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Ferroviária relembra sucessos com Festa Retrô
A festa ‘Retrô na Ferrô’ 

reuniu milhares de pesso-
as no clube no sábado (14) 
para acompanhar sucessos 
das décadas de 1970, 1980 
e 1990. Embalados pelos 
DJs Gu, Adriano e Sergi-
nho, o público relembrou 
as músicas do passado e até 
ensaiaram vários passos. A 
principal atração da noite 
foi a banda 1000 Volts, que 
tocou clássicos do rock na-
cional e internacional. O 
presidente da Ferroviária, 
José Celso Pupio, disse que 
o clube está empenhado 
em proporcionar eventos 
variados a pessoas de to-
das as idades, com grande 
investimento em seguran-
ça e estrutura. 

DIVERSÃO 9

O deputado Fernando Capez foi eleito o pre-
sidente da Alesp - Assembleia Legislativa de São 
Paulo, no domingo (15), para o primeiro biênio da 
18ª legislatura (2015-2017).

Durante o discurso de posse, o novo presiden-
te relembrou sua carreira iniciada há 27 anos no 
Ministério Público e afi rmou que sua gestão será 

marcada pela “austeridade e efi ciência, em respei-
to à população paulista”.  

O prefeito de Pindamonhangaba acompanhou 
a solenidade e disse que Fernando Capez é uma 
das principais lideranças políticas do Estado. “Um 
grande batalhador pelos interesses de Pindamo-
nhangaba e região”.

PADARIA ARTESANAL 
OFERECE CURSOS

PÁGINA 3

Fórum defi ne 
ações para 
Educação 
na cidade

Com a inauguração da Pa-
daria Artesanal no Cerâmica, 
na quinta-feira (12), o  Fundo 
Social de Solidariedade e a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba oferecem vários cursos 
de qualificação profissional 
no segmento de pães e bolos.

O prefeito de Pindamo-
nhangaba participou do lan-
çamento do programa e afir-
mou que “é muito importante 
criar oportunidades para que 
a população tenha rendimen-
tos e se profissionalize”.

PÁGINA 3

PÁGINA 8

Programa é desenvolvido por 
meio de uma parceria entre o 
Fundo Social de Solidariedade do 
Estado com o Município

Banda 1000 Volts 
foi a principal 

atração da festa 

TELECENTROS 
TÊM 400 VAGAS

PÁGINA 3

Capez recebeu 
cumprimentos do 
prefeito de Pinda
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E Tava na hora

brasil vai lançar novo 
plano de exportação

O Brasil pode ter um novo plano de expor-
tação. A previsão do Governo Federal é 
finalizar e lançar o novo método até mar-

ço, de acordo com informações do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
Em entrevista à imprensa, o ministro responsável 
pela Pasta afirmou que as políticas se concentra-
rão em dois eixos: a conquista de novos mercados 
para os produtos brasileiros e a desburocratiza-
ção das exportações.

Parece um tiro no escuro do Governo Federal, 
de tentar estimular um setor que anda bastante 
combalido nos últimos anos. Os dados referentes 
à balança comercial mostram que o Brasil vem 
sofrendo com déficit atrás de déficit. A quantida-
de de mercadorias que entra no País é superior a 
que sai. Importante ressaltar que o ‘entra’ e ‘sai’ 
não se refere ao volume e nem ao número de pro-
dutos, mas sim aos valores.

Neste caso estamos tendo prejuízo de quase 
US$ 3 bilhões por ano – o que daria ontem (se-
gunda-feira) - dia em que este texto foi editoriado 
R$ 9,75 bilhões. Porém, hoje (terça-feira), este 
valor deve estar ainda pior para a Nação porque 
o dólar se mantém nas alturas, bem como a gaso-
lina, a energia elétrica, a inflação...

Pois bem, além da balança comercial, é preciso 
reascender a indústria, que também será ouvida 
em reuniões do CNDI - Conselho Nacional de De-
senvolvimento Industrial.

Como curiosidade, vale ressaltar que o Con-
selho foi criado para aproximar Governo e em-
presários e que deveria ter encontros trimestrais, 
porém a última vez que estiveram juntos para 
este propósito fora em abril de 2013, segundo o 
próprio portal do Governo Federal.

De qualquer maneira, a reaproximação pode 
ser positiva para a indústria e fundamental para 
o País, neste momento necessita de novos empre-
gos, de produção e de aquecimento da economia.

Outro fato interessante é que o Ministério abre 
também a possibilidade de ouvir os trabalhado-
res e as centrais sindicais, dando chance para li-
vres manifestações em relação à metodologia que 
será usada.

A intenção parece ser a melhor possível: colo-
car todas as cartas à mesa e sentir a angústia de 
cada lado, dividindo assim a responsabilidade e 
integrando todas as esferas da cadeia produtiva 
do País.

De certo, até o momento, um dos primeiros 
atos no plano de exportação será fortalecer políti-
cas comerciais com países em situação econômi-
ca favorável, como os Estados Unidos, que estão 
se recuperando da crise econômica iniciada em 
2008, e conquistar novos mercados na Ásia e no 
Oriente Médio.

Vale acrescentar que a China é hoje o principal 
cliente brasileiro e que no Oriente Médio a políti-
ca exterior do Brasil é bem aceita.

Sobre as medidas de desburocratização, o Mi-
nistério informou que o plano nacional de expor-
tações pretende atuar na simplificação, na facili-
tação de exportações e na melhoria do ambiente 
regulatório e tributário, o que seria extremamen-
te louvável para todos. Temos que enaltecer 
também os esforços para facilitar a abertura de 
empresas, a criação e expansão das MEI – Micro-
empresas Individuais, dentre outros.

Se vai dar certo ou não é outra ‘história’ e só 
o tempo dirá. Por hora, em momento de grande 
turbulência, vale a intenção.

Cidade abre três vagas para deficientes

Pinda inicia segunda turma do ‘Time do Emprego’ 

A Arezzo fez o lançamento da sua coleção de inverno em Pindamonhangaba na quinta-feira 
(12). A exibição da coleção aconteceu na loja da marca na cidade. Na foto, parte da equipe de 
vendas.

Arezzo lANçA Coleção de iNverNo
s

O programa Emprega 
São Paulo/Mais Emprego, 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerencia-
da pela Sert - Secretária 
do Emprego e Relações 
do Trabalho, em parceira 
com o MET - Ministério 
do Trabalho e Emprego, 
oferece nesta semana vá-
rias vagas de emprego 
para pessoas com defici-
ência na região.

No Vale do Paraíba, 
existem três vagas para 
Pindamonhangaba e seis 
para Taubaté.

Como se cadastrar

Para ter acesso as va-
gas basta acessar o site do 
Emprega São Paulo (www.
empregasaopaulo.sp.gov.
br), criar login, senha e 
informar os dados solici-
tados. Outra opção é com-

parecer a um PAT - Posto 
de Atendimento ao Tra-
balhador com RG, CPF, 

PIS, Carteira de Trabalho, 
laudo médico com o CID 
- Código Internacional de 

Doenças  e Audiometria 
(no caso de deficiência au-
ditiva). 

Pindamonhangaba deu início 
às novas turmas do Time do Em-
prego, com 35 alunos, na última 

terça-feira (10). Durante os en-
contros os participantes aprendem 
várias técnicas. Eles são realizados 

no PAT - Posto de Atendimento ao 
Trabalhador uma vez por semana.

O Time do Emprego é um pro-
grama coordenado pela Sert - Se-
cretaria do Emprego e Relações do 
Trabalho, em parceria com a Pre-
feitura de Pindamonhangaba por 
meio do PAT e Departamento de 
Assistência Social. 

Este trabalho forma uma rede, 
quando ao saber de vagas de em-
prego um comunica o outro, pois, 
o time é formado por profissionais 
de várias áreas e também por jo-
vens que ainda não iniciaram a 
atividade econômica. Os partici-
pantes são orientados para buscar 
empregos compatíveis com suas 
habilidades. 

De acordo com os facilitadores 
do Time do Emprego, os inscritos 
participam de 12 encontros, cada 
um de três horas de duração. O 
público recebe informações para 
produzir currículo, comporta-
mento em entrevistas, noções de 
empreendedorismo, comunicação 
e expressão e demais dicas para 
conquistar a recolocação ou o pri-
meiro emprego. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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cidade

O  Fundo Social de So-
lidariedade e a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
por meio do Departamen-
to de Assistência Social, 
oferecem vários cursos 
de qualificação profissio-
nal. Teve início na últi-
ma quinta-feira (12) mais 
uma ação, as atividades 
da Padaria Artesanal, no 
bairro Cerâmica.

A solenidade contou 
com a presença do presi-
dente da Sociedade Ami-
gos de Bairro do Mandu, 
do assistente técnico do 
Fundo Social de Soli-
dariedade do Estado de 
São Paulo, Jeferson Fro-
es, prefeito de Pindamo-
nhangaba, representantes 
do Executivo, Legislativo, 
e demais convidados.

As padarias artesanais 
são iniciativas do Fundo 
Social de Solidarieda-
de do Estado São Paulo, 
presidido pela primeira 
dama do Estado, Lu Alck-
min, e tem como objetivo 
capacitar profissionais e 
melhorar a qualidade de 
vida da população. Esta 
atividade é desenvolvida 
em parceria com as pre-
feituras e fundos sociais.

O Fundo Social de So-
lidariedade de Pindamo-
nhangaba e a Prefeitura 
firmam parcerias para 

que a população possa 
participar de atividades 
de qualificação profissio-
nal. 

“O Fundo Social de 
Solidariedade do Esta-
do de São Paulo possui 
projetos que capacitaram 
milhares de pessoas em 
muitas cidades. Agrade-
ço a confiança do prefeito 
de Pindamonhangaba e o 
apoio que tem nos dado. 
Outros projetos também 
serão realizados em Pin-
da, como a escola da bele-
za e a de moda”, comenta 
Froes.

O coordenador do 
Fundo Social de Pinda-
monhangaba destaca 
que as aulas no Cerâmi-
ca serão às terças-feiras 
no período da tarde e às 
quintas-feiras de manhã. 
Os moradores dos bairros 
próximos, que desejarem 
se qualificar, podem ir ao 
Cerâmica para deixar o 
nome na lista de espera. 
Ele destaca que também 
haverá a Padaria Artesa-
nal nos bairros: Vale das 
Acácias e Campinas.

Maria Marta Ribeiro 
Fidélis, 38 anos, morado-
ra do Cerâmica, vai fazer o 
curso e conta que decidiu 
se inscrever pela proximi-
dade de sua casa,  porque 
é “bom para a cabeça”, 

também para aprender 
a fazer pães e bolos e, se 
possível, vender para aju-
dar na renda de casa.

 O prefeito de Pinda-
monhangaba destacou 
os cursos de capacitação 
profissional. “É muito 
importante criar oportu-
nidades para que a popu-
lação tenha rendimentos 
e se profissionalize, capa-
citando nossos munícipes 
e melhorando cada vez 
mais a qualidade de vida 
de todos”, salientou.
Professores do curso

Os professores do cur-
so irão ensinar as técnicas 
de panificação e produção 
de pães que possam gerar 
renda aos alunos. Os ma-
teriais são disponibiliza-
dos pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba e Fundo 
Social. Os equipamentos 
foram enviados pelo Fun-
do Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo.

Profissionais do Cpic 
- Centro de Práticas Inte-
grativas e Complementa-
res firmaram parceria com 
o Fundo Social de Solida-
riedade e irão trabalhar 
com o resgate da cultura 
de alimentos regionais. Os 
participantes aprenderão 
receitas das cartilhas do 
Cpic sobre a alimentação 
saudável.

Estão abertas as ins-
crições para diversos 
cursos oferecidos pelos 
telecentros de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Fundo Social de Solida-
riedade e Prefeitura. As 
aulas estão disponíveis 
em todas as unidades e 
são gratuitas. 

A coordenação dos te-
lecentros informa que há 
400 vagas. As inscrições 
podem ser feitas de se-
gunda a sexta-feira, das 
13 às 17 horas. Basta le-
var o comprovante de en-
dereço e o RG.

A população também 
pode fazer a pré-inscri-
ção pelo site www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br. 
Quando clicar no banner 
Telecentro, uma nova 
tela será aberta. Depois 
o internauta deverá es-
colher a unidade em que 
deseja fazer as aulas e, 
assim, visualizará os cur-
sos disponíveis.

Em Moreira César 
e no Jardim Regina os 
cursos são: informática, 
proshow, HTML, marke-
ting pessoal, planejamen-
to e orçamento de finan-

ças pessoais, hardware, 
reinserção profissional e 
rotinas administrativas.

No bairro das Cam-
pinas há vagas para os 
cursos de informática e 
proshow. No Telecentro 
instalado na escola Elias 
Bargis, no Araretama, há 
vagas nos cursos de in-
formática para crianças, 
proshow e marketing 
pessoal. Já na unidade na 
Casa do Jovem, também 
no Araretama, as opor-
tunidades são: informá-
tica, hardware, proshow 
e reinserção profissional.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realiza, inin-
terruptamente, serviços 
de manutenção nos bair-
ros da cidade. As ações 
são feitas pela Secretaria 
de Obras, por meio do 
DSM – Departamento de 
Serviços Municipais.

Na semana entre os 
dias 4 e 11 de março, fo-
ram feitas limpeza, capi-
na e roçada nos seguintes 
bairros: Maricá, Vila São 
Paulo, Cidade Nova, Par-
que das Palmeiras, Cas-
tolira, Vila Suíça, Mom-
baça, Vila Prado, Galega, 
Campo Belo, Maria Áurea, 
Cidade Jardim, Nova Es-
perança, Araretama, Par-
que das Nações, Socorro, 
Ariene, Jardim Mariana, 
Andrade, Lessa, Cerâmica 
e Crispim.

A equipe do setor rural 
trabalhou na manutenção 
das estradas das Oliveiras, 
do Goiabal e do Pau D´Alho.

Já a equipe de retirada 
de entulho realizou a ação 
no campo de futebol do 
Maricá, no posto de saú-
de e na escola municipal 
do Cidade Nova, além dos 
bairros Vila São Paulo, 

Capez é o novo presidente da Assembleia
Em evento realizado na 

manhã de domingo (15), 
o deputado Fernando Ca-
pez (PSDB) foi eleito pre-
sidente da Mesa Diretora 
da Assembleia Legislati-
va para o primeiro biênio 
da 18ª legislatura (2015-
2017), com 92 votos. O 
deputado Carlos Gianazzi 
(PSOL) obteve dois votos. 
Após proclamar o resulta-
do, o deputado Chico Sar-
delli (PV) cedeu a condu-
ção dos trabalhos ao novo 
presidente. O prefeito de 
Pindamonhangaba acom-
panhou a solenidade na 
condição de convidado do 
novo presidente. “O Ca-
pez é uma das principais 
lideranças políticas do Es-
tado, além de grande ba-
talhador pelos interesses 
da nossa cidade e de toda 
a região”, destacou o pre-
feito.

Em seu discurso de pos-
se, Fernando Capez lem-

brou sua carreira no Minis-
tério Público, iniciada há 
27 anos. Os dois pilares de 
sua gestão, afirmou Capez, 
serão a austeridade e efici-
ência, em respeito à popu-
lação paulista. A sociedade 
terá um canal para enviar 
reclamos, prometeu. 

Biografia
Fernando Capez in-

gressou no Ministério 
Público em 1988, inte-
grando o primeiro grupo 
de Promotores de Justiça 
responsáveis pela defesa 
do patrimônio público e 
da cidadania. Destacou-se 
pelo combate à violência 
das torcidas organizadas e 
à “máfia do lixo”. 

Foi eleito deputado es-
tadual pela primeira vez 
em 2006, com 95.101 vo-
tos, pelo PSDB. Em 2010 
reelegeu-se pela mesma 
legenda com 214.592 vo-
tos, sendo um dos três 
mais votados do Estado de 

São Paulo. Por um biênio 
ocupou o cargo de 2º vice
-presidente da Assembleia 
Legislativa, tendo assu-
mido a 1ª vice-presidên-
cia em 1º de fevereiro de 
2015. Na disputa para o 3º 
mandato, em 2014, rece-
beu 306.628 votos, sendo 
o mais votado do Estado e 
o segundo em todo o País. 
Em Pindamonhangaba foi 
um dos mais votados com 
6.155 votos

É autor de 44 leis, 
com destaque para: Lei 
13.552/2009, que obri-
ga as concessionárias e 
empresas prestadoras 
de serviços públicos a 
emitir recibo de quita-
ção para os consumido-
res; Lei 14.471/2011, que 
proíbe a exigência de 
caução de qualquer natu-
reza para internação de 
doentes em hospitais; e 
Lei 15.248/2013, que de-
termina a obrigação de 

Padaria artesanal capacita 
moradores de Pinda

divulgação das 10 empre-
sas mais reclamadas no 
Procon. Junto ao Minis-
tério Público, conseguiu a 
criação da Promotoria de 
Defesa Animal (Ato Nor-
mativo 7/2011). 

Mestre em Direito pela 
Universidade de São Pau-
lo, com doutorado pela 
Pontifícia Universidade 
Católica, Capez tem diver-
sos livros publicados, prin-
cipalmente nas áreas de 

Direito Penal e Processual 
Penal. É coordenador das 
Coleções Estudos Direcio-
nados e Pockets Jurídicos, 
e autor da Coleção Direito 
Simplificado, publicações 
da Editora Saraiva.

Telecentros oferecem 400 vagas 
para cursos gratuitos

diversos bairros da cidade recebem 
serviço de manutenção

Prefeito e autoridades na inauguração da Padaria Artesanal
 Capina, roçada e limpeza no Ouro Verde

Castolira, Jardim Yassu-
da. Atendendo a proces-
sos, foi feita a retirada de 
entulho de área verde no 
Maria Áurea e ruas no 
Araretama.

Pega-tudo
A equipe do Pega-tudo 

esteve, na última semana, 
nos bairros Maria Áurea, 
Abílio Flores e Alto Car-
doso, com a capina, varri-
ção, limpeza geral e reti-
rada de 52 caminhões de 
entulho.

De 16 a 19 de março, o 
Pega-tudo estará no Jar-
dim Imperial, Ouro Verde 
e Jardim Cristina. Duran-
te este período, os mora-
dores do bairro deverão 
retirar o entulho de seus 
quintais e depositar na 
calçada para que a equipe 
da Prefeitura possa reco-
lher. O Pega-tudo é um 
grande aliado da cidade 
contra a dengue, pois aca-
ba com os criadouros do 
mosquito nos quintais.

Divulgação DSM

Capez destaca intenção de reconduzir a Alesp à sua posição de destaque

Assessoria ALESP

Divulgação
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Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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 Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

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

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

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

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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Vereador 
Fel ipe 
César - FC
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O vereador Professor 
Eric (PR) participou no dia 
27 de fevereiro, da entrega 
das obras de duplicação da 
avenida Professor Manoel 
César Ribeiro (SPA 92/60).

A cerimônia foi realizada 
próximo à entrada do bairro 
Santa Cecília e contou com 
a presença do Governador 
do SP, do Prefeito de Pinda-
monhangaba e outras auto-
ridades estaduais, regionais 
e municipais.

A avenida Professor Ma-
noel César Ribeiro liga o 
centro da cidade aos bairros 
Santa Cecília, Maricá, Lo-
teamento Triângulo, Feital e 

Na última sessão da 
Câmara de Pindamo-
nhangaba, o vereador 
Carlos Eduardo de Moura 
– Magrão (PPS) recebeu 
os cumprimentos do co-
lega,  Dr. Marcos Aurélio 
Villardi pela conquista 
da implantação da cole-
ta de Leite Humano no 
município.

Em 2013, o vereador 
Magrão protocolou o re-
querimento nº 355/2013, 
reivindicando ao Execu-
tivo a implantação do 
Banco de Leite, uma vez 
que, o órgão foi criado 
pela Lei nº 2.994 de 
02/05/1994. Ainda em 2013, 
Magrão reiterou a implantação 
do Banco de Leite, através do 
requerimento nº 1.295/2013 e, 
na oportunidade, o vereador 
Dr. Marcos Aurélio também 
assinou o requerimento. 

Na época, o vereador Ma-
grão destacou a importância 
do incentivo da amamentação, 
lembrando que há mães que, por 
vários motivos, não produzem 
leite materno suficiente para 
amamentar, sendo imprescin-
dível a criação de um Banco de 
Leite no município para suprir 
esse problema.

Por outro lado, há mulheres 
que produzem um volume de 
leite além da necessidade do 
bebê, o que possibilita que 
sejam doadoras.

Ele destaca que o Banco 
de Leite Humano é um centro 
responsável pela promoção de 
coleta, beneficiamento, arma-
zenagem e distribuição do leite 
materno e fundamental para o 
suporte aos nossos hospitais. 

Com uma forte ligação com o meio rural, o Presidente da 
Câmara, vereador Felipe César – FC (PMDB), pede ao pre-
feito a implantação das chamadas Agrovilas, na zona rural de 
Pindamonhangaba. De acordo com o vereador, na legislatura 
passada já foram realizadas diversas desapropriações, porém 
até o momento o projeto das Agrovilas, ainda não saiu do 
papel. “Precisamos encontrar um meio de fixar o homem no 
campo e a implantação de agrovilas, com toda a infraestru-
tura urbana, com água, luz e pavimentação, além de saúde e 
educação. Precisamos nos preocupar com o trabalhador rural, 
dando condições dignas pra sua moradia”, destaca o presidente 
Felipe César – FC.

Faculdade Pública Federal
Outra reivindicação do presidente Felipe César - FC é ende-

reçada ao Governo Federal, através do Ministério da Educação, 
visando a instalação de uma faculdade pública federal em Pin-
damonhangaba, com cursos em diversas áreas para beneficiar 
a juventude da região metropolitana do Vale do Paraíba.

Segundo o presidente da Câmara, vereador Felipe César 
- FC, esta iniciativa se faz necessária para dar condições aos 
jovens, sobretudo os mais carentes, de ter acesso à formação 
superior de forma gratuita. A necessidade desta região é de uma 
faculdade pública federal, que ofereça cursos como medicina, 
engenharia, arquitetura, matemática, química e física, visando 
atender a demanda de estudantes que não tem condições de 
pagar um ensino superior de qualidade.

O 1º Secretário de Câmara 
de Pindamonhangaba, vereador 
Janio Ardito Lerario participou 
nesta segunda-feira, dia 09 de 
março, no plenário da Casa, da 
Sessão Solene em comemoração 
ao “Dia Internacional da Mulher” 
e concedeu uma justa homena-
gem a senhora Maria Claudina 
Guedes de Castro, que tem 
destacada atuação em diversos 
setores da cidade.

Nascida em Pindamonhanga-
ba – SP, em 12 de julho de 1950, 
Maria Claudina Guedes de Castro 
é filha de Mário Pivato de Castro e 
Maria de Lourdes Guedes de Cas-
tro. Tem cinco filhos e é avó de 
02 netos. Concluiu seus estudos 
primários no Colégio Externato 
São José e o Ensino Médio na 
Escola João Gomes de Araújo, 
ambos em Pindamonhangaba. 

Em 1971, iniciou sua ativida-
de profissional no antigo Banco 
Real. Em 1972, após passar 
em concurso, começou suas 
atividades no Banco Itaú. Suas 
habilidades e seu atendimento 
solícito aos clientes do 
banco despertaram o 
interesse do recém-elei-
to Prefeito Vito Ardito 
Lerario, que a convidou 
para exercer a função de 
secretária durante suas 
gestões na Administração 
municipal.

De 1989 à 1992, Ma-
ria Claudina Guedes de 
Castro atuou como Se-
cretária de Gabinete. Já 
no período de 1993 à 
1996 desempenhou a função de 
Secretária do então Secretário 
de Obras, Vito Ardito Lerario, 

Felipe César – FC pede 
a construção de Agrovilas 
em Pindamonhangaba

Vereador Janio homenageia 
secretária Maria Claudina em 
sessão solene do “Dia da Mulher”

EvEnto acontEcEu no plEnário da câmara dE

pindamonhangaba na sEgunda-fEira, dia 09 dE março

durante a gestão do prefeito 
Francisco de Assis Vieira Filho 
– Chesco. Entre os anos de 1997 
e 2004, voltou a função de Secre-
taria de Gabinete da Prefeitura 
e desde 2013, Maria Claudina 
Guedes de Castro é Assessora 
de Gabinete da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

“Esta homenagem é por sua 
postura calma, paciente e sempre 
alegre ao receber e atender as 
pessoas vão até o gabinete do 
prefeito. Ela conversa com todos 
e atende com carinho e atenção”, 
afirmou Janio. 

O vereador destacou que 
“apesar da fragilidade e por ter 
passado por graves problemas 
de saúde esta grande mulher se 
destaca por ser guerreira fortale-
cendo a participação da mulher 
na sociedade e as principais con-
quistas obtidas por elas”. Janio 
fez questão de repetir uma frase 
de uma outra grande amiga sua: 
“É difícil entender as mulheres. 
Mas, o importante é que sejam 
amadas”. 

Vereador Janio lerario ConCedeu 
homenagem à senhora maria 

Claudina guedes de Castro, em 
sessão solene, na Câmara de 

pindamonhangaba

Ad i l s o n AlVA r e n g A/Co m i s s ã o d e eV e n to s/CVP

Vereador Magrão comemora 
implantação do Banco de Leite 
em Pindamonhangaba

Segundo informações da Santa 
Casa, estão sendo realizados os 
trâmites legais para que o posto 
de coleta seja viabilizado. O 
projeto e o laudo da vigilância 
sanitária estão sendo produzi-
dos. Também estão sendo reali-
zados estudos para a Santa Casa 
de Pindamonhangaba firmar 
convênio com o Banco de Leite 
de Taubaté. “Fico feliz por ter 
participado desta conquista tão 
importante para nossa cidade 
que é a implantação da coleta 
de leite humano. As mulheres 
que produzem leite em exces-
so poderão fazer a doação do 
leite àquelas mães que não 
produzem, demostrando um 
verdadeiro gesto de amor com 
o próximo”, conclui o vereador 
Magrão.

Iluminação Pública
Atenção munícipes: para 

solicitar troca de lâmpadas 
queimadas, favor ligar no te-
lefone 3644-5214 ou solicitar 
através do e-mail: ip@pinda-
monhangaba.sp.gov.br .

Professor Eric participou da 
inauguração da obra de duplicação da 
avenida Professor Manoel César Ribeiro
EvEnto acontEcEu no dia 27 dE fEvErEiro 

E contou com a prEsEnça do 
govErnador dE são paulo

Santa Cruz, Jardim Eloyna e 
Cidade Nova até a Rodovia 
Presidente Dutra.

A obra teve um investi-
mento de R$ 24.700.000,00 
e foi realizada pelo DER – 
Departamento de Estradas de 
Rodagem – com supervisão 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

“Com a duplicação, a 
avenida ficou mais segura 
e o trânsito mais organi-
zado, pois conta também 
com ciclovias e sinalização 
adequada. A duplicação se 
tornou muito importante, 
uma vez que a via dá acesso 
às fábricas e, com certeza, 
diminuirá os acidentes fatais 
que ocorriam com frequên-
cia”, concluiu o vereador 
Professor Eric.

Vereador proFessor eriC (destaque) obserVa que a dupliCação deixou a aVenida mais 
segura e o trânsito mais organizado

O vereador José Carlos 
Gomes Cal (PTB) manifesta 
seu contentamento com o 
prefeito Vito Ardito Lerario 
que mandou o Projeto de Lei 
Ordinária nº 25/2015, que 
dispõe sobre a Abertura de 
Credito Adicional Especial, 
para contemplar a construção 
da tão sonhada e esperada 
Praça do Pasin, que vai 
proporcionar aos moradores 
dos bairros Pasin e Vila São 
José, um espaço para reunir 
as famílias e diversão para 
as crianças e jovens que hoje 
não possuem nenhum lugar 
de lazer a não ser as quadras 
de esportes dos dois bairros 
que estão necessitando ser 
revitalizadas e cobertas.

O outro Projeto de Lei 
Ordinária nº 24/2015, que 

Cal agradece verbas para a 
construção da Praça do Pasin e 
cobertura da quadra do Castolira

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) enviou soli-
citação ao prefeito Vito Ardito 
e à Secretária de Saúde Sandra 
Tutihashi, para que retorne com 
a entrega dos medicamentos na 
Farmácia do Centro de Especia-
lidades, aos sábados, domingos 
e feriados prolongados.

O vereador faz esta solicita-
ção, pois nos finais de semana, 
muitos pacientes que são aten-
didos, não possuem recursos 
financeiros para arcar com o 
custo dos medicamentos e ficam 
impossibilitados de iniciarem o 
tratamento. O vereador Toninho 
da Farmácia destaca que, quan-
do a farmácia atendia nestes 
dias específicos, a população 
se sentia melhor amparada e 
protegida pela rede pública.

Entrega de medicamentos 
nos Postos Médicos
dos bairros
Outro pedido do vereador 

Toninho da Farmácia pede a 
retomada de entrega de medicamentos 
aos sábados, domingos e feriados

Toninho da Farmácia é que os 
medicamentos que são dados 
para a população também 
voltem a ser entregues nos 
Postos Médicos dos bairros. 
“Sou contra ao fato dos medi-
camentos só serem entregues 
no Posto de Saúde do centro 
da cidade, pois se um morador 
do Bairro das Oliveiras ou 
Rodeio, que precisa passar 
por consulta no Posto Médico 
do Bonsucesso, tiver ainda 
que vir ate o centro da cidade 
para retirar seu medicamento, 
poderá até mesmo perder a 
viagem, uma vez que muitos 
medicamentos estão em falta. 
Este novo esquema de entre-
gar os medicamentos para a 
população no Posto de Saúde 
central certamente vai trazer 
muito mais aborrecimento 
do que benefícios para a po-
pulação”, destaca o vereador 
Toninho da Farmácia.

Vereador toninho da FarmáCia

pede a retomada de entrega de 

mediCamentos aos sábados, domingos e 

Feriados no Centro de espeCial idades

dispõe sobre a Abertura de 
Credito Adicional Especial 
no valor de R$ 244 mil, no 
Departamento de Esportes, 
da Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer, referente 
ao contrato de Repasse nº 
807058/2014, firmado com 
o Ministério do Esporte, 
através da Caixa Econômica 
Federal, objetivando a exe-
cução de ações relativas ao 
programa esporte e eventos 
esportivos, para a cobertura 
da quadra de esportes do 
Castolira.

O vereador Cal, em nome 
da população agradece ao De-
putado Federal Arnaldo Faria 
de Sá, autor da Emenda Par-
lamentar que proporcionou 
essa verba para a cobertura 
da quadra do Castolira.

Vereador magrão
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cotidiano
Plano de Mobilidade Urbana 
deve ser aprovado na Câmara

A secretaria de Planejamento 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba realizou várias etapas para 
a elaboração do PMUP - Plano 
de Mobilidade Urbana de Pin-
damonhangaba. O documento 
produzido com as sugestões da 
população será apresentado aos 
vereadores e deverá ser apro-
vado na Câmara Municipal nos 
próximos dias.

As ações sobre Mobilidade 
Urbana foram abertas à popu-
lação e todas as sugestões da-
das foram anotadas, tanto nas 
reuniões técnicas como nas 
reuniões participativas. Além 
das contribuições nas reuni-
ões os moradores também pu-
deram mandar as sugestões 
pelo site www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br até segunda-
feira (16).

A elaboração do PMUP é 
em atendimento à Lei Federal 
12.587/12, o processo foi oficia-
lizado pelo Decreto Municipal 
5151, de 29 de dezembro de 2014 
e a Comissão Coordenadora foi 
nomeada pela portaria 4363, de 
29 de dezembro de 2014.

Este plano trata de questões 
sobre a circulação viária, circu-
lação de pedestres e bicicletas, 
acessibilidade para pessoas com 

Pindamonhangaba 
vai celebrar a Jornada 
da Juventude e o evento 
contará com o lançamen-
to do DVD do 1º Festival 
de Música da Juventude. 
O festival contou com a 
participação de 62 repre-
sentantes e os vencedores 
gravaram um DVD no 
Espaço Cultural Teatro 
Galpão em 2014. O resul-
tado poderá ser acompa-
nhado na noite de quinta-
feira (26), a partir das 19 
horas.

O lançamento do DVD 
vai ocorrer no Teatro 
Galpão e contará com 
a presença de todos os 
cantores vencedores. 
Quem comparecer ao lo-
cal poderá prestigiar uma 
performance e curtir o 
som dos artistas da cida-
de: Eric e JP, Paradoxo, 
Rádio Clube, Montbel e 
Daniel, Muzak e Asnega 
e Bianca Ariel e banda 
prometem encantar o 
público.

Wagner Muzak e As-
nega foram os campeões 
na categoria composição, 
com a canção “Piracua-
ma”. Muzak conta que 
achou bem interessante 
o festival e a gravação 
porque é uma forma de 
valorizar a cultura da 
cidade.

Produções 
artísticas podem 
participar de 
concurso em 
Pindamonhangaba

Para incentivar a criativida-
de dos pindenses está sendo re-
alizado o concurso de logomar-
ca da Incubadora de Empresas.

A Incubadora  de Pindamo-
nhangaba é um espaço onde 
os empreendedores buscam 
orientações para gerir os negó-
cios. Os profissionais recebem 
auxílio de vários órgãos por 
meio de parcerias. As ações são 
coordenadas pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
da Prefeitura. 

O concurso de logomarca é 
uma oportunidade para que os 
artistas plásticos, designer, pu-
blicitários, entre tantos outros 
profissionais criativos possam 
elaborar uma arte que servirá 
de identificação da Incubadora 
de Empresas. O prêmio é um 
notebook, o equipamento vai 
ser dado ao vencedor por meio 
de uma faculdade parceira da 
Prefeitura.

Os interessados em partici-
par têm até o dia 25 para en-
viar as inscrições via internet 
ou, se preferir, entregar no 
Setor de Protocolo da Prefei-
tura. O edital está disponível 
no site www.pindamonhanga-
ba.sp.gov.br.

Ao enviar o trabalho por 
e-mail é preciso colocar no cam-
po assunto Concurso de Logo-
marca Incubadora. A ficha de 
inscrição e a arte devem estar 
em apenas um anexo. A ficha 
deve ser assinada e digitalizada 
em formato pdf, com no máxi-
mo 20 mb. 

A população está convidada a participar das audiências públicas

deficiência e restrição de mobi-
lidade, serviços de transporte 
público coletivo, as infraestru-
turas do sistema de mobilidade 
urbana, operação e o disciplina-
mento do transporte de carga 
na infraestrutura viária, os po-
los geradores de viagens, áreas 
de estacionamentos públicos e 
privados, gratuitos ou onerosos, 
áreas e horários de acesso e cir-

culação restrita ou controlada, 
entre outros.  O plano deverá 
ser revisto e atualizado periodi-
camente.

 Ações feitas 
para elaboração

Foram feitas nove reuniões 
técnicas no auditório da Prefei-
tura, quatro reuniões participa-
tivas, sendo estas em Moreira 
César, no Araretama, na Cidade 

Nova e no centro, duas audiên-
cias públicas na Câmara, tota-
lizando a participação de 302 
pessoas, que assinaram as lis-
tas de presença, dentre elas re-
presentantes de 17 instituições 
externas e 15 secretarias e/ou 
departamentos da Prefeitura, 
cinco vereadores, imprensa, li-
deranças comunitárias e empre-
sariais.

As reuniões contaram com a 
presença de profissionais do DER 
- Departamento de Estradas de 
Rodagem, Estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão, Aeroclube de Pin-
damonhangaba, Batalhão Borba 
Gato, Viva Pinda, Câmara de Ve-
readores, Universidade de Tauba-
té, Polícia Militar, Associação dos 
Profissionais de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia de Pinda, 
Conselho Municipal de Turismo, 
associação de moradores dos 
bairros Pasin, Mantiqueira, Ara-
retama, Piracuama e Bonsucesso, 
Cidade Nova, Emtu e Arteduvale.

A equipe coordenadora tam-
bém entrou em contato com a 
Estapar, MRS Logística, ANTT 
- Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres, DNIT - De-
partamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes, 
Nova Dutra, Artesp - Agência 
de Transporte do Estado de São 
Paulo, Secretaria Estadual de 
Logística e Transportes, Ecopis-
tas e Dersa. Todas as atividades 
foram divulgadas e convocadas 
por edital público no jornal Tri-
buna do Norte e também houve 
ampla cobertura de imprensa 
com mais de duas dezenas de 
notícias em jornais e sites de 
notícias.

Maria Fernanda Munhoz

JornAdA dA Juventude 
terá lAnçAmento de dvd

Bianca Ariel, vencedora 
da categoria interpretação, 
diz que gravar o DVD foi 
uma alegria muito grande, 
embora ela já possuía gra-
vações de seus trabalhos. 
Ela ficou contente porque 

Espaço Juventude, com 
o apoio da Prefeitura, 
por meio das Secreta-
rias e Departamentos 
Municipais. A progra-
mação completa será 
divulgada em breve.

Festival de música contou com a participação de 62 representantes

Divulgação

outros artistas puderam 
se apresentar e divulgar o 
material.

A Jornada da Juventu-
de será realizada entre os 
dias 26 e 29 de março. O 
evento é organizado pelo 
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Variedades

O novo Programa 
Nosso Bairro está sendo 
realizado em dois locais 
ao mesmo tempo: Vila 
Rica e Jardim Regina. 
A intenção da Prefeitu-
ra é atender um número 
ainda maior de pessoas, 
oferecendo oportunida-
des por meio de oficinas 
de qualificação em arte-
sanato, além da parceria 
com os programas Esco-
la da Beleza, Ativa Idade 
e Crescendo no Esporte.

As inscrições foram 
feitas na sexta-feira (13) 
e no sábado (14), com 
uma tarde de beleza, que 
ofereceu, gratuitamen-
te, serviços de corte de 
cabelo, unhas decora-

das e quick massagem. 
O “Nosso Bairro” é de-
senvolvido por meio da 
Secretaria de Governo e 
Departamento de Turis-
mo da Prefeitura.

As aulas começaram 
na segunda-feira (16) e 
seguem até abril. No Vila 
Rica, as oficinas são: ar-
tesanato com MDF, bi-
juteria, reciclagem com 
PET, biscuit, bonecas de 
pano, tapetes com lycra, 
chinelos decorados, pat-
chwork embutido, mas-
soterapia, pintura em 
tecido, pintura em tela 
e bordado com vagoni-
te; Programa Escola da 
Beleza: oficinas de corte 
de cabelo e unhas deco-

Os artistas de Pinda-
monhangaba movimen-
taram o centro da cidade 
no sábado (14), durante a 
comemoração do Dia Na-
cional da Poesia. O tema 
deste ano foi “Poetas de 
Nossa Terra”.

Atores da cidade per-
correram a feira livre da 
praça da Liberdade, Mer-
cado Municipal e praça 
Monsenhor Marcondes, 
das nove 9 horas ao meio-
dia, interagindo com a 
população por meio de 
declamações e perfor-
mances. Os munícipes 
puderam sortear uma po-
esia de um autor de Pin-
damonhangaba, para ser 
declamada por um dos 
artistas.

Ao mesmo tempo, a Cia 
O Clã da Dança esteve na 
praça Monsenhor Marcon-
des com o varal de poesias, 
contendo obras dos autores 
de Pinda e outros poetas re-
nomados, enquanto artis-
tas realizaram performan-
ces poéticas em volta do 
chafariz. O encerramento 
da manhã foi com a apre-
sentação do espetáculo 
“Rosas”, baseado nos poe-
mas de Guimarães Rosa.

A biblioteca municipal 
também esteve presente 
na praça, com um estan-
de de livros de autores de 
Pindamonhangaba para 
apreciação popular. As 

Pindamonhangaba re-
cebeu, neste final de se-
mana, grupo de turistas 
da capital paulista, San-
tos, São Vicente e Gua-
rulhos. Os visitantes se 
hospedaram no Colonial 
Plaza Hotel, que solici-
tou ao Departamento de 
Turismo a realização de 
um City Tour Histórico-
Cultural.

Os representantes do 
Turismo de Pinda rea-
lizaram uma pequena 
palestra sobre a histó-
ria da cidade, os locais 
que podem ser visitados, 
atrativos e monumen-
tos histórico-culturais e 
curiosidades. Também 
foi distribuída a revista 
Turismo de Pindamo-
nhangaba, que servirá 
como um guia para os vi-
sitantes.

O City Tour teve uma 
parada no Museu Histó-
rico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldi-
na, além de passar pelos 
prédios e locais históri-
cos do centro da cidade, 
tendo a monitoria do 
guia Embratur do Depar-
tamento de Turismo.

Os visitantes voltaram 
ao hotel com o ‘gostinho’ 
de retornar outras vezes 
a Pindamonhangaba.

De acordo com a di-
retora do Departamento 
de Turismo da Prefeitu-
ra, ações de recepção ao 
turista, como essa, são 
importantes. “A ativida-
de turística é significativa 
para o desenvolvimento 
econômico do município, 
por isso, os turistas são 
muito bem vindos”, dis-
se.

“Nosso Bairro” inicia cursos no 
Vila Rica e no Jardim Regina

radas; Programa Ativa 
Idade: dança do ventre; 
Programa Crescendo 
no Esporte: jazz infan-
til, balé infantil, dança 
de rua, capoeira e mo-
dalidades esportivas. A 
tenda do programa está 
montada em frente à 
praça do bairro.

No Jardim Regina, o 
“Nosso Bairro” está com 
as seguintes oficinas: bo-
necas de pano, massote-
rapia, bijuteria, chinelos 

decorados, pintura em 
tecido, reciclagem com 
PET e patchwork embu-
tido; programa Escola da 
Beleza: corte de cabelo 
e unhas decoradas; pro-
grama Ativa Idade: dan-
ça de salão e dança do 
ventre; programa Cres-
cendo no Esporte: jazz e 
balé infantil, capoeira e 
modalidades esportivas. 
A tenda do programa 
está ao lado do centro 
comunitário.

artistas levam poesia para 
centro de Pindamonhangaba

comemorações do Dia da 
Poesia foram organizadas 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
em parceria com a APL – 
Academia Pindamonhan-
gabense de Letras -, e ar-
tistas da cidade.

Público aprova
 a iniciativa

O público aprovou. 
Para o morador do Vila 
Rica, Michel Lourenço, 
de 20 anos, a intervenção 
foi positiva. “Achei ótima 
a realização dessas inter-
venções, porque trouxe-
ram um pouco de poesia 
para Pinda”, disse.

Na opinião da mora-
dora do Alto Tabaú, Arie-
le Oliveira, de 19 anos, os 
artistas estavam fazendo 

a diferença no centro da 
cidade. “Acho legal essa 
abordagem e fico muito 
contente em ver os artistas 
fazendo a diferença, inte-
ragindo com o público. É 
mais uma forma de levar 
a cultura para as pessoas”, 
opinou.

A moradora do Mom-
baça, Maria José Morei-
ra, de 53 anos, aprovou a 
iniciativa. “Achei legal a 
declamação das poesias. 
Adorei. É uma forma de 
cultura, né? Achei muito 
bonito”, elogiou.

Para a moradora do 
bairro São Benedito, Pris-
cila Brandão, de 28 anos, 
ações como essa movi-
mentam a área cultural da 
cidade. “Adorei. Conheço 
alguns dos atores, então 

ficou mais legal ainda. É 
preciso ter esse tipo de in-
tervenção até mesmo para 
informar as pessoas. A 
gente não tem ideia dessas 
datas importantes para a 
cultura”, observou.

Já o morador do cen-
tro, Michel de Carvalho, 
de 24 anos, se surpreen-
deu com as declamações. 
“Achei muito legal. Não ti-
nha ideia de que hoje fos-
se o Dia da Poesia e, mais 
legal ainda, por estarem 
declamando trechos de 
obras de autores de Pinda. 
A gente nem tem ideia de 
tantos artistas que a cida-
de tem. É importante di-
vulgar”, avaliou.

Divulgação

O grupo visitante se reuniu para uma foto

Pinda recebe turistas de 
São Paulo, Santos, São 
Vicente e guarulhos

Artistas declamaram poesias para as pessoas que passaram pela praça no sábado

Divulgação

Durante o período de inscrições, os moradores dos bairros puderam participam de uma tarde de beleza

Divulgação

Divulgação

Corte de cabelo, unhas 
decoradas e massagem 
quick foram oferecidos 
gratuitamente
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Divulgação

Divulgação

COTIDIANO

A campanha de vacina-
ção contra o vírus do HPV 
começou no dia 3 de mar-
ço e está disponível para 
meninas de 9 a 13 anos. A 
vacinação é feita em três 
doses, no qual a segunda  
é feita seis meses após a 
primeira e a terceira de-
pois de um período de cin-
co anos. As vacinas podem 
ser tomadas em qualquer 
unidade de saúde median-
te a apresentação da car-
teira de vacinação.

A partir deste ano, 

Meninas entre 9 e 13 anos devem 
ser imunizadas contra HPV

mulheres de 9 a 26 anos 
com HIV também podem 
ser imunizadas. Além 
da carteira de vacina-
ção, elas também devem 
apresentar uma prescri-
ção médica. Esse público 
é mais suscetível ao de-
senvolvimento do câncer 
de colo do útero causado 
pelo vírus.

Segundo o Ministério 
da Saúde, o câncer do colo 
de útero é o terceiro tipo 
que mais mata mulheres 
no Brasil e a primeira ge-

ração de meninas vacina-
da em 2014 está pratica-
mente livre desse risco.

Todas as garotas va-
cinadas no ano passado 
devem procurar os pos-
tos para a aplicação do 
reforço. A efi cácia total 
da imunização somente 
acontece com a aplicação 
das três doses. Além da 
vacina, aconselha-se o uso 
de preservativos e o exa-
me preventivo, o papani-
colau, para a prevenção da 
doença.

FATOS IMPORTANTES SOBRE O VÍRUS DO HPV:
O HPV é um vírus 

transmitido pelo 
contato direto com a 
pele por meio de re-
lação sexual e tam-
bém pode ser trans-
mitido da mãe para 
fi lho no momento do 
parto. 

O desenvolvimen-

to do vírus pode cau-
sar câncer no colo do 
útero.

O número de 
mortes por câncer 
do colo do útero foi 
de 4.091 óbitos, em 
2002, para 5.264, 
em 2012, segundo 
o Atlas de Mortali-

dade por Câncer no 
Brasil.

A vacinação feita 
antes do início da 
vida sexual da mu-
lher aumenta a efi -
cácia da imunização 
e diminui a disse-
minação da doença 
dentro da sociedade.

A gestão municipal da 
política de Assistência Social, 
por meio do setor de Vigilân-
cia Socioassistencial, Gestão 
do Trabalho e Regulação 
do Suas – Sistema Único de 
Assistência Social, tem inves-
tido na construção de diag-
nósticos das vulnerabilidades 
e dos riscos sociais presentes 
nos diferentes territórios do 
município.

Ao longo do ano de 2014, 
recorrendo a fontes estatísti-
cas ofi ciais como o Censo De-
mográfi co do IBGE e o Censo 
Escolar realizado pelo Inep – 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas, assim como a 
registros de atendimentos 
realizados pelas unidades 
públicas do Sistema Único de 
Assistência Social, que são os 
Cras – Centro de Referência 
de Assistência Social, Cre-
as – Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social, Serviço Especializado 
de Abordagem Social, Setor 
de Cadastro Único, Programa 
Bolsa Família e Setor de Bene-
fícios Eventuais. 

A equipe de Vigilância 
Socioassistencial mapeou a 
incidência de vulnerabili-
dades sociais relacionadas 
à renda, trabalho, educa-
ção, habitação, saneamento 
básico, proteção de crianças, 
adolescentes, jovens, idosos 
e pessoas com defi ciência em 
cada um dos bairros, regiões 
ou localidades do município. 

Com esse diagnóstico, é pos-
sível ampliar o conhecimento 
sobre a realidade das famílias 
que vivem em cada território 
do município, assim como as 
‘desproteções’, riscos e fragili-
dades que vivenciam.

Com o diagnóstico realiza-
do, os cinco Cras - planejaram 
um conjunto de ações a serem 
executadas ao longo deste 
ano, voltadas às questões 
identifi cadas como mais im-
portantes ou mais expressivas 
em cada região. 

A cada três meses, um 
tema diferente orientará as 
ações realizadas em cada 
Cras. No primeiro trimestre, 
os temas que estão sendo tra-
balhados são Proteção Social 
de Crianças e Adolescentes, 
nos Cras: do Araretama; 
Renda - Castolira e Moreira 
César; Trabalho - centro e 
Cidade Nova.

Uma das ações que serão 
mobilizadas dentro de cada 
tema trimestral é a busca 
ativa de famílias para inclu-
são no serviço. A partir dos 
dados informados no Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal, a 
equipe de Vigilância Socioas-
sistencial identifi ca as famílias 
que apresentam as vulnerabi-
lidades sociais diagnosticadas 
naquele tema e informa os 
Cras para que estes possam 
buscar estas famílias, veri-
fi car sua participação em 
serviços, programas e bene-

fícios de assistência social e 
as mobilizar para participar 
das atividades que compõem 
o serviço do Paif - Proteção 
e Atendimento Integral às 
Famílias.

Outra ação organizada 
a partir dos temas traba-
lhados são as ações comu-
nitárias. Estas são ações de 
caráter coletivo, voltadas à 
dinamização das relações no 
território, como palestras, 
eventos e campanhas. Têm 
como objetivos promover a 
comunicação, a mobilização 
social e o protagonismo da 
comunidade, fortalecer os 
vínculos entre as famílias 
do território e desenvolver a 
sociabilidade, o sentimento 
de coletividade e a organiza-
ção comunitária.

Estão sendo também 
desenvolvidas “Oficinas com 
Famílias” cujas atividades 
são coletivas e periódicas.

Com planejamento de 
atividades baseado em 
diagnóstico socioterritorial, 
cada região da cidade po-
derá receber uma oferta de 
ações de assistência social 
especificamente voltada às 
suas principais demandas e 
necessidades, ampliando o 
alcance e o impacto delas. 

Nas próximas edições 
serão fornecidas informa-
ções pontuais sobre cada 
trabalho desenvolvido pela 
Assistência Social de Pinda-
monhangaba.

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDA 
DESENVOLVE AÇÕES APÓS 
DIAGNÓSTICOS

A eliminação de cria-
douros do Aedes aegypti 
é a única forma de evitar 
a proliferação da doença, 
qualquer objeto com água 
parada deve ser elimina-
do.

Do dia 5 de janeiro até 
o dia 12 de março, Pin-
damonhangaba registrou 
226 notifi cações de den-
gue, sendo que foram con-
fi rmados 45 casos autóc-
tones, três importados e 
178 foram negativos.

A equipe da Secretaria 
de Saúde de Pindamo-
nhangaba conta com a co-
laboração dos moradores 
para eliminar os criadou-
ros. Ainda são encontra-

Moradores devem 
eliminar criadouros 
do Aedes aegypti

das larvas do mosquito em 
pratos de vasos de plantas, 
objetos deixados no fundo 
do quintal e nos ralos ex-
ternos. A orientação é co-
locar areia nos pratos de 
vasos, vistoriar os quintais 
e jogar água sanitária nos 
ralos.

Até o ano passado o 
Aedes aegypti transmitia 
apenas a dengue, sendo 
que há quatro tipos de 
vírus. Neste ano, existe a 
preocupação com a chi-
kungunya. Um indivíduo 
infectado com dengue 
também pode ser infecta-
do com a chikungunya, e 
se isto acontecer, ele pode 
vir a falecer.

Garotas vacinadas em 2014 devem procurar postos para o reforço 

População recebe orientação de profi ssionais
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Mais de 450 inscritos 
participaram do Fórum do 
Plano Municipal de Edu-
cação, realizado no sábado 
(14), em nove instituições 
de ensino da cidade, ao 
mesmo tempo. Além dos 
inscritos no site da Prefei-
tura, vários outros inte-
ressados participaram das 
discussões e deram sua co-
laboração para a educação 
de Pindamonhangaba, do 
ensino infantil ao superior, 
nas redes pública e par-
ticular, para os próximos 
dez anos.

O Fórum aconteceu 
nos seguintes locais: es-

colas estaduais Rubens 
Zamith (Vale da Acácias), 
José Aylton  Falcão (Nova 
Esperança) e Dr. Alfre-
do Pujol (centro), escolas 
municiais Gilda Piorini 
Molica (São Judas), Ruth 
Azevedo Romeiro (Delta), 
Serafi m Ferreira (Terra 
dos Ipês II) e Elias Bargis 
Mathias (Araretama), Fa-
tec Água Preta e Colégio 
Anglo Emílio Ribas (Bela 
Vista).

No momento da inscri-
ção, os interessados esco-
lheram uma das 20 metas 
a ser discutidas. O Plano 
Municipal de Educação 

considera as necessida-
des educacionais gover-
namentais em regime de 
colaboração, tendo como 
objetivos: universalizar a 
oferta da etapa obrigató-
ria (de 4 a 17 anos), elevar 
o nível de escolaridade da 
população, elevar a taxa 
de alfabetização, melhorar 
a qualidade da educação 
básica e superior, ampliar 
o acesso ao ensino técni-
co e superior, valorizar os 
profi ssionais da educação, 
reduzir as desigualdades 
sociais, democratizar a 
gestão e ampliar os inves-
timentos em educação.

A creche municipal 
Dr. Francisco Lessa Jú-
nior, no Cidade Jardim, 
recebeu mais duas salas 
de aula, que aumentarão 
a capacidade da unidade 
para atender um total de 

63 crianças.
Além das salas, foi re-

alizada a ampliação do 
pátio coberto existente. O 
investimento total da Pre-
feitura na obra foi de R$ 
96.050,61.

Com a obra, diversas 
famílias do Cidade Jardim 
foram benefi ciadas e ago-
ra as crianças terão mais 
espaço para a promoção 
de atividades pedagógicas 
e de aprendizado.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Educa-
ção, está planejando di-
versas ações para serem 
realizadas neste ano com 
os alunos da Rede Muni-
cipal.

Na última terça-feira 
(10), representantes da 
empresa Novelis e Ins-
tituto de Esporte e Edu-
cação se reuniram com a 

equipe Pedagógica para 
uma avaliação do pro-
grama de capacitação de 
professores em esporte 
educacional e possível 
continuidade deste pro-
jeto na cidade. A inten-
ção, agora, é a produção 
de um guia de boas práti-
cas do esporte educacio-
nal.

A Novelis propôs, ain-
da, outro projeto para a 

Secretaria de Educação, 
denominado acampa-
mento do conhecimento, 
voltado para alunos do 
5º ano, para prática cien-
tífi ca de robótica, com 
monitoria de uma equipe 
dos Estados Unidos. O 
material ainda será apre-
sentado formalmente à 
Secretaria de Educação, 
que vai analisar a pro-
posta.

Nesta quinta-feira (19), 
o Palacete 10 de Julho apre-
senta mais uma edição do 
projeto “Cinema de Pape-
lão”, sessão única às 18h45. 
A entrada é gratuita.

O fi lme desta semana 
será “Ilegal – A Vida não 
espera”. O documentário 
mostra, de um lado, uma 
menina de 5 anos com uma 

forma de epilepsia rara, 
grave e sem cura. Do outro, 
uma substância derivada 
da maconha que acaba com 
as convulsões da criança. 
Entre as duas, uma lei que 
torna o tratamento impos-
sível. A luta de uma mãe 
para garantir à sua fi lha o 
direito à saúde, e como seu 
exemplo deu origem a um 

movimento nacional pela 
legalização da cannabis 
medicinal.

Após a sessão, serão 
apresentados mais dois 
curtas metragens. O ide-
alizador do projeto, Gian 
Brasil, disse que a meta é 
levar o projeto para todos 
os cantos, inclusive para a 
periferia. 

Fórum do Plano Municipal de 
Educação é sucesso de participação

Avaliação positiva
A secretária de Edu-

cação da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, res-
ponsável pela organiza-
ção do evento, agradeceu 
a todos os participantes, 
tanto equipe quanto mu-
nícipes inscritos. “Gosta-
ria de agradecer, ainda, 
os parceiros do Estado, 
ensino superior e esco-
las particulares, que vêm 
completar o Plano Mu-
nicipal de Educação, que 
não abrange somente alu-
nos da rede municipal, 
mas todos os munícipes, 
defi nindo estratégias para 
garantir a qualidade e o 
acesso do ensino a todos 

os moradores da cidade”, 
explicou. “Estamos falan-
do de defi nição do futuro 
de crianças que hoje ain-
da são bebês ou que nem 
nasceram, desde a creche 
até a faculdade. Sabemos 
o quanto é árduo elaborar 
um trabalho dessa magni-
tude, por isso o agradeci-
mento à equipe técnica, às 
pessoas que compõem a 
comissão do Plano Muni-
cipal e o envolvimento dos 
vereadores”.

De acordo com a se-
cretária, o fórum atingiu 
seu objetivo. “O balanço é 
positivo, tivemos sucesso 
total, com a consciência 
de não só estarmos cum-

prindo a lei mas, além 
disso, muito conscientes 
de que estamos construin-
do história, deixando um 
legado para as próximas 
gerações”, avaliou. “Ago-
ra, os próximos passos são 
colocar todas as propostas 
em redação única e enviar 
à Câmara dos Vereado-
res, para que eles votem 
o projeto de lei. O Plano 
Municipal de Educação 
vai ser muito bom para a 
nossa cidade, porque foi 
pensado com muita res-
ponsabilidade, seriedade 
e comprometimento, com 
a participação de todas 
as pessoas interessadas”, 
concluiu.

Os inscritos se reuniram em nove escolas de todas as regiões da cidade

Cada escola abrangeu grupos para estudos de metas específi cas

Divulgação

Divulgação

Creche do Cidade Jardim 
ganha duas novas salas

Prefeitura e parceiros planejam 
ações para segundo semestre

A reunião foi realizada na sede da Secretaria de Educação

Palacete 10 de Julho apresenta sessão gratuita de cinema 
Divulgação

As sessões do Cinema de Papelão são sempre sucesso no Palacete

Divulgação

As duas novas salas de aula e o pátio coberto que recebeu ampliação

Maria Fernanda Munhoz
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Retrô na Ferrô é sucesso
A Ferroviária recebeu no 

sábado (14) milhares de 
pessoas para prestigiar a 

tradicional festa “Retrô na Ferrô”.
Em uma noite contagiante, os 

presentes se sentiram em uma 
viagem no tempo, com telões 
reproduzindo seriados, novelas, 
desenhos e comerciais antigos.

Além da banda 1000 volts, 
que tocou as melhores músicas 
que sacudiram as dominguei-
ras nos anos de 1980 e 1990 os 
DJ’s Adriano K, Serginho e Gu 
agitaram a festa com sucessos 
do rock nacional, internacional 
e dance.

A frequentadora da casa Si-
mone Duarte contou que a festa 
foi incrível. “Todo ano, meu ma-
rido e eu estamos aqui com nos-
sos amigos e família porque sa-
bemos que a Ferroviária sempre 

promove grandes eventos. Este 
ano não foi diferente, e adora-
mos”.

O estudante Luiz Antônio 
Predroso disse que o ‘Retro da 
Ferrô’ superou as expectativas. 
“Foi ótimo porque teve música 
eletrônica, pop, rock, foi bem 
variado e divertido”. 

O presidente do clube, José 
Celso Pupio, agradeceu a todos 
que tiveram participação para 
o sucesso do evento, realçan-
do mais uma vez o “clima de 
amizade e família que sempre 
caracteriza os eventos da Fer-
roviária”.

A direção da Ferroviária in-
formou que o ambiente familiar 
e a segurança foram prioridades 
na festa. O clube comunica que 
pretende promover outros gran-
des eventos em 2015.

FOTOS: João Paulo Ouverney

Banda 1000 Volts relembrou sucessos que embalaram as domingueiras dos anos 80 e 90

Presidente do clube, José Celso Pupio e esposa
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Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) 
Departamento de Gestão do SUAS (DGSUAS) 

PLANO DE AÇÃO 2015 
                                                                                                                                                                            

Senhores gestores e conselheiros, o aplicativo Plano de Ação de 2015 já está disponível para 
preenchimento. 
 
O que é o Plano de Ação? 
 
A Portaria MDS nº 625, de 10 de agosto de 2010, em seu artigo 2ª, estabelece que o Plano de Assistência 
Social, previsto no inciso III, do artigo 30, da Lei nº 8.742, de 1993, deverá ser desdobrado em instrumento 
informatizado de planejamento denominado Plano de Ação, constante do sistema SUASweb, utilizado pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS para lançamento de dados e validação 
anual das informações relativas às transferências regulares e automáticas, na modalidade fundo a fundo, 
do cofinanciamento federal da Assistência Social. Estabelece ainda que as informações contidas no Plano 
de Ação deverão estar em consonância com o Plano de Assistência Social dos respectivos Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 
 
É importante ressaltar que o Plano de Ação não substitui o Plano Municipal ou Estadual de Assistência 
Social. Assim como a regulamentação e funcionamento do Conselho e do Fundo de Assistência Social, a 
elaboração quadrienal do Plano de Assistência Social é condição para os repasses do cofinancimento 
federal, conforme previsto no artigo 30 da LOAS. O Plano de Assistência Social é um instrumento de 
planejamento essencial e estratégico que organiza, regula e norteia a execução da Politica de Assistência 
Social na perspectiva do SUAS. 
 
O Plano de Ação é o instrumento eletrônico de planejamento utilizado para ordenar e garantir o 
lançamento e validação anual das informações necessárias ao início ou à continuidade da transferência 
regular automática de recursos do cofinanciamento federal dos serviços socioassistenciais. 
 
Os repasses federais adicionais para financiar novas ações ou fortalecer as existentes, instituídos durante o 
exercício fiscal, passam a fazer parte integrante do Plano de Ação. Conforme estabelece, o § 3º do Artigo 2º 
da Portaria MDS nº 625, de 10 de agosto de 2010, “os Termos de Adesão porventura instituídos durante o 
exercício fiscal e para os quais tenha havido transferência regular e automática, na modalidade fundo a 
fundo, integram o Plano de Ação, independente de sua denominação.” 
 
Quem deverá preencher o Plano de Ação? 
 
Somente os municípios, estados e Distrito Federal que recebem cofinanciamento federal para o 
aprimoramento da gestão e para os serviços socioassistencias das Proteções Básica e/ou Especial, bem 
como os municípios e estados contemplados com a expansão dos serviços socioassistenciais 
cofinanciados pelo Governo Federal. 
 
Conforme estabelecido na Portaria SNAS Nº 15, de 17 de dezembro de 2010, o acesso ao Plano de Ação e 
aos sistemas da Rede SUAS, é feito através do SAA (Sistema de Autenticação e Autorização), que utiliza 
login e senhas individualizadas para cada usuário.   
 

Março, 2015. 
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Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) 
Departamento de Gestão do SUAS (DGSUAS) 

O Plano de Ação só pode ser preenchido pelo Administrador Titular ou Adjunto da Secretaria de Assistência 
Social e, após a sua finalização, o parecer do conselho só poderá ser preenchido e finalizado pelo 
Administrador Titular ou Adjunto do Conselho de Assistência Social, utilizando para isso, tanto o gestor 
como o conselho, as senhas de acesso do SAA. 
 
IMPORTANTE: 
O cadastro do município no CadSUAS (*) deve estar atualizado, para que não ocorra nenhum problema na 
finalização do Plano de Ação.  
 
(*) O CadSUAS é o Sistema de Cadastro do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), instituído pela 
Portaria nº 430, de 3 de dezembro de 2008. Nele são inseridas informações cadastrais da Rede 
Socioassistencial, Órgãos Governamentais e trabalhadores do SUAS. 
 
As seguintes informações devem estar atualizadas no CadSUAS: 
 

 Prefeitura: 
Cadastro atualizado com datas de início e fim de mandato preenchidas do prefeito. 
 

 Órgão Gestor (Secretaria de Assistência Social): 
Cadastro atualizado do Secretário na aba Recursos Humanos do “Órgão Gestor” com o cargo de 
“Secretário (a) de Assistência Social”, e com datas de início e fim de mandato de preenchidas;  
 

 Conselho 
Cadastro atualizado do Presidente, Vice-Presidente, Secretário Executivo e Conselheiros (titular e 
suplente) na aba Recursos Humanos do “Conselho”, com datas de início e fim de mandato de 
preenchidas. 
 

Para melhor orientar gestores e conselheiros o MDS elaborou, através da sua Secretaria de Avaliação e 
Gestão da Informação – SAGI, uma oficina de capacitação que orienta o preenchimento do Plano de Ação, 
que pode ser acessada pelo link: http://aplicacoes.mds.gov.br/ead/oficinasead/ 
 
O Plano de Ação, bem como os sistemas da Rede SUAS podem ser acessados através do seguinte link: 
http://aplicacoes.mds.gov.br/saa-web 
 
Caso o município não possua acesso ao sistema ou tenha qualquer dúvida sobre este procedimento, 
deverá entrar em contato com a Central de Relacionamento do MDS, através do telefone 0800 707 2003 
(opção 2 – Ass. Social e depois opção 4 - gestor, conselheiro ou técnico), ou e-mail: 
rede.suas@mds.gov.br.  
Sempre que entrar em contato com a Central de Relacionamento, anotar o Protocolo de Atendimento. 
 
Oportunamente o MDS divulgará o prazo final para o preenchimento e aprovação do Plano de Ação de 
2015, pelo gestor e conselho de assistência social. 
 
Atenciosamente, 
CGRS – Coordenação Geral da Rede SUAS - http://blog.mds.gov.br/redesuas/ 

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVOCAÇÃO PARA A 3ª REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DE 2015

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do 
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 3ª 
reunião Extraordinária de 2015, a realizar - se:

Dia:   18/03/2015                     
Horário:  8h30
Local:  Casa dos Conselhos

PAUTA EXCLUSIVA AOS CONELHEIROS 

• Eleição e/ou recondução da Presidência - § 5º - art. 3º - Lei municipal n. 3199/1996.

• Plano de Trabalho do Cadastro Único 2015 – Gestão do Programa Bolsa Família – 
execução fi nanceira.

• VII Conferência Municipal de Assistência Social – 2015.

Benedito Sérgio Irineu
Presidente do CMAS

Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem 
a justifi cativa com antecedência para o email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO

PREGÃO No. 390/2014
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste jornal em 13/03/15, 
concernente ao pregão supra, retifi ca-se a data de abertura: 24/03/15 às 10h30, as 
demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 16 de março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 021/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 21/15, 
referente à “Aquisição de computador portátil e projetores multimídia (Datashow) 
e aparelhos de televisão”, com encerramento dia 27/03/15 às 14h e abertura às 
14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: 
(12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 16 de março de 2015. 

PREGÃO Nº 041/2015

A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 41/15, 
referente à “Aquisição de barras, halteres e anilhas para as salas de musculação 
do C. E. João do Pulo e do C. E. Zito para treinamento de atletas e usuários”, com 
encerramento dia 30/03/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no 
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no 
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

Pindamonhangaba, 16 de março de 2015. 

PREGÃO Nº 047/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 47/15, 
referente à “Contratação de Empresa para prestar serviço, na área de cursos livres, 
responsáveis por ministrar CURSOS PROFISSIONALIZANTES, específi co de 
informática. As empresas deverão fornecer mão de obra (Instrutores, coordenadores 
e técnicos de manutenção) para os telecentros”, com encerramento dia 30/03/15 às 
14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h 
ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 16 de março de 2015. 

Na última quinta-feira 
(12), a Acip - Associação 
Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba foi 
palco de duas palestras: 
“Uso Inteligente da Água” 
e “Dengue”. O evento con-
tou com a participação 
de alunos e professores 
do curso de Nutrição, do 
Centro Paula Souza. 

O evento foi realizado a 
partir da preocupação da 
Acip com a crise hídrica 
e também com o aumen-
to de casos de dengue na 
cidade. As palestras gra-
tuitas alertaram sobre os 
dois problemas que vêm 
assolando a região e mu-
dando o comportamento 
dos cidadãos.

Na palestra sobre “Uso 
Inteligente da Água”, o 
técnico da Sabesp, Wal-
mir Medeiros, destacou 
que a fl oresta Amazônica 
é a principal responsável 
pela água que abastece o 
Estado de São Paulo. Des-
sa forma, esclareceu que 
é preciso também com-
bater o desmatamento 
na Amazônia. “O clima é 
um juiz que sabe contar 
árvores, que não esquece 
e não perdoa”, afi rmou o 
técnico.  Ele disse que é 
preciso repensar valores e 
cuidar do meio ambiente, 
para que o bem mais pre-
cioso não falte. “Fala-se 
muito do nível baixo das 
represas, mas, todos se es-
quecem do desmatamento 
que está acontecendo em 
várias regiões, que tam-
bém é responsável pelo 
desequilíbrio”. 

Durante a palestra, o 
técnico explicou os três 
modelos de saneamento 
utilizado pela Sabesp em 
diversas cidades da re-
gião e também destacou 
as principais formas de 

Pinda debate crise hídrica e dengue

ÁGUA
Assessoria Acip

economizar água. Segun-
do o técnico, a máquina 
de lavar, por exemplo, 
deve ser utilizada sempre 
no nível máximo para que 
haja mais economia de 
água. Disse ainda que o 
chuveiro é um dos vilões 
do desperdício. Ao fi nal 
da palestra, o técnico da 
Sabesp convidou a todos 
a repensarem hábitos di-
ários, para que haja mais 
economia de água. 

Na sequência, a mé-
dica infectologista Maria 
Angela Barguil Digigov 
Villela Santos, do Hospi-
tal Regional de Taubaté, 
falou sobre o problema da 
dengue, como ocorre a in-
fecção e como deve ser tra-
tada. A médica destacou 
que o problema da doença 
é muito sério na região. 

Ela explicou que de todos 
os municípios da região 
somente Cunha não tem 
o mosquito. Outro fator 
destacado pela médica foi 
o armazenamento erra-
do de água. “Com a falta 
de água na região, muitas 
pessoas decidiram arma-
zenar água de chuva. Mas, 
muitos não estão tendo 
os cuidados necessários”. 
Ela explicou que os locais 
de armazenamento devem 
estar bem fechados e de-
vem ser lavados com fre-
quência. 

Para o presidente da 
Acip, Etore Bonini, as 
palestras foram esclare-
cedoras. “A preocupação 
da Associação é levar in-
formação a todos e dessa 
forma contribuir com a 
cidadania”.

Assessoria Acip

Diretoria da Acip com palestrantes do evento, que teve apoio da Sabesp e da Prefeitura 

Público acompanha a palestra
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em destaque
Arquivo pessoal

O treinador Aguinaldo Tomei, o Guina da Ferroviária, comemorou 
mais um ano de vida no domingo (15). Ele recebeu os cumprimentos de 
toda a família, amigos e boleiros da região.

Parabéns ao corretor Roberto Moreira, o 
Robertinho, que vai completar mais um ano na 
sexta-feira (20). Ele recebe os cumprimentos 
de amigos e parentes, especialmente da esposa 
Cinira e do fi lho Rodolfo.

Parabéns à 
fi sioterapeuta Vanessa 

Alves Mendes, que 
fez aniversário no 

domingo (15). Abraços 
carinhosos dos 

familiares, amigos 
e pacientes. Toda 

felicidade do mundo! 
Na foto, ela recebe todo 

carinho da mascote 
Penélope.

Parentes e amigos desejaram muitas 
felicidades a Thais Lucci (à direita), 
aniversariante da segunda-feira (16). Na foto, 
ela com os irmãos Lucas e Paula. Os pais Wilma 
e Paulo também desejaram muita saúde e 
alegrias.

O analista de divisão de TI da Câma-
ra, Rodrigo “Bolinho” Moreira recebeu os 
amigos do G7, da Casa de Leis, na segun-
da-feira passada (9), em sua nova casa 
para comemorar mais um aniversário. 
Afi nal, já são 32km rodados em sua vida! 
Parabéns Rodrigo!

A hare krishna Vindravani 
Gouri comemora mais um 
aniversário nesta terça-feira 
(17). Todos lhe desejam um 
ano espetacular!

Parabéns para Luis Gustavo, que 
comemorou 6 anos no dia 11 de março. Ele 
recebeu os amiguinhos e familiares que 
desejaram muita felicidade. 

A estudante 
Suzan Ribeiro 
apaga mais 
uma velinha na 
terça-feira (18). 
Seus familiares e 
colegas festejam o 
seu dia! 

O promotor de vendas 
Jean Senne assopra 
mais uma vela nesta 
quarta-feira (18). Seus 
amigos desejam muitas 
felicidades!

O economista 
Mauricio Santos está 
completando mais 
um ano de vida. 
Nesta terça-feira 
(17) seus amigos e 
familiares se juntam 
para comemorar!

Felicidades para Luciana GB, que aniversariou 
no domingo (15). O marido Gustavo e o fi lho 
Joaquim (na foto) desejam saúde, alegrias, 
sucesso e muitos anos de vida.

Comemoraram 
juntos mais um 
ano Felipe Boulos 
Pereira (dia 10) e 
sua mãe Simone 
Aziz Boulos (27). 
Familiares e amigos 
os cumprimentam 
pelas datas. Que o 
caminho de suas 
vidas seja repleto 
de paz, saúde e 
prosperidade.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Mesmo em férias na Câmara, o 
assistente de comunicação, Ri-
cardo Rodrigues Augusto, o “cole-
ga” festejou seu “meio século” na 
quinta-feira (12), em um animado 
churrasco à beira da piscina, em 
sua casa. Além dos fi lhos e do G7, 
algumas amigas do “Centenário” 
também abraçaram o moço.
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COMUNICADO
A Empresa D. F. B. CONSOLINO ME, inscrita no CNPJ n.º 71.819.957/0001-02, 
estabelecida a Rua Capitão José M. V. Ferraz, nº 186, Mercado Municipal Box 48. Bairro 
Centro, Pindamonhangaba SP, pede o comparecimento do funcionário TIAGO ALVES 
DOS SANTOS, portador da CTPS n.º 33141 serie 374 SP, admitido em 01/02/2015, 
ausente desde 01/02/2015, no prazo de 24 horas.

COMUNICADO
B ALVES DE JESUS OFICINA MECANICA ME empresa com sede em Pindamonhangaba/
MG, à Rua José Gambini, 421, Bairro Bela Vista, CEP 12412-490, inscrita no CNPJ sob o n.º 
19.129191/0001-14, convoca os Sr JOSÉ ROBSON GONÇALVES, CTPS 67522, série 438/SP, 
respectivamente, a comparecerem em sua sede no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) sob 
pena de configurar abandono de emprego, sujeito às penalidades previstas no art. 482 da CLT.

PrEFEItUrA MUNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
EDItAL DE NOtIFICAçãO

CONtrOLE 030/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MULTIPLA IMOVEIS LTDA S/C , 
responsável pelo imóvel situado a Rua DOUTOR JOSE GOMES VIEIRA   s/nº.  Bairro CIDADE 
JARDIM, inscrito no município sob a sigla SO221507008000, para que efetue a limpeza do referido 
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação, e atualize seu endereço junto ao 
setor de imobiliários. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

LICENçA DA CEtESB
PISANI PLÁStICOS S.A. torna público que requereu na CETESB de forma 
concomitante a Licença Prévia e a Licença de Instalação para instalação de uma 
máquina injetora e ampliação da área ao ar livre. À AV TOBIAS SALGADO, 461, 
DISTR IND DUTRA, PINDAMONHANGABA.

Pindamonhangaba, 16 de março de 2015.

PrEFEItUrA MUNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
EDItAL DE NOtIFICAçãO

CONtrOLE SEOB-005/2015
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Antonio de Oliveira, responsável pelo 
imóvel localizado na Estrada Municipal Carlos Giacomo Ângelo Massetti, ao lado do nº 250, para 
que tome ciência do AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 480/2015, lavrado em 
função de obra sendo executada em terreno situado á Estrada Municipal Carlos Giacomo Ângelo 
Massetti, ao lado do nº 250, Bairro Cruz Pequena, Notificação Preliminar nº 52427 e Termo 
de Embargo nº 001/2015, lavrado em função de obra sem projeto aprovado junto a Prefeitura, 
infringindo assim o Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 
05 (CINCO) dias úteis a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com o 
disposto em Lei.

LUIS PAULO MENDES NUNES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

ERRATA 

O CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
PINDAMONHANGABA COMUNICA A SOCIEDADE QUE HOUVE UM ERRO 
NA PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N.36/2015. 

O VALOR CORRETO A SER REPASSADO À INSTITUIÇÃO LICEU CORAÇÃO DE 
JESUS DE PINDAMONHANGABA, PROVENIENTE DE RECURSOS MUNICIPAIS 
É DE: R$ 97.902,00 (NOVENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS) E 
NÃO R$ 75.422,00 COMO SAIU PUBLICADO NO ÚLTIMO DIA 12/03/2015. 

PARA EFEITO LEGAL O CONSELHO MUNICIPAL CORRIGIU E TORNA 
PÚBLICA A RESOLUÇÃO N.36 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME 
ABAIXO: 

RESOLUÇÃO CMAS N° 36, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2015. 
DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DE REPASSE PÚBLICO DOS RECURSOS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS ENTIDADES 

DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL NO ANO DE 2015 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de 
acordo com a Lei Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada pela Lei nº 3.481, 
de 19 de Março de 1999,
 Considerando as deliberações da 1ª reunião ordinária de 2015, realizada em 11 
de fevereiro de 2015, 
 E, considerando a 2ª reunião extraordinária de 2015, ocorrida em 18 de fevereiro 
de 2015, 

RESOLVE: 
Art. 1º - DIVULGAR a aprovação de repasse público para as Entidades de 

atendimento socioassistencial, provenientes de recursos federal, estadual e municipal, 
do Fundo Municipal de Assistência Social para o exercício 2015, conforme os 
constantes do quadro abaixo: 

Serviço de 

Proteção Social  
Descrição Serviços/Projetos

Federal      

R$ 

Estadual    

R$ 

Municipal   

R$ 

VALOR TOTAL 

POR ENTIDADE   

R$ 

ESPECIAL 

ALTA 

COMPLEXIDADE 

Lar da Criança Irmã 

Julia 

ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL 

CRIANÇA 

47.822,72 71.600,69 125.808,50 245.211,91 

Lar Irmã Terezinha ACOLHIMENTO 32.358,36 79.250,71 93.178,50 204.787,57 

Lar São Vicente de 

Paulo 

INSTITUCIONAL 

PESSOA IDOSA  
27.477,60 72.030,71 96.958,50 196.466,81 

Serviços de Obras 

Sociais – SOS 

CASA DE 

PASSAGEM 
 75.200,00 50.638,50 125.838,50 

ESPECIAL MÉDIA 

COMPLEXIDADE 

ASSOCIAÇÃO DE 

SALESIANOS 

COOPERADORES 

MSE-LA/PSC  105.600,00 243.992,80 349.592,80 

APAE Atendimento PcD 105.300,00 55.294,74 100.056,60 

                
260.651,34  

 

 

Serviço de 

Proteção Social 
Descrição Serviços/Projetos Federal Estadual Municipal 

VALOR 

TOTAL POR 

ENTIDADE     

R$  

BASICA 

APAE 

Convivência/ 

Pessoa com 

Deficiência  

  25.264,80 120.000,00 145.264,80 

APAMEX – Ass. 

Pinda. do Amor 

Exigente 

Convivência/ 

Prevenção  
   22.327,20 22.327,20 

Ass. para Auxílio da 

Criança e do 

Adolescente - 

Projeto Crescer 

Convivência/ 

Adolescentes 
  51.326,43 31.915,80 83.242,23 

Ass. Caridade Santa 

Rita de Cassia 
Benefício Eventual   6.300,00 63.504,00 69.804,00 

Ass. Criança Feliz 

São Gabriel 

Convivência 

Familiar 
   47.023,20 47.023,20 

Casa São Francisco 

de Assis 
Benefício Eventual    20.512,80 20.512,80 

Casa Transitória 

Fabiano de Cristo 

Convivência 

Familiar 
   116.751,60 116.751,60 

Ass. Centro 

Conivência Idoso – 

Francisca Inacio 

Ribeiro (Campinas) 

Convivência Idoso 3.642,00 3.600,00 18.307,80 25.549,80 

Ass. Centro 

Conivência Idoso – 

Cônego Nestor de 

Azevedo (Vila Rica) 

Convivência Idoso 25.089,96 11.600,00 

 

6.400,80 

 

43.090,76 

Conivência de Idosos 

de Moreira César 

(CIMC) 

Convivência Idoso 7.353,00 7.200,00 9.097,20 23.650,20 

Liceu Coração de 

Jesus 
CPDB/PROVIM  44.889,56 97.902,00 120.311,56 

Obra Padre Vita 
Convivência 

Criança 
   45.914,40 45.914,40 

Lar São Judas Tadeu 
Convivência 

Adolescentes   
  29.787,62 76.960,80 106.748,42 

SOS – Centro  
Convivência 

Familiar 
  18.000,00 61.689,60 79.689,60 

SOS – Moreira Cesar  
Convivência 

Familiar 
   116.537,40 116.537,40 

Associação de 

Salesianos 

Cooperadores de 

Pindamonhangaba 

Convivência 

Adolescentes   
   89.523,00 89.523,00 

Convivência 

Adolescentes   
   77.175,00 77.175,00 

IA3 

Convivência 

Adolescentes   
   123.480,00 123.480,00 

Convivência 

Adolescentes   
  84.800,00 42.000,00 126.800,00 

Art. 2º - RATIFICAR a decisão tomada por este Colegiado na 1ª reunião 
ordinária onde os Conselheiros aprovaram o repasse público dos mesmos valores 
repassados em 2014, conforme demonstrado no quadro acima. 

Art. 3º - INFORMAR às entidades que tiveram os recursos aprovados que após a 
assinatura do Contrato com a Prefeitura, as mesmas deverão apresentar uma cópia do 
Contrato assinado e do Plano de trabalho ao Conselho Municipal de Assistência Social. 

Art. 4º - DECLARAR que esta Resolução entra em vigor à partir de sua 
aprovação. 

Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2015. 

Benedito Sergio Irineu 
Presidente – Gestão 2013/2015 

 

PrEFEItUrA MUNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
hOMOLOgAçãO

PrEgãO (rEgIStrO DE PrEçOS) Nº. 368/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 368/14, que cuida de “Aquisição de móveis 
corporativos, para suprir as necessidades das unidades e departamento de saúde do 
município, incluindo montagem, por um período de (12) doze meses”, a Autoridade Superior, 
ante análise da equipe técnica da Secretaria de Saúde e Assistência Social, HOMOLOGA e 
ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/preços R$): A. P. 
de Oliveira Comércio de Móveis para Escritório ME (04 – 316,00); Art Base Ind. e Com. de 
Móveis e Peças para Escritório Ltda. (01 – 349,00; 02 – 520,00); Diego Koloszuk Hervalha 
Móveis EPP (05 – 135,00; 06 – 838,00); Marfvale Com. e Rep. de Móveis para Escrit. Ltda. 
EPP (03 – 2.324,00).
Pindamonhangaba, 11 de março de 2015.

PrEFEItUrA MUNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
EDItAL DE NOtIFICAçãO

CONtrOLE 046/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). INCORPORADORA PINUS S/C 
LTDA, responsável pelo imóvel situado a Rua CAP.JOSE ALVES BERALDO FILHO s/nº.  Bairro 
PARQUE DAS PALMEIRAS, inscrito no município sob a sigla NE121501006000, para que efetue 
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação, e atualize seu 
endereço junto ao setor de imobiliários. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 
artigo 1º item I.

rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PrEFEItUrA MUNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
EDItAL DE NOtIFICAçãO

CONtrOLE 045/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). INCORPORADORA PINUS S/C 
LTDA, responsável pelo imóvel situado a Rua CAP.JOSE ALVES BERALDO FILHO s/nº.  Bairro 
PARQUE DAS PALMEIRAS, inscrito no município sob a sigla NE121501005000, para que efetue 
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação, e atualize seu 
endereço junto ao setor de imobiliários. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 
artigo 1º item I.

rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
DA FUNDAÇÃO DOUTOR JOÃO ROMEIRO

Antonio Aziz Boulos, presidente da Fundação Dr. João Romeiro, conforme Portaria Geral nº. 3.953 
de 03 de janeiro de 2013, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o Conselho Fiscal para 
reunião ordinária para deliberar sobre a prestação de contas da Fundação Dr. João Romeiro, relativo 
ao ano de 2014, a ser realizada na Sede da Fundação Dr. João Romeiro, no dia 19 (dezenove) de 
março de 2015, às 9:30 horas.  
Pindamonhangaba, 16 de março de 2015.

Antonio Aziz Boulos - Presidente

Fundação Doutor João romeiro
______________________________________________________________________

PrEFEItUrA MUNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
EStADO DE SãO PAULO

 
PORTARIA GERAL Nº 4.426, DE 16 DE MARÇO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve NOMEAR o Engº Marcos Antônio Guerrero para o emprego de provimento em comissão 
de Secretário de Habitação a partir de 12 de março de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de março 
de 2015.
Pindamonhangaba, 16 de março de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em  16 de março de 2015.
Synthea telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PrEFEItUrA MUNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
EStADO DE SãO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº 4.427, DE 16 DE MARÇO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve NOMEAR a Sra. Paula Prado Galvão César para o emprego de provimento em comissão 
de Coordenador de Projetos Sociais a partir de 12 de março de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de março 
de 2015.
Pindamonhangaba, 16 de março de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em  16 de março de 2015.
Synthea telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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polícia
Um rapaz de 27 

anos foi assassinado 
por um homem na 
noite do último do-
mingo (15) no bairro 
alto Cardoso.

o crime aconteceu 
a poucos metros da 
delegacia, na rua Si-
mão denis. Segundo 
informações da Po-
lícia militar, a vítima 
estava andando de 
bicicleta quando foi 
morta por seis dispa-

ros de arma de fogo. 
o rapaz foi atingido 
na cabeça, costas, 
peito e ombro.

o autor do crime 
fugiu e ninguém foi 
preso até o momento. 
a perícia foi acionada 
e liberou o corpo que 
foi encaminhado ao 
imL – instituto médico 
Legal. não há infor-
mações sobre a mo-
tivação do crime e o 
caso será investigado.

na manhã de segunda-fei-
ra (16), um rapaz que apa-
rentava ter menos de 20 
anos foi morto a tiros por 
dois homens que estavam 
numa motocicleta, de acordo 
com testemunhas.

a vítima passava perto do 
centro comunitário do ara-
retama, de bicicleta, quando 
os homens efetuaram os dis-
paros. 

a Polícia Civil está investi-
gando o caso.

até o momento não há in-
formações se o assassinato 
tem relação com o ocorrido 
no alto Cardoso.

Na tarde do último sá-
bado (14) duas pessoas 
ficaram presas nas ferra-
gens em um acidente en-
volvendo dois veículos de 
passeio no Anel Viário, 
próximo à nova entrada 
do Parque da Cidade.

Segundo informações 
de testemunhas que pas-
savam no local, por volta 
das 13 horas, um veícu-

lo Volkswagen Parati foi 
atingido na traseira por 
um Chevrolet Zafira. Eles 
seguiam no mesmo senti-
do e com a colisão o Parati 
colidiu contra um poste. 
Três pessoas, entre elas 
uma criança que estavam 
no veículo sofreram feri-
mentos leves. Uma mulher 
ficou presa nas ferragens e, 
após ser retirada, foi enca-

minhada ao Pronto Socor-
ro. Eles passam bem.

Ao colidir, o condutor 
do Zafira perdeu o controle 
do veículo e após entrar em 
uma mata, colidiu de fren-
te com uma árvore. O mo-
torista que estava sozinho 
ficou preso nas ferragens e 
após ser resgatado foi enca-
minhado ao Pronto Socor-
ro com ferimentos leves.

Um homem de 84 
anos morreu intoxicado 
por fumaça em um in-
cêndio na noite do último 
domingo (15), no bairro 
Vila rica.

Segundo informações 
do Corpo de bombeiros, 
o fogo começou por vol-
ta das 22h30 e a Polícia 

militar foi acionada para 
atender uma ocorrência 
na residência, que fica na 
rua eduardo g. badaró. 
ao chegar no local, se de-
pararam com as chamas 
em um quarto e a víti-
ma caída, já sem vida. o 
fogo não se alastrou e foi 
controlado pelo Corpo de 

bombeiros. o idoso inalou 
grande quantidade de fu-
maça e morreu asfixiado.

a vítima estava sozinha 
na residência e não há in-
formações sobre as causas 
do incêndio. a perícia foi 
acionada e liberou o cor-
po, que foi encaminhado 
ao imL.

Após denúncia anô-
nima a Polícia Militar de 
Pinda prendeu um rapaz 
de 21 anos acusado de 
posse ilegal de arma e 
tráfico no bairro Manti-
queira.

A denúncia foi feita na 
noite da última sexta-fei-
ra (13). Em abordagem e 
revista no interior da re-

sidência foram encontra-
dos: uma pistola automá-
tica da marca Taurus 380, 
municiada com nove pro-
jéteis; oito munições de 
calibre 38, 16 pinos con-
tendo cocaína, três apa-
relhos celulares, 60 chips 
para celular e R$ 629.

Ele foi conduzido ao 
Plantão Policial onde 

foi preso em flagrante 
pelo delegado de Polí-
cia. A Polícia Civil passa 
a investigar o caso, pois 
informações apontam 
que a arma encontrada 
(pistola 380) teria sido 
utilizada em homicídios 
ocorridos no Distrito de 
Moreira César nos últi-
mos meses.

a Polícia militar da ci-
dade realizou, na última 
quinta-feira (12), alguns 
patrulhamentos basea-
dos em denúncias e em 
crimes mais comuns na 
região.

a operação teve como 
objetivo principal com-
bater o crime organiza-
do e o tráfico de drogas, 
apreender armas de fogo 
e capturar procurados 
pela justiça, promovendo 
mais segurança.

a operação terminou 
com duas prisões. Se-

gundo informações, por 
volta das 16 horas, a Pm 
revistou dois indivíduos 
que se comportavam de 
forma suspeita. a abor-
dagem foi efetuada no 
Km 89 na dutra, quando 
transitavam com o veícu-
lo gol. Foram encontra-
dos seis tijolos de maco-
nha, totalizando 5.086,9 
kg.

os envolvidos, objetos 
e drogas apreendidas fo-
ram apresentados no 1º 
DP, ficando a disposição 
da justiça.

na tarde da última 
quinta-feira (12) foi deti-
do pela Polícia militar um 
suspeito de furtar uma 
loja no centro da cidade. 
o autor já era acusado de 
envolvimento em casos 
de estelionato.  a Polícia 
Civil iniciou investigação 
para confirmar sua iden-
tidade. através do siste-
ma alpha foi efetuado 
levantamento da foto-
grafia do RG que estava 
em seu poder, porém, o 
documento era de outra 
pessoa. aprofundando a 
investigação através do 

sistema, o criminoso foi 
identificado como procu-
rado pela justiça ao ter 
fugido após saída tem-
porária da Páscoa do ano 
passado. o dono do rg 
apresentado foi localiza-
do, ouvido e confirmou 
que o preso é seu irmão 
e que constantemente se 
passava por ele.

a Polícia Civil com 
base nestas informações 
prendeu o criminoso em 
flagrante, recuperando 
os produtos furtados e o 
encaminhou para a Ca-
deia Pública de Cruzeiro. 

Rapaz é executado no Alto Cardoso

Jovem é AssAssinAdo 
no ARARetAmA

Crime aconteceu a poucos metros da delegacia

Duas pessoas ficam presas 
nas ferragens em acidente homem é preso com 

armas e droga

idoso morre intoxicado 
em incêndio no Vila rica

PolÍCiA CAPtuRA CRiminoso Pm de PindA loCAlizA 5kg de 
mAConhA em CARRo

Parati foi atingido na traseira por um Chevrolet Zafira

Saulo Fernandes / Vale News

Saulo Fernandes / Vale News

Saulo Fernandes / Vale News

Fogo não se alastrou e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros
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CONFIRA OS JOGOS DA RODADA 
PELOS CAMPEONATOS DA CIDADE:

Dirigente de Itapira mostra propostas 
sobre Jogos Regionais em Pinda

Dirigentes esportivos do Vale 
do Paraíba participaram de um 
encontro com representantes da 
Região Esportiva de Campinas. 
A reunião foi na tarde de terça-
feira (10) no Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira, em Pin-
damonhangaba.

O secretário de Esportes e 
Lazer de Itapira, Luiz Domin-
gues, explicou o trabalho rea-
lizado na região de Campinas, 
envolvendo 70 municípios. A 
proposta é a revitalização dos 
Jogos Regionais, para ocorrer 
mudanças positivas e pontuais 
no regulamento da competição.

Marcaram presença diri-
gentes de vários municípios: 
Jacareí, São Sebastião, Pa-
raibuna, Roseira, Lorena, 
Taubaté, entre outros. Novas 
reuniões serão agendadas nas 
cidades da região.

Considerada a maior com-
petição da América Latina, os 
Jogos Regionais têm perdido a 
sua verdadeira função, é o que 
atestam alguns dirigentes. Mui-
tos alegam que as cidades con-
tratam atletas até mesmo de 
outros estados e não investem 
em esportes no município. Os 
representantes parabenizaram 

COPA LAERTE ALVES DA SILVA – SÊNIOR 50
Terra dos Ipês  2 X 2  Fim de Carreira 
Ramos   0 X 2   Portal da Esfi ha

CAMPEONATO SUB 11
Unidos do Ipê   3 X 1   Jardim Regina 
Ferroviária   8 X 0  São Paulo 
Gerezim  2 X 2   Santos 
Etna    1 X 2   Terra dos Ipês 

COPA PEDRO ROSA DA SILVA – SUB 20 
Independente  2 X 7  Atletic
Sapopemba   4 X 1   Corinthians 
Rosário   4 X 0   Agenor 

CAMPEONATO SÊNIOR 40 
Bandeirante  1 X 0   Fluminense 
São Paulo   7 X 2   Independente 
Imperial   0 X 2   Andrada 
Pindense  3 X 0   Rosário 
Estrela   0 X 1   Terra dos Ipês 
Bela Vista   2 X 2   Cidade Nova 

CAMPEONATO 2ª DIVISÃO 
CHAVE A
Jardim Eloyna  1 X 1   Jardim Regina 
100 Nome  2 X 5   Cidade Nova 
Santa Cecília   0 X 2   Campo Alegre 
Araretama  0 X 1   União R8 
Bela Vista   5 X 0   Real Castolira
Santa Cruz   4 X 4   Maricá 
CHAVE B
Galáticos  2 X 0   Juventus 
Terra dos Ipês  5 X 1   Santos 
Cidade Jardim   2 X 3   Ramos 
Moreira César   6 X 2   Unidos Azuis 
Fluminense   1 X 0   Unidos do JD Princesa 

COPA GIBA – SÊNIOR 50 
Esplanada  1 X 2   Campo Alegre 
Flamengo   0 X 0   Santos 
São Cristóvão   4 X 0  Flamenguinho 
Independente   2 X 3  Afi zp

a cidade pela oportunidade de 
Domingues falar das propostas 
de modifi cações.

“Fizemos várias reuniões 
com os municípios e fomos 
apresentando as propostas 

de mudanças. Depois que fe-
chamos tudo em um docu-
mento fomos até o secretário 
de Esportes do Estado para 
apresentar as nossas reivin-
dicações. Estamos difundin-

do esta ação que fizemos para 
que as demais regiões espor-
tivas possam fazer o mesmo, 
pois, somente quando houver 
uma grande manifestação é 
que poderá realmente ter mu-
danças. As cidades têm que 
se unir e pedir as mudanças. 
Participo dos Jogos Regionais 
desde 1972 e antes as cidades 
‘engoliam’ as determinações, 
agora é possível dar sugestões 
e levá-las ao Estado”, enfatiza 
Domingues.

Mário Celso Corrêa, diretor 
regional de Esportes da RM 
Vale, acrescenta que o movi-
mento é muito importante, e 
que o Estado está aberto para 
ouvir as propostas dos muni-
cípios. “Dia 25 terei uma reu-
nião e pedirei autorização ao 
meu diretor e governador para 
fazermos reuniões e levar as 
reivindicações ao Estado. Pa-
rabenizo Domingues por este 
movimento na região de Cam-
pinas e a Secretaria de Espor-
tes de Pinda por dar esta aber-
tura e ser sede deste encontro.”

Luiz Domingues, secretário 
de Esportes e Lazer de 
Itapira, falou sobre o 
trabalho realizado na região 
de Campinas

Divulgação




