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Durante aniversário, Acip lança
campanha do Dia das Mães
Divulgação

A Acip – Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba – realizou
uma grande festa, na sexta-feira (1º/4), para comemorar os 45 anos da instituição. Durante o evento,
o presidente Etore Bonini
destacou serviços que a Associação vem promovendo
para desenvolvimento de
Pindamonhangaba.
Bonini também enalteceu as campanhas da instituição e lançou a Promoção
Festival de Prêmios – ‘Sua
mãe conectada’, que começa no dia 19 de abril e vai
sortear três iphones 5S.
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Parte da diretoria da Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba na chegada à festa

SUSPEITO DE HOMICÍDIO TENTA FURTAR CARRO DE
AGENTE PENITENCIÁRIO, É BALEADO E MORRE
Um suspeito de um homicídio ocorrido na madrugada de domingo (3), em Pindamonhangaba,
tentou furtar um carro de um agente penitenciário em Tremembé, na manhã de segunda-feira
(4), foi avistado pelo proprietário - que deu voz de prisão. O homem resistiu à prisão e tentou
agredir o agente, que efetuou disparos para se defender, causando a morte do suspeito.
PÁGINA 3

Fonte - CPTEC/INPE
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A Etec ‘João Gomes de Araújo’ recebeu um evento de conscientização ambiental promovido pela empresa Dart, no ﬁm de
março. A iniciativa, destinada a
alunos, teve o intuito de orientar sobre formas de reduzir o
impacto das ações do dia a dia
no ambiente e incentivar a reciclagem.
O evento contou com apresentação teatral, e palestras de
instrução sobre o tema.
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ETEC RECEBE
EVENTOS SOBRE
MEIO AMBIENTE

Centenas de pessoas ﬁcaram encantadas com as apresentações de música, dança, teatro,
circo, cinema, artes visuais e literatura do Circuito Sesc Artes, realizadas no domingo (3),
no Largo do Quartel.
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A página de História desta
semana relembra a pandemia
da gripe espanhola ocorrida
em 1918, quando a doença
atingiu a cidade de Pindamonhangaba e causou vários óbitos.
Assim como ocorre nos
dias de hoje, o jornal, na época, trazia informações sobre
contagio, formas de evitar a
doença e o que fazer em casos
de suspeita.
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Dr. Vicente e sua equipe estão na cola

Ficou mais fácil localizar
celulares roubados e furtados

Q

uem leu a Tribuna do Norte de ontem (terçafeira, dia 5 de abril) ou quem é amigo e acompanha as postagens do delegado titular do 1º
DP de Pindamonhangaba, Dr. Vicente Lagioto, no Facebook principalmente, fica abismado com a quantidade
de celulares roubados ou furtados no município.
Acompanhando as publicações do delegado e publicando uma parte delas neste periódico, podemos
concluir que o índice de roubo e furto de aparelhos celulares é alarmante - mesmo não havendo uma estatística oficial. Segundo o próprio dr. Vicente Lagioto, no
mundo, os telefones móveis estão presentes em cerca
de 50% de roubos e furtos. A pergunta que fica no ar é:
cometer o crime para que, se a maior parte dos modernos telefones possuem rastreadores e a polícia possui
equipamentos que ajudam a localizar?
Chega a ser mais um ato falho ‘dos espertalhões’ –
mais um entre tantos. No referido jornal de ontem, contém a notícia de uma mulher, que chegou a levar um
telefone fruto de furto a uma assistência técnica; e outro que fez pior. Sim, ele conseguiu ir além e anunciou
no site de compra e venda ‘OLX’ o produto. Realmente,
‘desapega, desapega’ – tamanho o grau de irresponsabilidade dessas pessoas.
Bom, de qualquer modo, cabe-nos aqui elogiar o dr.
Vicente Lagioto e toda sua equipe pelo trabalho que a
polícia vem realizando nos últimos anos e, ainda, alertar
as pessoas, sobretudo os jovens, para que não fiquem
exibindo o ‘mobile’ de R$ 1 mil, R$ 2 mil, R$ 5 mil em
todos os lugares, pois há muito bandido de olho.
A boa notícia, ou ao menos mais reconfortante, é que
a partir de agora, será mais fácil para bloquear celulares
perdidos, extraviados ou roubados informando à prestadora tão somente o número da linha, conforme divulgação da Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações.
Não haverá necessidade de fornecer o IMEI (sequência
numérica do celular equivalente ao chassi do automóvel). Outra novidade é a possibilidade de o usuário dar
início ao processo de bloqueio do aparelho na delegacia
de polícia, no momento do registro da ocorrência.
Atualmente, as polícias civis da Bahia, Ceará e Espírito Santo já têm acesso ao sistema que permite o
bloqueio. Em breve, a funcionalidade estará disponível
também para a Polícia Federal e para as polícias civis de
Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo.
Outra novidade é a possibilidade de o usuário dar
início ao processo de bloqueio do aparelho na delegacia
de polícia, no momento do registro da ocorrência.
Lojistas e transportadores também poderão dar início ao processo de bloqueio nas delegacias para impedir
a utilização indevida de grandes quantidades de celulares novos furtados ou roubados. Em um caso assim,
porém, é preciso informar os IMEIs dos aparelhos constantes das notas fiscais. Isso porque os telefones novos
não estão habilitados junto às prestadoras, e, portanto,
ainda não possuem números de linha para uso.
A superintendência de Planejamento e Regulamentação da Anatel explicou que o bloqueio de celulares
perdidos, furtados e roubados é possível por meio do
Cadastro Nacional de Estações Móveis Impedidas, coordenado pela Agência e administrado pelas prestadoras de serviços móveis.
Desde a sua criação, o sistema vem evoluindo e
acompanhando o desenvolvimento das tecnologias móveis (TDMA, GSM, 3G, LTE).
Em dezembro de 2014, o Cemi foi integrado à base
mundial de celulares administrada pela GSM Association (GSMA). “Essa integração permite a troca de informações entre todos os países conectados à GSMA e evita
que terminais roubados, perdidos e extraviados em outros países sejam ativados no Brasil e vice-versa”, informou a Anatel. O Cemi também permite que as pessoas
consultem, pela internet, se um celular está bloqueado
por roubo ou furto. Basta acessar www.consultaaparelhoimpedido.com.br. Essa checagem é recomendável
antes da compra de celulares, especialmente no caso de
equipamentos de “segunda mão”.
Para realizar a consulta no site, é necessário que o
usuário digite o IMEI do equipamento, que pode ser obtido na caixa do produto, na nota fiscal, ou diretamente
no próprio celular – discando *#06#.
Ou seja, se a situação já está ruim para quem rouba,
furta, compra ou vende produtos oriundos de crime, vai
ficar ainda pior. O crime não compensa.
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‘Trilhas da Imaculada’ passam por Pinda
Representantes de Pindamonhangaba participaram, na quinta-feira (31),
da reunião para apresentação do projeto Trilhas
da Imaculada. O evento
foi realizado no Palácio
dos Bandeirantes, na capital paulista, e tem a parceria com a Universidade
de Taubaté, Universidade
do Vale do Paraíba, AGN
Vale, Governo do Estado e
prefeituras dos sete municípios que integram o percurso: Caçapava, Taubaté,
Tremembé, Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida e
Guaratinguetá.
A Trilha da Imaculada
foi idealizada pelo músico
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Renato Teixeira, inspirada
no Caminho de Santiago
de Compostela, na Espanha. Tem caráter cultural,
turístico e religioso, em
aproximadamente 65 km.
O diferencial seria a construção de um trecho exclusivo para pedestres, cavaleiros e quem faz o percurso
em veículo sem motor. Nas
cidades, haverá indicações
de pontos culturais, históricos e de serviços.
A próxima reunião está
prevista para 12 de abril,
com os responsáveis da
pasta do turismo das cidades envolvidas. A trilha
será demarcada com os
parceiros da Unitau.

Casa Transitória realiza ‘Noite da Pizza’ no sábado
Na entidade espírita de assistência Social
Casa Transitória Fabiano e Cristo de Pindamonhangaba haverá a Noite da Pizza, no sábado (9), a partir das 20 horas, com sistema

de rodízio, com várias opções, no valor de R$
14 por pessoa. Informações pelo telefone (12)
3642-6277. A Casa Transitória está localizada
na rua Frei Fabiano de Cristo, 555, Crispim.

Segundo turno elege presidente da CUT
O segundo turno da
eleição do Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT
acontece entre esta
quarta-feira (6) e sextafeira (8). Nesta etapa,
será eleito o presidente
junto com sua Direção
Executiva, o Conselho
da Direção e também o
Conselho Fiscal da entidade.
O primeiro turno, que
elegeu os 53 sindicalistas, ocorreu no começo
de março. De acordo com
o atual presidente Renato
Mamão, nesta fase, haverá votação não apenas nos
16 comitês, mas em todas
as fábricas ligadas ao sindicato.
Quem estiver de férias,
afastado ou em layoff,

Guilherme Moura

Vela, encabeçador da Chapa 1, junto ao
atual presidente Renato Mamão, logo após
assembleia em porta de fábrica
pode votar nas urnas que
ficarão na sede e subsede
do sindicato. “Reforço o
pedido para que a categoria participe e exerça o di-

reito do voto. Isso fortalece a representatividade do
sindicato”, explicou.
O segundo turno será
de chapa única, que tem

como presidente o atual
secretário geral Herivelto
Moraes – Vela, sindicalista pela Gerdau. Ele relembrou um pouco da história
de luta sindical na sua fábrica nos últimos anos.
“As duas greves que
marcaram a Gerdau no
Brasil foram feitas em
Pinda, por essa direção,
nas campanhas salariais
de 2011 e 2014. Mesmo
em um ano difícil, como
foi 2015, nós conseguimos pela primeira vez
um acordo com garantia de emprego por um
ano e o reajuste da inflação deste ano também
já está garantido. Tudo
isso é resultado da mobilização do trabalhador
junto com seu sindicato”,
concluiu.

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura
* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

NOSSOS ADOLESCENTES X INTERNET
O uso da internet pelas pessoas, em especial, pelos adolescentes é um meio de treinar
o cérebro, e, segundo alguns
cientistas ligados à Neurociência esse exercício propicia a
neurogênese cerebral, ou seja:
o surgimento de novos neurônios e novas conexões. Entretanto,tal exercício também é
um meio de fornecer avalanches
de informações, o que difere de
conhecimento, visto que, para
que isso ocorra se torna necessário introjetar e contextualizar
um fato. O grande problema
é a exposição exaustiva desses cérebros ao bombardeio de
repetidos flashes, imagens luminosas, sem conteúdo e sem
estrutura.Tudo já vem feito,sem
reflexões, sem questionamentos,
transformando-se, pois, em “inteligência cristalizada” desprezando aquelas instruções que se
aprendem pela experiência e por

importantes fatores de origem
socioambiental. Dessa maneira,
imaginemos um adolescente que
permanece longas horas diárias
em frente a uma máquina, para
ele, fantástica, sem contato físico, sem diálogo,sem a palavra
oral (a linguagem é a morada do
Ser, como já escreveu o grande
filósofo alemão Martin Heidegger), sem olhos nos olhos, ficando, pois, distante das situações
que exigem coragem, iniciativas,
tomadas de decisões tão importantes nessa fase do desenvolvimento humano.
Preocupa-nos, deveras, como
médico, como professor, enfim,
como ser humano, observar que
os adolescentes presos a tão somente dois sentidos: visão e audição, naquelas infindas horas,
comprometendo o seu desenvolvimento cerebral. Não é preciso
ser PhD para saber que esse cérebro tem o seu funcionamento

totalmente modificado e comprometido. E,nem vamos falar
do estímulo (cerebral) à violência gratuita proporcionado pelos
games que a banalizam.
Estudos científicos apontam
para o efeito deletério causado pela exposição prolongada à
internet, que, bem sabemos, dá
origem à sensação de prazer nas
pessoas, em especial, aos jovens.
O desafio é substituir um momento prazeroso por outro. A
Academia Chinesa de Ciências,
em 2012, divulgou um trabalho
mostrando que os jovens que
navegam longos tempos na
internet mostram mudanças
cerebrais, isso demonstrado
por ressonâncias magnéticas funcionais do cérebro,
semelhantes às observadas
em pessoas em compulsivos
jogos de azar. O mecanismo
é o mesmo: são estimulados
neurônios, que pedem cada

EXPEDIENTE

vez mais estímulos, tornamse insaciáveis, exigindo “doses crescentes“, tornando os
seres altamente viciados e
dependentes.
É importante que todos nós:
pais, pediatras, hebiatras (médicos de adolescentes), psicólogos,
atentemos para esse fato tão importante.Temos que mostrar aos
nossos jovens que o computador
não pode ser prioridade absoluta, que eles precisam cursar
outras etapas para o desenvolvimento deles, envolvendo-se
em outra atividades que proporcionam prazer,tais como:
dedicar-se a esportes,curtir a
música, a natureza e fazer amigos reais.Temos que refletir
seriamente sobre esse assunto,
senão, com tristeza, assistiremos o surgir de uma geração de
jovens que serão incapazes de
pensar em si mesmos e nos seus
semelhantes.
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Polícia
Ao tentar furtar carro de agente penitenciário,
suspeito de homicídio é baleado e morre
Após abordar um motorista em atitude suspeita, no Araretama, na
manhã de domingo (3),
a polícia apreendeu o veículo, que o homem conduzia, e levou o condutor
até a delegacia para prestar esclarecimentos. Após
depoimento, ele foi liberado.
No período da tarde,
do mesmo dia, foi encontrado o corpo de um rapaz, na estrada municipal

do Mombaça. Durante as
investigações, constatouse que a vítima era proprietária do carro apreendido com o homem no
período da manhã.
Com base em provas
colhidas e em depoimentos, no mesmo dia, a Polícia Civil requereu a prisão
temporária do homem
que dirigiu o automóvel.
Na manhã de segunda-feira (4), o suspeito
invadiu uma chácara, nas

proximidades da rodovia
Amador Bueno da Veiga,
em Tremembé, e tentou
furtar outro carro.
O proprietário, que é
agente penitenciário, surpreendeu o bandido e deu
voz de prisão. O elemento
resistiu à prisão e ‘partiu para cima’ do agente
– que efetuou disparos
para se defender.
Atingido, o ladrão e
suspeito de assassinato
tentou fugir e morreu.

Polícia identifica autor
de crime passional
A Polícia Civil identificou o autor
de um homicídio ocorrido dia 27 de
março na avenida Mirabeau Antonio
Pini, no Araretama. De acordo com
informações, o assassino teria passa-

do pela via em um Fiat Uno e efetuado
disparos contra a vítima.
Segundo o SIG – Setor de Investigação Geral da Polícia, o motivo do
crime seria passional.

cotidiano
Dart realiza evento sobre Largo do Quartel recebe
meio ambiente na Etec centenas de pessoas no
‘João Gomes de Araújo’ Circuito Sesc Artes
A Etec “João Gomes de
Araújo” recebeu, no dia
21 de março, um evento sobre meio ambiente
e reciclagem, realizado
pela Dart Embalagens
do Brasil. O evento foi
destinado aos alunos da
instituição e teve como
objetivo
conscientizar
sobre questões ambientais como redução do
impacto causado pelo
homem no meio ambiente, utilização de recursos
renováveis, preservação
e recuperação do meio

ambiente, entre outras,
com foco na reciclagem.
Os alunos da Etec abriram o evento com uma
apresentação teatral sobre
a poluição do mundo. Foram realizadas palestras
ainda com a diretora da
Etec, professora Mirtes
Marroco Paim, que deu as
boas-vindas a todos; com
o professor da Plastivida,
Rafael Lima, que falou
sobre plásticos e os cuidados com o meio ambiente;
com a gerente da fábrica Proecologic, Vanessa

Alunos durante peça sobre poluição do mundo

Divulgação

Villalta, sobre o processo
de reciclagem do isopor;
e com o gerente de meio
ambiente e reciclagem da
Dart Embalagens do Brasil, Humberto Koike, que
falou sobre o trabalho realizado pela empresa.
A Dart Embalagens do
Brasil iniciou sua operação no país em março de
2012 e está comprometida com o cuidado com o
meio ambiente, reciclagem e coleta de produtos
pós consumo de usuários
de produtos em isopor.
Divulgação

Público ficou encantado com atividades do Circuito
Circuito Sesc Artes
passou por Pindamonhangaba na tarde do
último domingo (3), na
praça Padre João de Faria Fialho – Largo do
Quartel e foi até às 21
horas. O evento promoveu diversas atividades
com música, dança, teatro, circo, cinema, artes
visuais e literatura e reuniu centenas de pessoas
que participaram do circuito.
O roteiro 11, que pas-

sou por Lorena sexta-feira
(1o/4), São Luiz do Paraitinga sábado (2) e Pinda
no domingo (3) receberam
a mesma programação:
Zootrópio – Brinquedo
Ótico, de um grupo de animação de Campinas; Cinemagia, exibição de curtasmetragens dirigidos pelo
cineasta francês Georges
Méliès; Palavra + Imagem com o gRUPOêBA!,
Acervo de livros ilustrados
onde duplas de mediaram
leituras individuais e com-

partilhadas; CIRCO com a
Cia. Circo Amarillo; dança
raízes em Ruínas propôs
uma reflexão sobre essa
nova paisagem construída
pela presença dos artistas e do público; TEATRO
com o grupo O Cuscuz Fedegoso e MÚSICA com a
pernambucana Lira Raízes
de Arcoverde.
O p r ó x i m o fi n a l d e
s e m a n a s e r á o c i rc ui t o 1 2 q ue p a s s a r á
p o r C r uz e i r o , C un ha ,
G ua r a t i n gue t á .

3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
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EDITAL MONITÓRIA PAGAMENTO
0000695-60.2012.8.26.0445
Monitória - Pagamento
Bt Atividades Educacionais Ltda
Pedro Aldo Amadei Junior

fls. 1

Z SABER a PEDRO ALDO AMADEI
CPF 294.353.008-55,
EDITALJUNIOR,
MONITÓRIA
PAGAMENTORG nº 273874925 que
T Atividades Educacionais Ltda, lhe ajuizou uma ação MONITÓRIA, objetivando a cobrança
quantia
de Físico
R$ 3.488,65
(três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco
Processo
nº:
0000695-60.2012.8.26.0445
avos), corrigida pela Tabela Prática Para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos
Classe: Assunto:
Monitória - Pagamento
ciais decorrente do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais por Adesão para fins de
Requerente:
Bt Atividades Educacionais Ltda
tação de serviços direcionada a Aluna Stella Szarazgat Amadei, quando do Jardim 1 da
Requerido:
Pedro
Aldode
Amadei
cação
Infantil para o ano
letivo
2010.Junior
Que quanto ao pagamento das mensalidades
olares, o Réu deixou de efetua-las no tocante as parcelas dos meses de julho à dezembro de
0. Que cada parcela equivale à R$448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais). Que no
nte a parcela de Julho de 2010 a mesma possui o valor de R$ 688,00 (seiscentos e oitenta e
EDITAL
DE CITAÇÃO,
PRAZO
DE 30
DIAS.
reais)
em função
de que no COM
mês anterior
o Réu
apenas
havia realizado o pagamento de R$
,00 (duzentos e oito reais) sendo a diferença acrescida no mês seguinte. Que a dívida à época
O(A) MM.
Juiz(a) deseDireito
da 3°emVara
Cível, do(três
Foromil
de quatrocentos
Pindamonhangaba,
Estado
propositura
do processo
encontrava
R$ 3.488,65
e oitenta
e oitode São
s ePaulo,
sessenta
e cinco
mesmo
lugaretc.
ignorado, foi deferida a
Dr(a).
Héliocentavos).
Aparecido Encontrando-se
Ferreira de Sena,ona
formaem
da Lei,
mação por edital, para que em quinze dias, a fluir após o prazo de vinte dias contados a partir
publicação
deste edital,
ofereça
embargos
monitórios
pague
a importânciaRG
supra,
ficando que
FAZ SABER
a PEDRO
ALDO
AMADEI
JUNIOR,ouCPF
294.353.008-55,
nº 273874925
te, aoutrossim,
de que
neste últimoLtda,
caso lhe
ficará
isentouma
de custas
e honorários advocatícios
BT Atividades
Educacionais
ajuizou
ação MONITÓRIA,
objetivando ea de
cobrança
nadahipótese
de
não
oferecimento
de
embargos,
será
iniciada
a
execução,
conforme
previsto
quantia de R$ 3.488,65 (três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco
Livro
II,
Título
II,
capítulos
II
e
IV
do
CPC.
O
presente
será
afixado
e
publicado
na
forma
da
centavos), corrigida pela Tabela Prática Para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos
NADA
MAIS.
Dado e passado
nestade
cidade
de Pindamonhangaba,
aos 11 de por
março
de 2016.
Judiciais
decorrente
do Contrato
Prestação
de Serviços Educacionais
Adesão
para fins de
prestação de serviços direcionada a Aluna Stella Szarazgat Amadei, quando do Jardim 1 da
Educação Infantil para o ano letivo de 2010. Que quanto ao pagamento das mensalidades
OCUMENTO
DIGITALMENTE
NOSasTERMOS
DA meses
LEI 11.419/2006,
escolares, o ASSINADO
Réu deixou de
efetua-las no tocante
parcelas dos
de julho à dezembro de
CONFORME
IMPRESSÃO
À MARGEM
DIREITA
2010. Que cada
parcela equivale
à R$448,00
(quatrocentos
e quarenta e oito reais). Que no
tocante a parcela de Julho de 2010 a mesma possui o valor de R$ 688,00 (seiscentos e oitenta e
oito reais) em função de que no mês anterior o Réu apenas havia realizado o pagamento de R$
208,00 (duzentos e oito reais) sendo a diferença acrescida no mês seguinte. Que a dívida à época
da propositura do processo se encontrava em R$ 3.488,65 (três mil quatrocentos e oitenta e oito
reais e sessenta e cinco centavos). Encontrando-se o mesmo em lugar ignorado, foi deferida a
intimação por edital, para que em quinze dias, a fluir após o prazo de vinte dias contados a partir
da publicação deste edital, ofereça embargos monitórios ou pague a importância supra, ficando
ciente, outrossim, de que neste último caso ficará isento de custas e honorários advocatícios e de
que na hipótese de não oferecimento de embargos, será iniciada a execução, conforme previsto
no Livro II, Título II, capítulos II e IV do CPC. O presente será afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de março de 2016.

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

Edital de Convocação
Minitória 2Assembleia
col por 12 cm
Geral Extraordinária
Associação Residencial Reserva Bom Sucesso,
por Associados.
Os abaixo assinados Associados da Associação Residencial Reserva Bom
Sucesso, sito a Rua Japão, s/nº, Loteamento Granja Saito, Quadra 02 Lote
01 – Parque das Nações - Pindamonhangaba – SP, representando 1/5 (um
quinto) da Associação, nos termos do artigo do Estatuto, Assembleia Geral
Extraordinária, a se realizar em 29/04/2016, no Salão de Festas da
Associação, às 19:30h em primeira convocação, com no mínimo 20% dos
Associados presentes e as 20:00h com qualquer número de presentes, para
votar e deliberar sobre o quanto segue:

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. 300/2015 (PMP 32434/2015): reabertura referente à “contratação de empresa
especializada na execução de poda e supressão de indivíduos arbóreos em logradouros públicos
no município de Pindamonhangaba e Distrito de Moreira César, pelo período de 12 meses”, com
encerramento dia 29/04/16 às 14h e abertura às 14h30.
- PREGÃO Nº. 066/2016 (PMP 9149/2016): referente à “aquisição de equipamentos de informática
(microcomputadores, impressoras, tela de projeção e data show) para o CRAS – Centro de
Referência em Assistência Social e CEU – Centro de Artes e Esportes Unificado”, com encerramento
dia 25/04/16 às 08h e abertura às 08h30.
- PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 071/2016 (PMP 9159/2016): referente à “aquisição
de materiais de consumo odontológicos para abastecimento das unidades de saúde bucal do
município de Pindamonhangaba”, com encerramento dia 04/05/16 às 08h e abertura às 08h30.
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.
Este documento foi liberado nos autos em 14/03/2016 às 10:35, é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0000695-60.2012.8.26.0445 e código CD0000000WKCE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3° VARA
CÍVEL
ITAL DE CITAÇÃO, COM
PRAZO
DE 30 DIAS.
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12)
3643-2784,
Pindamonhangaba-SP
- E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
A) MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São
lo, Dr(a). Hélio AparecidoHorário
Ferreira de
de Atendimento
Sena, na formaaodaPúblico:
Lei, etc.das 12h30min às19h00min

Este documento foi liberado nos autos em 14/03/2016 às 10:35, é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0000695-60.2012.8.26.0445 e código CD0000000WKCE.

cesso Físico nº:
sse: Assunto:
uerente:
uerido:

1- Aprovação das Alterações e unificação do Regulamento Interno
de Obras;
2- Aprovação do Regulamento Interno da Área de Lazer e
liberação para uso;
3- Formar uma Comissão para Análise e Equalização dos
Orçamentos para Obra do Muro.
Observações de acordo com o Estatuto Social:
•

É lícito aos Associados se fazerem representar nesta Assembleia por procuradores,
munidos com procurações específicas e registradas em Cartório;

ASSEMBLEIAS – POR QUÊ PARTICIPAR?
As decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os Associados;
Participando da Assembleia, você tem voz sobre as decisões e também evita que elas sejam
tomadas por um pequeno grupo de moradores;
Os Associados ausentes de votações ficam submetidos ao que foi decidido;
Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu Loteamento.

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso
Sirlene Retzlaff

01/04/2016

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária
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Associação
Residencial Reserva Bom Sucesso,
por Associados.
Os abaixo assinados Associados da Associação Residencial Reserva Bom
Sucesso, sito a Rua Japão, s/nº, Loteamento Granja Saito, Quadra 02 Lote
01 – Parque das Nações - Pindamonhangaba – SP, representando 1/5 (um
quinto) da Associação, nos termos do artigo do Estatuto, Assembleia Geral
Extraordinária, a se realizar em 29/04/2016, no Salão de Festas da
Associação, às 19:30h em primeira convocação, com no mínimo 20% dos
Associados presentes e as 20:00h com qualquer número de presentes, para
votar e deliberar sobre o quanto segue:
1- Aprovação das Alterações e unificação do Regulamento Interno
de Obras;
2- Aprovação do Regulamento Interno da Área de Lazer e
liberação para uso;
3- Formar uma Comissão para Análise e Equalização dos
Orçamentos para Obra do Muro.

*** CONTRATO ***
PREGÃO 310/2015 (PMP 33117/2015)
Objeto: aquisição de insumos laboratoriais.
Contrato 039/2016.
Data de assinatura: 29/02/2016.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 490,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Centrovale Soluções para Saúde Ltda.
Assina pela contratada: Antonio dos Santos.
Contrato 040/2016.
Data de assinatura: 29/02/2016.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 7.218,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Master Diagnóstica Produtos Laboratoriais e Hospitalares Ltda.
Assina pela contratada: Wagner Arrebola Tredice.
Contrato 041/2016.
Data de assinatura: 29/02/2016.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 117.600,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: NL Comércio Exterior Ltda.
Assina pela contratada: Adolfo Moruzzi.
Contrato 042/2016.
Data de assinatura: 29/02/2016.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 19.680,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: RZ de Oliveira Diagnóstica EPP.
Assina pela contratada: Renata Zuculin de Oliveira.
Contrato 043/2016.
Data de assinatura: 29/02/2016.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 7.948,80.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: RCL Comercial Ltda.
Assina pela contratada: Sidney José da Silva.
Contrato 044/2016.
Data de assinatura: 29/02/2016.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 151.742,66.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Specialab Produtos de Laboratórios Ltda EPP.
Assina pela contratada: Luzia Vida Suatto.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO 131/2013 (PMP 19548/2013)
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de remoção terrestre de
pacientes em ambulância de suporte avançado tipo “D” com tripulação (incluindo: manutenção e
combustível).
Aditamento 01/2016 ao contrato 159/2013.
Data de assinatura: 17/03/2016.
Vigência: prorrogada até 19/06/2016.
Valor: acréscimo de R$ 115.642,75.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Do Val Serviços Médicos Ltda.
Assina pela contratada: Luiz Gomes do Val Neto.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

========================================================================
ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
========================================================================

Às 16 horas do dia 30 de março do ano de 2016, na Sala de reunião do Departamento de Finanças, da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Sidervan Luiz Alves - Superintendente do FPMP,
Rômula Maria Soares, Antonio Carlos Bertoni Alvares – Diretor do Departamento de Recursos Humanos,
Francisco Piorino Filho e Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta, todos membros do Conselho de
Administração, para a apreciação, discussão e deliberação dos atos de competência deste colegiado adiante
referidos.
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte ordem do dia,
conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC n° 01/2004, art.
10);
b) Aprovação da avaliação atuarial do Fundo de Previdência (LC nº 01/2004, art. 11);
c) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
d) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de Fevereiro de 2016 com o respectivo
parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, apresentando a Avaliação Atuarial exercício 2016 a qual foi
apreciada e aprovada pelos presentes.
Prosseguindo os trabalhos, passou ao item terceiro da pauta, informando que não houve movimentação.
Por fim, passou ao último item da pauta, abrindo para assuntos diversos, no qual foi informado que o
recadastramento 2015 foi concluído com algumas pendências de documentações extras, as quais já foram
solicitadas e estão sendo regularizadas pelos beneficiários. Deu conhecimento aos presentes sobre a notificação
recebida através do novo sistema CADPREV referente ao DRAA exercício 2015, e após consulta a empresa de
assessoria ao Fundo inserimos no sistema as devidas justificativas do apontamento. Informamos que o
Regimento Interno do Fundo de Previdência está sendo concluído e após será enviado aos conselheiros para
análise e parecer. Foi colocada em discussão a eleição dos conselhos que deverá acontecer neste ano, e ficou
decidido que as providências a serem tomadas para a nova eleição iniciarão no mês de agosto de 2016.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, encerrou a reunião e foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme
pelos presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração.
Sidervan Luiz Alves - Superintendente do FPMP
Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta Conselheira

Antonio Carlos Bertoni Alvares
Diretor Depto. RH Prefeitura

Rômula Maria Soares
Conselheira

Francisco Piorino Filho
Conselheiro

ETR ÓLEOS S/A
CNPJ/MF Nº 07.830.977/0001-85
NIRE 35.300.327.161
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas da ETR Óleos S/A (“Companhia”) para se reunirem
no dia 18 de Abril de 2016, às 11:30 h, na sede social localizada na Av. Félix Galvão
Cruz Simões, nº 485, Bairro Feital – Distrito de Moreira César, CEP 12441-285,
Pindamonhangaba (SP), para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
(a) Aprovação das contas, do balanço patrimonial e das demais demonstrações
financeiras do exercício encerrado em 31.12.2015, publicadas no Diário Oficial de SP
e no Jornal da Cidade de Pindamonhangaba ambos em 15.03.2016.
(b) Ratificar os atos da administração.

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:
022/16
Comunicado de DEFERIMENTO:
CADASTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIACEVS
Nº PROTOCOLO:
06815
DATA PROTOCOLO:
03/03/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000141-1-7
DATA DE VALIDADE:
31/03/2017
CNAE:
8630-5/0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
RAZÃO SOCIAL:
ALBERTO KALIL KOBBAZ
CNPJ/CPF: 07234113878
ENDEREÇO:
RUA CEL. JOSÉ FRANCISCO
N°:
90
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12.400-320 UF:
SP
RESP. LEGAL:
ALBERTO KALIL KOBBAZ CPF:
07234113878
RESP. TÉCNICO:
ALBERTO KALIL KOBBAZ CPF:
07234113878
CBO:		
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 56190		
						
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
31/03/2016, 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, 31 de Março 2016.
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
023/16
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
06617
DATA PROTOCOLO:
02/03/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000104-1-3
DATA DE VALIDADE:
22/03/2017
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
ANDREA DE QUEIROZ VARELLA MACIEL
CNPJ/CPF: 03764642750
ENDEREÇO:
RUA CORONEL JOSÉ FRANCISCO N°:
50
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12400-020 UF:
SP
RESP. LEGAL:
ANDREA DE QUEIROZ VARELLA MACIEL
CPF:
03764642750
RESP. TÉCNICO:
ANDREA DE QUEIROZ VARELLA MACIEL
CPF:
03764642750
CBO:		
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 11.9662
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
22/03/2016, 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, 22 de Março 2016
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
024/16
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0243/16
DATA PROTOCOLO:
05/01/2016
Nº CEVS: 353800601- 477-000052-1-5
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
4771-7/01 – COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTO
RAZÃO SOCIAL:
CASTRO JUNIOR & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 54120324/0001-92
ENDEREÇO:
AV.DR JORGE TIBIRIÇA N°:
128
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
1240-460
RESP. LEGAL:
ERALDO DE JESUS SENE
CPF:
RESP. TÉCNICO:
ANA CRISTINA SAURO PEREIRA
CPF:
CBO:		
CONS. PROF:
CRF
N º INSCR.:

21/03/2017

CENTRO
UF:
SP
074614868-29
26245510856
43131

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
21/03/2016, 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, 21 de Março de 2016
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
025/16
Comunicado DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
03559/16
DATA PROTOCOLO:
02/02/2016
Nº CEVS: 353800601-477-000068-1-5
DATA DE VALIDADE:
23/03/2017
CNAE:
4771-7/01 – COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTO
RAZÃO SOCIAL:
ELAINE YUKARI ISHI ME
CNPJ/CPF: 09303456/0001-03
ENDEREÇO:
ALAMEDA DOS MANACAS
N°:
388
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
TERRA IPES
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12443-100 UF:
SP
RESP. LEGAL:
ELAINE YUKARI ISHI
CPF:
22267869888
RESP.TÉCNICO:
ELAINE YUKARI ISHI
CPF:
22267869888
CBO:		
CONS-PROF:CRF		
N º INSCR.: 43207		
						
O Dr. RAFEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
23/03/2016, 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, 23 Março de 2016
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
026/16
Comunicado DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
06540
DATA PROTOCOLO:
01/03/2016
Nº CEVS: 353800601-477-000068-1-5
DATA DE VALIDADE:
15/03/2017
CNAE:
4771-7/01 – COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTO
RAZÃO SOCIAL:
DROGARIA SÃO PAULO
CNPJ/CPF: 61.412.110/0155-00
ENDEREÇO:
AV. CEL. FERNANDO PRESTES
N°:
254
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12400-240 UF:
SP
RESP. LEGAL:
LUIZ RENATO NOVAIS CPF:
25705005857
RESP.TÉCNICO:
GRACIANE BEZERRA CATONE SILVA CPF:
17750420819
CBO:		
CONS-PROF:CRF		
N º INSCR.: 71.505		
						
O Dr. RAFEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
15/03/2016, 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 Março de 2016
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
027/16
Comunicado DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
06812
DATA PROTOCOLO:
03/03/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000686-1-6
DATA DE VALIDADE:
11/03/2017
CNAE:
8630-5/03 – ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
JOÃO BOSCO GULART RODRIGUES
CNPJ/CPF: 08111172869
ENDEREÇO:
RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA
N°:
281
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
JOÃO BOSCO GULART RODRIGUES CPF:
08111172869
RESP.TÉCNICO:
JOÃO BOSCO GULART RODRIGUES CPF:
08111172869
CBO:		
CONS-PROF:CRM		
N º INSCR.: 57004
							
O Dr. RAFEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
11/03/2016, 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, 11 Março de 2016

Pindamonhangaba (SP), 06 de Abril de 2016
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
028/16
Comunicado de DEFERIMENTO:
CADASTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIACEVS
Nº PROTOCOLO:
02094
DATA PROTOCOLO:
21/01/2016
Nº CEVS: 353800601-865-000175-1-5
DATA DE VALIDADE:
15/03/2017
CNAE:
8630-5/02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ATIVIDADE DE PROFISSIONAIS
DA NUTRIÇÃO
RAZÃO SOCIAL:
NEDIR SANTANA DE CARVALHO SANTOS
CNPJ/CPF: 08095419800
ENDEREÇO:
RUA FREDERICO MACHADO
N°:
541
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12.410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
NEDIR SANTANA DE CARVALHO SANTOS
CPF:
08095419800
RESP. TÉCNICO:
NEDIR SANTANA DE CARVALHO SANTOS
CPF:
08095419800
CBO:		
CONS. PROF.:
CRN
N º INSCR.: 17944

A Diretoria

ETR ÓLEOS S/A

2 COLUNAS POR 6 CM

Observações de acordo com o Estatuto Social:
•

6 DE ABRIL de 2016

É lícito aos Associados se fazerem representar nesta Assembleia por procuradores,
munidos com procurações específicas e registradas em Cartório;

ASSEMBLEIAS – POR QUÊ PARTICIPAR?
As decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os Associados;
Participando da Assembleia, você tem voz sobre as decisões e também evita que elas sejam
tomadas por um pequeno grupo de moradores;
Os Associados ausentes de votações ficam submetidos ao que foi decidido;
Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu Loteamento.

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
15/03/2016, 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 Março 2016.

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso
Sirlene Retzlaff

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
029/16
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
01213
DATA PROTOCOLO:
23/03/2015
Nº CEVS: 353800601-865-000025-1-8
DATA DE VALIDADE:
23/03/2017
CNAE:
8630-5/03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E
PSICANÁLISE
RAZÃO SOCIAL:
SINARA MEDEIROS RANGEL
CNPJ/CPF: 15949247833
ENDEREÇO:
RUA AMADOR BUENO N°:
164
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12401-300 UF:
SP
RESP. LEGAL:
SINARA MEDEIROS RANGEL
CPF:
15949247833
RESP. TÉCNICO:
SINARA MEDEIROS RANGEL
CPF:
15949247833
CBO:		
CONS. PROF.:
CRP
N º INSCR.: 11.962471/06
						
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
23/03/2016, 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.

01/04/2016

Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de Pindamonhangaba /SP
-EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Pelo Presente Edital, o Presidente da Entidade Sr.
José Ferreira, convoca todos os trabalhadores (as) da categoria profissional rural
dos municípios de Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal,
São Bento do Sapucaí, Taubaté, Tremembé, São Luiz do Paraitinga, Redenção
da Serra, Natividade da Serra e Roseira, para reunirem-se em Assembleia Geral
Extraordinária, no dia 17 de abril de 2016, às 09:00h (nove horas), em primeira
convocação ou às 09:30h (nove horas e trinta minutos), em segunda convocação, na
Rua Barão de Itapeva, nº 85, Centro, Pindamonhangaba – SP, para deliberarem sobre
a seguinte Ordem do dia: 1) – Leitura e discussão e aprovação da Ata da Assembleia
anterior; 2) – Deliberar sobre a fixação do valor máximo do desconto da Contribuição
Confederativa fixada em 2% (dois por cento) sobre o salário. Pindamonhangaba, 06
de abril de 2016 – JOSÉ FERREIRA – Presidente.

l por 14 cm AGO

COL POR 4 CM Sindicato dos Trabalhadores
LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

Pindamonhangaba, 23 de Março 2016

2 COL POR 11 CM

1º Leilão 19/04/2016 - 2º Leilão 29/04/2016 às 14h

Local da realização dos leilões: Marginal da Rodovia Presidente Dutra, Km 224 - Vila Augusta, em Guarulhos-SP

PRÉDIO COMERCIAL - ÁREA DE TERRENO 1.260 M2 EM PINDAMONHANGABA - SP

Mariana Lauro Sodré Santoro Batochio, Leiloeira Oficial inscrita na JUCESP sob nº 641, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizada pelo Banco Bradesco
S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97.

Localização do imóvel: Pindamonhangaba - SP. Bairro Cidade Nova. Av. Rio de Janeiro, lts. 01, 02, 03 e 05 da qd. E6. Prédio
Comercial. Área de terreno 1.260,00m². Matr. 52.339 do RI local. Obs.: Construção pendente de averbação no RI. Imóvel interligado
fisicamente com imóvel de terceiro que não integra a presente venda. Competirá exclusivamente ao comprador, cientificar-se da
localização da edificação, área construída no local, entrada de energia elétrica e água/esgoto e providências, se necessárias, visando
a regularização perante os órgãos competentes inclusive com terceiros, de eventual avanço da edificação e ajustes da divisão física do
imóvel com os confrontantes, ampliação/demolição e divergência da área construída que vier a ser apurada no local, com a lançada no
IPTU e averbada no RI. Ocupado. (AF). 1º Leilão: 19/04/2016, às 14h. Lance mínimo: R$ 1.034.788,93
2º Leilão: 29/04/2016, às 14h. Lance mínimo: R$ 216.447,31 (caso não seja arrematado no 1º leilão)
Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o
cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. Os interessados devem consultar as condições de
pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites:
www.bradesco.com.br e www.sodresantoro.com.br - Para mais informações - tel.: (11) 2464-6464
Mariana Lauro Sodré Santoro Batochio - Leiloeira Oficial JUCESP nº 641

Assine o
JORNAL TRIBUNA
DO NORTE
- Praça barão do Rio Branco 25 - centro

Telefone:
3644-2077

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
030/16
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
05132
DATA PROTOCOLO:
08/02/2016
Nº CEVS: 353800601- 865-000136-1-7
DATA DE VALIDADE:
23/03/2017
CNAE:
8650-0/03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E
PSICANÁLISE
RAZÃO SOCIAL:
DAYANE ABIRACHED SALOMÃO
CNPJ/CPF: 31460286898
ENDEREÇO:
RUA DR RUBIÃO JUNIOR N°:
192
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12420-010 UF:
SP
RESP. LEGAL:
DAYANE ABIRACHED SALOMÃO
CPF:
31460286898
RESP. TÉCNICO:
REGILANE MARQUES RODRIGUES SILIDONIO
CPF:
26245510856
CBO:		
CONS. PROF:
CRP
N º INSCR.: 10841		
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
23/03/2016, 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, 23 de Março de 2016

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
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aniversário
Acip comemora 45 anos
Oficina da Comunicação

Na última sexta-feira
(1º/4), a Associação Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba comemorou 45 anos de existência, com um coquetel realizado no Colonial Plaza
Hotel. O evento reuniu sócios e não-sócios, que puderam ainda curtir o som
do grupo Clave de Sol.
O presidente da Associação, Etore Bonini,
agradeceu a presença de
todos e comandou um
sorteio de cinco cestas da
Cacau Show. “É muito importante recebê-los para
comemorar os 45 anos da
Acip, agradeço com muito
carinho a presença de todos”, concluiu.

Durante o evento, foi
reforçada a Promoção
Festival de Prêmios – Sua
mãe conectada, que começa no dia 19 de abril e vai
sortear 3 iphones 5S.
A campanha segue até
o dia 14 de maio, com sorteio, às 12 horas, na praça
Monsenhor Marcondes.
Para participar os consumidores devem comprar
um valor mínimo de R$
40 em uma das lojas associadas, participante da
promoção, preencher o
cupom corretamente e depositá-lo na urna, até as 18
horas do dia 13 de maio. A
campanha tem como objetivo aquecer as vendas no
comércio.

Regina, Etore e Marcos também prestigiaram o evento

Oficina da Comunicação

Marcos, Regiane, Sérgio, Andrea, Helena e Alice foram destaques no salão

Oficina da Comunicação

Oficina da Comunicação

Associados durante evento

Oficina da Comunicação

Oficina da Comunicação

Edson Derrico e esposa

Angela e José Antônio Rodrigues

Douglas e esposa prestigiaram o evento

Ricardo e sua esposa compareceram à comemoração

Oficina da Comunicação

Alfredo, Helena, Antônio, Ana e José França eram só alegria durante o jantar

Oficina da Comunicação

Contadora Denise Monteiro e amiga
Oficina da Comunicação

Após o jantar, os convidados dançaram ao som
do grupo Clave de Sol

Eder e esposa curtiram a festa
Oficina da Comunicação

Oficina da Comunicação

Empresários se divertiram na festa

Oficina da Comunicação

Oficina da Comunicação

Empresário Carlos e sua esposa marcaram presença

QUARTA-FEIRA

pindamonhangaba
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história
Tribuna do Norte

Altair Fernandes Carvalho

Gripe espanhola, a morte rondou os lares de Pindamonhangaba
Em 1918, o município
contava com uma população de pouco mais de
20 mil habitantes e óbitos causados pela não
resistência à infecção
eram registrados diariamente
Com o título “Influenza
Hespanhola” (a pandemia
da Influenza A H1N1 que
ocorreu em 1918 e 1919),
o jornal Tribuna do Norte,
em sua edição do dia 20
de outubro de 1918, informava sobre a chegada
da já esperada gripe que
vinha fazendo vítimas por
todo o Brasil. “Infelizmente nossa terra foi invadida
pelo “Influenza” e raro é o
dia em que não se verifica
alguns casos; por todos os
cantos da cidade aparecem pessoas atacadas desse mal”, registrava a TN
em sua primeira página.
Para não alarmar o povo,
o Serviço Sanitário do Estado procurava atenuar
a divulgação do fato ressaltando que a moléstia,
apesar de seu alto grau
de contagiosidade, “tinha
reinado em caráter benigno, os poucos óbitos até
então registrados eram
devidos a complicações
secundárias, dependentes
talvez de condições individuais”.
Informava
também
que não era a primeira
vez que se verificavam
tais surtos epidêmicos
da “influenza”. A gripe
já havia assolado a Europa de 1889 a 1891.
Sobre o assunto, Athayde
Marcondes, em Pindamonhangaba Através de Dois
e meio Séculos (Tipografia
Paulista-SP,1922) registra
que os primeiros casos da
gripe em Pinda surgiram
no dia 6 de outubro daquele ano, e que quatro
dias depois o número de
infectados aumentara.
O itinerário
do mal
Segundo a Tribuna do
Norte, as notícias telegráficas (o meio mais rápido
de espalhar uma informação na época) davam conta que os primeiros casos
haviam sido importados
para o Brasil pelo navio
“Demerara”, que em 26
de setembro de 1918 chegara à Bahia. No dia 30
daquele mês surgia o primeiro caso em Niterói e,
depois de grassar no Rio
de Janeiro, havia chegado, no dia 8 de outubro
em Pernambuco. Dois dias
depois já estava no Pará
e, em mais dois dias, no
Rio Grande do Sul. Em São
Paulo os primeiros casos
tinham sido importados do
Rio de Janeiro.
Em Guaratinguetá, o
primeiro caso confirmado
foi em uma pessoa que
estivera no Rio visitando
uma família infectada
pela moléstia. Em Lorena já havia 90 casos registrados na unidade do
Exército ali aquartelada.
Em Santos, o mal proliferava nas companhias das
docas.

Arquivo TN

Medidas profiláticas
Na mesma matéria, a TN
divulgava as instruções
dadas pela Diretoria de
Serviços Sanitários no que
referia às medidas aconselhadas para se evitar a
propagação da moléstia.
A primeira era evitar as
aglomerações (teatro, cinema, tertúlias literárias,
reuniões sociais, atos religiosos etc.), principalmente os eventos realizados à noite, ocasião em
que o mal se propagava
com maior intensidade.
A profilaxia deveria ser
individual. Recomendavase cuidados com a mucosa
nasofaringiana (porta de
entrada dos germes); inalações de vaselina mentolada; gargarejos com
água e sal, água iodada,
ácido cítrico, tanino e infusões de plantas contendo tanino, como folhas de
goiabeira e outras; sal de
quinino, doses 0,25 q 0,50
centigramas por dia; evitar fadiga e excesso físico.
Aos primeiros sintomas,
que se procurasse imediatamente o leito, repouso
absoluto e sem visitas.
Se todas as precauções
fossem adotadas a epidemia haveria de atingir seu
auge no prazo de seis semanas.
As providências
do município
Até o dia 20 de outubro
a gripe ainda não havia
causado nenhum óbito no
município, mas Pindamonhangaba vivia em plena
crise de epidemia. As escolas tinham interrompido
as aulas e, por ordem da
Secretaria do Arcebispado, as cerimônias religiosas antes realizadas à noite passaram a ser à tarde,
antes das 17 horas. O delegado de polícia, Carvalho
Franco, ordenou aos inspetores de bairro que verificassem quaisquer casos
de gripe em seus quarteirões e tomassem as devidas providências. Também
foi afixado um aviso no
mercado municipal para
dar ciência ao povo sobre
a existência do hospital.
A Associação da Cruz Vermelha, com as senhoras
Guiomar Lessa Cesar (presidente), Elvira Bastos
(vice), Mariquinhas Monteiro, Maria da Glória Nogueira e Tereza Tolosa, foi
às ruas em busca de auxílio em favor dos enfermos, arrecadando roupas,
roupas de cama, chinelos
e dinheiro.
Hospital de
isolamento
Preocupados com a população mais carente de
recursos, a administração
municipal, na época tendo
à frente dois “alfredos”, o
dr. Alfredo Machado como
presidente da Câmara e
como prefeito em exercício o vice-prefeito, major
João Alfredo Homem de
Mello, adquiriu, do cidadão José Malabarba, um
sobrado amplo situado na
rua Gregório Costa, com

Pindamonhangaba na primeira metade do século XX
frente para a praça Barão
Homem de Mello (praça da
Estação). Ali foi instalado
um hospital provisório para
receber gratuitamente os
doentes infectados pelo
“influenza”. Para dirigir
o serviço clínico daquele
hospital de isolamento,
fora designado o dr. Navarro de Andrade, fiscal
do governo estadual junto à Escola de Farmácia e
Odontologia de Pindamonhangaba. Sob a liderança
do dr. Navarro, uma equipe
de estudantes da escola de
Farmácia se encarregou
de organizar as estatísticas dos enfermos, e outra,
formada pelos estudantes
do primeiro ano, se responsabilizou pelo serviço
de farmácia. A diretora
da Santa Casa, irmã Maria
Eugênia, se colocou à disposição, passando a trabalhar também no hospital.
Para auxiliar a sua gente
naqueles momentos difíceis, o médico e na ocasião deputado estadual,
dr. Claro Cesar, retornou
a
Pindamonhangaba.’’
O delegado de polícia, Carvalho Franco, ordenou aos
inspetores de bairro que
verificassem
quaisquer
casos de gripe em seus
quarteirões e tomassem as
devidas providências. Também foi afixado um aviso
no mercado municipal para
dar ciência ao povo sobre a
existência do hospital.
Fazendo vítimas
As edições da Tribuna, além de divulgar os
falecimentos, informava
que a gripe ia se alastrando pela cidade e nos
bairros. Pelo menos 45
militares do 4º Corpo de
Trem estavam infectados e sob os cuidados do
dr. Oscar Varella, médico daquela unidade do
Exército estabelecida no
município. Na estação, o
agente havia sido atacado pela gripe, mas apesar disso o serviço não
foi interrompido, consta que ele ficava deitado junto ao aparelho
com o qual trabalhava.
Muitos casos surgiam
em Moreira Cesar e no
bairro do Bonsucesso.

No bairro do Crispim haviam encontrado muitos doentes em estado
de penúria. Graças aos
últimos recursos do 4º
Corpo do Trem, foram
socorridos, pois, segundo a Tribuna do Norte
(24/11/1918), as entidades Cruz Vermelha,
Damas da Caridade e Sociedade São Vicente de
Paulo já não dispunham
mais de recursos.
Com a finalidade de
evitar aglomeração, o
pároco, padre José Loyelo Bianchi, providenciou
um carro para trasladar a
imagem de Nossa Senhora
do Socorro para a igreja
matriz, onde durante o dia
os fiéis faziam a prece milagrosa pedindo ao fim da
epidemia (TN, 4/11/1918).
Enquanto no hospital de
isolamento de Pinda, os
doutores Navarro Andrade, Ayres Bastos, Oscar
Varella, Gustavo de Godoy
e os estudantes da Escola
de Farmácia trabalhavam
com afinco no atendimento às vítimas, outros estudantes da citada escola
seguiam para São Paulo,
para auxiliar o governo

paulista na mesma luta.
Infectados na luta
contra a peste
No desempenho da dolorosa missão de atender
as vítimas da gripe espanhola, acabaram contraindo o vírus influenza
o dr. Claro Cesar, que tinha deixado o Congresso para se unir aos seus
concidadãos, sua esposa
Guiomar Lessa César (presidente da Cruz Vermelha
local); o dr. Ayres Bastos,
sua esposa Elvira Bastos
(vice-presidente da Cruz
Vermelha); o pároco, padre José Loyelo Bianchi; o
estudante Jacy Assunção,
o professor Athayde Marcondes, Plínio Cabral e
Claro von Blom Godoy. Felizmente todos haviam se
restabelecido da doença.
O declínio na epidemia
é divulgado na edição de
1º/12/1918 da Tribuna,
com a seguinte comparação: “a média de óbitos,
que de 20 de outubro até
15 de novembro havia sido
de seis mortos por dia, tinha caido para cinco mortos por dia tomando-se o
mesmo dia 20 de outubro
como ponto de partida até

o dia 30 de novembro”.
O fim da epidemia
A notícia do fim da epidemia veio na Tribuna do dia
8/12/1918 com uma nota
onde o articulista dava graças à misericórda de Deus,
anunciava o fechamento do
hospital de isolamento e o
retorno do dr. Claro Cesar à
capital para suas atividades
como deputado. Na semana
seguinte, edição de 15/12,
a Tribuna confirmava que
em acordo com o dr. Navarro Andrade, o presidente da
Câmara, Alfredo Machado
autorizara o fechamento
do hospital e providenciara
para que suas dependências
fossem desinfetadas.
Naquela edição, o jornal
concluía sua cobertura aos
acontecimentos relacionados à proliferação da gripe
em Pinda salientando o grandioso trabalho que havia sido
prestado pela administração
municipal, Associação Cruz
Vermelha, Sociedade São Vicente de Paulo, estudantes
da Escola de Farmácia, 4º
Corpo de Trem, delegacia e
destacamento policial, Linha
de Tiro 539 e a população,
que estiveram unidos no
mesmo combate.

Durante a epidemia da gripe em São Paulo, capital, o Serviço
Sanitário tentou organizar o atendimento àqueles que contraíssem
a moléstia e a mobilização social intensificou-se à medida que os
dias passavam. Muitos ajudaram: colaborando com o socorro aos
doentes e seus familiares, distribuindo comida ou fazendo doações
(Bertucci, 2002). Mas o número de gripados aumentou rapidamente nas semanas seguintes. Alguns falavam que os “conselhos”
do Serviço Sanitário não estavam sendo rigorosamente seguidos
pela população, principalmente no que dizia respeito à proibição
de visitas aos doentes de gripe (A Gazeta, 17 e 19/10/1918, p. 1 e p. 1).

(crédito slideplayer.com.br):

