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Palestra conscientiza moradores 
sobre perigos da dengue

Dezenas de moradores, prin-
cipalmente mulheres, que são 
atendidos por atividades do Lar 
São Gabriel participaram de 
uma palestra de esclarecimento 
sobre o mosquito Aedes aegypti 
e as doenças que são transmiti-
das por ele: dengue, febre chi-
kungunya e zika vírus.

O encontro realizado na 
sede do Lar (rua dos Bentos), 
na tarde de quarta-feira (17), 
contou com uma explanação 
da assistente social da institui-
ção, Claudia Gonçalves, sobre 

as formas de combater o mos-
quito e as consequências das 
doenças.

Para ilustrar a situação, foi 
criado um ambiente adequado 
à reprodução do inseto, com la-
tas de tinta, vasos e plantas com 
água, lixo acumulado, pneus, 
garrafas e outros objetos. Além 
disso, havia uma boneca em 
um caixão – simbolizando uma 
criança morta – para alertar os 
moradores sobre os perigos re-
ais das doenças.
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As crianças de Pindamonhangaba e 
região podem conferir o espaço ‘Gali-
nha Pintadinha’, que vai funcionar no 
shopping Pátio Pinda a partir de sex-
ta-feira (19). Com 14 metros de altura 

e capacidade para 24 pessoas, a maior 
roda-gigante indoor do Brasil será um 
dos principais brinquedos do parque, 
que será decorado com personagens do 
desenho animado. 

Shopping recebe espaço 
da ‘Galinha Pintadinha’

Atração começa a funcionar na sexta-feira (19), em frente à loja Riachuelo

Jovens podem fazer curso 
gratuito de informática 
no Instituto Salesianos

Cláudia Gonçalves orienta moradores

Os estudantes do ensino médio 
com idade entre 15 e 17 anos po-
dem fazer cursos gratuitos de in-
formática no Instituto Profi ssional 

Salesianos. O curso tem duração 
de um ano e possui pacote básico 
de informática e de web design.
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Etore Bonini 
deve manter 
projetos da Acip
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Mineradora 
responsável pelo 
incidente no ‘Paraíba’ 
é multada

Anhanguera promove 
mesa redonda para 
criar negócios nas 
redes sociais
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Divulgação

Francielly Godoy
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Nossa Terra  Nossa Terra  Nossa Terra  Nossa Terra  
(Juraci de Faria - escritora, poetisa e membro da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras)

NOSSA GENTE

POETA PRADO: UMA VIDA DE VERSOS E RIMAS

Divulgação

Sinal de alerta. As pessoas tendem, ao menos boa 
parte delas, a deixar para amanhã o que pode ser feito 
hoje. É assim em casa, na escola, no trabalho, enfi m, em 
toda a vida. O fato é lamentável porque cria uma carrei-
ra de atrasos em diversas situações.

O colega de trabalho que não faz ou deixa para de-
pois determinado projeto, ou atrasa uma ação, prejudi-
ca o setor interessado, a empresa, o cliente e a si mes-
mo. Não adianta, gera uma cadeia de problemas.

Basicamente, o simples deixar para depois, pode não 
signifi car um problema.

No entanto, o grau de relevância do esquecimento de 
uma atividade ou ‘empurrar com a barriga’ varia muito 
de caso para caso ou de pessoa para pessoa.

O agravante da situação é que pode gerar a procras-
tinação. A palavra de origem latina signifi ca Pro (fren-
te) e castinus (do amanhã). Resumindo, procrastinar é 
adiar ou evitar uma tarefa ou atividade ou a resolução 
de algum problema para um "amanhã" que nunca chega 
(ou demora excessivamente para chegar). De um modo 
geral, as pessoas adiam atividades que causam descon-
forto psíquico. Ações que geram prazer não são procras-
tinadas, pelo contrário, as pessoas anseiam em fazê-lo 
o quanto antes. Já as ações que não se faz por vontade 
própria são as que mais sofrem com o adiamento.

Mas, se você é um procrastinador, saiba que não está 
sozinho. Muitos apresentam essa característica que, 
atualmente, vem gerando consequências negativas no 
universo pessoal e, principalmente, no mundo dos ne-
gócios. Esse ciclo vicioso de adiamento de tarefas, ape-
sar de não parecer, pode resultar em sentimentos im-
produtivos como estresse, culpa, vergonha, ansiedade.

Além disso, pode também evoluir para característi-
cas mais sérias como a personalidade auto destrutiva, 
ansiedade, preguiça emocional e até à baixa autoesti-
ma. Quando alcança níveis mais altos, a procrastinação 
pode se tornar uma patologia e, nestes casos, se torna 
necessário acompanhamento profi ssional.

Recentemente a revista Época Negócios publicou 
uma notícia que tratava do tema de uma maneira in-
formal, mas reconhecendo o impacto que a procrastina-
ção tem sobre a vida das pessoas. A notícia reportou um 
estudo realizado pelo Journal of Research Personality, 
que destaca que a procrastinação, quando ocorre em 
níveis crônicos, passa a ser parte da personalidade do 
indivíduo. Portanto, para ser modifi cada, carece de mu-
dança de hábitos e comportamentos. A pesquisa tam-
bém ressalta que, ao contrário do que muitos pensam, 
procrastinar não tem relação com ser mais ou menos 
inteligente.

Qualquer pessoa pode estar sujeita à procrastinação 
em algum momento da vida ou em relação a alguma ta-
refa que lhe cause desconforto psíquico. E o que fazer 
com essa tal de procrastinação? Duas maneiras de com-
batê-la, de acordo com a Revista Inc.: são: dê o primei-
ro passo. Normalmente os procrastinadores têm muita 
difi culdade em começar uma atividade, projeto ou ta-
refa. Quando é dada a largada, a tendência é que este 
impulso nos motive e nos leve até o fi nal; divida a tarefa 
em etapas. Quando se adia uma tarefa é porque, de uma 
forma ou de outra, nos assustamos com ela. Portanto, 
quando a tarefa fi ca mais curta, entendemos que ela fi ca 
mais fácil e logo nos motivamos mais para realizá-la. 

Comprometer-se com pequenas tarefas faz com que 
haja a possibilidade de fazer intervalos, o que, para um 
bom procrastinador, é algo muito positivo. Quando 
nos preocupamos demais com pequenas coisas, como 
arquivo de documentos, organização, etc., acabamos 
colocando as atividades consideradas mais difíceis ou 
que demandam mais esforço mental em segundo plano, 
e é neste momento que ocorre a procrastinação. Esteja 
atento ao seu dia a dia e em você mesmo. Quando você 
identifi ca e analisa a procrastinação, consegue lidar me-
lhor com ela.

Assim, mexa-se, nada para depois, faça seu amanhã, 
hoje.

“Para que deixar para amanhã o 
que pode ser feito hoje?”

Pessoas devem fi car atentas 
para combater procrastinação Após eleição realizada 

em janeiro, a nova direto-
ria da Acip – Associação 
Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba – to-
mou posse no início de 
fevereiro, em solenidade 
realizada no Palacete 10 
de Julho, com presença do 
prefeito de Pindamonhan-
gaba, autoridades civis e 
militares. 

A nova diretoria foi 
eleita com disputa entre 
duas chapas: Atitude e 
Modernidade. A votação 
aconteceu no auditório da 
Acip com a presença de in-
tegrantes das duas chapas e 
ao fi nal, a ‘Atitude’ foi esco-
lhida com 70 votos válidos. 

Durante a solenidade 
de posse, o prefeito des-
tacou a relevância da Acip 
para o desenvolvimento 
da cidade e o trabalho con-
junto com a Prefeitura. “É 
importante a parceria en-
tre o Poder Público e a As-
sociação Comercial para 
valorização do comércio 
local e dos empresários. 
Parabéns ao presidente 
por ter sido reeleito para o 
biênio 2016/2018. Fico fe-

liz pelo excelente trabalho 
que ele vem conduzindo e 
agradeço a confi ança em 
nossa administração".

O fundador e ex-pre-
sidente Acyr de Almeida, 
também enalteceu aos 
presentes sobre a impor-
tância que os criadores 
tiveram para a Acip, prin-
cipalmente na construção 
da sede. “Parabenizo essa 
nova diretoria, que tenho 
certeza, fará um excelente 
trabalho”.

Em seu discurso, o 
presidente reeleito, Etore 
Bonini, abriu espaço para 
os elogios. “Agradeço aos 
parceiros, aos colabora-
dores da Acip e, princi-
palmente, minha família, 
pelo apoio incondicio-
nal”, disse emocionado. 
Ele salientou, ainda, que 
as parcerias são funda-
mentais para que as ações 
possam ser realizadas. 
“Para os próximos dois 
anos, pretendemos dar 
continuidade aos proje-
tos iniciados, auxiliando 
sempre o desenvolvimen-
to da cidade como um 
todo”, concluiu.

Reempossado, 
Etore Bonini 
promete 
continuidade aos 
projetos da Acip

DIRETORIA:

Presidente   Etore Bonini
1º Vice Presidente Thiago Alves Derrico
2º Vice Presidente Douglas Torres Louza  
1º Secretário  Acília Aparecida César Lourenço
2º Secretário  Carlos Marcelo César
1º Tesoureiro  Luiz Ramos Pera
2º Tesoureiro  Carlos Alberto Camilo
Diretor Social  José Antonio Goulart Rodrigues
Diretor de Patrimônio Marcelo Aparecido Guerrero
1º Diretor de SCPC Elisabete Aparecida dos Santos
2º Diretor de SCPC Vilma Antonia Leite Pinto

CONSELHO DELIBERATIVO:

Conselheiro  Nivaldo Balarin
Conselheiro  José Tadeu Junho de Araújo
Conselheiro  Daniel Machado dos Reis
Conselheiro  José Renato Couppê Schmidt
Conselheiro  Mauro Rogério de Almeida
Conselheiro  Carlos Alberto da Silva
Conselheiro  Luis Otávio Palhari
Conselheiro  Alexandre José Balarin 
Conselheiro  Roberto de Souza Costa
Conselheiro  Joaquim Carlos Simões de Araújo
Conselheiro  José Francisco Ruzene 

Suplente  Mauricio Pereira Tineo
Suplente  Paulo Henrique Goulart Rodrigues  

      Suplente  Hamilton Vieira Pires
Suplente  Francisco Roberto Martins
Suplente  Carlos Francisco Pupio Marcondes  

      Suplente  Edmar Gomes de Paula

Tive o privilégio de conhecer o poeta Prado no sa-
guão do Palacete 10 julho. Não me recordo há quanto 
tempo nos conhecemos. Nem é necessário sabê-lo. Al-
guns fatos de nossa vida têm o dom de permanecer à 
deriva do tempo, salvos do esquecimento, intactos. É 
justamente neste locus que recordo o primeiro encontro 
com o poeta. Ele se apresentou em versos...

Sou de São Miguel Paulista
Estudei só o primário
Atualmente ganho pouco
Mas já tive bom salário
Todo dia trinta e um de dezembro
Faço o meu aniversário
Tudo que faço no dia-a-dia
Marco tudo em meu diário

E assim, as histórias que ele contava obedeciam às 
regras métricas de sua poesia. De ouvi-lo com atenção, 
soube que se tratava de um profi ssional em extinção! 
Poeta genuíno! De fato, um homem de poucos estudos, 
no entanto, de muitas rimas! 

Contou-me que para sustentar a família trabalhou 
muitos anos como vigia noturno nas escolas municipais 
de Pindamonhangaba. Ao aposentar-se, aos 70 anos, 
casou-se no civil e no religioso com a Poesia! Agora, sua 
amada é dona de todo o seu dia, de toda a sua vida!

Escreve versos desde o raiar do dia. Com a letra mais 
caprichosa que existe, registra os poemas que sua alma 
dita e os enumera, um a um.  Já preencheu três cader-
nos grandes, guarda mil poemas em cada um! São ver-
sos de amor e também dos acontecimentos do dia-a-dia, 
suas memórias da infância, as vitórias do Timão....

Enquanto percorríamos as dependências do Palacete 
10 julho - jóia rara de nossa terra! - e vislumbrávamos 
a exposição dos artistas de Pindamonhangaba, o Sr. 
Olímpio Silvestre do Prado confi denciou-me que graças 
ao apoio de uma alma amiga teve o seu primeiro livro 
editado em 1999: “Na simplicidade de um poeta”.

No prefácio, a professora Mirian Ferraz enfatiza: 

“Como guarda-noturno, Sr. Olímpio traz a capacidade 
de observação e a facilidade de jogar com as palavras 
fazendo-nos voltar às pequenas coisas simples da vida, 
onde está a essência do amor e da felicidade. Ele nos ca-
tiva através de suas delicadas palavras mostrando sua 
fé em Deus, o amor pela família e a beleza interior que 
todo ser humano deveria buscar. São como chaves para 
alcançar a verdadeira felicidade...”

Ao término da visitação, um palacete tão lindo quan-
to o 10 de julho havia sido edifi cado em nossas vidas. 
Um palacete de amizade e poesia! Despedimo-nos como 
só os amigos muito queridos o fazem: com a certeza de 
que sempre estivemos juntos e que nada neste mundo 
haveria de romper o laço invisível que nos une: de comu-
nhão espiritual, versos e rimas.

Divulgação

ESTAMOS CONTRATANDO ENCANADORES
Com experiência em instalações prediais ou 

comerciais, para trabalhar em Pindamonhangaba, 
interessados deverão enviar o Currículo para o e-mail: 
bruno@engemav.com.br  ou ligar para (11)7870-5701.
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cidade

Jovens talentos inte-
ressados em construir 
carreira em uma multina-
cional terão a chance de 
dar os primeiros passos 
com o processo seletivo da 
Gerdau, voltado para es-
tudantes de níveis técnico 
e universitário. Conside-
rado uma das principais 
portas de entrada da 
empresa, o Programa Es-
tagiários Gerdau está com 
inscrições abertas para a 
unidade de Pindamonhan-
gaba.    

A Companhia busca 
alunos dos cursos de 

graduação em Enge-
nharia Mecânica ou de 
Materiais e nível técnico 
em Mecânica, Meca-
trônica, Eletrônica ou 
Elétrica. Os interessados 
devem estudar no perío-
do noturno com previsão 
de conclusão do curso 
em julho ou dezembro 
de 2017, além de ter 
inglês intermediário. 
Os currículos podem ser 
enviados até segunda-
feira (22) para o e-mail 
vagas.estagio@maiorh.
com.br, com o assunto 
Vagas de Estágio 2016.

Gerdau contrata 
estaGiários em 
PindamonhanGaba

Pela Justiça, sindicato reintegra 
funcionário da Tenaris Confab

O Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba-CUT conse-
guiu na Justiça do Trabalho a rein-
tegração de mais um funcionário 
na Tenaris Confab. A ordem judi-
cial foi cumprida no início do mês.

José Francisco de Oliveira, de 
42 anos e cinco de fábrica, é inspe-
tor de qualidade no setor 4 da uni-
dade Tubos. Ele possui seis pinos 
na coluna e sequelas nos ombros 
em função da atividade feita den-
tro da unidade. Essa relação entre 
a lesão e o trabalho já é reconhe-
cida pelo INSS desde 2013 e mes-
mo tendo estabilidade de emprego 
pela Convenção Coletiva de Traba-
lho, ele foi demitido em outubro 
passado.

ao centro, com a ordem judicial nas mãos, José Francisco 
de oliveira, junto ao advogado trabalhista do sindicato e 
dirigentes sindicais

Guilherme Moura

Lar São Gabriel conscientiza 
moradores sobre perigos da 
dengue, chikungunya e zika

Ambiente 
pArA ALArmAr

Neste ambiente recriado 
para alarmar essas mulheres, foi 
colocado um caixão com uma bo-
neca, simbolizando uma criança, 
para alertar às grávidas e mães 
com filhos pequenos sobre o pe-
rigo das doenças. Márcia contou 
que algumas mães mudaram de 
lugar ao ver a cena.

No final da mobilização hou-
ve distribuição de folhetos para 
reforçar a prevenção. A iniciati-
va teve o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, que pediu 
para as instituições abordarem 
o assunto, pois atendem cente-
nas de famílias.

Claudia Gonçalves ressaltou 
que na associação é sempre 
abordado temas relevantes e 
que estão em evidência, como 
este sobre o Aedes aegypti. 

O Lar São Gabriel funcio-
na com doações. Aqueles que 
quiserem ajudar, o telefone para 
contato é (12) 3648-5293. 

A Associação Criança Feliz 
São Gabriel de Pindamonhanga-
ba realizou uma mobilização, na 
quarta-feira (17), sobre o mos-
quito Aedes aegypti - o transmis-
sor da dengue, da febre chikun-
gunya e do zika vírus. A oradora 
foi a assistente social da institui-
ção, Claudia Gonçalves, que aler-
tou sobre os sintomas, causas e 
prevenções das doenças.

Cerca de 20 mulheres, sen-
do mães e jovens, participaram 
da mobilização que durou uma 
hora. De acordo com a coorde-
nadora do Lar, Márcia Barros, 
o intuito foi criar um ambiente 
propício para a procriação do 
mosquito, o qual, segundo ela, 
poderia ser encontrado no quin-
tal das famílias. “Decidimos tra-
zer esse tema e recriar um am-
bienta real para elas, para que 
realmente percebam os riscos”, 
explica. 

Latas de tinta, fraldas, vasos e 
plantas com água, lixo acumula-
do, foram usados para ilustrar que 
qualquer desses itens, que conte-
nham água parada, serve para o 
Aedes aegypti depositar seus ovos, 
gerando larva e o mosquito. Com 
isso, posteriormente, se picar al-
guém contaminado com dengue, 
chikungunya e zika, passaria as 
doenças para uma nova pessoa 
que fosse picada.

ambiente especialmente recriado para alertar sobre os riscos do mosquito

cláudia Gonçalves ministrou palestra sobre formas de combater o mosquito aedes aegypt

Francielly Godoy

Francielly Godoy

 Francielly Godoy
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
CHEFE DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO: ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021) - (12) 3644-2275 - IMPRENSA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

ASSISTENTE DE IMPRENSA PARLAMENTAR: LUIZ CARLOS PINTO (MTB 32.783) - (12) 3644-2279 - COMUNICACAO@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
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Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

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

VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO VILLARDI

Atuante e participativo 
junto à comunidade, o ve-
reador Dr. Marcos Aurélio 
Villardi (PR) está solicitan-
do à Prefeitura e ao departa-
mento competente para que 
promova estudos e adote 
as providências visando a 
realização de manutenção 
nos locais onde acontecem a 
prática de atividades físicas 
no bairro do Alto Cardoso.

Com isso, o vereador es-
pera aumentar a frequência 
da população na prática de 
esporte e de entretenimento 
na região. Dentre as solicita-
ções feitas pelo parlamentar 
está a cobertura da quadra 
de esporte, para que os mo-
radores possam promover 
a tradicional gincana das 
crianças e os jogos de fute-
bol, entre outras atividades.

O vereador Dr. Marcos 

Vereador Dr. Marcos Aurélio defende 
manutenção de AMI e cobertura para 
quadra de esporte do Alto Cardoso

Aurélio também solicita a 
manutenção preventiva da 
Academia da Melhor Idade 
(AMI). Ele lembra o quanto 
essas academias são impor-
tantes em nosso município, 
pois elas proporcionam en-
tretenimento, socialização, 
atividades físicas e uma 
melhor qualidade de vida.

CAPS 
O vereador Dr. Marcos 

Aurélio Villardi está reivin-
dicando à empresa de ônibus 
“Viva Pinda” que tome as 
devidas providências para 
a construção e instalação 
de um ponto de ônibus 
com cobertura em frente ao 
CAPS do Parque das Na-
ções. A solicitação atende 
aos pedidos de moradores 
que residem no bairro e os 
funcionários que trabalham 
no órgão.

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

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

PRINCIPAL META É INCENTIVAR A PRÁTICA DE 
EXERCÍCIOS FÍSICOS, PROMOVENDO ENTRETENIMENTO 

E QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES DA REGIÃO

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

ORDEM DO DIA

5ª Sessão Ordinária do ano de 2016,
a realizar-se no Palácio Legislativo

“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, 
no próximo dia 22 de fevereiro

de 2016, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 150/2015 , do Vereador Carlos 
Eduardo de Moura – Magrão, que “Denomina a Quadra 
Poliesportiva do Jardim Imperial, localizada na Rua 
Elpídio Salles Duarte, de MOACYR DA FONSECA 
PINTO”.

II. Projeto de Lei n° 05/2016, do Vereador Professor Eric 
de Oliveira, que “Denomina de EDUARDO PRATES DA 
FONSECA a Rua Três, situada no bairro Santa Tereza”.

Pindamonhangaba, 17 de fevereiro de 2016.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

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

Durante  es ta  semana 
o vereador Ricardo Pio-
r ino (PDT) protocolou 
requer imento  na  Casa 
d e  L e i s ,  e n d e r e ç a d o 
ao Prefei to  Municipal , 
com cópia ao Secretário 
de Administração,  sol i -
citando estudos e provi-
dências  para  ampliar  a 
a tuação dos taxis tas  no 
munic íp io ,  bem como 
dar  condições à  c lasse 
de se  organizar,  padro-
nizando os veículos que 
prestam serviços junto 
à  comunidade.

S e g u n d o  o  v e r e a -
dor  Ricardo Pior ino,  a 
c lasse  dos taxis tas  no 
munic íp io  prec isa  ser 
ma i s  va lo r i zada ,  r e s -
pei tando uma sér ie  de 

Vereador Ricardo 
Piorino reivindica 
apoio aos taxistas

“HÁ N E C E S S I D A D E D E

VA L O R I Z A Ç Ã O D A C L A S S E”
direi tos  que ainda não 
foram implementados , 
t a i s  c o mo :  me l h o r i a s 
na estrutura dos pontos, 
padronização dos veí-
culos ,  dentre  outros ,  o 
que consequentemente 
a c a r r e t a r á  b e n e f í c i o s 
a  todos os  usuários  do 
serviço.

Santa Luzia/Vila Prado
O vereador  Ricardo 

Pior ino tem sol ic i tado 
in s i s t en t emen te  a  i n -
tensif icação de poda de 
mato no município  e , 
nesta  semana,  o  pedido 
foi  pr incipalmente em 
benef íc io  dos  ba i r ros 
Santa  Luzia  e  Vila  Pra-
do,  onde a  população 
tem reclamado diar ia-
mente.

V E R E A D O R  R I C A R D O  P I O R I N O  D I Z  Q U E  A  C L A S S E  D O S  T A X I S T A S  D E 
PINDAMONHANGABA PRECISA DE VALORIZAÇÃO E A FROTA SER PADRONIZADA

O  v e r e a d o r  M a r t i m 
C e s a r  ( D E M )  e n v i o u  
solicitação ao Prefeito, 
pedindo a realização de 
e s t u d o s  v i s a n d o  u m a 
r e fo rma  comple t a  nos 
p o n t o s  d e  ô n i b u s  d a 
praça Barão Homem de 
Melo, a praça da estação, 
no centro da cidade. De 
acordo com o vereador, a 
intempérie deteriorou os 
abrigos, comprometendo 
as calhas pela corrosão 
e  a  exis tência  de uma 
aber tu ra  na  pa r te  t r a -
seira estão fazendo com 
que os assentos fiquem 
molhados quando chove. 
“Uma reforma total dará 
mais conforto e segurança 
aos usuários do transporte 
coletivo”.

Abrigo para
passageiros na
rodovia Caio
Gomes Figueiredo
Outra solicitação do 

vereador Martim Cesar 
à  A d m i n i s t r a ç ã o  e  a o  
DER – Departamento de 
Estradas de Rodagem é 
para que estudem a ins-
talação de um abrigo para 
passageiros na rodovia 
Dr. Caio Gomes Figuei-
redo, na altura do acesso 
da Estrada Municipal do 
Trabiju.

Em sua justificativa, o 

Vereador Martim 
Cesar pede a reforma 
dos abrigos da praça 
Barão Homem de Melo

vereador alega que esta 
região tem muitos mora-
dores que ao se desloca-
rem para a cidade, ficam 
aguardando o transporte 
coletivo ao lado da ro-
d o v i a ,  s e m  n e n h u m a 
proteção contra o sol e a 
chuva e a instalação de 
um abrigo, vai facilitar 
e  t razer  mais  conforto 
aos moradores da região 
que utilizam o transporte 
coletivo.

Mercado
Municipal
O  v e r e a d o r  M a r t i m 

Cesar reitera ao prefeito 
o pedido de informações 
sobre o término das obras 
do mercado municipal, no 
espaço onde é realizada a 
feira livre diariamente. O 
vereador alega que, após 
várias reuniões, a Admi-
nistração informou que  
realizaria o fechamento 
lateral, porém, nada foi 
fe i to .  Com as  chuvas ,  
o s  f e i r an t e s  t em  seus 
espaços molhados, pre-
judicando o comércio. O 
vereador pede agilidade 
no término das obras com 
o fechamento destas late-
rais para melhor atender 
os feirantes e a população 
c o n s u m i d o r a  d a  f e i r a 
l iv re ,  min imizando  os 
efeitos do sol e da chuva.

Em mais um ano pre-
ocupado com o bem-es-
tar das mulheres pinda-
monhangabenses,  o ve-
reador Roderley Miotto 
(PSDB) encaminhou um 
requer imento pedindo 
novamente ao Governo 
do Estado e ao Secre-
tário de Saúde o envio 
da carreta do Progra-
ma Mulheres de Peito, 
para Pindamonhangaba.
Tr a t a - s e  d e  u m  p r o -
grama do Governo do 
Es t ado ,  de s t i nado  à s 
m u l h e r e s  c o m  i d a d e 
entre 50 e 69 anos,  que 
não precisam de pedido 
médico de mamografia 
pa ra  a  r ea l i zação  do 
exame. Pacientes fora 
da faixa de idade tam-
bém podem realizar o 
exame, mas é necessário 
ter o pedido médico em 
mãos.

“Como membro  da 
Comissão de Saúde da 

O vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão (PMDB) 
solicitou na sessão do dia 12 
de fevereiro, através do re-
querimento nº 186/2016, uma 
manutenção geral na bica de 
água potável localizada na Es-
trada Municipal José Benedito 
Marcondes Vieira, no bairro do 
Bela Vista.

Em visita ao local foi cons-
tatado a precariedade e o perigo 
que muitos munícipes sofrem ao 
utilizar o local para coletar água 
para uso em suas residências. 
Em conversa com os usuários, 
diversas reclamações foram 
anotadas como: as árvores que 
estão com risco de queda poden-
do causar acidentes, tanto nos 
veículos, quanto na população 
que utiliza a bica; a sujeira na 
canaleta que serve para escoar 
as águas; a água parada ao redor 
da bica, o que causa preocupa-
ção em relação a proliferação 
do mosquito aedes aegypit; a 
própria manutenção da bica, 

Bica do bairro Bela Vista 
necessita de manutenção, 
segundo vereador 
Professor Osvaldo

que não tem espaço sufi ciente 
para a população coletar água, 
sem contar os usuários que 
correm risco de queda, devido 
ao excesso de folhagem e o lodo 
que deixa o piso escorregadio.

Outro problema encontrado 
no local é o fl uxo de veículos 
e o excesso de velocidade, que 
traz muita preocupação,  pois 
existe uma ladeira, onde são 
excedidos os limites de veloci-
dade. Um pouco mais abaixo, 
os motoristas fazem a conversão 
na pista, deteriorando o asfalto 
e acumulando água parada. 
“Fiz este requerimento pois 
procedem as reclamações dos 
moradores. Espero que a Ad-
ministração Municipal faça uma 
fi scalização na região e acabe 
com este problema, realizando 
uma melhora nas imediações 
e a revitalização desta bica, 
para a satisfação e segurança 
de todos”, fi naliza o vereador 
Professor Osvaldo.

FOTOS MOSTRAM 
O ESTADO DE ABANDONO DA

BICA DO BELA VISTA

Roderley Miotto 
solicita envio da carreta 
“Mulheres de Peito” 
novamente para a cidade

Câmara de Vereadores 
espero,  mais uma vez, 
que nossa cidade seja 
contemplada e a carreta 
retorne a fim de trazer 
melhorias na saúde das 
mulheres de nosso mu-
nicípio.  Conto com a 
ajuda do nosso prefeito 
Vito Ardito e da Secretá-
ria de Saúde Sandra Tu-
tihashi”,  destaca o ve-
reador Roderley Miotto.
Lembrando que o diag-
nóstico precoce de do-
e n ç a s  g r a v e s ,  c o m o 
o câncer,  aumenta de 
maneira significativa a 
chance de cura ou con-
trole da doença.

“A carreta do Progra-
ma Mulheres de Peito já 
se encontra atendendo 
as cidades do Vale do 
Paraíba,  acredito que, 
e m  b r e v e ,  e s t a r á  e m 
nossa cidade”,  conclui 
o  v e r e a d o r  R o d e r l e y 
Miotto.
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 051 - 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) HASA ADMINISTRAÇÕES E 
PARTICIPAÇÕES LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO PAULO I, S/N°  , Bairro 
LESSA  inscrito no município sob a sigla SO210101006000,  para que efetue a limpeza do  referido 
imóvel em construção e a  retirada dos materiais/entulhos do no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

gastão José Schmidt
gerente do Setor de Posturas

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

controle 052 - 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) HASA ADMINISTRAÇÕES E 
PARTICIPAÇÕES LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO PAULO I, S/N°  , Bairro 
LESSA  inscrito no município sob a sigla SO210101005000,  para que efetue a limpeza do  referido 
imóvel em construção e a  retirada dos materiais/entulhos do no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

gastão José Schmidt
gerente do Setor de Posturas

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

controle 053 - 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) JERONIMO PEDRO 
DA SILVA, responsável pelo imóvel situado a RUA ALVARO PINTO MADUREIRA, 
S/N°  , Bairro VILA RICA  inscrito no município sob a sigla SO121602001000,  para 
que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, 
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro 
do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na 
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

gastão José Schmidt
gerente do Setor de Posturas

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

controle 029 - 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr(a) URBANIZADORA 
JARDIM YASSUDA, responsável pelo imóvel situado a RUA EDUARDO 
PIRES s/nº, Bairro RESIDENCIAL YASSUDA, inscrito no município sob a sigla 
NE12.13.18.009.000, quadra J, lote 06, para que efetue a limpeza do referido imóvel  
e a retirada dos materiais/entulhos no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 01ºda Lei 2.490 de 1990, 
alterada pela lei 5.379 de 26/04/2012. Realizar atualização do cadastro do imóvel é 
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015. 
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará 
os custos do trabalho efetuado. 

Gastão José Schimidt
Gerente do Setor de Posturas

 
AudiênciA PúblicA

A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba estará no próximo dia 
26 de fevereiro às 15:00 horas, na Câmara de 
Vereadores, para Audiência Pública referente 
à Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 
2015. Todos estão convidados. 

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
DE INTERESSE SOCIAL DE PINDAMONHANGABA 

 
 

CONVOCAÇÃO - 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016 
 
 Ficam os senhores conselheiros titulares do Conselho Gestor do Fundo Municipal 
de Habitação de Interesse Social convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a 
realização da “1ª Reunião Ordinária de 2016”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

 Informes;  
 Visita no local da construção dos 1.536 apartamentos do Programa MINHA 

CASA MINHA VIDA “Bem Viver Pindamonhangaba” no Bairro Mombaça 
- Araretama; 

 Outros assuntos pertinentes ao Conselho Gestor. 
 

 
Dia:   25/02/2016 (quinta-feira) 
 
Horário:  09h (nove horas)  
 
Local:  SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
                        Rua Dr. Monteiro de Godói, 445 – Bosque da Princesa. 

 
 
 

 
Marcos Antonio Guerrero 

Presidente 
 
 

 
 
 
 
 
 
Os conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar com antecedência a 
justificativa de ausência através do email: habitação@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rua Monteiro de Godoy, 445 – Bairro do Bosque – Pindamonhangaba - SP. CEP: 12401-390 
Fone (12) 3644.5231 Fax: (12) 3644-5200  

E-mail: habitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

a empresa r. n. taVareS SucataS Me, inscrita no CNPJ n.º 
08.471.722/0001-36, estabelecida a Rua Bananal , nº 70, Bairro 
Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, pede o comparecimento do 
funcionário RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, portador da CTPS 
n.º 66597 serie 353 SP, admitido em 04/11/2015, ausente desde 
08/01/2016, no prazo de 24 horas.

bontaZ centre do braSil indÚStria e coMÉrcio de 
autoPeçaS ltda, torna público que requereu à CETESB a Renovação 
de sua Licença de Operação com n° de solicitação 91170555 para 
Atividade de Fabricação de Peças e Acessórios para o Sistema de Motor 
de veículos automotores.

rede cataVale – central daS cooPeratiVaS de MateriaS reciclaVeS 

e reutiliZÁVeS ltda                                                     cnPJ:19705969/0001-96                                                                                
nire 35.4.00013830-1

                edital de conocação da a SSeMbleia geral eXtraordinÁria e ortinÁria

A presidente da Cooperativa MARIA ANGELA GONZAGA DA SILVA no  uso das atribuições que lhe 
confere o Artigo 5764/71 do Estatuto Social Convoca  as 08 (cooperativas ) associadas em pleno 
gozo de seus direitos sócias para reunirem-se em  Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária 
que realiza-se na sua sede social na Avenida Doutor Lloyd Figueiredo Pereira da Rocha 170 bairro 
Cícero prado – sub- distrito Moreira César Pindamonhangaba – SP ,CEP 12.444-530 no dia 24-
25/10 9(vinte quatro e vinte cinco de outubro).
• EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÁRIA
• Inclusão e exclusão de cooperativa 
• EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
• 1 Prestação de Contas dos órgãos da Administração ,relatório ao exercido de 2014
• Relatório de gestão 
• Balanço 2014
• Demonstração de Sobras ou perdas e demais demonstrativos e Parecer do Conselho Fiscal
• 2 Eleição dos componentes dos cargos do Conselhos de Administração
• 3 Destinação das sobras ou rateios das perdas 
• 4 Eleição dos componentes do Conselhos Fiscal
• 5 Eleição do cargo do Presidente e vise Presidente   

 
 
 

 
 
 
 
 

PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR 
 

DATA: 17/02/2016 
 

FUNÇÃO
AUXILIAR DE CONTABILIDADE (com curso técnico em contabilidade) 
AUXILIAR DE LOGÍSTICA 
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS E DEPARTAMENTO PESSOAL 
EMPACOTADOR EM SUPERMERCADO(vaga para pessoas com deficiência) 
 

ACESSE O SITE:   maisemprego.mte.gov.br   OU COMPARECER AO PAT PARA CADASTRO 
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP  OU 

AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR, 
MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF. 

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO 
ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 
Publicidade doS ProceSSoS de licitação

*** editaiS ***
 
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

- Pregão nº. 303/2015 (PMP 32438/2015): (reabertura) referente à “contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manutenções 
preventivas e corretivas, com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou 
componentes genuínos ou originais de fábrica, para roçadeiras costal e lateral, 
motosserras e motores estacionários de diversas marcas, pertencentes a esta 
municipalidade”, com encerramento dia 03/03/16 às 08h e abertura às 08h30. 

- Pregão nº. 013/2016 (PMP 3993/2016): referente à “contratação de empresa 
especializada em prestação de serviço em conserto, montagem e desmontagem de 
pneus da frota da Subprefeitura de Moreira César”, com encerramento dia 02/03/16 
às 08h e abertura às 08h30. 

- Pregão nº. 014/2016 (PMP 3995/2016): referente à “contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços técnicos moto ciclísticos manutenções 
preventivas e corretivas de elétrica e mecânica, com reposição, sem exclusividade 
de peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para motocicletas de 
diversas marcas e modelos, pertencentes a esta municipalidade, por um período de 
12 (doze) meses”, com encerramento dia 02/03/16 às 14h e abertura às 14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

*** hoMologação ***

Pregão nº. 291/2015 (PMP 32422/2015) 
A Autoridade Superior, ante o parecer da Secretaria de Saúde e Assistência Social, 
homologou e adjudicou, em 03/02/2016, a licitação supra que cuida de “contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços médicos em oftalmologia com 
fornecimento de material e mão de obra na especialidade de oftalmologia, para a 
realização de exames, pelo período de 12 meses”, em favor da empresa (itens/lotes): 
ALVIM E CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP (01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14), no valor total de R$ 491.856,00. Item 06 impróspero.

Pregão nº. 002/2016 (PMP 2223/2016) 
A Autoridade Superior homologou a adjudicação do pregoeiro, em 15/02/2016, a 
licitação supra que cuida de “aquisição de cimento Portland, conforme solicitado pelo 
Departamento de Obras e Viação, para ser utilizado em diversas obras no município 
de Pindamonhangaba e pela usina de asfalto e artefatos de concreto”, em favor da 
empresa (itens/lotes): MIG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 
EPP (01, 02), no valor total de R$ 111.700,00.

*** deSPacho de deSclaSSificação ***

Pregão nº. 240/2015 (PMP 26550/2015) 
A Autoridade Superior, considerando o parecer da Secretaria de Educação e Cultura, 
desclassificou a empresa Paulo Fernandes Soluções Integradas para Escritório Ltda, 
pois esta não apresentou as amostras referentes aos itens 01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 
11, 12, conforme exigido no termo de referência, e também desclassificou os itens 
04, 09, 14 da empresa Fabricio de Ramos & Cia Ltda EPP, pois as amostras não 
atenderam às especificações exigidas no edital, em 11/02/2016..

*** contrato ***

Pregão nº. 270/2015 (PMP 28664/2015) 
Objeto: aquisição de prateleiras para acomodar documentos, arquivos e objetos no 
almoxarifado do Departamento de Cultura e mobiliário corporativo para a gestão do 
Cadastro Único e Bolsa Família.
Contrato 009/2016.
Data de assinatura: 13/01/2016.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 36.017,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Educação 
e Cultura.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi; Maria Aparecida Pedroso 
Rocha Pena.
Contratada: Dyar Indústria e Comércio de Móveis, Máquinas e Equipamentos Ltda. 
EPP.
Assina pela contratada: José Viguine Dario. 
Contrato 010/2016.
Data de assinatura: 13/01/2016.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 18.470,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Educação 
e Cultura.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi; Maria Aparecida Pedroso 
Rocha Pena.
Contratada: Marfvale Comércio e Representações de Móveis para Escritório Ltda. 
EPP.
Assina pela contratada: José Viguine Dario. 

*** aditaMento ***

Pregão nº. 326/2014 (PMP 28418/2014)  
Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura 
securitária para veículos oficiais pertencentes a frota da Subprefeitura de Moreira 
César e Secretaria de Saúde, com abrangência nacional, por um período de 12 
meses.
Aditamento 01/2015 ao contrato 351/2014.
Data de assinatura: 17/11/2015.
Vigência: prorrogada até 01/12/2016. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi, Manoel Pereira dos 
Santos.
Contratada: Royal & Sunalliance Seguros Brasil S/A.
Assina pela contratada: Roberto Chateaubriand Filho.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

controle 055 - 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) JOAQUIM IZALINO DE ALMEIDA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA BICUDO LEME , NR. 650  , Bairro VILA NAIR   inscrito no 
município sob a sigla SO111506036000,  para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada 
dos materiais/entulhos do quintal da referida residência no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

gastão José Schmidt
gerente do Setor de Posturas

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

controle 056 - 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) GUIMERCINDO 
CORREA LEITE, responsável pelo imóvel situado a RUA FRANCISCO GLICERIO  
, NR. 355  , Bairro VILA NAIR   inscrito no município sob a sigla SO111506014000,  
para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
quintal da referida residência no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item 
I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

gastão José Schmidt
gerente do Setor de Posturas

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: 018/16
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA- 
CEVS
Nº PROTOCOLO: 32742 DATA PROTOCOLO: 09/11/2015
Nº CEVS: 353800601-863-000212-1-0 DATA DE VALIDADE: 12/02/2017
CNAE: 8630-5/04    ATIVIDADE ODONTOLÓGICA 
RAZÃO SOCIAL: JOSÉ ZACARIAS DE PAULA FILHO
CNPJ/CPF: 58247750872
ENDEREÇO: RUA DR LAERTE MACHADO GUIMARÃES  N°: 61
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-180 UF: SP
RESP. LEGAL: JOSÉ ZACARIAS DE PAULA FILHO CPF: 58247750872
RESP. TÉCNICO: JOSÉ ZACARIAS DE PAULA FILHO CPF: 58247750872
CBO:  CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 20.339 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 
12/02/2016, 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, 12 de Fevereiro 2016.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 019/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 03227 DATA PROTOCOLO: 29/01/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000158-1-4 DATA DE VALIDADE:  16/02/2016
CNAE: 8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL: VIRGINIA APARECIDA LAURINDO LEMES
CNPJ/CPF: 08115100854
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 656
COMPLEMENTO: SALA 25 BAIRRO:  CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12410-040 UF: SP
RESP. LEGAL: VIRGINIA APARECIDA LAURINDO LEMES CPF: 
08115100854
RESP. TÉCNICO: VIRGINIA APARECIDA LAURINDO LEMES CPF: 
08115100854
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 74.571 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 
16/02/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 16 de Fevereiro 2016

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 020/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 1057/15 DATA PROTOCOLO: 15/09/2015
Nº CEVS: 353800601- 865-000132-1-8 DATA DE VALIDADE: 16/02/2017
CNAE: 8650-0/03 – ATIVIDADE DE PSICOLOGIA E PSICANALISE 
RAZÃO SOCIAL: MARIA CELESTE PRADO VASQUES URIOSTE
CNPJ/CPF: 31897872801
ENDEREÇO: RUA EUGENIO SIQUEIRA SALGADO N°: 41
COMPLEMENTO:           BAIRRO:                                     CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12420-080 UF: SP
RESP. LEGAL: MARIA CELESTE PRADO VASQUES URIOSTE CPF:         
31897872801
RESP. TÉCNICO: MARIA CELESTE PRADO VASQUES URIOSTE CPF:         
31897872801
CBO:  CONS. PROF: CRP N º INSCR.: 06184882 
 

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 
16/02/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 16 de Fevereiro  de 2016

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 021/16
Comunicado DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0742/13 DATA PROTOCOLO: 14/05/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000178-1-7 DATA DE VALIDADE:       15/02/2017    
CNAE: 8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL: HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 12602655791
ENDEREÇO: RUA PINHEIRO DA SILVA N°: 205
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  BOA VISTA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12401-020 UF: SP
RESP. LEGAL: HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 12602655791
RESP.TÉCNICO: HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF:     12602655791
CBO:  CONS-PROF:CRM   N º INSCR.: 15498 

 
O Dr. RAFEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 
15/02/2016, 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, 15 de Fevereiro de 2016

fundo de PreVidÊncia MuniciPal
de PindaMonhangaba

=================================
=============================

conVocação Para a 2ª reunião do 
conSelho de adMiniStração

=================================
=============================

Ficam os Srs. Conselheiros com assento 
no Conselho de Administração do Fundo de 
Previdência Municipal de Pindamonhangaba 
convocados para a 2ª reunião do respectivo 
Conselho de Administração, a qual terá 
lugar na sala de reuniões do Departamento 
de Finanças, sito à Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com 
início impreterivelmente às 16 horas do dia 
24 de fevereiro do ano de 2016.
Constitui a pauta da reunião ora convocada 
a análise e a deliberação das seguintes 
matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes 
mensais deste exercício do Fundo de 
Previdência (LC n°. 01/2004, art. 10);
b)  Emissão de parecer sobre o balanço do 
exercício anterior (LC nº 01/2004, inciso II 
do art. 19);
c)  Aprovação da avaliação atuarial do 
Fundo de Previdência (LC nº 01/2004, art. 
11);
d)  Aprovação de atos de aposentadoria e 
de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 
17);
e)  Outros assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2016.

Sidervan Luiz Alves
Superintendente do fPMP

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 
 

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 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 272/2015 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 272/2015 de “aquisição de arroz para alimentação 
escolar, conforme termo de referência”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, 
com validade de 12 meses, assinada em 25/01/2016: 

 
ATA nº 036/2016 Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 Kg 

ARROZ TIPO " 1". 
Descrição completa: 
Grãos de arroz "in natura" provenientes das 
espécies Oryza Sativa, beneficiados, polidos, 
Tipo - I, coloração clara e uniforme. Deverá 
conter no mínimo 80% do peso dos grãos 
inteiros. Embalagem primária: saco de 
polietileno transparente, resistente, incolor e 
atóxico, com aproximadamente 05 kg, 
contendo as seguintes informações: nome do 
produto, subgrupo, classe ou categoria, tipo, 
peso líquido, nome ou razão social, endereço e 
número de registro no Ministério da Agricultura 
do empacotador ou do proprietário do produto 
(quando for empacotado por terceiros), 
Informação Nutricional. 

Dona Milú 2,63 110.000 

Pindamonhangaba, 17 de fevereiro de 2016. 
 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 
 

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 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 272/2015 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 272/2015 de “aquisição de arroz para alimentação 
escolar, conforme termo de referência”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, 
com validade de 12 meses, assinada em 25/01/2016: 

 
ATA nº 036/2016 Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 Kg 

ARROZ TIPO " 1". 
Descrição completa: 
Grãos de arroz "in natura" provenientes das 
espécies Oryza Sativa, beneficiados, polidos, 
Tipo - I, coloração clara e uniforme. Deverá 
conter no mínimo 80% do peso dos grãos 
inteiros. Embalagem primária: saco de 
polietileno transparente, resistente, incolor e 
atóxico, com aproximadamente 05 kg, 
contendo as seguintes informações: nome do 
produto, subgrupo, classe ou categoria, tipo, 
peso líquido, nome ou razão social, endereço e 
número de registro no Ministério da Agricultura 
do empacotador ou do proprietário do produto 
(quando for empacotado por terceiros), 
Informação Nutricional. 

Dona Milú 2,63 110.000 

Pindamonhangaba, 17 de fevereiro de 2016. 
 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

controle 057 - 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) P.R.I. TECNOLOGIA 
EM LOGISTICA LTDA, responsável pelo imóvel situado a AVENIDA AMÉLIA PRATA 
BALARIN, S/Nº  , Bairro PARQUE DAS PALMEIRAS   inscrito no município sob a sigla 
NE12.14.01.037.000,  para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item 
I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

gastão José Schmidt
gerente do Setor de Posturas
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O Instituto Profi ssional 
Salesianos de Pindamo-
nhangaba está com vagas 
abertas para o curso de 
informática gratuito des-
tinado a alunos do ensino 
médio, com idade entre 
15 e 17 anos. O curso tem 
duração de um ano e nesse 
período serão ministradas 
a parte básica do pacote 
de informática e de web 
design. As aulas já estão 
em andamento e as vagas 
são limitadas, portanto os 

estudantes que se interes-
sarem devem comparecer 
no Instituto com cópias do 
RG, do comprovante de re-
sidência, do comprovante 
de renda de quem trabalha 
na residência, da carteira 
do SUS e da caderneta de 
vacinação, declaração es-
colar e uma foto 3x4. O Sa-
lesianos Pinda tem horário 
de funcionamento das 8 
às 17 horas e o endereço é 
avenida São João Bosco, 
n° 727, Santana.  

A Faculdade Anhan-
guera de Pindamonhan-
gaba promove nesta 
quinta-feira (18), às 
19h30, a mesa redonda 
‘como criar e gerir negó-
cios nas redes sociais’. O 
evento é gratuito e tem 
por objetivo discutir for-
mas de desenvolver ne-
gócios de sucesso na web, 
apresentar soluções para 
o empreendedor criar e 
se destacar no mercado, 

ou aprimorar o que já 
existe.

Entre os participan-
tes estão Bianca Oliveira, 
consultora de marketing 
digital; Ednelson Prado, 
da Vincere Comunica-
ção; e Giovani Mariano, 
da Ellos Tecnologia. Para 
os interessados em parti-
cipar basta comparecer à 
unidade, que fi ca na ave-
nida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 3344.

A Rolando Comércio 
de Areia foi multada em 
R$ 5 milhões pela Cetesb  
- Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo, 
nesta segunda-feira (15). 
A punição foi dada, pois 
a mineradora lançou re-
síduos de mineração no 
rio Paraíba do Sul, após 
rompimento da barragem, 
dia 5 de fevereiro, em Ja-
careí e afetando as cidades 

abastecidas pelo rio, como 
Pindamonhangaba.

O abastecimento na ci-
dade foi interrompido na 
terça-feira de carnaval dia 
9, e começou a ser norma-
lizado dia 11. A Sabesp pa-
ralisou o fornecimento no 
município para analisar as 
condições em que a água 
se encontrava, já que os re-
síduos chegaram na altura 
de Pindamonhangaba. 

Instituto Salesianos oferece 
curso gratuito de informática

Anhanguera realiza 
mesa redonda sobre 
como criar e gerir 
negócios nas redes 
sociais

Cetesb multa 
mineradora 
responsável 
pelo incidente 
no rio Paraíba

O shopping Pátio 
Pinda traz para a ci-
dade, a partir de sex-
ta-feira (19), o espaço 
‘Galinha Pintadinha’. O 
parquinho será decora-
do com os personagens 
do desenho animado e, 
a partir de sábado (20), 
terá a participação da 
galinha mais famosa da 
televisão – que estará 
no local a cada 30 mi-
nutos para interagir e 
tirar fotos com a crian-
çada, no espaço loca-
lizado próximo à loja 
Riachuelo.

Com 14 metros de al-
tura e capacidade para 
24 pessoas, a maior roda-
gigante indoor do Brasil 
será um dos principais 
brinquedos do parque. 
O ingresso para partici-
par da atração custará 
R$ 10. As crianças tam-
bém poderão aproveitar, 
gratuitamente, de outras 
atividades como piscina 
de bolinhas, espaço para 
pintura e ovinhos girató-
rios. 

“O desenvolvimento 
de projetos que oferecem 

Vila da Galinha Pintadinha chega 
ao shopping Pátio Pinda

A partir deste mês, pais e mães 
da região podem aproveitar os 
principais lançamentos do cinema 
com conforto e tranquilidade. O 
shopping Pátio Pinda conta agora 
com o projeto “Bebê a Bordo”, de-
senvolvido pelo Cinefl ix, com ses-
sões especiais para famílias com 
fi lhos de dois meses a três anos de 
idade. As exibições acontecerão 
quinzenalmente e serão realizadas 
sempre às sextas-feiras, às 14 ho-
ras. 

Na sessão “Bebê a Bordo”, a sala 

do cinema é preparada para ofere-
cer um ambiente mais agradável 
para os pais e seus bebês. As ade-
quações incluem iluminação mais 
clara, ajuste de temperatura, dis-
ponibilidade de trocadores e som 
reduzido. Não haverá cobrança de 
valores adicionais desse serviço di-
ferenciado, mantendo-se a tabela 
fi xa de preços de R$ 20 (inteira) e 
de R$ 10 (meia-entrada). Crianças 
de até três anos de idade não pa-
gam. 

O fi lme exibido é escolhido por 

meio de votação realizada no site 
do Cinefl ix. A primeira exibição no 
Pátio Pinda, que acontece na próxi-
ma sexta-feira (19), já tem um ven-
cedor: “Snoopy & Charlie Brown - 
Peanuts, o Filme” foi o longa mais 
votado entre “Os Dez Mandamen-
tos” e “Um Suburbano Sortudo”. 

Os pais que se interessarem pela 
iniciativa poderão acompanhar a 
divulgação das próximas sessões 
pela fanpage do Shopping Pátio 
Pinda https://www.facebook.com/
PatioPinda.

Projeto “Bebê a Bordo” chega ao cinema

 A cada 30 minutos a Galinha Pintadinha vai interagir com as crianças

Imagem Ilustrativa Galinha Pintadinha

Uol.com.br

atrações inovadoras e ati-
vidades variadas para as 
crianças está sempre no 
nosso radar”, comenta a 
Analista de Marketing do 
Shopping Pátio Pinda, 
Amanda Moreira. “Por 

isso, trazer para a nossa 
cidade uma estrutura de 
sucesso como o parqui-
nho ‘Galinha Pintadinha’ 
é muito gratifi cante.”

Idealizado em 2006 
pelos produtores Juliano 

Prado e Marcos Lupori-
ni, o desenho animado 
“Galinha Pintadinha” 
começou de forma des-
pretensiosa e tornou-se 
sucesso absoluto entre as 
crianças. 

Vagas são para jovens com idade entre 15 e 17 anos

Caminhões e tratores durante obras no local 
onde houve o rompimento da barragem


