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Após os serviços 
de terraplanagem em 
uma área do loteamen-
to Azeredo, no Distrito 

de Moreira César, se-
rão construídos mais 94 
apartamentos populares 
no local. De acordo com 

a CDHU - Companhia de 
Desenvolvimento Ha-
bitacional e Urbano, as 
unidades habitacionais 

edifi cadas em parceria 
com a Prefeitura devem 
ser concluídas em outu-
bro de 2015. 
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Caat

Pinda recebe exposição de carros antigos

Parque da Cidade ganha novo acesso
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba está cons-
truindo estacionamento e 
um novo acesso ao Parque 
da Cidade. Os serviços 
se concentram na late-
ral do terceiro trecho do 
anel viário, em frente à 
nova entrada do parque. 
As melhorias vão facili-
tar a entrada de milhares 
de pessoas ao espaço de 
entretenimento, que tam-
bém terá calçadas na área 
externa e, futuramente, 
alambrado, pista de cami-
nhada e nova iluminação.

CDHU constrói mais 94 apartamentos
Educação, 
Cultura e 
Turismo 
defi nem 
metas

A Secretaria de Edu-
cação, Cultura e Turis-
mo realiza de 22 a 24 de 
janeiro um fórum para 
defi nir as metas do ano. 
Cerca de 60 profi ssionais 
divididos nas seis áreas 
de atuação da secretaria 
vão discutir eixos espe-
cífi cos, como Gestão, 
Alimentação, Parque 
Tecnológico, Formação 
de Professores, Ecoturis-
mo, Plano Nacional de 
Cultura e Educação Lite-
rária. 

Estado 
entrega livros 
em fevereiro

SISTEMA 
FACILITA 
ESCOAMENTO 
DE ÁGUA NO 
LIBERDADE

ACIDENTE 
COM 
ÔNIBUS 
MATA TRÊS

Fapi abre 
matrícula 
na quinta 
e na sexta

A Faculdade de Pinda-
monhangaba vai divulgar 
a lista dos aprovados na 
quinta-feira (23) no site 
www.fapi.br. Os selecio-
nados poderão realizar a 
matrícula no mesmo dia, 
das 14 às 20h30, e na sex-
ta-feira (24) das 9 às 21 
horas, na secretaria da Fa-
culdade (Campus Dutra).

Para a segunda chama-
da, a lista será divulgada 
no dia 27. 

Secretaria de Obras e Serviços da Prefeitura faz terraplanagem na área da nova portaria do Parque da Cidade

Prefeitura cedeu terreno para Estado construir as unidades habitacionais no ‘Azeredo’

Cerca de 80 automóveis antigos 
serão expostos em Pindamonhan-
gaba no domingo (26), das 10 às 15 
horas, no Largo do Quartel. O even-
to é realizado pelo CAAT – Clube 
de Autos Antigos de Taubaté, que 

trará carros nacionais da década de 
1950 em diante e importados fabri-
cados a partir de 1940. A exposição 
ainda contará com uma réplica de 
um Fusca usado antigamente pela 
Polícia Civil.

Maria Fernanda Munhoz
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Ana Camila Campos

Divulgação

PINDAMONHANGABA E A TROVA

o encanto de Pindamonhangaba com o movimento 
trovadoresco data dos idos da década de sessen-
ta quando o poeta fluminense Orlando Brito, na 

“Terra Fértil do Saber e da Aptidão” divulgou a trova e 
realizou alguns  concursos de âmbito Regional e Na-
cional. Diga-se, de passagem, que a Princesa do Norte 
Paulista sempre teve trovadores da melhor estirpe,  e 
três nomes despontam: Balthazar de Godoy Moreira, 
João Martins de Almeida e o Professor Lauro Silva.
Todos estão na ‘Mansão do Senhor’.

Na década de oitenta, o então presidente da UBT 
- União Brasileira de Trovadores para o Estado de S. 
Paulo, o trovador - poeta Izo Goldman (1932 – 2013), 
com o intuito de promover a divulgação e a prática da 
trova, nomeou delegado da UBT –Estado de S. Paulo o 
médico e professor universitário, trovador José Valdez 
de Castro Moura. Entretanto, só em 1992, precisamen-
te, no dia 28 de maio, em reunião coordenada pelo 
dr. Valdez na Câmara Municipal de Pindamonhangaba, 
com as presenças de entusiasmados poetas e trova-
dores, fundou-se a Seção de Pindamonhangaba, cuja 
primeira diretoria ficou assim constituída:

Presidente: prof. dr. José Valdez de Castro Moura. 

Após o encerramento dos pe-
ríodos de realização de processos 
seletivos, finalizados no último 
domingo (18), a Fapi/Funvic – 
Faculdade de Pindamonhangaba 
vai divulgar a lista dos aprova-
dos na quinta-feira (23), após às 
14 horas, no site da faculdade: 

www.fapi.br. 
Os selecionados poderão reali-

zar a matrícula no mesmo dia, das 
14 às 20h30, e na sexta-feira (24) 
das 9 às 21 horas, na secretaria da 
Faculdade (Campus Dutra).

Para a segunda chamada, a lista 
será divulgada no dia 27. 

Alunos devem ficar atentos ao 
período de matrículas na Fapi

- Certidão de Conclusão do Curso 
de Ensino Médio ou equivalente;
- Histórico Escolar do Ensino 
Médio ou equivalente;
- Cédula de Identidade;
- Título de Eleitor ou protocolo;
- Fotocópia do Comprovante de 
Votação;
- Certidão de Nascimento ou 
Casamento;
- Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
ou protocolo de solicitação;
- Duas fotografias 3x4;
- Comprovante de Endereço atu-
alizado;

- Certificado de Reservista ou 
Atestado de Alistamento Militar ou 
Atestado de Matrícula em CPOR ou 
NPOR, p/ brasileiros maiores de 18 
anos, do sexo masculino.

OBS: Todos os documentos 
deverão ser apresentados em 
duas cópias com o original para 
conferência. Para a realização 
da matrícula serão necessárias 
duas pessoas maiores de 18 
anos para assinarem o con-
trato. Mais informações pelo 
telefone (12) 3648-8323.

Relatório divulgado pela OIT - Organização Mun-
dial do Trabalho – revela que dos países que 
compõe o Bric (Brasil, Rússia, Índia e China), o 

Brasil é o que apresenta os piores dados em relação ao 
desemprego.

Para a Organização Mundial do Trabalho, da PEA – 
População Economicamente Ativa – o Brasil, que hoje 
possui 6,7% de desempregados, conseguirá gerar em-
pregos e lentamente chegará a 6,6% este ano e a 6,5% 
em 2015. Entretanto esses dados são muito distantes 
dos almejados em reuniões entre as nações. Para se ter 
uma base, a Índia fechou 2013 com 3,7% e deverá ficar 
entre 3,8% e 4% em 2015; na China, a oscilação será en-
tre 4,5 e 4,7%; e na Rússia não passará de 5,8%.

Vale ressaltar que os dados da OIT diferem dos 
apurados pela Pnad - Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios do IBGE - Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatísticas, nos quais a taxa de desemprego 
chega a 7,4%.

Para o FMI - Fundo do Monetário Internacional e 
para o Governo Federal, por exemplo, as estatísticas 
também são diferentes, contudo, há proximidade e coe-
rência nas informações.

Independentemente da diferença dos números, a si-
tuação é preocupante, sobretudo para os jovens. 

A Organização Mundial do Trabalho criticou publi-
camente o Brasil, porque possui um elevado índice de 
jovens entre 15 e 29 anos (18,4%) que não estudam ou 
fazem cursos profissionalizantes e, ao mesmo tempo, 
também não trabalham. No mundo, as estatísticas para 
pessoas nesta faixa etária são de 13%.

Em Pindamonhangaba, porém, a oferta por ativi-
dades aos jovens é alta. A Prefeitura investe em cursos 
profissionalizantes e em bolsas de estudo, além de man-
ter, em paralelo, um trabalho de atração de investimen-
tos – o que beneficia pessoas de várias idades.

Para o consultor em marketing e recursos humanos, 
José Vidal Reis, o fundamental é acompanhar o que o 
mercado exige. “Os jovens, principalmente os que bus-
cam o primeiro emprego, devem insistir, ter dedicação 
e mergulhar nos estudos. As oportunidades aparecem 
para os que estão preparados. Fazer cursos e se man-
ter atualizado são situações extremamente relevantes, 
e isso vale para todos – independentemente da idade”.

A procura constante por capacitação também é de-
fendida por todos os órgãos mundiais ligados a empre-
go e desenvolvimento, que acreditam ser um das formas 
de atenuar o desemprego.

Organização Mundial do 
Trabalho alerta Brasil sobre 

desemprego de jovens

Para os jovens aptos a se alis-
tarem é preciso atenção nos docu-
mentos que devem apresentar à 
Junta Militar.

Os rapazes devem comparecer 
ao local munidos de:

- certidão de nascimento original
-CPF
- RG
- comprovante de residência
- declaração escolar
-uma foto 3X4

O atendimento acontece das 
8h30 às 11h30 e das 14 às 16h30 e a 
Junta Militar de Pindamonhangaba 
fica na avenida Albuquerque Lins, 
138, São Benedito. Mais informa-
ções pelo telefone 3648-1070. 

Jovens devem fazer o alistamento militar

Documentos necessários para a matrícula

SOS realiza 
Bazar 
Beneficente

O SOS Pindamonhangaba está 
realizando um Bazar Beneficente 
para arrecadar fundos para a ins-
tituição. Quem deseja economizar 
comprar ou revender peças tem à 
disposição roupas novas e semi-
novas. O bazar fica na avenida Dr. 
Jorge Tibiriçá, 188. Mais informa-
ções pelos telefones 3642-2787 ou 
3642-3023.

O excesso de informação acumulada ao longo da 
vida deixa o cérebro dos idosos mais lento, de acordo 
com uma pesquisa publicada na revista científica ‘Jour-
nal of Topics in Cognitive Scienc’, esta semana.

O estudo contradiz a opinião de parte da comunida-

de médica para quem as conexões cerebrais são pre-
judicadas com o avanço da idade. Para os cientistas, o 
cérebro dos mais velhos funciona como se fosse um “dis-
co rígido de computador” que, repleto de dados, demora 
mais tempo para acessar suas informações.

excesso De informação Deixa cérebro De iDosos mais lento

Vice - presidente de Administração - jorn. João Paulo 
Ouverney. Vice - presidente de Finanças – profa. 
Edvalda Alves Moreira. Vice - presidente de Cultura 
– prof. Paulo Tarcísio da Silva Marcondes. Vice - pre-
sidente de Relações Públicas – jorn. Altair Fernan-
des   Carvalho. Conselho Municipal: profa. Eloyna 
Salgado Ribeiro, trovador Ernesto Tavares de Souza, 
trovador Augusto Gomes. Suplentes: profa. Julie-
ta  Reale Vieira, trovadora  Maria Laurentina da Cruz, 
trovador Alcides Vasques e profa. Maria de Lourdes 
Andrade.

A posse da  diretoria ocorreu em 7 de julho de 1992 
ao ensejo do encerramento do Concurso Regional e 
Nacional-Internacional de Trovas com a presença do 
presidente estadual da UBT,  trovador Thalma Tava-
res. A UBT – Seção de Pindamonhangaba já realizou 
23 concursos regionais e nacionais/internacionais de 
trovas, todos com intensa participação de trovadores 
do Brasil e de Portugal, revestidos do mais completo 
êxito. Ressalte-se o apoio da municipalidade por meio 
do trabalho competente da Biblioteca Pública Minicipal 
(no passado, dirigida pela bibliotecária Cristina Schmidt 
) e , atualmente, sob a direção da bibliotecária Luciane 
Bustos. A essas dinâmicas bibliotecárias, a gratidão 
da nossa UBT. Além  dos referidos concursos a UBT 
– Seção de Pindamonhangaba  realiza o JUVENTRO-
VA (já em sua 20ª edição) com jovens estudantes da 
Rede Estadual de Ensino da cidade (atualmente tem-se 
recebido trovas até de estudantes de cidades vizinhas, 
o que revela o gosto pela trova ). Recorde Nacional, 
em termos de participação, ao longo desses abenço-
ados anos. O jornalista Altair Fernandes,  responsável 
pela coordenação do Juventrova recebe, em média, de 

2.500 a 3.500 trovas.Trata-se de um certame literário 
oriundo do projeto “A Trova na Escola”,  idealizado 
pelo presidente que conta com o apoio imprescindível 
dos professores de Língua Portuguesa do município. O 
Juventrova, além de ser um instrumento de divulgação 
da trova, cumpre uma função de inclusão social impor-
tante. Há uma ampla cobertura da mídia local e re-
gional sobre o Juventrova que, é o maior concurso de 
trovas do Brasil realizado com jovens. A semente está 
lançada. A árvore há de crescer! 

os trovadores de Pindamonhangaba participam ativa-
mente de concursos nacionais e regionais e já conquista-
ram mais de  quatro centenas de  premiações, fato que 
coloca a seção como um celeiro de trovadores bons e 
vitoriosos. Todos são importantes! Todos enaltecem Pinda-
monhangaba, a generosa Terra  que nos acolhe!

A atual diretoria da Seção-Pindamonhangaba está 
assim constituida:

Presidente – prof. dr. José Valdez de Castro Moura - 
Vice-presidente de Administração – jorn. João Paulo 
Ouverney.  Vice-presidente de Cultura – profa. Ana 
Maria Jório Marcondes. Vice-presidente de Finanças - 
José Guarany Rodrigues. Vice-presidente de Relações 
Públicas - jorn. Altair Fernandes Carvalho. Suplente de 
diretoria - prof. Paulo Tarcísio da Silva Marcondes. Se-
cretário - Maurício Cavalheiro Secretaria Executiva - profa. 
Helena Groh de Castro Moura Conselho Municipal - trova-
dor Nélio Bessant Efetivos: trovadora norma marcondes 
e trovador  Luiz Antonio Rose. Suplentes: José Raul Vinci, 
Anna Clara Rose e Luiz Carlos Júnior.

* Presidente da UBT - Seção de Pindamonhangaba.
Presidente do Conselho Estadual da UBT - Estado de São Paulo.
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a Secretaria de educação, 
Cultura e Turismo da Prefeitura 
de Pindamonhangaba realiza, 
nos dias 22, 23 e 24 de janeiro, 
um fórum entre os seus depar-
tamentos para pontuar as metas 
de 2014.  o evento será fechado 
para o público e abrangerá 60 
pessoas dos departamentos de 
Cultura, de Turismo, de Patri-
mônio histórico, administrati-
vo da educação, Pedagógico e 
de Gestão da educação. 

a abertura será realizada na 
quarta-feira (22), no auditório 
da Prefeitura, com uma palestra 
da secretária, que conduzirá os 
trabalhos. Cada departamento 
terá dez representantes discu-
tindo eixos específicos. Essa dis-
cussão e formulação de metas 
serão realizadas no segundo dia 
de evento em cada sede de de-
partamento. na sexta-feira (24), 
os grupos se encontram nova-
mente no auditório da Prefeitu-
ra para apresentar suas propos-
tas. Todos os encontros serão 
realizados das 19 às 22 horas. 

os temas discutidos serão: 
Gestão Fácil, que abordará o 
monitoramento e tecnologias 
de informação para todos os se-
tores da Secretaria de educação 
(departamento de Gestão da 
educação); educação alimentar, 
com ênfase em obesidade infan-
til (departamento de adminis-
tração da educação); expansão 
do Parque Tecnológico, que vai 
trabalhar o elemento em sala de 
aula e como lidar com essa tec-
nologia sem perder o caráter hu-
manitário (departamento Peda-
gógico); educação Patrimonial 
e Formação de Professores (de-
partamento de Patrimônio his-
tórico); o ecoturismo na região 
do ribeirão Grande e do Pira-
cuama e o Centenário da estra-
da de Ferro Campos do Jordão 
(departamento de Turismo); 
discutindo o Plano nacional de 
Cultura e o papel do Conselho 
do Fundo Municipal de Cultura 
(departamento de Cultura); e a 
educação Literária (Coordena-
doria de Bibliotecas). 

a intenção é realizar esse fó-
rum de discussão anualmente. 

Maria Fernanda Munhoz
* * *

Fãs de carros antigos de 
mais de dez cidades da re-
gião se reunirão no domin-
go (26), em Pindamonhan-
gaba. São esperados 80 
carros, vindos de Taubaté, 
São José dos Campos, Ja-
careí, Caçapava, Guara-
rema, Mogi das Cruzes, 
aparecida, Guaratinguetá, 
Lorena, Campos do Jordão 
e cidades do litoral norte, 
no evento realizado pelo 
CaaT – Clube de autos 
antigos de Taubaté, no 
Largo do Quartel. 

de acordo com infor-
mações do CaaT, a maior 
parte do encontro será 
constituída por carros 
nacionais das décadas de 
50 em diante e também 
importados fabricados a 
partir de 1940. “não há 
um modelo principal: to-
dos são importantes, são 
valiosos e tratados com 
muito carinho”, afirmou 
o presidente do CaaT, 
aldo Toledo Fusco. Como 
curiosidade, ele destaca a 
presença de uma réplica 

Educação realiza fórum para 
planejamento das ações de 2014

 Reunião definiu diretrizes para a realização do fórum interno

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Estado de São Paulo

eXtrato de autoriZaÇÃo de forneciMento
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2012

Objeto: Aquisição de medicamentos para atenção básica do município de Pindamonhangaba.

ata nº 42/2012 Empresa: centroValle SoluÇÕeS Para a Saude ltda
Processo nº autorização de fornecimento nº Valor r$ data da af
26097/2012 2565/2012 19.019,00 02/10/2012
4287/2013 96/2013 8.440,60 22/02/2013

17423/2013 1042/2013 11.886,00 18/07/2014
ata nº 43/2012 Empresa: ciaMed diStribuidora de MedicaMentoS ltda

Processo nº autorização de fornecimento nº Valor r$ data da af
26095/2012 2566/2012 24.500,00 21/09/2012
4299/2013 97/2013 12.950,00 22/02/2012

17426/2013 1043/2013 16.860,00 18/07/2013
ata nº 44/2012 Empresa: coMercial cirÚrgica rioclarenSe ltda.

Processo nº autorização de fornecimento nº Valor r$ data da af
26096/2012 2567/2012 137.402,90 21/09/2012
4308/2013 99/2013 122.784,40 22/02/2013

17427/2013 1044/2013 39.073,14 18/07/2013
ata nº 45/2012 Empresa: criStÁlia ProdutoS QuÍMicoS farMacÊuticoS ltda

Processo nº autorização de fornecimento nº Valor r$ data da af
26093/2012 2568/2012 9.588,00 21/09/2012
4377/2013 103/2013 8.460,00 22/02/2013

17428/2013 1100/2013 6.768,00 24/07/2013
ata nº 46/2012 Empresa: diMaci / SP Material cirÚrgico ltda

Processo nº autorização de fornecimento nº Valor r$ data da af
26092/2012 2569/2012 12.510,00 21/09/2012
4380/2013 92/2013 11.292,00 22/02/2013

ata nº 47/2012 Empresa: duPrati hoSPitalar coMÉrcio iMPortaÇÃo ltda
Processo nº autorização de fornecimento nº Valor r$ data da af
26090/2012 2570/2012 8.367,00 21/09/2012
4400/2013 087/2013 E 90/2013 10.370,00 22/02/2013

17431/2013 1010/2013 1.980,00 05/07/2013
ata nº 48/2012 Empresa: interlab farMacÊutica ltda

Processo nº autorização de fornecimento nº Valor r$ data da af
26091/2012 2571/2012 43.030,00 21/09/2012

ata nº 49/2012 Empresa: farMace indÚStria QuÍMco-farMacÊutica cearenSe ltda.
Processo nº autorização de fornecimento nº Valor r$ data da af
26089/2012 2572/2012 22.034,00 21/09/2012
4417/2013 93/2013 25.525,00 22/02/2013

ata nº 50/2012 Empresa: nuneSfarMa diStribuidora de ProdutoS farMacÊuticoS
ltda

Processo nº autorização de fornecimento nº Valor r$ data da af
26088/2012 2573/2012 19.215,00 21/09/2012
4422/2013 102/2013 39.923,00 22/02/2013

17435/2013 1045/2013 37.050,00 18/07/2013
ata nº 51/2012 Empresa: Portal ltda

Processo nº autorização de fornecimento nº Valor r$ data da af
26087/2012 2574/2012 20.964,80 21/09/2012
4437/2013 113/2013 7.747,45 28/02/2013

ata nº 52/2012 Empresa: Prodiet farMacÊutica S/a
Processo nº autorização de fornecimento nº Valor r$ data da af
26086/2012 2562/2012 3.658,00 02/10/2012
17437/2013 1046/2013 2.844,00 18/07/2013

ata nº 53/2012 Empresa: torrent do braSil ltda
Processo nº autorização de fornecimento nº Valor r$ data da af
26085/2012 2563/2012 1.500,00 02/10/2012

ata nº 54/2012 Empresa: VolPi diStribuidora de drogaS ltda ePP
Processo nº autorização de fornecimento nº Valor r$ data da af
26084/2012 2561/2012 4.206,60 21/09/2012
4448/2013 115/2013 2.939,70 28/02/2013

17439/2013 1047/2013 3.345,60 18/07/2013
ata nº 55/2012 Empresa: Prati donaduZZi & cia ltda

Processo nº autorização de fornecimento nº Valor r$ data da af
26083/2012 2560/2013 139.580,53 21/09/2012
4449/2013 207/2013 E 208/2013 89.293,35 13/03/2013

17440/2013 1048/2013 101.488,02 18/07/2013

Pindamonhangaba, 20 de janeiro de 2014.

eXtrato de contrato
PREGÃO Nº 191/2013

Contrato nº 188/2013

Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada para locação de caminhão trucado 
com carroceria de no mínimo 6.0 (seis) me-
tros de comprimento, equipado com munck, 
para uso em manutenções de iluminação 
pública e nas galerias de água pluviais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pinda-
monhangaba

Contratada: 
Eco Plantas e Mudas Ltda. EPP.          

Data de assinatura: 08/11/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 51.200,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: 
Nelson Nassif de Mesquita                          
Assina pela contratada: 
Letícia Pinheiro de Carvalho            
  
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2013.

encontro de Carros antigos é 
atração de domingo em Pinda
Mais de 80 veículos serão expostos no Largo do Quartel

Os carros chegarão a Pinda em um comboio pelas ruas do centro da cidade

 Maria Fernanda Munhoz

do Fusca usado pela Po-
lícia Civil de São Paulo, 
reproduzido nos detalhes, 
inclusive na identifica-

ção visual. a Volkswagen 
também deve enviar a úl-
tima Kombi fabricada, a 
“Last Edition”, que ficará 

divulgação

‘QuE todos vEnham para sE 
divErtir E vEr a importância do 
antigomobilismo como ElEmEnto 
dE valorização da cultura E da 
história’

aldo toledo Fusco,
presidente do CAAT

exposta com outras mais 
antigas.

a dica do CaaT para 
quem vai visitar a feira é 
que carreguem as baterias 
das máquinas fotográficas 
e dos celulares, pois não 
faltará o que registrar. “e 
que todos venham para se 
divertir e ver a importân-
cia do antigomobilismo 
como elemento de valori-
zação da cultura e da his-
tória”, concluiu o presi-
dente do clube.
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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

AssessoriA de ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper

Assistentes de imprensA pArlAmentAr:
luiz CArlos pinto (mtb 32.783)

robson luís monteiro (mtb 18.021)
telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

A Câmara de Vereadores de Pinda-
monhangaba informa que desde o dia 
21 de dezembro se encontra em período 
de Recesso Parlamentar, retomando os 
trabalhos com a 1ª Sessão Ordinária do 
ano de 2014  no dia 27 de janeiro, às 
18 horas.

Se faz importante ressaltar que os tra-
balhos do Legislativo,  Administrativo, 
Gabinetes e funcionamento da Casa de 
Leis permanecem normal durante o mês 
de janeiro.

Comunicado
Importante 

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

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

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Dr. Marcos Aurélio está 
satisfeito com a possível 
implantação do PS Infantil

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio (PR) está satisfeito 
com a possível implantação do 
Pronto Socorro Infantil. Para 
isso, apresentou por diversas 
vezes em sessões da Câmara 
de Vereadores, requerimentos 
que pedem à Prefeitura Muni-
cipal essa implantação.

Preocupado com o bem
-estar dos munícipes, o ve-
reador solicita uma área de 
atendimento específico para 
as crianças, pois isto evitaria 
que elas presenciassem mo-
mentos chocantes de pacientes 
terminais ou com ferimentos 
graves. “Essa separação aju-
daria na recuperação mais 
rápida das crianças que ficam 
esperando por atendimento e 
na desaglomeração de pesso-
as em um mesmo ambiente, 
podendo até mesmo acarretar 
sérios traumas aos mesmos”, 
esclareceu o Dr. Marcos 
Aurélio.

Além disto, a instalação 
de um Pronto Socorro Infantil 
desafogará o atendimento no 
Pronto Socorro Central, já que 
há uma média de 600 consultas 
e atendimentos por dia. Na 
época do início de seu funcio-
namento, em 1993, quando o 
Dr. Marcos Aurélio era Diretor 
de Saúde, a capacidade era de 
200 atendimentos diários, o 
que possibilitava uma melhor 
atenção aos pacientes.

Pensando em nossas crian-
ças e em toda população, o 
vereador Dr. Marcos Aurélio 
luta desde o início de seu 
primeiro mandato para que 
seja feita a separação do PS 
Infantil, pois além de ser o au-
tor do projeto o mesmo colheu 
mais de 3000 assinaturas em 
um abaixo-assinado. “A saúde 
de toda a população de Pin-
damonhangaba sempre será 
minha prioridade”, enfatizou o 
vereador Dr. Marcos Aurélio.

VereAdor dr. mArCos Aurél io

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

VereAdor JAnio Ardito lerArio

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

O vereador Janio Ardi-
to Lerario (PSDB) recebe 
constantemente reclamações 
dos motoristas que utilizam 
a rodovia SP-62, que faz a 
ligação entre a cidade e o 
Distrito de Moreira César, 
pois trata-se de uma estrada 
com um movimento intenso 
de veículos, principalmente 
nos horários de “pico”.

Por esta razão, o vereador 
Janio solicitou providências 
junto ao DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem), 
regional Taubaté, para que 
fossem tomadas algumas 
medidas para aumentar a se-
gurança dos usuários, como 
a poda da grama do canteiro 
central, que estava prejudi-
cando a visão dos motoristas, 
uma vez que o mato em alguns 

DER atende solicitações 
do vereador Janio 
Ardito Lerario

locais ultrapassava mais de 
um metro de altura; operação 
“tapa-buracos”, entre outras 
coisas.

“Muitas vezes os pedidos 
demoram para serem atendi-
dos, mas o importante, é que 
os serviços de recuperação 
do asfalto nos trechos ruins 
da SP-62 até Moreira César, 
foram recuperados e ficou 
muito bom”, comentou Janio 
Lerario

O parlamentar estava pre-
ocupado com os riscos que a 
rodovia apresentava, princi-
palmente por conta da existên-
cia de um buraco localizado na 
curva da rotatória na entrada 
de Coruputuba. “Aproveita-
mos para agradecer ao DER 
por ter atendido nosso pedi-
do”, destacou.

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

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

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Professor Eric agradece 
instalação de Academia da 
Primeira Idade no Vale das Acácias

VereAdor professor eriC, à esquerdA, 
AgrAdeCe A instAlAção dA ACAdemiA dA 
primeirA idAde no VAle dAs ACáCiAs

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Professor Eric 
(PR) através do Requerimento 
n.º 3052/2013, solicitou ao 
Executivo e à Secretaria de 
Esportes, a instalação de uma 
Academia da Primeira Idade, 
no Vale das Acácias, Distrito 
de Moreira César. O vereador 
sabe que o bairro é populoso 
e que precisa de mais lazer, 
principalmente para as crian-
ças. “Quero contribuir mais 
para o desenvolvimento do 
Vale das Acácias, afinal, é uma 
forma de retribuir todo apoio 
e confiança que os moradores 
deste bairro depositaram em 
mim. Agradeço ao Prefeito e 
ao Secretário de Esportes que 
prontamente atenderam meu 
pedido. As crianças adoraram 
a iniciativa e, todos os dias, se 
divertem muito nos aparelhos, 
que até embelezaram o bairro. 
Estamos trabalhando muito 
pelo Distrito de Moreira Cé-

sar”, enfatiza o Professor Eric.
Reparos em calçada
no bairro Ouro Verde
Acionado por moradores 

do bairro Ouro Verde, o vere-
ador Professor Eric constatou 
que a calçada da rua Carlos 
Goffi Goulart, se encontra em 
péssimo estado, impedindo a 
passagem dos pedestres. O 
agravante da situação é que 
nesta via, o trânsito de veícu-
los é intenso, o que coloca a 
vida dos pedestres em risco. 
Após ter constatado os fatos, 
o parlamentar fez a Indicação 
n.º 1191/2013, pedindo o con-
serto em toda a extensão da 
calçada. “Quando vi a calçada, 
fiquei assustado, pois a rua é 
tortuosa, o que dificulta a visão 
tanto dos motoristas, quanto 
dos pedestres. Fiz o pedido 
para que vidas não sejam 
perdidas por causa de uma 
calçada”, conclui o vereador.

Felipe César – FC pede a 
publicação dos estabelecimentos 
com mais reclamações no Procon

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) é o autor do 
Projeto de Lei 136/2013, que 
estabelece que o PROCON de 
Pindamonhangaba, divulgue e 
disponibilize para conhecimen-
to dos consumidores, a lista dos 
10 estabelecimentos com maior 
número de reclamações, do mu-
nicípio de Pindamonhangaba. 
De acordo com o projeto, esta 
lista deverá ser atualizada men-
salmente, de modo que o con-
sumidor saiba quais empresas 
não estão cumprindo o Código 
do Consumidor, sendo que a 
divulgação desta relação, fará 
com que as empresas tenham 
uma atenção maior com relação 
ao trato com seus clientes.

Restaurante para
funcionários municipais
O vereador Felipe Cé-

sar – FC enviou a Indicação 
1183/2013, solicitando ao 
prefeito estudos visando a 
implantação de um restaurante 
municipal para os servidores da 
administração direta, fundacio-
nal e da Câmara de Vereadores 

de Pindamo-
nhangaba, nos 
mesmos mol-
des do que foi 
implantado na 
cidade de Osas-
co. De acordo 
com o vereador, 
este restaurante 
vai proporcio-
nar ao funcio-
nário público 
municipal uma 
a l imentação 
mais regrada, 
com melhores 
valores nutri-
cionais, e mais 
qualidade de 
vida.

Secretaria da Agricultura
O vereador Felipe Cé-

sar – FC enviou sugestão ao 
prefeito, através de Indicação, 
em que solicita a criação da 
Secretaria da Agricultura em 
Pindamonhangaba. O vereador 
alega que o prefeito transferiu 
a Diretoria de Agricultura, 
que estava vinculada à Secre-
taria de Indústria e Comércio, 
para a Secretaria de Governo 
e Integração, o que tem difi-
cultado a tramitação de ações 
vinculadas ao meio rural. 
Além do mais, a Diretoria de 
Agricultura e a Secretaria de 
Governo e Integração, estão 
em locais diferentes, fazendo 
com que os agricultores de 
nosso município passem por 
um verdadeiro “calvário” para 
resolver as suas questões rurais. 
“Entendemos que a criação 
de uma Secretaria específica 
vai melhorar a tratativa com 
a questão rural, já que somos 
polo regional da agricultura e o 
prefeito, por raízes de família, 
é ligado a área rural”, enfatiza 
o vereador.

Cal participa de reunião para 
viabilizar Unidade de Educação 
Profissional do Instituto Federal

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) participou 
na quarta-feira, 15, de uma reu-
nião com prefeito Vito Ardito 
e o professor Dr. Luiz Gustavo 
de Oliveira, Diretor Geral do 
IFSP – Instituto Federal de São 
Paulo, campus de São José dos 
Campos, além da técnica de 
contabilidade do IFSP, Márcia 
Regina Nunes Lourenço da Silva 
e os secretários de Desenvolvi-
mento, Rubens Fernandes e da 
Educação, Profª.  Beth Cursino, 
para discutirem a viabilidade de 
implantação de uma Unidade de 
Educação Profissional (UEP), 
ligada ao IFSP (Instituto Federal 
de São Paulo), em Pindamo-
nhangaba.

A instalação desta UEP faz 
parte da expansão da Rede Fede-
ral para implantar cursos técni-
cos, e é fator decisivo a vontade 
da prefeitura para implantar esta 
Escola Federal e futuramente 
a doação de um terreno ou até 
mesmo uma escola. Esse fato 
será praticamente solucionado, 
pois o Prefeito disse que vai doar 
o terreno ou achar o local certo, 
que até já se pensou na antiga 
Escola Martinico Prado, na an-
tiga Fazenda Coruputuba, desa-
tivada há alguns anos, um lugar 
ideal para se estudar, que já foi 
elogiado por muitos alunos que 
lá estudaram. Futuramente esta 
escola poderia se transformar 
em uma Universidade Federal.

O vereador Cal salienta ainda 
que para a implantação desta 
escola teremos que buscar apoio 
do Governo Federal, através do 
Diretor de Desenvolvimento da 
Rede Federal. “O Prefeito está 

disposto a buscar essa autoriza-
ção, e com o apoio da Câmara, 
solicitaremos uma atenção 
especial ao Deputado Federal 
Arnaldo Faria de Sá, para conse-
guirmos essa importante Escola 
Técnica Federal para o nosso 
município, que trará grandes 
benefícios para a qualificação 
profissional dos nossos jovens 
para que possam ingressar no 
competitivo mercado de traba-
lho”, destaca o vereador Cal.

Festival de Verão
Cal agradece ao Prefeito Vito 

Ardito e a Secretaria de Esportes, 
que atendeu seu pedido ofere-
cendo a população o Festival 
de Verão para crianças, jovens, 
adultos e pessoas da melhor 
Idade, que poderão desfruir das 
piscinas dos Centros Esportivos 
Municipais, a partir do dia 24 de 
janeiro, obedecendo ao calendá-
rio oferecido pela SEJELP.

O vereador pede também 
que além dos Centros Esportivos 
do Zito, João do Pulo e Cidade 
Nova, que seja incluído o Centro 
Esportivo do Araretama, para 
que a população daquela região 
possa utilizar as piscinas para se 
refrescar.

VereAdor CAl

VereAdor fel ipe CésAr - fC
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Divulgação

A previsão para a en-
trega dos livros didáticos 
nas escolas públicas em 
todo o Estado é até o dia 
10 de fevereiro. De acor-
do com o FNDE - Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação, 57% 
já foram entregues.

A novidade em 2014 
está relacionada aos obje-
tos educacionais digitais. 
São jogos, vídeos e outros 
recursos disponibilizados 
em DVDs, que poderão ser 
livremente copiados pelos 
estudantes. Além disso, as 
ferramentas estarão dis-
poníveis na internet, po-
dendo ser acessadas por 
qualquer pessoa. Segundo 
o FNDE, 45% dos livros 
têm materiais digitais.

Esses recursos estão 
disponíveis para os alu-
nos do 6º ao 9º ano, que 
são os contemplados pelo 
- PNLD Programa Nacio-
nal do Livro Didático em 
2014. A cada ano, um gru-
po de séries é beneficiado 
com os livros reutilizáveis, 
que serão recebidos este 
ano e trocados apenas em 
2017. 

Cabe aos estudantes 
o cuidado com eles, para 

Acidente com ônibus mata três

A tecnologia tem proporcionado pratici-
dade ao dia a dia de milhões de brasileiros. 
Agora, moradores de Pinda, Vale do Para-
íba e Litoral Norte terão mais uma prati-
cidade à disposição. A EDP Bandeirante, 
empresa que  fornece energia para todo o 
país, agora disponibiliza a seus clientes:  a 
versão mobile de seu site – www.edp.com.
br – para acesso via smartphones.

Por meio da plataforma móvel, os 
clientes das distribuidoras poderão ter 
acesso aos mesmos serviços que constam 
na Agência Virtual, como segunda via de 
conta de luz, consulta à fatura eletrônica 
ou solicitações de ocorrências referentes à 
falta de luz.

Para acessar a nova versão, é necessá-
rio ter um aparelho de celular com aces-
so à internet. O cliente deve fornecer seu 
Número de Instalação, CPF ou CNPJ para 
acessar os serviços online.

O objetivo com o novo canal de atendi-
mento é oferecer mais facilidade no con-
tato com a Distribuidora para os cerca de 
três milhões de clientes.

Além desse novo canal de acesso, a 
EDP ainda disponibiliza o atendimento 
pela Agência Virtual www.edpbandeiran-
te.com.br ou www.edpescelsa.com.br, 
pela Central de Atendimento ao Cliente 
no 0800 721 0123 (EDP Bandeirante) ou 

o motorista elmi de 
oliveira alves, de 35 anos,  
alegou que o acidente acon-
teceu quando ele perdeu 
o controle do ônibus, após 
ultrapassar uma carreta pela 
faixa esquerda e voltar para 
a pista da direita. eleenfa-
tizou que a partir de então, 
não se lembra mais de 
nada.

“estava descansado, não 
tenho nenhum problema de 
saúde e faço esse trajeto 
toda semana. É complica-
do, saber que aconteceu 
tudo isso. ajudei pessoas a 
sairem do ônibus depois do 
acidente”, contou.

alves trabalha como 
motorista de fretamento 
há três anos e, de acordo 
com ele, o ônibus havia 
passado por manutenção 
recentemente. além disso, 
as trocas de motorista 
ocorriam em períodos de 
quatro horas e meia.

entretanto, existe sus-
peita por parte de alguns 
passageiros que o motorista 
possa ter dormido no volan-
te ou passado mal. Por isso, 
amostras de sangue foram 
coletadas para verificar se o 
condutor estava alcoolizado.

a polícia vai investigar 
as causas do acidente e o 
motorista pode responder, 

em liberdade, por lesão 
corporal culposa e homicí-
dio culposo, sem intenção 
de matar.

o  subcomandante da 
Polícia rodoviária,  major 
Luiz alberto rodrigues da 
Silva, informou que mais 
de 50 pessoas trabalharam 
no resgate dos feridos, 
foram  14 viaturas de 
Corpo de bombeiros, e 
13 entre CCr nova dutra, 
Samu e Polícia. Segundo 
ele, foi um trabalho 
delicado, pois além da 
quantidade de vítimas, 
algumas se encontravam 
presas embaixo do veículo. 
“o apoio de todos e a 
técnica na operação fez a 
diferença”, salientou.

Segundo o depoimento 
de um passageiro em um 
telejornal da região, “foi a 
mão de deus. não acredi-
to que tenha sobrevivido 
em um acidente feio como 
esse”. o vendedor ambulan-
te Fábio Santos, 46 anos, é 
morador da cidade de São 
mateus (eS) e fazia parte da 
excursão, pois  costumava 
ir à capital paulista fazer 
compras.

o ambulante é uma das 
13 pessoas que recebeu 
atendimento médico no local 
e foi liberado. “depois do 
acidente ainda ajudei duas 
pessoas a saírem do ônibus. 
ainda não acredito que te-
nha conseguido sobreviver”, 
reafirmou.

Um acidente com um 
ônibus de excursão foi 
registrado na tarde de se-
gunda-feira (20). O veí-
culo saiu da pista e capo-
tou em uma ribanceira de 
20 metros, por volta das 
17h15, no km 95 da via 
Dutra -  sentido Rio de Ja-
neiro, altura de Pindamo-
nhangaba.

Dos 37 passageiros e 
dois motoristas que es-
tavam no veículo, houve 
registros de pelo menos 
23 feridos e três vítimas 
fatais, sendo que 14 passa-
geiros foram liberados por 
saírem ilesos.

Dos mortos, dois já 
foram identificados:  o 
pastor Hildegard Costa, 
44 anos, e Cristiane Cos-
ta Brandão, aproximada-
mente 30 anos. Os corpos 
foram levados ao IML do 
município.

A maioria das vítimas 
foi encaminhada  para as 
cidades de Pinda e Tauba-
té, mas cidades como 
Tremembé e  Aparecida 
também  receberam pa-
cientes. Um homem, cujo 
ferimento foi um dos 
mais graves, foi encami-
nhado ao Pronto-Socorro 
de Pinda, onde uma de 
suas pernas precisou ser 
amputada.

Histórico

o acidente

Site adaptado para smartphones 
é ferramenta para clientes

Livros didáticos devem 
chegar às escolas 
públicas até fevereiro 

O ônibus da empresa Viação Knaak 
saiu da cidade de Itaguaçú, no 
Espírito Santo,  e foi em direção 

a São Paulo, local onde as pessoas reali-
zaram compras na  ‘Feira da Madruga-
da’, no bairro do Brás. Para retornar ao 
Espírito Santo, a excursão saiu da Capi-
tal por volta das 15 horas, com previsão 
de chegada à Itaguaçu, distante cerca 
de 130 quilômetros da capital Vitória, 
às 5 horas  de terça-feira (21).

De acordo com uma das donas da 
empresa, Neilda Knaak, a seguradora 

já foi acionada e a empresa está 
prestando assistência às vítimas. 
“Todos que estão fora de perigo e que 
foram liberados no local do acidente, 
aguardam hospedados em um hotel em 
Aparecida para voltarem ao Estado”, 
relatou.

Reflexos
O congestionamento decorrente do 

acidente durou aproximadamente cinco 
horas. Por volta das 22h20, uma fila de 
carros se arrastava por 16 quilômetros. 
O ônibus já foi retirado da rodovia.

Ônibus caiu em uma ribanceira de 20 metros à margem da via Dutra

que possam ser usados 
por outros colegas no pró-
ximo ano. Todos os anos, 
o FNDE repõe os livros es-
tragados e compra aque-
les para consumo, ou seja, 
que ficam com o aluno, 
nesse caso para todas as 
séries.

Segundo dados do Cen-
so Escolar de 2012, a edu-
cação básica no país tem 
50,5 milhões de estudan-

tes. Desses, 42,2 milhões, 
o equivalente a 83%, estão 
em escolas públicas.

Cada livro didático 
para os centros de ensino 
foi comprado a um preço 
médio de R$ 7,63. O livro 
mais caro custou, por uni-
dade, R$ 26,19. Em 2013, 
o governo investiu R$ 1,12 
bilhão na compra de 137,8 
milhões de livros pelo 
PNLD.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.175 , DE 17 DE JANEIRO DE 2014.

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 
21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05, Resolve DESIGNAR a Sra. Cin-
tia Aparecida Torralbo Martins Camargo, Diretora do Departamento de 
Comunicação, para substituir  o Sr. João Carlos Ribeiro Salgado, Se-
cretário de Relações Institucionais, durante o período em que o mesmo 
encontrar-se em gozo de férias, de 13 de janeiro de 2014 a 22 de janeiro 
de 2014.

Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 13 de janeiro de 2014.

Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal 

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 17 de 
janeiro de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/valm

57% dos livros didáticos foram entregues

confirA AbAixo todos os serviços disponibilizAdos 
pelA versão mobile do site dA edp:

• Consulta de solicitação de serviços

• Falta de energia

• Segunda via da conta de energia

• Segunda via da fatura paga

• Fatura eletrônica

• Religação

• Acerto cadastral

• Alteração na data de vencimento

• Análise de consumo e faturamento

• Consulta de débitos

• Débito automático

• Desligamento definitivo

• Emissão de segunda via de contrato   
  de adesão

• Informe de leitura

• Histórico de consumo

• Consulta de faturas pagas

Divulgação

Divulgação

Na tela do celular, o aplicativo 
disponibiliza os serviços

0800 721 07 07 (EDP Escelsa), 24 ho-
ras e com ligação gratuita, e nas lojas de 
Atendimento.
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Moreira César receberá 94 apartamentos

Maria Fernanda Munhoz
***

a Prefeitura de Pinda-
monhangaba está reali-
zando diversas melhorias 
no Parque da Cidade, lo-
calizado às margens do 
anel viário. nesta semana, 
a equipe da Secretaria de 
obras está realizando a 
terraplanagem da área de 
estacionamento e o ajuste 
na estrada interna. 

ao mesmo tempo, está 
sendo iniciada a obra da 
pista de desaceleração do 
anel viário para a entrada 
no Parque, estruturan-
do o sistema viário. além 
disso, serão construídas 
calçadas de 2 metros de 
largura, na área externa 
do parque, em toda a sua 
extensão. 

Para o futuro, mas ain-
da neste ano, a Prefeitura 

vai entrar com os procedi-
mentos de licitação para a 
colocação de alambrado 
em todo o entorno do par-
que. Também vai licitar a 
construção de pistas para 
caminhada na área inter-
na do local, com piso in-
tertravado, utilizando blo-
quetes. em seguida, será 
feita toda a iluminação 
dessas novas pistas. 

Com os últimos ajustes 
sendo realizados na por-
taria, a intenção é que, a 
partir de fevereiro, a ad-
ministração do parque 
possa se instalar na nova 
sede. 

Para o próximo ano, de 
acordo com informações 
da Secretaria de obras, a 
intenção é realizar a refor-
ma das casas que existem 
dentro do parque e outras 
melhorias necessárias.

Estradas rurais 
rECEbEM ManutEnção

Sarjetão melhora escoamento de águas no Liberdade

Prefeitura constrói estacionamento e 
outras melhorias no Parque da Cidade

Maria Fernanda Munhoz 
***

o loteamento azere-
do, no distrito de Morei-
ra César, está recebendo 
a construção de 94 uni-
dades habitacionais da 
Cdhu -  Companhia de 
desenvolvimento habita-
cional e urbano.   a obra 
teve início no dia 15 de ou-
tubro e tem 24 meses para 
ser entregue. atualmen-
te, está sendo finalizada a 
terraplanagem do terreno, 
doado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

realizada pelo Gover-
no do estado, o investi-
mento na obra é de r$ 
8.287.090,57. os aparta-
mentos terão dois quar-
tos, sala, cozinha, ba-
nheiro e área de serviço, 
distribuídos em 53 m². os 
residenciais contarão com 
sala de festas, paisagismo, 
pavimentação, cercamen-
to e sistemas individuali-
zados de gás e água.

os conjuntos estão 
sendo edificados pela em-
presa Tarraf Construtora, 

Maria Fernanda Munhoz
***

As equipes de manu-
tenção de estradas rurais, 
da Secretaria de Obras da 
Prefeitura (Departamento 
de Serviços Municipais), 
estão realizando diversas 
ações nesta semana, com 
seu maquinário. 

A equipe do trator de 
esteira está no bairro das 
Campinas, trabalhando 
na terraplanagem para a 
liberação do terreno que 
receberá a nova alça de 
acesso até a rodovia Du-
tra. Também está atuan-
do na limpeza do Parque 
da Cidade. Ainda no 

bairro das Campinas, três 
caminhões com carrega-
deira e dois ajudantes de 
apoio estão auxiliando 
no serviço realizado na 
alça de acesso, e o pessoal 
da retroescavadeira está 
realizando a limpeza da 
valeta e o tapa buracos do 
túnel de água do bairro. 

Já a equipe do trator 
carregadeira com retroes-
cavadeira está fazendo a 
limpeza no bairro Arareta-
ma, com as equipes de três 
caminhões e dois ajudantes. 
E a estrada das Oliveiras 
está recebendo as ações da 
equipe da retroescavadeira 
com dois ajudantes.

contratada por meio de 
licitação. os programas 
habitacionais da Cdhu 
são destinados a famílias 
que ganham entre um 

e dez salários mínimos, 
priorizando as que rece-
bem até três. os contem-
plados devem morar ou 
trabalhar no município 

há pelo menos três anos, 
não podem ser proprietá-
rios de imóvel, nem pos-
suir financiamento habi-
tacional.

Maria Fernanda Munhoz
***

as equipes da Subpre-
feitura estão realizando 
a construção de sarje-
tões no Liberdade, para 
melhorar o escoamento 
das águas das chuvas. 
na última semana, o 
pessoal do tapa-buracos 
estava nivelando o asfal-
to do sarjetão na esquina 
da rua iracema Souraty 
rouve. 

a primeira fase do 

serviço foi realizada pela 
equipe de obras e, em 
seguida, a equipe do ta-
pa-buracos regularizou 
o meio fio, para que as 
águas das chuvas não 
empossem no local. 

a construção de sar-
jetões como esse será 
feita em diversas outras 
ruas do Liberdade, co-
laborando para evitar 
pontos de alagamentos 
durante o período de 
chuvas.

Máquina trabalhando na alça de acesso 
das Campinas e no Parque da Cidade

Maria Fernanda Munhoz

Equipe do tapa-buracos finaliza sarjetão

Obras no ‘Azeredo’ têm 24 meses para serem entregues

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Trator de esteira realiza a terraplanagem da área de estacionamento do parque




