Projeto Guri abre mais 278 vagas

PRÊMIO DA
MEGA-SENA
SERÁ DE
R$ 50 MILHÕES

O Projeto Guri está com 278 vagas para os três polos em
Pindamonhangaba. De acordo com a assessoria do Guri, há 31
vagas para Moreira César; 83 para o Feital; e 164 para o Alto
Tabaú.
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Parque das
Palmeiras
recebe centro
comunitário
Os moradores do loteamento Parque das Palmeiras recebem hoje, às 19h30,
o Centro Educacional Municipal “Benedicto Alencar
da Silva”, popularmente
chamado de centro comunitário. O prédio, localizado na avenida Amélia Prata
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PRONTO PARA
A COPA

Balarin, 250, possui salão,
palco, cozinha, sanitários e
sala multiuso.
Além do centro comunitário, a população recebe
as obras de prolongamento da galeria de águas pluviais e o novo asfalto.
PÁGINA 3

Sarampo ameaça
pindenses que vão ao
Ceará ou a Pernambuco
As pessoas de Pindamonhangaba que forem viajar para a região Nordeste do Brasil, principalmente para os estados do
Ceará e de Pernambuco, devem
procurar as unidades de saúde
para a vacina tríplice viral, que
também protege contra a rubéola

e a caxumba. Os que estiverem
em dia com a caderneta de vacinação não precisam se preocupar. Porém, a Secretaria Estadual de Saúde estima que a maior
parte da população adulta esteja
com as vacinas atrasadas.
PÁGINA 6
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Volante em alta com Felipão e Parreira
O nome de Luiz Gustavo é um dos poucos a
aparecer em todas as convocações do técnico
da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari. Na
tarde de ontem (11), Felipão chamou 16 jogadores que atuam no exterior para o último
amistoso do Brasil antes da convocação para

a Copa do Mundo. Dentre os escolhidos pela
dupla Felipão e Parreira estava, novamente,
o volante do Wolfsburg – que parece ser, ao
lado de Neymar, Paulinho, David Luiz e Thiago Silva, um dos garantidos para o mundial.
PÁGINA 2

Placas facilitam trânsito da cidade
A instalação de placas
de indicação de localidades
de Pindamonhangaba está
facilitando o trânsito no
município. Recentemente, foram instaladas placas
nos pórticos da avenida Dr.
José Adhemar César Ribeiro, em Moreira César. Antes, o serviço havia sido feito em dois pontos do anel
viário (3º e 4 º trechos),
além da rua Dr. Gregório
Costa, no centro.
PÁGINA 3

Instalação na av. Dr. José Adhemar César Ribeiro

Daniela Gonçalves

Tempo seco
contribui com
três incêndios
no município

O início do ano de 2014 teve,
pelo menos, três graves incêndios ocasionados por queimadas em Pindamonhangaba. O
último deles ocorreu na noite
de segunda-feira (10), na região das Chácaras Reunidas –
atrás da antiga Metalco. Outro
incêndio que atingiu indústria
ocorreu no ﬁm de janeiro, na
antiga Nobrecel. Na semana
passada, mais uma queimada
causou desespero em parte
dos moradores do Crispim.
PÁGINA 6
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Mudança de padrão de
vida contribui com o
câncer

A

Organização Mundial da Saúde publicou, na última semana, um estudo que
alerta sobre o aumento de 50% nos casos
de câncer em todo o mundo, até 2030. A análise
prevê o diagnóstico de quase 22 milhões de casos
de câncer em comparação com os 14 milhões em
2012, devido ao forte aumento da doença em países emergentes, como o Brasil.
O estudo aponta, ainda, que as mortes de câncer passarão de 8,2 milhões a 13 milhões por ano,
tendência que será acompanhada pelo aumento e
o envelhecimento da população e pela adoção de
hábitos de risco, como fumar.
Além do tabagismo, a população destes países
padecerão dos resultados de hábitos adquiridos
após a conquista de melhores condições de vida,
como um maior consumo de álcool, de alimentos
processados e a falta de exercícios físicos. O diretor da IARC – International Agency for Reserach
on Cancer – Christoper Wild, indica que o aumento de peso será um fator determinante para o câncer. “É necessário um maior compromisso com a
prevenção e a detecção precoce para lidar com o
aumento alarmante na incidência de câncer em
nível mundial”, acrescentou.
Além disso, cabe às pessoas pensarem também
na saúde. Com melhorias dos padrões financeiros,
parte deste montante deve ser aplicada na saúde
de cada um, não apenas para consumo. A aquisição de itens embutidos e álcool, por exemplo,
cresce consideravelmente. Em relação inversamente proporcional é a procura por atividades de
preservação do corpo. Isto tem que mudar.
Segundo a OMS – Organização Mundial de
Saúde - o câncer substituiu as doenças cardíacas
como a principal causa de morte desde 2011 e o
número anual de diagnósticos aumentou de 12,7
milhões em 2008 para 14,1 milhões em 2012.
O relatório ainda expressa especial preocupação com o câncer de pulmão, em grande parte
resultante do hábito de fumar e “intrinsecamente ligado a estratégias globais das companhias de
tabaco para aumentar as suas vendas”.
Como grande parte dos tipos de câncer não
tem cura, a maior arma ainda é a prevenção. Pois,
quanto antes diagnosticado, melhor as chances de
se livrar da doença. Por isso, novamente, é preciso
o cuidado com a saúde.
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Queridinho de Felipão,
L. Gustavo é convocado
www.lancenet.com.br

O volante Luiz Gustavo é
um dos que têm lugar garantido na Copa do Mundo. Queridinho do técnico Luiz Felipe
Scolari, o nome do volante do
Wolfsburg aparece em todas
as convocações. Ontem, em
lista para o último amistoso
(5 de março contra África do
Sul) antes da convocação final
para o mundial da Fifa, Felipão chamou o jogador novamente. Não foi nenhuma surpresa a presença do meia, que
‘encaixou’ no time titular do
treinador gaúcho.

Mega-Sena pode pagar R$ 50 mi
Divulgação

As casas lotéricas de Pindamonhangaba estão lotadas com
o acumulo da Mega-Sena. Ninguém acertou as dezenas do sor-

teio 1.572, realizado no sábado
(8) em Senhor do Bonfim (BA),
e o prêmio acumulou pela sexta
vez consecutiva.
Assim, a estimativa é que o
prêmio do sorteio 1.573, que será
realizado hoje, chegue a aproximadamente R$ 50 milhões. A
aposta mínima da Mega-Sena,
com seis números, custa R$ 2.
Os jogos podem ser registrados
até as 19h (horário de Brasília)
do dia do sorteio em qualquer
uma das mais de 12 mil lotéricas
do país.

Começa convocação dos inscritos
na lista de espera do Sisu 2014
Divulgação

Energia elétrica mais cara
Divulgação

A convocação dos candidatos
inscritos na lista de espera do Sisu
- Sistema de Seleção Unificada 2014 começou ontem (11). Assim,
as chamadas passam a ser feitas
pelas próprias instituições de ensino e só levam em conta os inscritos
na lista de espera.
A lista de espera será utilizada
para preenchimento das vagas não
ocupadas nas duas chamadas regu-

lares do Sisu. A ocupação das vagas
será feita segundo critérios definidos em edital próprio de cada instituição participante.
O Ministério da Educação não
informou quantas vagas não foram
preenchidas após as duas chamadas regulares do Sisu.
A seleção do Sisu é feita por
meio das notas do Exame Nacional
do Ensino Médio 2013.

d
Produção
de cereais,
leguminosas
e oleaginosas
em alta
Divulgação

Um levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgado ontem, mostrou
que a produção brasileira de cereais,
leguminosas e oleaginosas deve ficar
em 193,9 milhões de toneladas em
2014 – 3% maior que a colhida no
ano passado (188,2 milhões).
O IBGE estima que a área a ser
colhida este ano fique em 55 milhões de hectares, um acréscimo de
4,2% em relação aos 52,8 milhões
de hectares de 2013. O instituto
ressalta, no entanto, que o levantamento foi feito com dados colhidos
até a 2ª quinzena de janeiro, e que
não registravam ainda os efeitos
das altas temperaturas e da falta de
chuva nas regiões Sul e Sudeste.
Arroz, milho e soja devem representar, juntos, 92,5% da estimativa
de produção deste ano e 85,5% da
área. A soja deve ser destaque de
alta na produção, crescendo 11,7%
em relação a 2013. A produção de
arroz deve crescer 6,3%, enquanto a de milho deve recuar 6%.
Para a região do Vale do Paraíba, o IBGE calcula um crescimento de 4,5%.

População frequenta piscinas municipais
A Aneel - Agência Nacional de Energia Elétrica - propõe que os consumidores paguem, em 2014, um total de
R$ 5,6 bilhões para cobrir o
déficit estimado para a CDE
- Conta de Desenvolvimento
Energético. Isso representaria uma alta de 4,6% na conta de luz deste ano.
O CDE é um fundo usado
para promover o investimento nos Estados, garantir subsídios para a população de baixa
renda e assegurar a competitividade de fontes alternativas
de energia, como eólica, solar
e biomassa, por exemplo.

A proposta da Aneel ficará
em audiência pública entre 13
de fevereiro e 16 de março.
Segundo técnicos da
agência, os valores serão repassados às tarifas dos consumidores nas respectivas
datas de reajustes das distribuidoras que os atendem.
Esses valores não levam
em conta um eventual auxílio, via CDE, das despesas das
distribuidoras com a compra
de energia no mercado de
curto prazo. Apesar de ser
uma demanda das empresas,
o governo ainda não tomou
uma decisão sobre o assunto.

Fundação Dr. João Romeiro

A população de Pindamonhangaba aproveitou o “Festival de Verão” para frequentar as piscinas
dos centros e complexos esportivos. A atividade chamou a atenção
de crianças, jovens, adultos e melhor idade. Muitas famílias colocaram seus trajes de banho e foram
ao “João do Pulo”, “Zito”, “Ritoca”
e Cidade Nova.
Avani Belarmino Cunha, moradora do bairro Alto Cardoso, diz que
este projeto foi ótimo e agradável,
porque com este calor intenso a estratégia é ir às piscinas, passear durante as noites e tomar sorvete. Ela

acrescenta que o público que compareceu ao festival foi bom e gostaria
que a atividade continuasse, porque
a temperatura está muito alta.
A atividade de lazer encerrou no
dia 8 de fevereiro, mas os interessa-

EXPEDIENTE

dos em praticar natação ou hidroginástica podem procurar a secretaria
dos locais onde há piscina da Prefeitura para deixar o nome na lista de
espera. Para isto, é necessário levar
um documento com foto.
Marcos Vinício Cuba
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cIDADE
Comunidade do Parque das Palmeiras
recebe centro educacional municipal
Além do prédio, bairro recebe também galeria de águas pluviais e novo asfalto
Maria Fernanda Munhoz

O centro comunitário “Benedicto Alencar da Silva” está pronto para ser entregue à população

Maria Fernanda Munhoz
***
Nesta quarta-feira (12),
às 19h30, a Prefeitura de
Pindamonhangaba fará a
entrega oficial do Centro
Educacional
Municipal
“Benedicto Alencar da
Silva” para a comunidade
do Loteamento Residencial Parque das Palmeiras. Além do prédio, a população receberá, ainda,
oficialmente, as obras de
prolongamento da galeria
de águas pluviais e o novo
asfalto em todo o bairro.
O centro educacional
tem 320m² de área, com
palco, salão, cozinha, sanitários e sala multiuso atrás
do palco. O investimento
na obra foi de R$ 435 mil.
O prolongamento de
galeria foi realizado pela

equipe da Secretaria de
Obras da Prefeitura, visando melhorar o escoamento das águas das chuvas,
evitando pontos de alagamento no bairro. São 400
metros de rede, com diâmetro de 0,8m até 1,2m
nos pontos que recebem
maior volume de água.
Além da galeria, foram
construídas guias e sarjetas, finalizando com a
pavimentação de todas as
ruas do bairro, totalizando 63.257m² de asfalto,
com um investimento no
valor de R$ 2.624.883,05.
O evento de inauguração será no novo Centro
Educacional Municipal,
que fica na avenida Amélia Prata Balarin, 250, Loteamento Residencial Parque das Palmeiras.
Daniela Gonçalves

Trânsito renova placas
de sinalização na cidade
Daniela Gonçalves
***
O Departamento de Trânsito da
Prefeitura de Pindamonhangaba
continua implantando melhorias no

que diz respeito à sinalização.
Foi realizada recentemente a
instalação de placas indicativas nos
pórticos afixados na avenida Doutor José Adhemar César Ribeiro. A

300 metros do início da via, as placas oferecem melhores condições
de tráfego aos munícipes.
Novas placas deverão ser
instaladas na cidade.

Projeto Guri abre vagas 278 vagas em Pinda
Arquivo TN

Matrículas devem ser efetuadas até 7 de março

O Projeto Guri, programa de formação musical
da Secretaria de Estado
da Cultura voltado para
crianças e adolescentes,
oferece 278 vagas para
Pindamonhangaba.
Os interessados devem ter de 6 a 18 anos
incompletos. Para efetuar
a matrícula é necessário
comparecer diretamente
ao polo em que desejam
estudar, acompanhados
pelos pais ou responsável,
portando RG ou certidão
de nascimento e comprovante de matrícula escolar
e/ou declaração de frequência escolar referente ao semestre. Não é preciso ter
conhecimento prévio de
música, nem possuir instrumento e realizar testes
seletivos. A primeira semana é dedicada a atividades de integração, con-

firmação das matrículas e
reuniões de pais.
Os novos alunos têm
até 7 de março para efetuar a matrícula, e as aulas começam a partir de
17 de fevereiro, de acordo
com a data de inscrição

de cada aluno. As vagas
existentes podem tanto
ser 100% preenchidas ao
longo do período de matrícula, como novas vagas
também podem surgir
por conta da desistência
de alunos. Confira dire-

tamente com o polo se o
curso interessado ainda
tem vaga disponível.
Consulte cursos, vagas
disponíveis, data de início
das aulas e horário de funcionamento diretamente
com o polo de sua cidade.

Confira a lista completa dos polos:
Polo Moreira César
Vagas: 31
Cursos: violino, viola, contrabaixo
acústico, violoncelo, clarinete, flauta
transversal, saxofone e percussão
Funcionamento: Segundas e QuartasFeiras, das 14h30 às 18h
Endereço: Rua Guilherme Nicolletti,
753, Vila São Benedito. CEP: 12445-120
Telefone: (12) 3637-4476
Polo Pindamonhangaba
Vagas: 83
Cursos: canto coral, percussão e violão
Funcionamento: Terças e QuintasFeiras, das 13h30 às 18h

Endereço: Rua Cássio Pires Salgado,
S/N, Nova Esperança. CEP: 12426-270
Telefone: (12) 3911-8411
Polo Pindamonhangaba 3
Vagas: 164
Cursos: canto coral, violino, viola,
contrabaixo acústico, violoncelo,
clarinete, flauta transversal, saxofone,
eufônio, trombone, trompete, percussão
e violão
Funcionamento: Quartas e SextasFeiras, das 8h às 11h e das 13h30 às 18h
Endereço: Rua Cônego Tobias, 168, Alto
do Tabaú, CEP 12403-030
Telefone: (12) 3622-7440
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Roderley Miotto pede
Dr. Marcos Aurélio
solicita AMI para a
mais informações sobre
marcações descentralizadas Quadra Coberta

Vereador Roderley Miotto

O vereador Roderley Miot- enfrentados pela população no
to (PSDB) conversou com a final do ano passado.
Prefeitura Municipal sobre os
No entanto, a falta de inforproblemas enfrentados na pri- mação fez muitos moradores
meira semana do novo sistema de outros bairros procurarem o
de descentralização nas marca- Posto Central na última segundações de consultas e exames. O feira, dia 03, o que gerou filas.
edil solicitou mais informações Ao serem atendidos, após horas
sobre as mudanças e sobre a situ- na fila, eles foram orientados a
ação no Posto de Saúde central, procurar o bairro. Os moradores
para evitar os transtornos vistos da região central também reclaneste começo do mês, como as maram por não poderem fazer
mesmas extensas filas e o não marcações no posto.
atendimento dos moradores do
“Conversei com a Prefeitura
centro de Pindamonhangaba.
e mostrei os problemas que aconO sistema de descentrali- teceram na primeira semana do
zação das marcações na Saúde novo sistema. Estamos tratando
Municipal, que começou a valer com pessoas, então não podemos
no dia 3 fevereiro em toda a cida- aceitar este tipo de falha. Recebi
de, transferiu as marcações para a garantia de que a divulgação do
as Unidades Básicas de Saúde novo sistema vai ser intensifica(UBS) e Postos de Saúde dos da e os funcionários do Postão
bairros. Agora, o morador deve estarão aptos para orientar as
procurar a unidade de saúde do pessoas e evitar tempo perdido.
seu bairro para fazer as marca- Um sistema criado para evitar
ções. Todas as marcações serão filas não pode gerar a mesma
repassadas ao Posto Central, fila que procura evitar”, afirmou
evitando as filas e os problemas Roderley Miotto.
Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

Assessoria

Assessoria

de

de

Reforma das quadras
do Alto do Cardoso
e do Bela Vista
O Dr. Marcos Aurélio
também solicitou à Prefeitura,
estudos e providências para
que sejam realizadas reformas
nas quadras de esportes dos
bairros Alto do Cardoso e
Bela Vista.
Com a reforma das quadras
de esportes, os moradores
dos referidos bairros poderão
realizar atividades físicas tais
como, futebol, voleibol, basquetebol e as quadras poderão
também, ser utilizadas por
crianças e adultos como local
de entretenimento. “A reforma
das quadras de esportes destes
bairros, proporcionará mais
qualidade de vida, saúde, esporte, lazer e entretenimento
aos moradores da região”,
enfatizou o vereador.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

“Nossa polícia necessita de melhores
condições para atender a população”

C o m u n i ca ç ã o /C VP

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Vereador Dr. Marcos Aurélio

Ricardo Piorino
Professor Osvaldo
apresenta o XVI Festival sugere reunião com
de Música Comunica Som Governador do Estado

O vereador Professor Osvaldo
Macedo Negrão
(PMDB) participou
no último sábado,
dia 1º, no auditório da ETEC João
Gomes de Araújo,
do XVI Festival de
Música Comunica
Som, onde na oportunidade participou
da apresentação do
mesmo, em companhia de Priscila Ocaña. O
Festival de Música Comunica
Som, retornou ao cenário musical da região 12 anos depois
de sua última edição em 2002.
O festival contou com a
participação de 9 bandas e 2
solos, que cantaram canções
com os temas da Campanha
da Fraternidade deste ano,
Fraternidade e o Tráfico Humano, que foi prestigiado por
centenas de pessoas que estiveram presentes e animaram
o festival.
O XVI Festival de Música
Comunica Som, contou com
a presença de diversas Comunidades de Pindamonhangaba
e região, e na oportunidade a
Comunidade de São Francisco
ficou em 1º lugar com a canção
Livre Coração; já a Comunidade Banda Parusia pegou a
2ª colocação com a canção
Zelo; o 3º colocado foi para a
Comunidade de Nossa Senhora Aparecida, com a canção
Qual é o Valor que também
faturou com o melhor arranjo
musical, a Comunidade Pleroma cantou a canção Onde

de

C o m u n i ca ç ã o /C V P

O vereador Dr. Marcos Aurélio (PR), em
constante luta para a
melhoria da qualidade
de vida da população,
solicitou à Prefeitura
e aos órgãos competentes, estudos e
providências para a
implantação de uma
AMI (Academia da
Melhor Idade) na Praça Marechal Castelo
Branco, localizada no
bairro Quadra Coberta.
A prática de esportes e uma vida ativa
previnem e evitam
problemas de saúde
ocasionados pelo sedentarismo, que hoje é uma das
maiores causas de problemas sérios como a obesidade, a hipertensão arterial
e o diabetes. O combate
ao sedentarismo pode ser
feito com o apoio à prática
de atividades físicas e ao
lazer, que melhoram a qualidade de vida dos cidadãos
e proporcionam uma vida
saudável e ativa. A AMI
será um local onde todas as
pessoas, principalmente as
da melhor idade, poderão
realizar estas atividades
físicas. “O grupo da melhor
idade, que também será beneficiado com esta iniciativa, vem se destacando cada
vez mais na área esportiva
e dá exemplos de saúde e
de cidadania para todos
nós”, ressalta o vereador
Dr. Marcos Aurélio.

Assessoria

Assessoria de Comunicação/CVP

Martim Cesar solicita a
poda de árvores para melhor
segurança dos moradores

Assessoria

de
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Vereador Martim Cesar

O vereador Martim Cesar (DEM) solicita ao Prefeito, providências junto ao departamento competente, para que sejam
feitos estudos visando a poda de árvores localizadas à rua José
Benedito Salgado, no centro, pois as mesmas estão dificultando
a iluminação, colocando em risco a segurança dos moradores.
Chácara da Galega
O vereador Martim Cesar também solicita providências
junto ao departamento competente, para que seja feita a
poda de árvores localizada à rua Francisca Bicudo de Melo,
altura do Nº 441, na Chácara da Galega, pois os galhos da
mesma, encontra-se envolvidos junto ao cabo de energia,
colocando em risco a segurança do local.
Outro pedido do vereador Martim Cesar é para que sejam
feitos estudos visando a possibilidade da retirada de uma
árvore que está comprometendo a estrutura da calçada e da
residência, localizada à rua Francisca Bicuda de Mello, altura
do nº 389, no bairro Chácara da Galega, comprometendo a
segurança do local.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Audiência Pública da
Saúde será realizada
na Câmara de
Pindamonhangaba
Evento acontece no dia 14 de fevereiro, às
15 horas e é aberto a toda população da cidade

Vereador Professor Osvaldo

Está Seu Irmão faturou como
melhor torcida, a Comunidade
São Vicente de Paula, teve o
melhor interprete João Felipe,
com a canção Eu Te Chamo; a
Comunidade Paz e Bem cantou a canção Contemporânea
Escravidão; a Comunidade
Jovens e Paz cantou a canção
Mar Vermelho; a Comunidade Grupo Cenáculo cantou a
canção Quem é Como Deus;
a Comunidade Louvores a
Deus cantou a canção Preço
de Deus; a Comunidade Bom
Jesus cantou a canção Livre
Sou; e a Comunidade São
Francisco de Assis cantou a
canção de Cristo a Liberdade.
O vereador Professor Osvaldo ressaltou a importância
do tema Fraternidade e Tráfico
Humano, já que a escravidão
atual é feito nos moldes do
século passado através da
ganancia por se ter mais dinheiro e salientou a grande
importância de se combater
escravidão dos dias atuais
através de Políticas Públicas
de Segurança.

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

Vereador Ricardo Piorino

Durante a última sessão
de Câmara, fazendo uso da
tribuna, o Presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo
Piorino (PDT), preocupado
com melhorias na segurança da cidade, sugeriu aos
colegas o agendamento de
uma reunião, em caráter de
urgência, junto ao Governo
do Estado de São Paulo, com
a presença do Prefeito Municipal, para reivindicarem
melhorias para a polícia de
nossa cidade.
Segundo Piorino, nossa
polícia (Civil e Militar) está
extremamente sobrecarregada, necessitando de um
investimento com responsa-

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Assessoria

bilidade, principalmente, no
aumento do seu efetivo.
“Nossos policiais são eficientes e capazes, porém, estão em números insuficientes
para atenderem a demanda”.
“A cidade cresceu muito, e
inevitavelmente, os problemas aumentaram, havendo a
necessidade de buscar o equilíbrio”, pontuou o vereador.
Guarda Municipal
Nessa mesma linha de
raciocínio, o vereador tem
persistido para uma reestruturação completa na corporação, com aumento do efetivo;
compra de equipamentos
e viaturas; e melhorias no
salário.
de

C o m u n i ca ç ã o

A s s e s s o r a d e C o m u n i ca ç ã o :
Natália Lugli Sper

A Secretaria de Saúde e Assistência Social de Pindamonhangaba realiza na sexta-feira, dia 14 de fevereiro, a partir das 15 horas, no plenário da Câmara de
Pindamonhangaba, a Audiência Pública referente ao 3º
trimestre de 2013. O evento deverá discutir os números,
ações e investimentos realizados e concluídos na área
da saúde e da assistência social do município nos três
últimos meses do ano passado.
A Audiência Pública é aberta a toda população do
município. A Câmara de Pindamonhangaba fica na rua
Alcides Ramos Nogueira, 860, Loteamento Real Ville,
Mombaça.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

A s s i s t e n t e s d e I m p r e n s a P a r la m e n ta r :
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)

www.camarapinda.sp.gov.br
Telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

Tribuna do Norte
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Convênio do IA3 e Faculdade de
Pinda pode garantir bolsas a alunos
Divulgação

Alunos do IA3 serão beneﬁciados com convênio entre Instituto e Fapi/Funvic
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

DE RECURSOS

PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011

(Artigo 53, § 1º, Incisos III
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

CONVOCAÇÃO

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
6º BIMESTRE DE 2013
Receitas

Receitas a Realizar

Previsão Atuaizada

Saldo a Realizar

Receitas de Capital - Alienação de Ativos
Alienação de Bens Móveis

0,00

0,00

0,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

TOTAIS

0,00

0,00

0,00

Despesas Executadas até o
6.bimestre
Despesas

Dotação Atuaizada
Liquidadas

Inscritas em
Restos a Pagar
Não
Processados

Saldo a Executar

Convocamos
a
comparecer
no
Departamento de Recursos Humanos,
situado na Rua Deputado Claro César, nº
30, centro, o candidato nominado a seguir,
munido da seguinte documentação, em
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última
eleição
Observação:
os
candidatos
que
justiﬁcaram a ausência nas eleições
deverão apresentar certidão de quitação
eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência
Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou
Certidão de Casamento;
07 - Certiﬁcado de reservista (sexo
masculino);
08 - Comprovante de escolaridade
conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência
conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas
(recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos ﬁlhos e
dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos ﬁlhos
de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos
ﬁlhos de 6 a 14 anos).
Dia 24/02/2014 às 15:30 horas

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

Investimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

Inversões Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortização da Dívida

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência

0,00

0,00

0,00

0,00

Investimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Regime Geral da Previdência Social

0,00

0,00

0,00

0,00

ÁREA 4

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

0,00

0,00

0,00

0,00

12º SORAIA SIMPLICIO DOS SANTOS
RUA MARIA OSCARINA RESENDE
DE OLIVEIRA, 479 – LOTEAMENTO
TRIÂNGULO - BETA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-160
Dia 24/02/2014 às 16:00 horas

Saldo Financeiro a Aplicar
Valor

Exercício

Exercício Anterior
0,00

0,00

Saldo Atual
0,00

Prefeito Municipal

Benedito Donizette dos Santos

Vito Ardito Lerário

Contador

RG: 2650953

CRC: 143626/O-4

Sidervan Luiz Alves

Domingos Geraldo Botan

Diretor de Finanças

Secretário de Finanças

RG:053244

RG: 16254025-5

0,00

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 4
13º MELINE CORREA FERREIRA
ESTRADA MUNICIPAL DAS ALCIDES
SOARES DE OLIVEIRA, 1386 –
CAMPINAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12415-010
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PrefEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEPARTAMENTO
DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE - RUA MAJOR JOSÉ DOS
SANTOS MOREIRA, 570 - PINDAMONHANGABA cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912

vic vai disponibilizar
profissionais de educação física para orientar
e acompanhar as atividades realizadas pelos
jovens; vai oferecer o
apoio dos alunos do curso de Sistemas de Informação, que ministrarão
desde aulas de informática à manutenção dos
equipamentos de computadores da instituição e realizará algumas
atividades voltadas aos
princípios e valores contidos na doutrina Cristã.
Haverá também a
possibilidade de concessão de bolsas de estudo
para ensino técnico e
superior e de ingresso
no mercado do trabalho, com a contratação
de jovens do IA3 na modalidade de aprendizes
e estagiários.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 033/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca a CAPTAIN GULL COMERCIO E I. DE
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, responsável pelo imóvel situado a Rua Joaquina Nunes de
Oliveira, Carangola, inscrito no município sob a sigla SE11.16.12.005.000, para que efetue a
limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 034/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. HELIO ALVES DOS SANTOS,
responsável pelo imóvel situado a Rua Machado de Assis, Vila Prado, inscrito no município sob
a sigla SE11.15.13.021.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo
1º item I.
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 035/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. JOSÉ LUIZ GERMANO, responsável
pelo imóvel situado a Rua José Prates da Fonseca, Cidade Jardim, Quadra 10, Lote P-35, inscrito
no município sob a sigla SO22.15.01.070.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 036/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. JOÃO DOS SANTOS, responsável
pelo imóvel situado a Rua Benedito Homem de Mello JR, Marica, Quadra C, Lote 49, inscrito no
município sob a sigla SE12.11.03.021.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 037/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. VICTOR JOSÉ MARCONDES,
responsável pelo imóvel situado a Rua Raul Borges, Triangulo Campinas, Quadra H, Lote 60,
inscrito no município sob a sigla SE23.02.07.027.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 038/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. JOSÉ AMADOR DE PAULA, responsável
pelo imóvel situado a Rua Francisco Gonçalves, Araretama, Quadra A-02, Lote 26, inscrito no
município sob a sigla SO23.12.04.063.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 039/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. JOSÉ GALDINO RODRIGUES,
responsável pelo imóvel situado a Rua Matheus da Costa Pinto, Alto do Cardoso, inscrito no
município sob a sigla SO11.16.04.003.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 040/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. ALFREDO ABILIO FLORES, responsável
pelo imóvel situado a Rua Condessa de Vimieiro, Alto do Cardoso, inscrito no município sob a
sigla SO21.04.14.012.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo
1º item I.
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

AUTO DE INFRAÇÃO/ AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE MULTA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 153/14
Em: 10/02/14
Processo nº: 1497/2013
Atividade: AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
Razão Social: SERVIÇO DE HEMOTERAPIA SÃO JOSE DOS CAMPOS LTDA
CNPJ / CPF: 50459395/0008-30
Endereço: Rua Major José dos Santos Moreira, 466.
Município: Pindamonhangaba.
Responsável Técnico: DJANETE BARBOSA DE MELO
CPF: 059789984-34
Auto de Infração nº: 2034 de 08/10/13
Defesa: Indeferida.
Auto de Imposição de Penalidade MULTA nº: 1664 de 18/12/13
Recurso: não apresentou
Notiﬁcação de recolhimento de multa 1653 de 07/02/14

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 041/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. FLAVIO LEOPOLDO CONTE,
responsável pelo imóvel situado a Rua Francisco Brás Alves, Perpetuo Socorro, inscrito no
município sob a sigla SO21.07.17.010.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 042/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. EDMUNDO NOGUEIRA DE SÁ,
responsável pelo imóvel situado a Rua Bolivia, Parque das Nações, inscrito no município sob a
sigla SO21.08.12.037.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo
1º item I.
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

AUTO DE INFRAÇÃO/ AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE ADVERTÊNCIA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 152/14
Em: 10/02/14
Processo nº: 1853/2013
Atividade: HOSPITAL
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA
CNPJ / CPF: 54122213000115
Endereço: Rua Major José dos Santos Moreira, 466.
Município: Pindamonhangaba.
Responsável Técnico: José Luiz Castro de Mello César
CPF: 740965758-87
Auto de Infração nº: 1575 de 27/12/13
Defesa: Indeferida.
Auto de Imposição de Penalidade Advertência nº: 2170 de 09/01/2014
AUTO DE INFRAÇÃO/ AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE ADVERTÊNCIA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 151/14
Em: 10/02/14
Processo nº: 1750/2013
Atividade: Indústria Farmacêutica.
Razão Social: Zodiac Produtos Farmacêuticos S.A.
CNPJ / CPF: 55980684000127
Endereço: Rod. Ver. Abel Fabrício Dias, 3400, Água Preta.
Município: Pindamonhangaba.
Responsável Técnico: Alexandre Ribeiro.
CPF: 017.218.227-12
Auto de Infração nº: 1974/2013
Defesa: indeferida.
Auto de Imposição de Penalidade Advertência nº: 2171/2014

O IA3- Instituto de
Acolhimento e Apoio ao
Adolescente, instituição
responsável pelo Projeto Contraponto, assinou um convênio com a
Fapi/Funvic na semana
passada.
O objetivo da parceria é contribuir com a
formação e qualificação
profissional de jovens e
adolescentes do município, proporcionando
desenvolvimento e condições para que eles se
qualifiquem para concorrer a oportunidades
no mercado de trabalho.
Além da contribuição
com espaço físico para
atividades
realizadas
pelo IA3, nas áreas musical, cultural, profissionalizante e esportiva,
com o convênio, a Fun-

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 043/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca a AMPARO C. MORANTE, responsável
pelo imóvel situado a Rua Bolivia, Parque das Nações, inscrito no município sob a sigla
SO21.08.11.007.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba Estado de São Paulo
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Audiência Pública
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no próximo dia14 de
fevereiro de 2014, às 15 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, para a Audiência
Pública referente ao 3º. Quadrimestre de 2013. Todos estão convidados.
LICENÇA DA CETESB
Habitar Construções Sustentáveis Ltda. EPP torna publico que requereu da CETESB, Agência
Taubaté, a Licença Prévia para fabricação de Pré moldados de concreto, sito Estrada Particular
Jardim Regina, S/N - Atanázio - Pindamonhangaba/SP.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 044/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. PAULO HENRIQUE MACEDO,
responsável pelo imóvel situado a Rua São Bento do Sapucaí, Alto do Cardoso, inscrito no
município sob a sigla SO21.04.08.018.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 045/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o DEVOTOS DE KRISHINA, responsável pelo
imóvel situado a Rua Octavio Oscar Campello de Souza, Parque das Nações, inscrito no município
sob a sigla SO21.08.06.089.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo
1º item I.
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
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CIDADE
Tribuna do Norte
Pindenses que forem a Pernambuco ou ao
Ceará devem tomar vacina contra sarampo
Carnaval, feriado prolongado, viagem com amigos e parentes são opções
de lazer, porém a ameaça do sarampo assusta pessoas que vão ao Nordeste.
Arquivo pessoal

As pessoas que forem
viajar para os estados
nordestinos, especialmente Pernambuco e
Ceará, devem procurar
as unidades de saúde
para se vacinar contra
sarampo.
De acordo com a Secretaria de Estado de
Saúde de São Paulo, as
duas unidades federativas registraram casos de
sarampo em 2014.
Algumas
agências
de viagem de Pindamonhangaba informaram
que nesta época do ano,
a procura por pacotes
para o Nordeste é alta,
devido ao verão e ao
carnaval. Como Ceará
e Pernambuco, além da
festa popular, com o Galo
da Madrugada ou Frevo (Recife) e o Macaratu
(Fortaleza), também têm
opções de pontos turísticos famosos, como Porto
de Galinhas, Fernando de
Noronha, Olinda, Jericoacara, Canoa Quebrada,
Juazeiro do Norte, Sobral, dentre outros, muitas pessoas buscam os
locais.
É o caso de Luiz Roberto Simeão e Julieli Pestana, que vão se casar dia

1º de março e farão a lua
de mel em Porto de Galinhas. “Recebemos o aviso
e prentendemos tomar
um reforço da vacina”,
disse, Julieli, que deve se
apressar porque o ideal é
que a imunização ocorra
10 dias antes da viagem.
Já José Paulo Junqueira Filho, que vai
passar o carnaval em
Fernando de Noronha,
com um grupo de amigos
aprovados no vestibular
da faculdade, está imunizado. “Uma das condições
da minha mãe (Vera Lucia) para que eu pudesse
viajar era tomar todas as
vacinas. Fiz o que ela pediu e estou ansioso porque será mais uma conquista na minha vida”.
A vacina tríplice viral
é a medida de prevenção
mais segura e eﬁcaz contra o sarampo, protegendo também contra a rubéola e a caxumba.
Em 2013, a doença
esteve presente em diferentes regiões do mundo, resultando em óbitos
no Paquistão e Nigéria,
e milhares de casos na
China, Turquia, Rússia,
Georgia, Gabão, Índia, e
no Reino Unido.

José Paulo Junqueira Filho

Arquivo pessoal

Casal Luiz Roberto Simeão e Julieli Pestana

MAIS

N

o Estado de São Paulo foram registrados cinco
casos de sarampo em 2013, todos vinculados à
importação de outros países. Mas desde 2.000
o Estado não registra circulação endêmica do vírus.
Segundo o coordenador de Controle de Doenças da
Secretaria Marcos Boulos, os casos de sarampo são
mais comuns durante a infância, mas na idade adulta
e em crianças menores de um ano de vida os riscos de
complicações pelo vírus costumam ser maiores.
Pelo calendário do SUS, a primeira dose da vacina
deve ser aplicada aos 12 meses de idade e a segunda,
entre quatro e seis anos. Para os adultos não imunizados, a vacina também está disponível e é indicada para
os nascidos a partir de 1960.
O sarampo é uma doença de natureza viral alta-

mente contagiosa. Sua transmissão ocorre através do
contato com uma pessoa infectada ao falar, tossir ou
espirrar. Também têm sido observados alguns casos
de contagio por dispersão de gotículas em ambientes
fechados, como por exemplo, escolas, clínicas médicas
e creches. As pessoas que viajaram ao exterior nos
últimos 30 dias ou tiveram contato no mesmo período
com alguém que viajou devem ﬁcar atentas quanto aos
sintomas da doença.
A doença geralmente se manifesta de forma mais
acentuada nos primeiros dias após o contágio e os
principais indícios do vírus são febre alta, tosse, coriza,
conjuntivite e aparecimento inﬂamações avermelhadas
na pele. Ao perceber os sintomas, o indivíduo deve procurar imediatamente atendimento médico.

Início do ano é marcado por tempo seco e queimadas
Reprodução Luis Cláudio/Portal R3

Imagens gravadas na segunda-feira (10); chamas alcançaram as torres de eletricidade

QUEIMADAS EM PINDAMONHANGABA
Município registrou três queimadas expressivas em 2014

N

a segunda-feira (10),
durante o ﬁm do dia, um
incêndio atingiu a área em frente
ao Parque da Juventude. Tratase de uma área verde próxima às
chácaras reunidas, que ﬁca atrás
da antiga fábrica da Metalco.
Devido à estiagem, o fogo se
alastrou rapidamente, pois a vegetação no local está muito seca,
e fez com que o fogo chegasse até
um bambuzal, que foi consumido
pelo fogo. O Corpo de Bombeiros

chegou por volta das 21h40 e
controlou as chamas.
No último domingo (9), um
episódio semelhante aconteceu
na região do bairro Crispim. O
fogo chegou a incomodar os moradores, que acionaram o Corpo
de Bombeiros.
Já no dia 27 de janeiro, o alvo
de uma queimada foi a reserva
da Nobrecel, que se espalhou e
chegou até o fundo da fábrica. O
Corpo de Bombeiros e a Defesa

Civil foram acionados e trabalharam em conjunto a ﬁm de
controlar e apagar as chamas.
Apesar da ameaça do fogo
se espalhar até as proximidades
do estoque de eucalipto seco e
picado, as chamas foram controladas pela equipe que trabalhou
no local, evitando um incêndio
avassalador para a indústria –
que possui grande quantidade de
papel, celulose, produtos químicos e inﬂamáveis.

ANA CAMILA CAMPOS
***
Em todo o território nacional, 18 estados tiveram registro
de aumento no índice de focos
de queimadas no início do ano
devido à onda de calor e escassez de chuvas, de acordo com
o Inpe – Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais.
Ainda de acordo com a pesquisa, em sete desses estados,
o total de ocorrências supera
os recordes de período nos últimos 15 anos.
Em pouco mais de um mês,
já foram registrados 3.131 focos
de queimadas no país – 730 a
mais do que o registro do mesmo período no ano anterior.
Entretanto, se tomarmos como
base que os dados computados
são relativos a incêndios que
atingem a uma área de 30 metros quadrados, esse índice é
muito maior.
O índice assusta principalmente por ser uma época em
que esse tipo de ocorrência não
é comum, já que a seca, cujo
auge é o inverno, é quando
mais se registram queimadas.
Os estados mais atingidos
são Sudeste, Sul e uma pequena parte do Norte – em oito estados, o número de queimadas
é maior que o dobro. No Es-

tado de São Paulo, no mesmo
período, foram 127 incêndios,
contra 38 na mesma época do
ano passado, um aumento de
mais de 300%.
De acordo com o coordenador de monitoramento do
Inpe, Alberto Setzer, o clima
muito seco, a falta prolongada
de chuvas e a baixa umidade
relativa do ar são condições
propícias para a propagação
das chamas.
Segundo informações do
site do Inpe, a umidade relativa do ar em Pindamonhangaba nesta terça-feira (11) variou
entre 51% e 67%, média que
deve se manter até sexta-feira, dia em que a probabilidade
de chuva é de 80% - estatística
que deve se manter no sábado.
Para os próximos 15 dias as
condições de tempo não deverão mudar. A ação de um bloqueio atmosférico ainda impedirá a entrada das frentes
frias sobre o Brasil. Portanto,
as chuvas continuarão isoladas e de forma irregular no
Sul e Sudeste. O calor também
seguirá intenso, com temperaturas próximas aos 40°C no
Rio Grande do Sul e acima dos
30°C entre São Paulo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

