOLO: 13 à 28 de Outubro de 2015
O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do Xerox do R.G., CPF e
Comprovante de Endereço do próprio nome no Município de Pindamonhangaba.

Data da Entrada / Encerramento no PROTOCOLO: 19 à 26 de Outubro/15

Data da ENTREGA das Licenças : 28, 29 e 30 de Outubro/2015
O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do Xerox do R.G., CPF e
Comprovante de Endereço do Município de Pindamonhangaba. Os Ambulantes tem que
ser morador da cidade.

Obs.: Haverá um Número Limite de participantes “Somente 20(vinte) Ambulantes”


NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES ! ! !

SP

VAGAS LIMITADAS
1- VAGAS PARA 100 ( CEM ) VENDEDORES AMBULANTES
2- A SELEÇÃO SERÁ FEITA POR ORDEM DE CHEGADA
3- O pedido da Licença Especial só será feito na Sede da Prefeitura Municipal (Av. Nossa Sra do Bom
Sucesso, Nº 1400 – BAIRRO: Alto do Cardoso.

4- OBS.: PROIBIDO A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

5- *NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES ! ! !

DATA DA ENTREGA DAS LICENÇAS

23 à

27 de Novembro de 2015

As Licenças serão entregues no Setor de Fiscalização de Posturas

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:
138/15
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0909/15
DATA PROTOCOLO: 22/07/2015
Nº CEVS: 35380060147700013013
DATA DE VALIDADE: 22/09/2016
CNAE:
4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ,
SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
RAZÃO SOCIAL:
RAIA DROGASIL S/A
CNPJ/CPF:
61585865080325
ENDEREÇO:
AV CORONEL FERNANDO PRESTES
N°:
320
COMPLEMENTO:
FILIAL 243 BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-240 UF:
SP
RESP. LEGAL:
MARCÍLIO D’AMICO POUSADA CPF:
06654831802
RESP. TÉCNICO:
JOANA ARANTES DE FARIA VILA NOVA
CPF:
00225588102
CBO:
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.:
51235
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 22/09/2015, 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, 22 de setembro de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
140/15
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0757
DATA PROTOCOLO: 17/06/2015
Nº CEVS: 35380060186200000213
DATA DE VALIDADE: 23/09/2016
CNAE:
8621-6/01 UTI MÓVEL
RAZÃO SOCIAL:
UNIMED
PINDAMONHANGABA
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MÉDICO
CNPJ/CPF:
47565155000996
ENDEREÇO:
AV ARISTIDES JOAQUIM DE OLIVEIRA
N°:
115
COMPLEMENTO:
BAIRRO: NOSSA
SRA
DO
PERPÉTUO
SOCORRO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12421-090 UF:
SP
RESP. LEGAL:
JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT
CPF:
83105140859
RESP. TÉCNICO:
CÉSAR AUGUSTO CIRNE PELLEGRINO
CPF:
08910543833
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.:
72401
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 23/09/2015, 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, 23 de setembro de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
141/15
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0901/15
DATA PROTOCOLO: 20/07/2015
Nº CEVS: 35380060186300011711
DATA DE VALIDADE: 24/09/2016
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
RUBENS FREIRE GONÇALVES
CNPJ/CPF:
04861456894
ENDEREÇO:
AV ALBUQUERQUE LINS
N°:
501
COMPLEMENTO:
BAIRRO: SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-030 UF:
SP
RESP. LEGAL:
RUBENS FREIRE GONÇALVES CPF:
04861456894
RESP. TÉCNICO:
RUBENS FREIRE GONÇALVES CPF:
04861456894
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.:
52059
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 24/09/2015, 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 setembro de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
142/15
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0898/15
DATA PROTOCOLO: 20/07/2015
Nº CEVS: 35380060147700007919
DATA DE VALIDADE: 23/09/2016
CNAE:
4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ,
SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
RAZÃO SOCIAL:
FARMA PINDA LTDA ME
CNPJ/CPF:
04631187000182
ENDEREÇO:
R DOS EXPEDICIONÁRIOS
N°:
76
COMPLEMENTO:
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-370 UF:
SP
RESP. LEGAL:
ANDREA MURARI
CPF:
25994157805
RESP. TÉCNICO:
GREICE KELLEN DE OLIVEIRA PINTO
CPF:
39247521840
CBO:
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.:
68389
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 23/09/2015, 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, 23 de setembro de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
143/15
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
1093/15
DATA PROTOCOLO: 22/09/2015
Nº CEVS: 35380060186300067610
DATA DE VALIDADE: 23/09/2016
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS –
MEDICINA PREVENTIVA
CNPJ/CPF:
61585865080325
ENDEREÇO:
AV CORONEL FERNANDO PRESTES
N°:
320
COMPLEMENTO:
FILIAL 243 BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-240 UF:
SP
06654831802
RESP. LEGAL:
MARCÍLIO D’AMICO POUSADA CPF:
RESP. TÉCNICO:
JOANA ARANTES DE FARIA VILA NOVA
CPF:
00225588102
CBO:
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.:
51235
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 22/09/2015, 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, 22 de setembro de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
144/15
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
1093/15
DATA PROTOCOLO: 22/09/2015
Nº CEVS: 35380060186300067610
DATA DE VALIDADE: 23/09/2016
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS –
MEDICINA PREVENTIVA
CNPJ/CPF:
47565155000562
ENDEREÇO:
R MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°:
832
COMPLEMENTO:
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT
CPF:
83105140859
RESP. TÉCNICO:
CESAR AUGUSTO CIRNE PELLEGRINO
CPF:
83105140859
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.:
72401
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 23/09/2015, 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, 23 de setembro de 2015
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9 de outubro 2015

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

Estado de São Paulo

PREGÃO Nº. 175/2015
Contrato nº: 219/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba.
Contratada: Móveis Andrade Indústria e
Comércio de Móveis Hospitalares Ltda.
Objeto: Aquisição de cama fawler.
Aplicação atender as unidades de
saúde.
Valor: R$ 34.320,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 25/09/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Aline Simões
Andrade da Silva.
Gestão do contrato: Secretaria de
Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de
2015.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2015
a Prefeitura comunica que no PPRP nº 186/2015 de “aquisição de
gêneros alimentícios perecíveis – carnes – para alimentação escolar”,
foram elaboradas as atas para registro de Preços abaixo, com
validade de 12 meses, assinadas em 29/09/2015:
ATA nº 095/2015
ITEM

DE
MEDIDA

05

06

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

FeniX

10,85

15.000

24,50

30.000

23,00

15.000

16,80

30.000

FeniX

Carne de tiLÁPia, Cortada em Formato de iSCa, CongeLada, iSenta de PeLe,
CartiLagenS, eSPinhaS, oSSoS e ParaSitaS. CaraCterÍStiCaS organoLÉPtiCaS aPÓS
deSCongeLamento: ConSiStÊnCia Firme; Cor, odor e Sabor PrÓPrioS; Sem
manChaS. PeSo aProXimado da iSCa: entre 25 e 35g, de 8 a 10 Cm de ComPrimento
e 3 a 5 Cm de Largura. VariaÇÃo do PeSo de no mÁXimo 10% aPÓS
deSCongeLamento. embaLagem PrimÁria: PLÁStiCo de aLta denSidade, atÓXiCo,
tranSParente, hermetiCamente FeChado, reSiStente, a VÁCuo, bem LaCrado, Com
aProXimadamente 2,0Kg, Contendo aS inFormaÇÕeS: nome do Produto, VaLidade,
endereÇo do Produtor, nÚmero do Lote ou data de embaLagem, modo de
deSCongeLamento, marCa ComerCiaL, nome e deSCriÇÃo do Produto, Carimbo do
miniStÉrio da agriCuLtura, tabeLa de ConSerVaÇÃo, raZÃo SoCiaL, endereÇo,
CnPJ e inSCriÇÃo eStaduaL da emPreSa, nÚmero de regiStro no miniStÉrio da
agriCuLtura, LiSta de ingredienteS, PeSo LÍQuido, tabeLa nutriCionaL, aLÉm doS
diZereS: “mantenha CongeLado À (-18ºC) a (–12ºC)”, “indÚStria braSiLeira”, “uma
VeZ deSCongeLado, eSte Produto nÃo deVerÁ Ser noVamente CongeLado”.

SiF: 3567

1.005.001.017588 SALMÃO EM CUBOS, CONGELADO

FeniX

Carne de SaLmÃo LiVre de PeLe, CartiLagenS, eSPinhaS e ParaSitaS, CortadoS em
CuboS. aPÓS deSCongeLamento, o Produto deVe aPreSentar-Se Com
ConSiStÊnCia Firme, Cor, odor e Sabor PrÓPrioS, LiVre de manChaS, ParteS de
PeLe, CartiLagenS, eSPinhaS e ParaSitaS. PeSo aProXimado do Cubo: entre 25 e
35g. embaLagem PrimÁria: SaCoS PLÁStiCoS atÓXiCoS, reSiStenteS e LaCradoS,
Com 2Kg, Contendo aS inFormaÇÕeS: nome do Produto, VaLidade, endereÇo do
Produtor, nÚmero do Lote ou data de embaLagem, modo de deSCongeLamento,
marCa ComerCiaL, nome e deSCriÇÃo do Produto, Carimbo do miniStÉrio da
agriCuLtura, tabeLa de ConSerVaÇÃo, raZÃo SoCiaL, endereÇo, CnPJ e inSCriÇÃo
eStaduaL da emPreSa, nÚmero de regiStro no miniStÉrio da agriCuLtura, PeSo
LÍQuido, tabeLa nutriCionaL, aLÉm doS diZereS: “mantenha CongeLado À (-18ºC)
a (–12ºC)”, “indÚStria braSiLeira”, “uma VeZ deSCongeLado, eSte Produto nÃo
deVerÁ Ser noVamente CongeLado”. VaLidade mÍnima: 03 meSeS a Partir da data
de entrega.

SiF: 3567

1.005.002.014555 TIRAS DE PEITO DE FRANGO, TEMPERADO,
GRELHADO E CONGELADO

Kg

FeniX
SiF: 3567

Peito de Frango Cortado em tiraS, greLhado e CongeLado, Podendo Conter
Água, SaL, maLtodeXtrina, aÇÚCar, aLho em PÓ, CeboLa em PÓ, CLoreto de
PotÁSSio e demaiS aditiVoS PermitidoS PeLa LegiSLaÇÃo Vigente. deVem Ser
eLiminadoS oS eXCeSSoS de gordura, CartiLagem e aPoneuroSeS. iSento de
ParaSitaS, SuJidadeS, LarVaS e QuaLQuer SubStÂnCia Que PoSSa aLterar ou
enCobrir QuaLQuer aLteraÇÃo no Produto. embaLagem PrimÁria: SaCo de
PoLietiLeno, atÓXiCo, tranSParente, hermetiCamente FeChado, reSiStente ao
tranSPorte e armaZenamento, Com aProXimadamente 2Kg, Contendo aS
inFormaÇÕeS: nome do Produto, VaLidade, endereÇo do Produtor, nÚmero do
Lote ou data de embaLagem, modo de deSCongeLamento, marCa ComerCiaL, nome
e deSCriÇÃo do Produto, Carimbo do miniStÉrio da agriCuLtura, tabeLa de
ConSerVaÇÃo, raZÃo SoCiaL, endereÇo, CnPJ e inSCriÇÃo eStaduaL da emPreSa,
nÚmero de regiStro no miniStÉrio da agriCuLtura, LiSta de ingredienteS, PeSo
LÍQuido, tabeLa nutriCionaL, aLÉm doS diZereS: “mantenha CongeLado À (-18ºC)
a (–12ºC)”, “indÚStria braSiLeira”, “uma VeZ deSCongeLado, eSte Produto nÃo
deVerÁ Ser noVamente CongeLado”.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ATA nº 096/2015
ITEM

02

Empresa:

JBS S/A

UNID.

VALOR

CONSUMO

UNITÁRIO
ESTIMADO
DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DE
DESCRIÇÃO
MARCA
(R$) 12420-010
ANUAL
Av.MEDIDA
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.:
Telefax: (12) CARNE
3644-5600/e-mail:
licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
1.005.001.016285
BOVINA EM CUBOS,
CONGELADA
Kg
Friboi
18,06
30.000

(IQF)

Corte: CoXÃo duro, CoXÃo moLe ou Patinho, em CuboS, CongeLado
indiViduaLmente (iQF). deVem Ser eLiminadoS oS eXCeSSoS de gordura,
CartiLagem e aPoneuroSeS. aS CarneS deVerÃo aPreSentar-Se LiVreS de
ParaSitaS, SuJidadeS, LarVaS e QuaLQuer SubStÂnCia Que PoSSa aLterÁ-La
ou enCobrir QuaLQuer aLteraÇÃo. a Carne deVe aPreSentar aSPeCto
PrÓPrio da eSPÉCie, nÃo eStar amoLeCida e nem PegaJoSa, aPreSentar
Cor PrÓPria, Sem manChaS eSVerdeadaS ou PardaCentaS e odor
CaraCterÍStiCo. embaLagem PrimÁria: SaCo de PoLietiLeno, atÓXiCo,
tranSParente ou aZuL, hermetiCamente FeChado, reSiStente ao
tranSPorte e armaZenamento, Com 1 ou 2Kg, Contendo aS inFormaÇÕeS:
nome do Produto, VaLidade, endereÇo do Produtor, nÚmero do Lote ou
data de embaLagem, modo de deSCongeLamento, marCa ComerCiaL, nome
e deSCriÇÃo do Produto, Carimbo do miniStÉrio da agriCuLtura tabeLa
de ConSerVaÇÃo, raZÃo SoCiaL, endereÇo, CnPJ e inSCriÇÃo eStaduaL da
emPreSa, nÚmero de regiStro no miniStÉrio da agriCuLtura, LiSta de
ingredienteS, PeSo LÍQuido, tabeLa nutriCionaL, aLÉm doS diZereS:
“mantenha CongeLado À (-18ºC) a (–12ºC)”, “indÚStria braSiLeira”, “uma
VeZ deSCongeLado, eSte Produto nÃo deVerÁ Ser noVamente
CongeLado”.

03

Kg

04

Kg

PREGÃO Nº. 202/2015
Contrato nº: 212/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba.
Contratada: Marfvale Comércio e
Representações de Móveis para
Escritório Ltda.
Objeto: Aquisição de mesas e cadeiras
plásticas, cesto de lixo.
Valor: R$ 10.131,50.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 21/09/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Frederico
Cavalcanti Guratti.
Gestão do contrato: Secretaria de
Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de
2015.

MARCA

SiF: 3567

1.005.002.014554 ISCAS DE FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO

PCt

08

DESCRIÇÃO

Peito de Frango moÍdo Podendo Ser adiCionado de: ProteÍnaS de origem
VegetaL e/ou animaL, FarinhaS e/ou FÉCuLaS e/ou amidoS, CondimentoS, aromaS
e eSPeCiariaS, eXCeto Pimenta, ProdutoS CÁrneoS induStriaLiZadoS, e demaiS
aditiVoS PermitidoS em LegiSLaÇÃo Vigente. SerÁ Permitida a adiÇÃo mÁXima de
4% de ProteÍnaS nÃo CÁrneaS na Forma de ProteÍna agregada. CarboidratoS
totaiS: mÁXimo de 30%, ProteÍnaS: mÍnimo de 10%, gordura mÁXimo de 15%
(VaLoreS reFerenteS ao PeSo do Produto), gordura tranS aProXimadamente no
mÁXimo 0,2g em 130g do Produto, nitrito no mÁX: 0,015g/100g (eXPreSSo em
nitrito de SÓdio), nitrato no mÁXimo: 0,03g/100g (eXPreSSo em nitrito de
SÓdio). iSento de gordura VegetaL hidrogenada. deVerÁ aPreSentar aSPeCto
PrÓPrio, tamanho uniForme, Sem manChaS, maCio e Cobertura CroCante, nÃo
amoLeCido e nem PegaJoSo; Cor: bege a bege CLaro; odor e Sabor PrÓPrioS. nÃo
deVerÁ Conter CoranteS artiFiCiaiS e teCidoS inFerioreS, Como PeLe e
CartiLagenS. deVerÁ aPreSentar-Se LiVre de ParaSitoS e de QuaLQuer
SubStÂnCia Contaminante Que PoSSa aLterÁ-Lo ou enCobrir aLguma aLteraÇÃo.
iSento de PenaS, PenugenS, PerFuraÇÕeS, CoÁguLoS, oSSoS QuebradoS,
QueimaduraS Por CongeLamento, boLoreS e Limo na SuPerFÍCie. embaLagem
PrimÁria: SaCo de PoLietiLeno de baiXa denSidade, atÓXiCo, tranSParente,
hermetiCamente FeChado, reSiStente ao tranSPorte e armaZenamento, Com
aProXimadamente 3Kg, Contendo aS inFormaÇÕeS: nome do Produto, VaLidade,
endereÇo do Produtor, nÚmero do Lote ou data de embaLagem, modo de
deSCongeLamento, marCa ComerCiaL, nome e deSCriÇÃo do Produto, Carimbo do
miniStÉrio da agriCuLtura, tabeLa de ConSerVaÇÃo, raZÃo SoCiaL, endereÇo,
CnPJ e inSCriÇÃo eStaduaL da emPreSa, nÚmero de regiStro no miniStÉrio da
agriCuLtura, LiSta de ingredienteS, PeSo LÍQuido, tabeLa nutriCionaL, aLÉm doS
diZereS: “mantenha CongeLado À (-18ºC) a (– 12ºC)”, “indÚStria braSiLeira”, “uma
VeZ deSCongeLado, eSte Produto nÃo deVerÁ Ser noVamente CongeLado”.

Kg

07

FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

1.005.002.014552 EMPANADO DE FRANGO CONGELADO

Kg

PREGÃO Nº. 201/2015
Contrato nº: 214/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba.
Contratada: A. P. de Oliveira Comércio
de Móveis Para Escritório - ME.
Objeto: Aquisição de móveis e
equipamentos para sala de vacina
do CEM – Centro de Especialidades
Médicas – projeto rede frio através da
proposta 12399.00000/1140-04.
Valor: R$ 2.835,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 21/09/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Ariovaldo Pinto
de Oliveira.
Gestão do contrato: Secretaria de
Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 215/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba.
Contratada: C. T. Araújo Móveis - ME.
Objeto: Aquisição de móveis e
equipamentos para sala de vacina
do CEM – Centro de Especialidades
Médicas – projeto rede frio através da
proposta 12399.00000/1140-04.
Valor: R$ 1.470,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 21/09/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: José Ricardo
Silva Araújo.
Gestão do contrato: Secretaria de
Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 215/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba.
Contratada: Marfvale Comércio e
Representações de Móveis para
Escritório Ltda.
Objeto: Aquisição de móveis e
equipamentos para sala de vacina
do CEM – Centro de Especialidades
Médicas – projeto rede frio através da
proposta 12399.00000/1140-04.
Valor: R$ 970,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 21/09/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Frederico
Cavalcanti Guratti.
Gestão do contrato: Secretaria de
Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de
2015.

Empresa:

UNID.

1.005.001.016284 CARNE BOVINA EM ISCAS CONGELADA (IQF)

Friboi

17,68

30.000

1.005.001.016286 CARNE BOVINA MOÍDA, ONGELADA

Friboi

11,30

40.000

Corte: CoXÃo duro, CoXÃo moLe ou Patinho, em tiraS, CongeLado
indiViduaLmente (iQF). deVem Ser eLiminadoS oS eXCeSSoS de gordura,
CartiLagem e aPoneuroSeS. aS CarneS deVerÃo aPreSentar-Se LiVreS de
ParaSitaS, SuJidadeS, LarVaS e QuaLQuer SubStÂnCia Que PoSSa aLterÁ-La
ou enCobrir QuaLQuer aLteraÇÃo. a Carne deVe aPreSentar aSPeCto
PrÓPrio da eSPÉCie, nÃo eStar amoLeCida e nem PegaJoSa, aPreSentar
Cor PrÓPria, Sem manChaS eSVerdeadaS ou PardaCentaS e odor
CaraCterÍStiCo. embaLagem PrimÁria: SaCo de PoLietiLeno, atÓXiCo,
tranSParente ou aZuL, hermetiCamente FeChado, reSiStente ao
tranSPorte e armaZenamento, Com 1 ou 2Kg, Contendo aS inFormaÇÕeS:
nome do Produto, VaLidade, endereÇo do Produtor, nÚmero do Lote ou
data de embaLagem, modo de deSCongeLamento, marCa ComerCiaL, nome
e deSCriÇÃo do Produto, Carimbo do miniStÉrio da agriCuLtura, tabeLa
de ConSerVaÇÃo, raZÃo SoCiaL, endereÇo, CnPJ e inSCriÇÃo eStaduaL da
emPreSa, nÚmero de regiStro no miniStÉrio da agriCuLtura, LiSta de
ingredienteS, PeSo LÍQuido, tabeLa nutriCionaL, aLÉm doS diZereS:
“mantenha CongeLado À (-18ºC) a (–12ºC)”, “indÚStria braSiLeira”, “uma
VeZ deSCongeLado, eSte Produto nÃo deVerÁ Ser noVamente
CongeLado”.
Corte: CoXÃo duro, CoXÃo moLe ou Patinho, moÍdo. deVem Ser
eLiminadoS oS eXCeSSoS de gordura, CartiLagem e aPoneuroSeS. aS
CarneS deVerÃo aPreSentar-Se LiVreS de ParaSitaS, SuJidadeS, LarVaS e
QuaLQuer SubStÂnCia Que PoSSa aLterÁ-La ou enCobrir QuaLQuer
aLteraÇÃo. a Carne deVe aPreSentar aSPeCto PrÓPrio da eSPÉCie, nÃo
eStar amoLeCida e nem PegaJoSa, aPreSentar Cor PrÓPria, Sem manChaS
eSVerdeadaS ou PardaCentaS e odor CaraCterÍStiCo. embaLagem
PrimÁria: SaCo de PoLietiLeno, atÓXiCo, tranSParente, hermetiCamente
FeChado, reSiStente ao tranSPorte e armaZenamento, a VÁCuo, Com 1 ou
2Kg, Contendo aS inFormaÇÕeS: nome do Produto, VaLidade, endereÇo
do Produtor, nÚmero do Lote ou data de embaLagem, modo de
deSCongeLamento, marCa ComerCiaL, nome e deSCriÇÃo do Produto,
Carimbo do miniStÉrio da agriCuLtura, tabeLa de ConSerVaÇÃo, raZÃo
SoCiaL, endereÇo, CnPJ e inSCriÇÃo eStaduaL da emPreSa, nÚmero de
regiStro no miniStÉrio da agriCuLtura, LiSta de ingredienteS, PeSo
LÍQuido, tabeLa nutriCionaL, aLÉm doS diZereS: “mantenha CongeLado À
(-18ºC) a (– 12ºC)”, “indÚStria braSiLeira”, “uma VeZ deSCongeLado, eSte
Produto nÃo deVerÁ Ser noVamente CongeLado”.

PREGÃO Nº. 222/2015
Contrato nº: 229/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba.
Contratada: RENAULT DO BRASIL S/A.
Objeto: Aquisição de veículo tipo furgão,
cor branca, zero km, ano/modelo 2015
aplicação almoxarifado da saúde.
Valor: R$ 94.137,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 30/09/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Ricardo
Permagnani dos Santos.
Gestão do contrato: Secretaria de
Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de
2015.

ATA nº 097/2015
ITEM

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

09

M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP

Kg

DESCRIÇÃO
1.005.002.002465
PEITO
DE
FRANGO
S/
CONGELADO CORTE TIPO SASSAME/FILEZINHO

OSSO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

nat

7,80

40.000

deVerÁ aPreSentar-Se LiVre de ParaSitaS e de QuaLQuer
SubStÂnCia Contaminante Que PoSSa aLterÁ-La ou enCobrir
aLguma aLteraÇÃo. deVerÁ aPreSentar aSPeCto, Cor, odor e
Sabor PrÓPrioS da eSPÉCie, nÃo eStar amoLeCida, PegaJoSa e
Sem manChaS eSVerdeadaS. embaLagem PrimÁria: SaCo de
PoLietiLeno, reSiStente, atÓXiCo, Com 1Kg, Contendo aS
inFormaÇÕeS: nome do Produto, VaLidade, endereÇo do
Produtor, nÚmero do Lote ou data de embaLagem, modo de
deSCongeLamento, marCa ComerCiaL, nome e deSCriÇÃo do
Produto, Carimbo do miniStÉrio da agriCuLtura, tabeLa de
ConSerVaÇÃo, raZÃo SoCiaL, endereÇo, CnPJ e inSCriÇÃo
eStaduaL da emPreSa, nÚmero de regiStro no miniStÉrio da
agriCuLtura, LiSta de ingredienteS, PeSo LÍQuido, tabeLa
nutriCionaL, aLÉm doS diZereS: “mantenha CongeLado À (-18ºC)
a (–12ºC)”, “indÚStria braSiLeira”, “uma VeZ deSCongeLado, eSte
Produto nÃo deVerÁ Ser noVamente CongeLado.

Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2015.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP 12400-220 – Pindamonhangaba/SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
Tel/Fax: (12)3643.2223
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
145/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0977/14
DATA PROTOCOLO:
20/08/2014
Nº CEVS: 35380060156200004618 DATA DE VALIDADE:
20/08/2016
CNAE:
5620-1/01
FORNECIMENTO
DE
ALIMENTOS
PREPARADOS
PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
RAZÃO SOCIAL:
DAISY MIRANDA DE CARVALHO BARREIRA ME
CNPJ/CPF: 10706572000144
ENDEREÇO:
R CORONEL FRANCISCO BICUDO DE MELLO
N°:
126
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
DAISY MIRANDA DE CARVALHO
CPF:
17378132896
RESP. TÉCNICO:
CASSIA CRISTINA OLIVEIRA
CPF:
36047768806
CBO:
CONS. PROF.:
CRN
N º INSCR.: 44935
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
30/09/2015, 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, 30 de setembro de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
146/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0595/15
DATA PROTOCOLO:
04/05/2015
Nº CEVS: 35380060186500006513 DATA DE VALIDADE:
30/09/2016
CNAE:
8650-0/03 ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
RAZÃO SOCIAL:
RENATA GUAYCURU ALVES
CNPJ/CPF: 08113646825
ENDEREÇO:
R FREDERICO MACHADO
N°:
132
COMPLEMENTO:
2° ANDAR – SALA 21
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-040 UF:
SP
RESP. LEGAL:
RENATA GUAYCURU ALVES
CPF:
08113646825
RESP. TÉCNICO:
RENATA GUAYCURU ALVES
CPF:
08113646825
CBO:
CONS. PROF.:
CRP
N º INSCR.: 0610440398
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
30/09/2015, 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, 30 de setembro de 2015

CONVOCAÇÃO – 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA,
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “18ª
Reunião Ordinária de 2015” , cuja pauta vem a seguir:
Pauta:

 Aprovação de ata
 Edital FUMCAD 2015
 Diagnóstico Social da Criança e do Adolescente de
Pindamonhangaba
 Plano Prefeito Amigo da Criança
 Informes e outros assuntos.
Dia:

13/10/2015 (terça-feira)

Horário:

17h (dezessete horas)

Local:

Auditório da Prefeitura Municipal

Adriano Augusto Zanotti
Presidente

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público)
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

SEXTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

9 DE OUTUBRO DE 2015

ESPORTES
Tribuna do Norte
Judocas de Pinda se classificam para
final do Campeonato Paulista
Os atletas das categorias de base do judô da
Secretaria da Juventude,
Esporte e Lazer de Pindamonhangaba
participaram da Fase Inter regional
do Campeonato Paulista
Aspirantes, na cidade de
Mogi das Cruzes, no último dia 3. A competição
contou com a presença de
aproximadamente
300

atletas do Grande ABC,
Mogi das Cruzes, Suzano,
Litoral Norte e Vale do Paraíba.
Dos 17 judocas que
compuseram as classes
Sub 15, Sub 18 e Adulto
e formaram a equipe de
Pindamonhangaba, 10 subiram ao pódio e se classiﬁcaram para a ﬁnal do
Campeonato Paulista As-

Corrida de rua será
realizada dia 25
A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Pindamonhangaba irá realizar a III Etapa do
Circuito Corrida de Rua no
próximo dia 25. Nos dias 14,
15 e 16 serão feitas as conﬁrmações daqueles que já participaram das outras etapas.
As inscrições para quem
não participou de nenhuma
etapa serão nos dias 19, 20
e 21.

As conﬁrmações e inscrições serão no Centro de Treinamento Luiz Caloi, das 8 às
11h30 e das 15 às 18 horas.
De acordo com as informações do secretário
da pasta, as pessoas que
participaram das outras
etapas e não conseguirem
fazer a conﬁrmação nos
primeiros dias citados poderão conﬁrmar entre os
dias 19 e 21. A organiza-

Os judocas pindenses estão treinando bastante para encarar o novo desaﬁo

ção está oferecendo 600
vagas ao todo e a prova é
para públicos de várias categorias, do pré-mirim ao
veteraníssimo.
Esta etapa terá a largada no portal do Parque
da Cidade, a partir das 9
horas. No trajeto haverá
pontos de hidratação, seguindo as recomendações
da Confederação Brasileira de Atletismo.
Divulgação

Desde a primeira etapa a prova tem reunido atletas de várias idades

Copa Guga de Futebol
começa nesta sexta-feira
A partir desta sextafeira (9) a bola vai rolar
pela Copa Guga de Futebol. A abertura será no
campo do Centro Esportivo José Ely Miranda,
“Zito”, em Moreira César,
às 19h30, com o jogo entre Moreira César e Vila
São José.

A Copa Guga de Futebol é organizada pela
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer. Ao
todo, são 12 equipes inscritas divididas em dois
grupos, A e B.
No grupo A estão os

Arquivo Pessoal

pirantes, no próximo dia
17, em Mauá.
Na Classe Sub 15 os
destaques foram, Maria
Fernanda Chinaqui, Maria Clara Lima, Mateus
Pereira, Pedro Gonçalo, Sarah Kali Candido e
Tales Borges; no Sub 18,
Tiago Donola, Jenifer Batista e Willian Bailan; e no
Adulto, Pedro Félix.

seguintes times: Vila
São José, Unidos da
Mantiqueira, Colorado, União R 8, Real
Esperança e Vale das
Acácias. No grupo B
estão: Unidos Azuis,
Moreira César, Jardim
Regina, 100 Nome, Ipê
II e Santa Cruz.

Pindenses conquistam títulos
no campeonato estadual mirim
Pindamonhangaba foi representada no Campeonato
Estadual Mirim no último
ﬁnal de semana e os atletas locais trouxeram várias
medalhas. A competição,
promovida pela Federação
Paulista de Atletismo, contou com a participação de
representantes de diversas
cidades. As provas foram
realizadas em São Bernardo do Campo e Pinda
levou 22 atletas. Na classiﬁcação geral, ﬁcou em 6º
lugar por equipes, à frente
de cidades como São José
dos Campos, Taubaté, São
Bernardo do Campo, Guarulhos e Osasco.

tes de todo o Estado de
São Paulo.
A competição ocorreu no dia 4 deste mês e
o nadador Ângelo José
da Silva ficou com o 2º
lugar, Humberto Bernardes Cabral em 5º na
classificação geral, ambos nadaram 3.400 metros. O atleta Fernando
dos Reis Machado conquistou o 2º lugar e nadou 1.400 metros.

Marcos Paulo foi um dos atletas que colocou a
cidade no pódio

CLASSIFICAÇÕES DOS ATLETAS QUE SE DESTACARAM

Marcos Paulo Leal Ferreira - campeão no pentatlo e 3º lugar nos 300
metros com barreiras; Thamires Evelin da Silva - vice-campeã no salto em
altura; Matheus Estevão da Silva Borges - 3º nos 1.000 metros com barreiras e 5º nos 1.000 metros rasos; Gabriela Pinto da Costa - 5ª colocada no
lançamento de dardo; equipe do revezamento 4 x 75 feminino, formada por
Ana Luzia Correa, Stefane Fernanda, Mariane Tereza e Natália Apolinário em 6º lugar; Marcelle Peniche - 6º lugar nos 3.000 metros na marcha e 8º
lugar nos 1.000 metros rasos; Breno Assis - 6º lugar nos 1.000 metros com
obstáculos; Camila de Abreu - 8º lugar nos 3.000 metros marcha.
Para conquistar os bons resultados, os competidores treinaram bastante
na pista do Centro Esportivo João Carlos de Oliveira, “João do Pulo”.

Conﬁra os jogos da rodada do ﬁnal
de semana pelos campeonatos de
futebol da cidade:

Pinda conquista título na 6ª prova
Natatória Píer a Píer
Os nadadores de
Pindamonhangaba representaram a cidade
na 6ª Prova Natatória
“Píer a Píer”. Eles receberam o apoio da Lei
Municipal 5.570, de
2013. Os nadadores encararam dois trajetos e
participaram atletas a
partir dos 16 anos, nas
categorias
feminino
e masculino. A prova
contou com participan-

Divulgação

Divulgação

CAMPEONATO SUB 13 – Sábado (10)
8h30 – Ferroviária X São Paulo – Local: Boa Vista
8h30 – Fluminense X Etna – Local: Ramirão

CAMPEONATO SUB 17 – Sábado (10)
9h45 – Araretama X Fluminense – Local: Aﬁzp
9h45 – Etna X Santos – Local: Machadão

CAMPEONATO SÊNIOR 35 – Domingo (11)

8h30 – Santa Cruz X Sabatinão – Local: Machadão
9h45 – Santa Luzia X Jardim Rezende – Local: Santa Luzia
9h45 – Bela Vista X Ferroviária – Local: Bairro das Campinas
9h45 – São Cristóvão X Terra dos Ipês – Local: Ramirão
9h45 – Cidade Nova X Bandeirante – Local: Cidade Nova

CAMPEONATO SÊNIOR 60 – Domingo (11)
8h30 – Campo Alegre X Corinthians – Local: Quirinão
8h30 – Estrela X Independente – Local: Bosque

COPA RURAL – Domingo (11)
8h30 – Oliveira X Santa Helena – Local: Bonsucesso
10h30 – Piracuama X Bom Sucesso – Local: Bonsucesso

COPA GUGA – Domingo (11)

A Prefeitura de Pinda incentiva os atletas da
cidade por meio de lei

15h – Unidos Azuis X Mantiqueira – Local: Vila São José
15h – Ipê II X Colorado – Local: Macedão
10h – Jardim Regina X União R 8 – Local: Jardim Regina
10h – 100 nome X Real Esperança – Local: Feital
10h – Santa Cruz X Vale das Acácias – Local: Machadão

