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O programa ‘Nosso 
Bairro’ se despediu do 
Morumbi na quarta-fei-
ra (29) formando mais de 
400 pessoas nas ofi cinas 
de artesanato, dança e la-
zer, além de corte de cabe-
lo e manicure. Autorida-
des municipais estiveram 
presentes na cerimônia de 
encerramento e entrega-
ram certifi cados para os 
destaques de cada turma. 
O ‘Nosso Bairro’ é uma ini-
ciativa da Prefeitura, em 
parceria com os progra-
mas Ativa Idade e Esco-
la da Beleza, que oferece 
capacitação para geração 
de renda e autoestima aos 
moradores de todas as re-
giões da cidade.

TEATRO 
GALPÃO RECEBE 
ESPETÁCULO DE 
DANÇA GRATUITO

PREVISÃO DO TEMPO  
SEXTA-FEIRA
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SOL ENTRE POUCAS NUVENS
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Centro de Inclusão Produtiva 
do Vila Rica abre 300 vagas

Mercado de trabalho recebe 
camareiras e cuidadores de idosos

ABERTO 
AGENDAMENTO 
PARA 94 
APARTAMENTOS 
NO AZEREDO 

 
As pessoas interessados em 

fazer agendamento para os 94 
apartamentos populares cons-
truídos no loteamento Jardim 
Azeredo, em Moreira César, 
devem procurar o Recinto São 
Vito nos dias 5 e 6 de agosto.

De acordo com a CDHU 
- Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional Urbano, 
que é parceira da Prefeitura 
para construção das moradias, 
o processo para a entrega será 
por meio de sorteio público.

Festival 
de Música 
Sertaneja 
começa nesta 
sexta-feira

Moreira César recebe, 
pela primeira vez, o Festival 
de Interpretação de Música 
Sertaneja “Luiz Carlos Car-
doso”, que será realizado 
no Recinto São Vito. As pri-
meiras apresentações, que 
acontecem nesta sexta-feira 
(31), serão das categorias ‘In-
dividual’ e ‘Jovem Música’. 
Na sexta-feira seguinte, 7 de 
agosto, será a vez das duplas 
de ‘Música Raiz’ e, em segui-
da, a premiação do festival.

PINDA ENFRENTA 
EMBU GUAÇU 
NO SÁBADO

O Centro de Inclusão 
Produtiva – Telecentro – 
do Vila Rica foi inaugurado 
na quarta-feira (29), nas 
dependências do Centro de 
Convivência de Idosos do 
bairro. Estão disponíveis 
mais de 300 vagas para cur-
sos de informática básica, 
marketing pessoal, edição 
de imagens, edição de vídeo, 
hardware, HTML, rotinas 
administrativas, reinser-
ção profi ssional, orientação 
profi ssional, planejamen-
to e orçamento de fi nanças 
pessoais. Em breve, o local 
vai formar turmas de infor-
mática básica e inglês.

Alta do setor hoteleiro foi destacada pelo prefeito

A formatura de mais 72 pessoas para o 
mercado de trabalho nas áreas de camareira 
e cuidador de idosos vai facilitar a contrata-
ção destes profi ssionais no setor de hotelaria, 
asilos e pessoas físicas que dependem de cui-

dados especiais. A cerimônia de entrega de 
certifi cados ocorreu na quarta-feira (29), na 
sede do Projeto Jataí, em Moreira César, onde 
o prefeito destacou a importância da qualifi ca-
ção profi ssional para obter emprego e renda.

Mais de 400 pessoas se formam 
no ‘Nosso Bairro’ Morumbi

Prefeito e autoridades descerram a placa inaugural
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Alunas de balé infantil se apresentaram para autoridades e população
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João Paulo OuverneyS om da
TERRA

“...  COMO É QUE EU POSSO ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda 
existe aqui comigo tudo dela e eu não sei....” – Chitãozinho & Xororó 

DESTAQUE DA SEMANA

www.novadutra.com.br

ARENA 101 Pinda:  1º/8 
(sábado) – Apresentação do 
Programa Marcus Vacca-
ri. Festa de lançamento do 
Programa Rodeio Sertanejo. 
Fernando & Fabiano, Caio 
César & Diogo, Marlon & 
Marcelo, Zé Rubens & Gui-
lherme, Douglas & Vinicius 
e Dan & Marcelo. Tel (012) 
3424-7673.

ASSOCIAÇÃO DOS 
APOSENTADOS de Guará: 
6/8 (quinta) - Banda Swing 
Brasil. 8/8 (sábado) – Banda 
Clave de Sol. Baile dos Pais. 
13/8 (quinta) – Banda Amé-
rica. 15/8 (sábado) – Banda 
Voo Livre. Tel (12) 3105-
2220.

CASARÃO ROSEIRA 
– Balada toda quinta com 
banda ao vivo. Estrada Ro-
seira-Aparecida.

CENTRO DE CONVI-
VÊNCIA do Idoso (CCI) 
Pinda – Baile todo sábado 
às 19h com banda ao vivo. 
Para pessoas a partir de 50 
anos. Sócios não pagam e 
não sócios R$ 10 por baile.

CERVEJARIA DO 
GORDO Lorena: 1º/8 (sá-
bado) – Grupo Bom Gosto. 
Elas free.  Via Dutra, divisa 
Guará/Lorena.

CHICK NA ROÇA 
Taubaté: 2/8 (domingo 19) 
– Festa Alma de Cervejeiro. 
Banda Alma Sertaneja. Elas 
vip até 19h. Estrada do Bar-
reiro.

CLUBE DA VILA São 
Benedito realiza bailes no 
Recinto São Vito (Moreira 
César) em agosto: 2 – Clei-
de Silva. 9 – Flávio Sideral 
Band. 16 – Banda Gold. 30 
– Spaço Musical. Tel (12) 
3642-2087.

CLUBE DO LAZER 
Taubaté às 20h: 5/8 – Ban-
da 3 Corações.  12 – Voo Li-
vre. 19 – Flávio Sideral. 26 
– Trio Voz de Ouro.  Domin-
go (20h): 2/8 – American 
Sound Machine. 9 – Kuba-
nacan. 16 – Baila Comigo. 
23 – Ocean. 30 – Raio X.

CREIX TÊNIS CLUBE 
de Tremembé:  1º/8 (sába-
do) – Alexandre Vilela. 5/9 
(sábado) – Baile da Prima-
vera. Banda Defi nisom. Free 
dancer e caldinho. Tel (12) 
3674-2413.

ESTÂNCIA SERTANE-
JA Caçapava: 31/7 (sábado) 
– Festa de aniversário. Oba 
Oba Samba House. Talis e 
Welinton.

EXPOLAG Lagoinha: 

8/8 (quarta) – Eleição da 
Rainha. 13/8 – Heder & Sa-
coni. 14/8 – Talis e Welin-
ton.  15/8 – Fred & Gustavo. 
16/8 – Banda Arena. Maio-
res detalhes no link http://
expolag.com/. 

FERROVIÁRIA Pinda: 
Som ao vivo no deck da 
piscina SEXTA-FEIRA: 31/7 
– César Barbosa. Associa-
do em dia não paga. Não 
sócios: H R$ 10 e M vip até 
23h30, e R$ 5 após esse ho-
rário.  8/8 (sábado) – Baile 
dos Pais. Banda Evidence. 
29/8 (sábado) – Retrô na 
Ferrô. Luana Camarah e 
Banda Turne. Tel (12) 2126-
4444.

FESTA DE TREMEM-
BÉ: De 24/7 a 9/8. Veja a 
no blog Entrevistas do Ou-
verney. 31/7 (sexta) – Ira. 
1/8 (sábado) – Originais do 
Samba. 2/8 (domingo) – 
Falamansa. 3/8 (segunda) 
– Raça Negra. 4/8 (terça) 
– Jeito Moleque. 5/8 (quar-
ta) – Fernando & Sorocaba. 
9/8 (domingo) – Thaeme & 
Thiago.

HÍPICA PARAÍSO 
Taubaté: Toda quinta e sá-
bado -  Banda ao vivo. Infor-
mações e lista vip com Dan-

FESTIVAL DE MÚSICA SERTA-
NEJA “Luiz Carlos Cardoso” aconte-
ce nesta sexta (31) e no dia 7 de 
agosto, com início às 18 horas, no 
Recinto São Vito, em Moreira César. 
O evento homenageia o “Cardosão”, 
locutor sertanejo, criador e apre-
sentador do “Domingão Sertanejo” 
na praça da Liberdade, um grande 
lutador pela música sertaneja de 
raiz e revelador de muitos talentos. 
Parabéns!

ni:  99232-5488 (Whatsapp). 
MANGUERÃO Pinda:  

Bailão sertanejo/forró: 31/7 
(sexta) – Bruno & Hyago. O 
ingresso custa R$ 10 preço 
único. Telefone (012) 99708-
2011.

MUNDI Taubaté: 31/7 
(sexta) – Desfi le Agência 
Daphne Vale. Marlon & Mar-
celo. 1º/8 (sábado) – Rodri-
gão já chegou. 

MUTLEY Taubaté: 31/7 
(sexta) –  Luana Camarah e 
Banda Turne.  1º/8 (sábado) 
– Confraria Musical.

ÓBVIO CHOPERIA Pin-
da: 1º/8  (sábado) – Tributo 
ao Mestre Cazuza. 

ÓPERA MIX Pinda: A 

direção informa que está 
fechada para reforma. Rua 
Luíza Marcondes de Oliveira, 
286 (antiga Vinil).

PINDABAR Pindamo-
nhangaba: Quarta -  O me-
lhor do sertanejo ao vivo. 
Quinta – Videokê. Elas vip 
até 23h. Sexta (31/7) – 
Grupo Nota Samba – Elas 
vip até 1h. Eles R$ 10. 3 
latas de Itaipava 350ml por  
R$ 10. Segunda - Sertane-
jo. Banda ao vivo. Cerveja 
(lata)  a R$ 1,50 cada a noi-
te toda.

PORCA MISÉRIA Tauba-
té: 31/7 (sexta) – Tributo a 
Charlie Brown Jr. Banda Bo-
cas Ordinárias. 1º/8 (sá-

bado) – QBeleza Brasilida-
des. Quarteto São Jorge.

RANCHO SANTA FÉ 
Aparecida: 31/7 (sexta) – 
Banda 8 Segundos. Telefo-
nes (12) 3105-1663 e (12) 9 
8290-1723 Whatsapp.

RECANTO CAIPIRA Pin-
da, no Sindicato Rural: 1º/8 
(sábado) – Trio Voz de Ouro. 
6/8 (quinta) – Zé Luiz. 8/8 
(sábado) – Wilson & Washin-
gton. Tel. (12) 99775-0389.

RESTAURANTE COLMEIA 
Pinda:Almoço com música 
ao vivo todo domingo e som 
ao vivo quartas-feiras com 
Yolanda Vinagre, Zé Bé Filho 
e Silvinho Vasques. Telefone 
(12) 3652-2120.

Divulgação

Plenária da Academia de Letras
Nesta sexta-feira (31) 

acontece a sessão plenária 
solene da APL – Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras. Encontro  aberto 
à participação pública re-
alizado mensalmente nas 
dependências do Museu 
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Le-
oldina, com início às 20 
horas. 

Programação   
- Animação musical -  

alunos da Fasc – Faculda-
de Santa Cecília (apresen-
tações   coordenadas pela 
acadêmica, professora da 
Fasc, Jaqueline Bigaton);

 - Apresentação da 
obra ‘Bob Kurt’, do ro-
mancista membro da APL 
Ricardo Estevão;

- Homenagem ao atual 
provedor da Santa Casa 
local, Dr. Alberto Monte-
claro César, pelo acadê-
mico Edmar de Souza;

- Palestra do mês: 
“Preservação e Difusão 
do Patrimônio Históri-
co e  Cultural de Pinda-
monhangaba” com as 
seguintes autoridades 
no assunto: Karina La-
corte Cesar – diretora 
do Patrimônio Histó-
rico Municipal; Milton 
Vedoatto Filho, histo-
riador responsável pelo 
acervo do Centro de Me-
mória Barão Homem de 

Melo; Gustavo Felipe 
Cotta Tótaro, presidente 
do Conselho Municipal 
de Patrimônio Históri-
co, Cultural, Ambiental 
e Arquitetônico;

- Solenidade de pos-
se de neoacadêmico. O 
jornalista Luís Claudio 
Antunes assumirá a ca-
deira nº 15H, que tem 
como patrono o jorna-
lista José Adelino Si-
mões de Carvalho.

Gerdau sedia Programa Estrada 
para a Saúde no município

Inscrições abertas para isenção da taxa do vestibular

A Gerdau de Pindamo-
nhangaba sediou, na quin-
ta-feira (29), mais uma edi-
ção do Programa Estrada 
para a Saúde – Empresas, 
promovido pela CCR No-
vaDutra. O evento ofereceu 
exames clínicos e dicas de 
saúde aos motoristas de 
caminhões que realizam o 
transporte de cargas para a 
empresa.

Durante a ação, os ca-
minhoneiros puderam afe-
rir a pressão arterial, fazer 
testes de colesterol, glice-
mia e visão e avaliação de 
risco cardíaco. O objetivo é 
atender aos motoristas que 
não têm a oportunidade 
de participar das ações do 
Programa Estrada para a 
Saúde – Caminhões, rea-
lizadas mensalmente pela 
concessionária em postos 
de serviços distribuídos ao 
longo da rodovia.

Para realizar esta edição 
do Estrada para a Saúde – 
Empresas, a CCR NovaDu-
tra contou com parceria da 
empresa Gerdau e do Co-
légio Futura de Pindamo-
nhangaba.

Estudantes interessados 
em prestar o vestibular da 
Fuvest - Fundação Univer-
sitária para o Vestibular 
- 2016 já podem fazer seu 
pedido de isenção da taxa. 
Os interessados precisam 
se cadastrar como usuário 
no site da fundação até 10 
de agosto. Após esse pro-
cesso, o candidato deve 

seguir as instruções para 
pedir o benefício.

Podem receber isenção 
total da taxa os vestibulan-
dos com renda familiar de, 
no máximo, R$ 1.182,00 
por pessoa. Para ter descon-
to de 50% do valor da taxa, 
a renda per capita do domi-
cílio deve estar na faixa de 
R$ 1.182,01 a R$ 2.206,00.

Além da comprovação 
da renda, os candidatos 
devem morar no país e pre-
cisam ter cursado Ensino 
Médio completo em escola 
pública no Brasil.

A Fuvest seleciona alunos 
para a USP - Universidade de 
São Paulo e para a Faculdade 
de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo.

Que o momento econômico é delicado ninguém 
questiona. Contudo, muito pode ser feito para ace-
lerar o Brasil. E uma das ações que visam à reto-

mada do crescimento econômico e dos empregos, é a desbu-
rocratização do sistema nacional.

Para debater os entraves causados pela burocracia no Bra-
sil, a Fecomércio - Federação do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de São Paulo – em parceria com o Insti-
tuto Millenium e a plataforma UM Brasil, reunirá, no dia 5 de 
agosto, em São Paulo, especialistas renomados em economia 
e administração.

A Burocracia e Inovação no País será um dos temas abor-
dados durante o evento “As velhas e novas faces da Burocracia 
no Brasil”. A questão - que tem resultado em críticas ao Brasil 
frente aos demais países da América Latina - impacta direta-
mente no desenvolvimento de novas linhas de negócios e tec-
nologias no mercado nacional. Nesse sentido, Marcos Troyjo, 
diretor do Fórum Brasil, Rússia, Índia e China (BRICLab) da 
Universidade de Columbia, e Marcos Lisboa, diretor-presi-
dente do Insper, falarão sobre o “ecossistema burocrático”, 
que é formado, principalmente, por quatro fatores negativos.

Apontado como uma barreira para o avanço da inovação, 
o primeiro fator a ser destacado está relacionado à escassez 
da produção de conhecimento e empreendedorismo, seguido 
pela difi culdade de acesso ao capital em função das altas taxas 
dos juros – sobretudo agora que o Governo elevou, novamen-
te, o índice.

Em terceiro está o chamado empreendedorismo de oca-
sião, no qual o empreendedor age de acordo com a circuns-
tância e não com foco na inovação. A ausência de iniciativas 
a favor da inovação é o último item destacado, levando em 
consideração o argumento de que no Brasil, o sonho do jo-
vem, de maneira geral, é a estabilidade do serviço público, ao 
passo que em outros países nota-se a vontade de empreender.

Demais assuntos relacionados à burocracia completam o 
evento, como a competitividade no mercado externo: o alto 
custo das exportações. Os principais impasses para a com-
petitividade entre países e empresas serão abordados pelos 
palestrantes Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em 
Washington e presidente do Conselho Superior de Comércio 
Exterior da Fiesp, e Roberto LuisTroster,  professor da Ponti-
fícia Universidade Católica (PUC-SP) e da USP.

O evento, aberto também a estudantes, empresários e ad-
ministradores públicos, ainda vai abordar ‘Burocracia e Cor-
rupção’, e outros temas.

Ao que tudo indica, vontade e ideias para superar a crise 
e seus desafi os existem, o que falta muitas vezes é vontade e 
capacidade. Estamos na torcida.

O bom é ter vontade

Ideias simples podem 
desburocratizar o sistema
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CIDADE

Centro de Inclusão 
Produtiva é inaugurado 
no CCI Vila Rica

 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Fundo Social de 
Solidariedade realizaram, na 
quarta-feira (29), a inauguração 
do Centro de Inclusão Produti-
va – Telecentro, no Centro de 
Convivência de Idosos da Vila 
Rica. Diversas autoridades par-
ticiparam do evento, que ofere-
ce cursos de capacitação gratui-
tamente.

A representante do Fun-
do Social de Solidariedade do 
Estado de São Paulo, Geórgia 
Serodio Borges, parabenizou 
Pindamonhangaba pelo evento. 
“Agradeço pela oportunidade de 
participar do lançamento desse 
projeto tão bonito. Em nome da 
presidente do Fundo Social do 
Estado, dona Lu Alckmin, para-
benizo Pindamonhangaba pelo 
trabalho realizado, que fará tão 
bem para a população, abran-
gendo desde crianças de 9 anos 
até idosos. É uma honra fazer 
parte dessa iniciativa”, disse.

O prefeito de Pindamonhan-
gaba elogiou o CCI do Vila Rica 
por ceder seu espaço para a ins-
talação do Centro de Inclusão. 
“Dez mil pessoas já passaram 
pelos cursos dos telecentros e se 
capacitaram. Essa é uma grande 
oportunidade para a população, 
pois os cursos são gratuitos e 
abrangem diversas áreas impor-
tantes para a inserção no mer-
cado de trabalho. Parabéns ao 
CCI por abrir esse espaço, mos-
trando responsabilidade social”, 
destacou.

Participaram ainda da ceri-
mônia os vereadores Professor 
Éric e José Carlos Gomes “Cal”; 
representantes dos bairros Vila 
Rica, Ouro Verde e Araretama; 
presidente do CCI Vila Rica, 
Luiz Gonzaga; o presidente da 
Adepi, Helinho, além de secre-
tários e diretores da administra-
ção municipal. O pastor Ito, da 
Assembléia de Deus, deu a bên-
ção para as novas instalações.

OPÇÕES 
EM CURSOS

De acordo com a coordenação 
do Fundo Social de Solidarieda-
de, estão disponibilizadas mais 
de 300 vagas, em cursos como 
informática básica, marketing 
pessoal, edição de imagens, edição 
de vídeo, hardware, HTML, roti-
nas administrativas, reinserção 
profi ssional, orientação profi ssio-
nal, planejamento e orçamento de 
fi nanças pessoais. Em breve, serão 
formadas turmas de informática 
básica e inglês para melhor idade.

Para se matricular, o inte-
ressado deve ir à unidade ou ao 
Fundo Social de Solidariedade. 
Também é possível fazer a pré
-inscrição no site ofi cial da Pre-
feitura,www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. O Centro de Inclusão 
funcionará de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 17 horas.

DISTRITO RECEBE LIMPEZA 
DE CÓRREGO E RUAS

A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades e da população

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, na quar-
ta-feira (29), a cerimônia de 
formatura dos 72 alunos dos 
cursos de camareira e cuidador 
de idosos que ocorreram nos úl-
timos três meses pelo Programa 
Inclusão Produtiva, da Secre-
taria de Saúde e Assistência 
Social. O evento foi  na sede do 
Projeto Jataí, em Moreira César.

Antes da entrega dos diplo-
mas, os formandos tiveram a 
oportunidade de participar de 
bate-papos com profi ssionais 
especializados, como o fi siote-
rapeuta José Carlos Nogueira 
Júnior; a presidente do Conse-
lho do Idoso, Patrícia Campos, 
e a pós-graduada em hotelaria, 
Helena Gomes, que puderam 
transmitir um pouco de seu 
conhecimento e responder as 
dúvidas dos alunos.

A oradora das duas turmas, 
formanda Marilda Fonseca Lima 
Rocha, de 45 anos, estava 
emocionada. “Participei dos 
dois cursos e foi uma oportu-
nidade muito gratifi cante. Me 
casei, tive meus fi lhos e fi quei 
20 anos sem estudar. Cuidei 
dos meus pais por seis anos e, 
agora, voltei com tudo! Preten-
do estudar muito mais, inclusi-
ve pretendo fazer enfermagem. 

Mas meu objetivo mesmo é 
fazer medicina e me especiali-
zar em geriatria”, contou.

A entrega de certifi cados 
teve a presença de autoridades 
do município e do prefeito de 
Pindamonhangaba, que para-
benizou a todos por mais essa 
conquista. “O setor hoteleiro está 
se desenvolvendo bastante em 
nossa cidade e região, por isso 
é importante aproveitar essa 
oportunidade de se especializar 
e entrar no mercado de trabalho. 
E o idoso merece todo o nosso 
carinho e cuidado. É muito bo-
nito quem se dedica aos nossos 
idosos, são pessoas especiais. 
Parabéns a todos os alunos e 
que tenham muito sucesso nessa 
nova jornada”, concluiu.

Também participaram da 
cerimônia os professores dos 
cursos de camareira, Robson 
de Jesus, e de cuidador de 
idosos, Doralice; o subprefeito 
de Moreira César; a diretora do 
Departamento de Assistência 
Social; os coordenadores do 
Fundo Social de Solidariedade 
e do Programa; o responsável 
pelo Projeto Jataí, Amauri Mon-
teiro, e o vereador Eric, entre 
outras autoridades. O Padre 
Gabriel realizou a bênção aos 
novos profi ssionais.

Os serviços de limpeza são reali-
zados diariamente em Moreira César 
e nesta semana profi ssionais da 
Subprefeitura estão fazendo a roçada 
e capina nas ruas do Karina e Ra-
mos, no distrito. Os serviços tiveram 
início no dia 24 e a equipe percorre 
diversas ruas. A colaboração dos mo-
radores é muito importante também, 

pois a população pode colaborar com 
a limpeza do bairro.

O córrego que passa pelo 
Jardim Carlota e Terra dos Ipês 
I está sendo limpo. Os serviços de 
desassoreamento  em breve serão 
concluídos. Este trabalho também 
serve para evitar a proliferação de 
animais peçonhentos.  

Escavadeira no córrego do Jd. Carlota e do Terra dos Ipês I

Os formandos receberam seus diplomas das mãos do 
prefeito e autoridades municipais

Antes da cerimônia, os alunos assistiram a três palestras

QUADRA DO KARINA E 
RAMOS RECEBE MELHORIAS

Os moradores do Karina e 
Ramos contam com uma quadra 
para a prática de várias ativi-
dades físicas. A Prefeitura está 
realizando obras para melhorar o 
espaço. A quadra recebeu cobertu-
ra metálica e a obra faz parte de 
um pacote. Nos últimos dias, pro-

fi ssionais da Subprefeitura fi ze-
ram a substituição do alambrado 
da quadra, consertaram no piso e 
as muretas. A quadra vai receber 
novas demarcações e pintura.

“Uma quadra coberta é de 
extrema importância para que a 
comunidade possa fazer esporte. 

Entregamos outras quadras e além 
deste benefício nos bairros, estamos 
trabalhando bastante para que as 
piscinas também sejam cobertas, 
para isto, a equipe da Prefeitura 
está buscando recursos junto ao Go-
verno Federal”, afi rmou o prefeito 
de Pindamonhangaba.

 Divulgação

 Divulgação

 Divulgação

A obra faz parte de um pacote de melhorias em quadras

 Divulgação

EM CURSOS

Prefeitura forma mais 
de 70 camareiras e 
cuidadores de idosos
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AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) protocolou na 
Sessão do dia 06 de julho 
o  Requer imento  de  n º 
1077/2015, ao Executivo 
Municipal, com cópia à 
Secretar ia  Estadual  de 
Logística e Transportes, 
solicitando com urgência 
a ampliação da ilumina-
ção pública nas avenidas 
Professor Manoel César 
Ribeiro e Vereador Abel 
Fabrício Dias.

Considerando a impor-
tância que possuem essas 
duas avenidas dentro de 
nosso município e que 
hoje ambas se encontram 
dup l i cadas ,  f azendo  a 
ligação da região central 
aos importantes bairros de 

Professor Osvaldo 
protocola pedido referente 
a iluminação pública

nossa cidade.
O vereador Professor 

Osvaldo ressalta em sua 
fala que após a duplica-
ção da avenida Professor 
Manoel César Ribeiro, que 
liga o centro aos bairros da 
Zona Leste e da avenida Ve-
reador Abel Fabrício Dias, 
que liga o centro ao Sub-
distrito de Moreira César, 
a iluminação só contempla 
uma das mãos, deixando 
o outro lado das pistas 
onde foram construídas 
as ciclovias usadas pelos 
munícipes, totalmente às 
escuras. Diante deste fato 
e de diversas reclamações 
feitas pelos usuários, o 
vereador fez esse pedido 
jun to  à  Adminis t ração  
Municipal.

AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) preocupado com o o 
bem-estar das mulheres pinda-
monhangabenses encaminhou 
novamente um pedido ao Go-
verno do Estado e ao Secretário 
de Saúde, para o envio da car-
reta do Programa Mulheres de 
Peito, para Pindamonhangaba.
Como membro da Comissão de 
Saúde da Câmara de Vereadores, 
Roderley Miotto encaminhou 
o requerimento nº 503/2015, 
no dia 23 de março de 2015 e 
reiterou neste mês de julho o 
pedido através de um ofício.
Trata-se de um programa do 
Governo do Estado, destinado às 
mulheres com idade entre 50 e 69 
anos, que não precisam de pedido 
médico de mamografi a para a 
realização do exame. Pacientes 
fora da faixa de idade também 
podem realizar o exame mas 
tendo em mãos o pedido médico.

“Espero que mais uma vez 
que nossa cidade seja contem-
plada e a carreta retorne a fi m de 
trazer melhorias na saúde das mu-
lheres de nosso município. Conto 
com a ajuda do nosso prefeito 
Vito Ardito e da Secretária de 
Saúde Sandra Tutihashi”, desta-
ca o vereador Roderley Miotto.
Lembrando que o diagnóstico 
precoce de doenças graves, como 
o câncer, aumenta de maneira 
signifi cativa a chance de cura ou 
controle da doença.

Quadra Coberta
O vereador Roderley Miotto 

aguarda as informações solicita-
das à Administração Municipal, 
através da Secretaria de Esportes, 
com relação as obras de reforma 
que estão sendo realizadas na 

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

Quadra de Esportes Manoel 
César Ribeiro - “Quadra Cober-
ta”. Na última correspondência 
recebida do Gabinete do Prefeito, 
a previsão de término era em 
08 de julho, porém o vereador 
constatou que as obras estão 
paralisadas.

O vereador Roderley Miotto 
encaminhou o Requerimento 
nº 1116/2015, ao Prefeito, com 
cópia ao Secretário de Obras e 
Planejamento, pedindo novas 
informações sobre o andamento 
das obras da Quadra Coberta. “A 
reforma e revitalização da nossa 
querida Quadra Coberta, é de 
extrema importância para nossa 
cidade e para o esporte, por se 
tratar ainda da primeira quadra 
coberta da cidade, daí nosso 
carinho especial. Pedimos todo 
empenho da Administração para 
sua conclusão. Sei que em uma 
obra municipal grande parte da 
demora vem pela burocracia, mas 
precisamos informar a população 
o que vem ocorrendo”, destaca o 
vereador Roderley Miotto

VEREADOR RODERLEY MIOTTO

O vereador Ricardo Pio-
rino (PDT) protocolou Re-
querimento, endereçado ao 
Prefeito Municipal, com cópia 
ao Departamento de Trânsito, 
solicitando providências para 
melhorar o trânsito na cidade, 
especialmente nos horários 
de pico.

Segundo o vereador, tendo 
em vista o considerável au-
mento do número de veículos 
no município, que atualmente 
se aproxima dos 90.000 (no-
venta mil), diversas medidas 
devem ser tomadas, visando 
a melhoria e segurança do 
tráfego.

“Providências devem ser 
tomadas, por exemplo, para 
evitar o acúmulo de veículos e 
o transtorno no trânsito central 
por ocasião da passagem ou 
parada dos trens pelas linhas 
férreas que cruzam a cidade. 
Além do rebaixamento da 
via férrea, medida que vem 
sendo reivindicada há bastante 
tempo e que apenas poderá se 
tornar realidade a longo prazo, 

Sempre atuante e partici-
pativo, o vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR) está soli-
citando da atual Administração 
de Pindamonhangaba, que 
adote providências para que 
seja feita a contratação de Neu-
ropediatra para a Rede Pública 
de Saúde. O vereador alega que 
é importante ter  profi ssionais 
nesta especialidade para me-
lhorar a saúde da população. 
O Neuropediatria (conhecido 
como Neurologia infantil ou 
Neurologia Pediátrica) tem a 
especialidade em disfunções 
neurológicas do sistema ner-
voso e muscular, nas crianças 
e adolescentes. “Precisamos 
contratar com urgência esses 
profi ssionais para ampliar e 
melhorar a saúde e qualidade 
de vida da nossa população”, 
ressaltou o vereador Dr. Marcos 
Aurélio.

Psiquiatras e psicólogos
O vereador Dr.  Marcos 

Aurélio está insistindo na con-

Dr. Marcos Aurélio solicita 
contratação de Neuropediatra 
para Rede Pública

tratação de mais psicólogos e 
psiquiatras na Rede Pública 
da cidade. Ele solicita, urgen-
temente, as providências para 
que A Secretaria de Saúde con-
trate esses profi ssionais visando 
aumentar o número de sessões 
de terapia individual e grupal 
oferecidas aos munícipes.

Com isso, o vereador pro-
cura resolver problemas como 
depressão, Síndrome do Pânico, 
TOC - Transtorno obsessivo-
compulsivo -, entre outros. 
“Com um maior número de 
psiquiatras e psicólogos, a po-
pulação terá acesso mais rápido 
ao atendimento em terapia ou 
em medicamentos e, assim, 
eles serão melhor tratados”, 
esclarece. “A saúde dos pinda-
monhangabenses sempre foi 
a minha prioridade. Fizemos 
este pedido, pois além do bem 
estar físico, é muito importante 
também, o conforto psicológico 
dos nossos cidadãos”, enfatizou 
o vereador Dr. Marcos Aurélio.

VEREADOR DR. MARCOS AURÉL IO

Ricardo Piorino 
solicita providências no 
trânsito da cidade

“PRECISAMOS NOS ADEQUAR À REALIDADE 
QUE ENFRENTAMOS”

outras podem e devem ser 
tomadas pela Administração 
Municipal para amenizar 
o caos nas imediações das 
referidas linhas”, observou 
Piorino.

Necessário ressaltar ainda 
a necessidade de rever a lega-
lidade da permissão relativa ao 
estacionamento de veículos 
nos dois lados de diversas 
vias públicas de tráfego de 
“mão dupla”. Em muitas das 
mencionadas vias, não há es-
paço sufi ciente para o tráfego 
em dois sentidos, situação que 
acarreta transtorno ao trânsito, 
além de risco de acidente.

“Solicitamos novamente 
a realização de uma opera-
ção tapa-buracos nas ruas e 
avenidas do município, bem 
como a renovação das pintu-
ras das faixas de sinalização 
horizontal e vertical, para me-
lhor fl uidez e organização do 
trânsito na cidade e esperamos 
o atendimento por parte do 
departamento competente”, 
acrescentou o vereador.

VEREADOR RICARDO PIORINO

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

ORDEM DO DIA

26ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 

Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 03 de agosto
de 2015, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Decreto Legislativo n° 04/2015, do Vereador 

Felipe César e subscrito pelo Vereador Ricardo Piorino, que 

“Concede Título de CIDADÃO PINDAMONHANGABENSE”.

 Pindamonhangaba, 29 de julho de 2015. 

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

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

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

FO TO S: AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

O vereador Martim Cesar 
(DEM) enviou solicitação ao 
prefeito Vito Ardito pedindo 
providências no sentido de 
realizar estudos para que 
seja feito o passeio público 
(calçada), nos trechos entre 
a Câmara de Vereadores e 
os loteamentos Residencial 
Real Ville e Residencial Es-
plendore, localizados na rua 
Alcides Ramos Nogueira.  
De acordo com o vereador, 
no local existe uma ciclo-
via e em alguns trechos, 
quando termina a calçada, 
o local fica encoberto pelo 
mato, o que faz com que os 
pedestres que transitam pelo 

Martim Cesar pede 
passeio público na rua 
Alcides Ramos Nogueira

local, adentrem a ciclovia 
colocando sua segurança 
em risco.

Faixa elevada
na avenida Abel
Correia Guimarães
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao prefeito 
é de providências junto ao 
departamento competente, 
para que sejam feito estudos 
visando a confecção de uma 
faixa de pedestre elevada, 
com lombada, na avenida 
Abel Correia Guimarães, 
nas proximidades da Escola 
Domus. O vereador justifica 
seu pedido tendo em vista 
que neste trecho o tráfego 
de veículos é intenso e 

coloca em risco 
a segurança dos 
alunos e pedes-
tres que transi-
tam pelo local.

FOTOS MOSTRAM 
TRECHO DA RUA 
ALCIDES RAMOS 
NOGUEIRA, COM 
MATO E SEM 
CALÇADA, OBRIGANDO 
OS PEDESTRES A 
DIV ID IR A C ICLOVIA 
COLOCANDO SUA 
SEGURANÇA EM RISCO.
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cidade
Interessados em moradias no 
Azeredo devem fazer agendamento

Prefeitura, Acip e Sincomércio 
discutem preparativos para Natal

Creche faz projeto sobre preservação da água

CondIções pArA InsCrIção de Idosos VejA AlgumAs dAs CondIções 
pArA se InsCreVer

Condições para inscrição de público geral
Famílias com ou sem filhos, indivíduos a sós, 

famílias homoafetivas, famílias monoparentais 
(mães ou pais com seus filhos), famílias anapa-
rentais (avós e netos, irmãos, tios e sobrinhos, 
primos e demais famílias), entre outras. Todas 
devem comprovar residência no município pelo 
menos nos últimos três anos, ou caso a família 
não resida em Pinda, o chefe da família deve 
comprovar pelo menos os últimos três anos de 
trabalho no município.

As famílias que tiverem membros com de-
ficiência devem apresentar o laudo médico. A 
renda familiar obrigatória deste programa é 
de 1 a 10 salários mínimos e será válida somen-
te uma inscrição. Documentos necessários: RG, 
CPF, Carteira de trabalho do chefe da família e 
do cônjuge, endereço completo de moradia para 
correspondência com CEP e comprovante de re-
sidência.

Documentos necessários: RG, CPF, Car-
teira de Trabalho do chefe e do cônjuge - marido, 
esposa, companheiro (a) ou parceiro(a); endere-
ço completo de moradia para correspondência 
(com CEP); comprovante de residência.

Documentos que comprovam o tempo de mo-
radia ou trabalho no município (últimos 3 anos): 
contrato de aluguel com firmas reconhecidas à 
época da assinatura,  carteira  de vacinação 
do município para filhos até 6 anos de idade ou 
atestado escolar para filhos maiores de 7 anos ou 
declaração do Posto de Saúde atestando o início 
e a frequência do atendimento do interessado, ou 
carteira de trabalho atualizada com registro de 
trabalho no município, ou comprovante do Ca-
dastro Único (CadUnico) de programas sociais.

Interessados em se 
inscrever para um dos 94 
apartamentos populares 
no loteamento Azeredo 
devem participar do agen-
damento nos dias 5 e 6 de 
agosto, das 9 às 17 horas, 
no Recinto São Vito, em 
Moreira César. A ação 
será realizada pela par-
ceria entre a Prefeitura 
de Pindamonhangaba e 
a CDHU - Companhia de 
Desenvolvimento Habita-
cional Urbano.

De acordo com infor-
mações da CDHU, 7% das 
moradias são destinadas a 
famílias com pessoas com 
deficiências; 5% ao Pro-

grama de Atendimento do 
Idoso; 4% destinadas aos 
policiais civis e militares, 
agentes de segurança peni-
tenciária, agentes de escolta 
e vigilância penitenciária.

Os processos para a 
entrega das moradias se-
rão por meio de sorteios 
públicos. As famílias já 
cadastradas pela CDHU 
e não beneficiadas devem 
comparecer para o novo 
cadastramento. Este ca-
dastro é específico da 
CDHU. O prazo de finan-
ciamento é de 25 anos.

As informações com-
pletas para inscrição e 
os critérios podem ser 

conferidos na Secretaria 
de Habitação, na rua Dr. 
Monteiro de Godoy, 445, 
bairro Bosque. O aten-
dimento é de segunda a 
sexta-feira, das 7h30 às 
11h30 e das 13 às 17 horas.

O prefeito de Pinda-
monhangaba destaca que 
a parceria com o Governo 
do Estado é muito impor-
tante. “Com a parceria, 
é possível oferecer casa 
para quem precisa. Esta 
ação atende as solicitações 
da Prefeitura, para aten-
dermos as necessidades 
da demanda habitacional 
em nosso município”, ex-
plicou.

Ter 60 anos ou mais, 
comprovar residir no mu-
nicípio pelo menos nos últi-
mos três anos, não possuir 
financiamento de imóvel 
em qualquer cidade do 
país, e não ter sido atendi-
do anteriormente por pro-
gramas habitacionais da 
CDHU.  Se o idoso for só, 

no máximo quatro de seus 
familiares poderão habitar 
o imóvel juntamente com 
ele, caso tenha companhia 
no máximo três de seus fa-
miliares poderão morar no 
imóvel com o casal.

Documentos necessá-
rios: RG, CPF, Carteira 
de Trabalho do chefe e do 

cônjuge - marido, esposa, 
companheiro (a) ou par-
ceiro(a); endereço comple-
to de moradia para cor-
respondência (com CEP); 
comprovante de residência.

Documentos que com-
provam o tempo de mo-
radia ou trabalho no mu-
nicípio (últimos 03 anos): 

Contrato de aluguel com 
firmas reconhecidas à épo-
ca da assinatura, ou decla-
ração do Posto de Saúde 
atestando o início e a fre-
quência do atendimento 
do interessado, compro-
vante do Cadastro Único 
(CadÚnico) de programas 
sociais.

Este empreendimento conta com 94 apartamentos

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou, no 
dia 22, a segunda reunião 
para organização das fes-
tividades natalinas de 
2015. A primeira havia 
sido realizada em abril, 
entre as equipes do De-
partamento de Cultura e 
da Secretaria de Obras.

Agora, a reunião teve 
a participação de repre-
sentantes do Departa-
mento de Cultura, da Acip 
- Associação Comercial e 
Industrial de Pindamo-
nhangaba e Sincomércio. 
Desta vez, o foco da reu-
nião foi na festa realizada 

para a chegada o Papai 
Noel, com uma parada de 
Natal. A intenção é que a 
partir do dia 1º de dezem-
bro a cidade esteja prepa-
rada para iniciar as festi-
vidades natalinas.

O grupo definiu que 
a chegada do Papai Noel 
será realizada com uma 
grande festa, organiza-
da pela Acip com apoio 
do Sincomércio e da 
Prefeitura, e o desfile de 
diversos grupos da cida-
de, como carros antigos, 
motociclistas e artistas 
da cidade. O Sincomér-
cio deverá, ainda, trazer 

uma atração artística por 
meio do Sesc. Esse grupo 
se reunirá mensalmen-
te, sendo que o próximo 
encontro para a organi-
zação da parada de natal 
será na última semana 
de agosto.

Na parte da decora-
ção, a Prefeitura está 
com material comprado 
e em fase de compras. 
Estão previstas: árvore 
principal em gazebo a 
ser montado na praça 
Monsenhor Marcondes; 
mangueira de luz Led e 
gotas de luz para árvo-
res; contornos em pré-

dios com mangueiras 
de luz Led; estruturas 
de árvores de natal em 
cinco locais da cidade, 
decoradas com luz; cas-
catas de luz para late-
ral da Prefeitura, gruta 
da praça Monsenhor 
Marcondes e árvore de 
natal; além da manje-
doura para o presépio e 
montagem da casinha do 
Papai Noel.

Outras reuniões ain-
da serão realizadas para 
a organização do evento, 
com representantes de 
diversos segmentos da 
cidade.

A creche municipal 
Maria Aparecida Gomes 
“Sá Maria”, no Pasin, re-
alizou, neste mês, o en-
cerramento do Projeto de 
Responsabilidade Social e 
Cidadania ‘Água poupada, 
vida preservada’.

No evento, foram re-
alizadas apresentação de 
vídeo com fotos da reali-
zação do projeto; Jura-
mento dos alunos; En-
trega das viseiras e de 
diplomas para os ‘Guar-
diões da Água’ (alunos 

do Berçário, Infantil I, 
Infantil II e Pré I).

De acordo com a gesto-
ra da unidade, o objetivo 
foi integrar o tema ‘água’ 
ao currículo da creche, 
no que diz respeito a sua 
conservação, promoven-

do aprendizagem a partir 
da realidade dos alunos, 
despertando sua sensibili-
dade e da comunidade es-
colar, contribuindo para a 
formação de cidadãos crí-
ticos e participativos na 
vida em sociedade.

Pais e alguns alunos da creche, após o juramento Diplomas e viseiras que os alunos receberam

Na reunião, grupo 
discutiu evento de 
chegada do Papai Noel

Divulgação

Divulgação Divulgação

Divulgação



variedades
31 DE JULHO DE 2015pinDamOnHangaba SEXTA-FEIRA

Tribuna do Norte

Divulgação

Divulgação

XIV Festival de Interpretação de 
Música Sertaneja começa hoje

Teatro galpão apresenta 
espetáculo de dança 
gratuito na sexta-feira

Alunos de dança do ‘Nosso Bairro’ 
se apresentam no Shopping

Centro de MeMórIa ‘Barão HoMeM 
de Melo’ reCeBe MoSaICo

O XIV Festival de 
Interpretação de Mú-
sica Sertaneja “Luiz 
Carlos Cardoso” co-
meça nesta sexta-feira 
(31), às 18 horas, no 
Recinto São Vito, Dis-
trito de Moreira Cé-
sar. O evento encerra a 
programação dos 310 
anos de emancipação 
político-administrati-
va de Pindamonhan-
gaba e será realizado 
em duas etapas, sendo 
a segunda no dia 7 de 
agosto.

Pela primeira vez, 
o evento será reali-
zado em Moreira Cé-
sar, pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
por meio do Departa-

mento de Cultura, em 
parceria com a equipe 
Máximos. 

Nesta sexta-feira 
(31), serão realizadas 
as apresentações das 
categorias ‘Individual’ 
e ‘Jovem Música’. Na 
próxima sexta-feira  
(7), será a apresenta-
ção das duplas da ca-
tegoria ‘Música Raiz’ 
e, em seguida, a pre-
miação do festival.

A entrada é gratui-
ta e todos estão con-
vidados a prestigiar o 
evento. O festival visa 
incentivar a música 
sertaneja, revelar no-
vos talentos e promo-
ver o intercâmbio ar-
tístico-cultural.

Os alunos que se for-
maram nas oficinas de 
dança do programa Nosso 
Bairro e nas oficinas des-
centralizadas nos centros 
comunitários terão, nesta 
sexta-feira (31), mais uma 
oportunidade de mostrar 
para o público tudo o que 
aprenderam. A Prefeitura, 
em parceria com o Sho-
pping Pátio Pinda, apre-
senta dança do ventre, 
jazz, dança de salão, dan-
ça de rua, dança country e 
balé infantil em um evento 
aberto, “Studants/Dance”, 
a partir das 19 horas.

Se apresentarão os 
alunos dos bairros: Mari-
cá, Feital, CDHU Moreira 
César, Morumbi, Jardim 
Resende, Cidade Jardim, 
Vila Rica e Mombaça, e os 
professores Alexandre Bo-

telho, Lucas, Débora, Beth 
e Alexandre Camargo.

O evento terá, ainda, a 
participação dos convida-

dos: Pepê Jackson (cover 
juvenil do Michel Jack-
son), projeto Saindo das 
Ruas, comitiva de dança 

country Jair Saci, alunos 
da Associação Atlética 
Ferroviária e Conatus Stu-
dio de Dança.

O Espaço Cultural Te-
atro Galpão recebe, nes-
ta sexta-feira (31), às 20 
horas, o espetáculo de 
dança gratuito “Cantei-
ro de Obra”, com a Cia 
Brasílica. Quem traz o 
espetáculo à cidade é a 
Prefeitura, por meio do 
Governo do Estado, e a 
classificação é 12 anos. A 
criação é de Deca Madu-
reira e direção artística 
de Tutti Madazzio.

Os ingressos devem 
ser retirados gratuita-
mente na hora do espe-
táculo, lembrando que o 
Teatro tem apenas 221 
lugares disponíveis.

Sinopse
O bailarino explora o 

espaço levando em seu 
carrinho de mão as ferra-
mentas do seu trabalho 
a um canteiro de obras 
onde, além de se depa-
rar com experimenta-
ções sonoras e rítmi-
cas baseadas em uma 
construção civil, irá se 
surpreender com um 
operário que mergulha 
na sua rotina e utiliza 
suas essências cultu-
rais e artísticas como 
ferramentas criativas, 
construindo seu entor-
no e reconhecendo a ele 
próprio. 

O Centro de Memória 
‘Barão Homem de Melo’, 
localizado no Palace-
te 10 de Julho, recebe, 
nesta sexta-feira (31), às 
14h30, o mosaico em ho-
menagem aos 310 anos 
de emancipação político
-administrativa de Pin-
damonhangaba.

O mosaico foi produ-
zido pela artista plásti-
ca Claudia Blanco, com 
ajuda de suas assistentes 
Ana Paula e Francisca 
Beserra, além dos jovens 
da Casa do Jovem do 
Araretama. O mosaico 
tem 2 metros de altura 
por 1,35 de largura e a 
arte faz alusão a símbo-

los como a Princesa do 
Norte, a bandeira de Pin-
damonhangaba, a serra da 
Mantiqueira, além de João 
do Pulo, Amácio Mazzaropi, 
o bondinho da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão e 
ao topônimo ‘Lugar onde se 
faz anzóis’. A arte foi desen-
volvida por Sandro Santos.

Após a inauguração do 
mosaico, serão realizadas 
uma narração da história 
do Palacete 10 de Julho, 
por Maurício Cavalheiro 
e, finalizando a cerimô-
nia, uma apresentação 
da Camerata Jovem do 
Projeto Jataí.

O evento é aberto ao 
público.

Pela primeira vez, o festival será realizado em Moreira César

Divulgação Professores 
e alunos de 
dança de salão 
também se 
apresentarão 
no evento

Instalação do mosaico no Centro de Memória

Divulgação
Ingressos devem ser retirados na hora 



Em Pindamonhanga-
ba segue o combate ao 
mosquito transmissor da 
dengue.  O ano dengue 
2015/2016 já iniciou e a 
equipe da Prefeitura está 
realizando vários traba-
lhos. A eliminação de cria-
douros é a principal arma 
para evitar a proliferação 
do Aedes aegypti.

Nesta semana, pro-
fissionais da Prefeitura 
realizaram as visitas de 
casa em casa e fizeram 
ações de intensificação 
ao combate em regiões 
do Campo Belo e Momba-
ça. Até quarta-feira (29), 

Pinda havia registrado 
3.611 notificações, sendo 
descartados 2.698 casos, 
com 903 autóctones e 10 
importados.

Em apenas 10 minutos 
é possível realizar ações 
de combate ao mosquito 
transmissor da doença. 
Verifique a caixa d´água, 
coloque areia em pratos 
de vasos de plantas, ob-
serve sempre objetos que 
possam acumular água, 
coloque as garrafas com 
a boca para baixo, e fique 
sempre atento. Dengue 
é uma doença que pode 
causar a morte.

Em comemoração ao Dia do Selo Postal (1º de 
agosto), o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina sedia a exposição filatélica 
realizada pelo Clube Filatélico de Pindamonhangaba 
e Agência dos Correios. A mostra apresenta 3.500 
selos de temáticas diversas, além de uniformes de 
carteiros ao longo dos anos. Voltada principalmente 
para escolas, haverá ainda uma série de palestras e 
atividades para grupos de estudantes. A exposição 
segue até o dia 26 de agosto, com visitação gratuita 
de terça a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e aos do-
mingos, das 13 às 18 horas. Para agendar visitação 
de grupos, o telefone do museu é o 3642-1515. 

Exposição no Museu 
comemora Dia do Selo Postal

Eliminação de criadouros combate a dengue
Divulgação

Divulgação

Prefeitura realizará visitas para combate à 
dengue nos bairros Campo Belo e Mombaça

‘Nosso Bairro’ se despede do Morumbi
O Programa Nosso Bair-

ro se despediu, na quarta-
feira (29), do Morumbi. Ofi-
cinas de artesanato e de lazer 
permaneceram no local por 
cinco semanas, conquistan-
do os moradores da região.

A cerimônia de encer-
ramento teve show com o 
mágico Jack, brinquedo-
teca para as crianças mais 
novas, exposição das ofi-
cinas de artesanato, corte 
de cabelo e unhas deco-
radas gratuitamente para 
a população, além das 
apresentações das oficinas 
de dança e de lazer. Fo-
ram apresentadas: capo-
eira, balé infantil, dança 
do ventre, dança de salão, 
dança de rua e dança rit-
mos. Mais de 400 pessoas 
se formaram em todas as 
oficinas oferecidas.  

O prefeito de Pindamo-
nhangaba e autoridades 
municipais estiveram pre-
sentes e entregaram certi-
ficados simbólicos para os 
destaques de cada turma. 
“Agradeço aos moradores 
do Morumbi pela parti-
cipação no programa e 
presença maciça no even-
to de encerramento do 
‘Nosso Bairro’. Esse é um 
trabalho importante que 
realizamos para as pesso-
as, para que tenham uma 

vida melhor, com autoes-
tima e geração de renda”, 
destacou.

A moradora do Mo-
rumbi, Maria Aparecida 
de Faria Correard, de 60 
anos, fez o curso de ca-
beleireiro e estava muito 
feliz com seu novo cer-
tificado. “Sempre achei 
muito bonito quem sabe 
cortar cabelo e agora que 
me aposentei, aproveitei 
a oportunidade de apren-
der. E foi muito bom! 
Cortei cabelo de homens 
e mulheres, a professora 
Cleuza é muito boa e é isso 
mesmo o que eu quero fa-
zer. Aprendi o básico, mas 
agora quero fazer outros 

cursos para aprender ain-
da mais e investir nessa 
nova profissão”, contou.

Outra moradora do 
Morumbi, Claudinéia Apa-
recida Quirino, também 
estava orgulhosa de seu 
diploma. Ela tem 45 anos e 
fez a oficina de massagem 
relaxante. “Tenho certe-
za que aprendi uma nova 
profissão. Me identifiquei 
muito! Trabalho com a 
médica aqui do bairro e 
pretendo conciliar as mas-
sagens com o meu serviço, 
pois acho que posso ajudar 
as pessoas. Vou procurar 
desenvolver cada vez mais, 
fazer outros cursos para 
me aperfeiçoar”, disse.

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação

Autoridades e população prestigiaram as apresentações de dança e lazer

Maria Aparecida Correard foi um dos destaques 
de sua turma de corte de cabelo e recebeu os 
parabéns do prefeito

Claudinéia Aparecida Quirino recebe certificado do curso de massagem 
relaxante das mãos do prefeito

O Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Ambiental e 
Arquitetônico de Pindamonhangaba, Gustavo Felipe Cotta Tótaro, informa a pauta 
da próxima reunião a ser realizada dia 04/08/2015, às 18h. no Palacete 10 de 
Julho:

- 18h: Primeira chamada

- 18h30: Segunda chamada

 I - Leitura Atas: 
leitura da ata de assembléia de recomposição do Conselho Municipal de Patrimônio 
Histórico, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba, de 18/06/2015, 
presidida pela Diretora de Patrimônio Histórico, Karina Lacorte,
 leitura da ata Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Ambiental e 
Arquitetônico de Pindamonhangaba, de 07/07/2015.

II - Pauta:
 Composição de comissão para avaliação de solicitação de tombamento da 
Fazenda Coruputuba;
 Composição de comissão para acompanhamento de restaura da Igreja São José;
 Composição de comissão itinerante para avaliação de patrimônios tombados no 
município;
 Avaliação de convite para o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Ambiental 
e Arquitetônico de Pindamonhangaba, para participação do fórum de Patrimônio 
Histórico e Cultura de Pindamonhangaba, elaborado pelo Departamento de 
Patrimônio Histórico;
Reavaliação sobre Regimento Interno.

Alessandra Cozzi
1ª Secretária 

Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Ambiental e Arquitetônico de 
Pindamonhangaba.

PinDAMonHAngAbA 31 De juLho De 2015SEXTA-FEIRA
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cidade
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A Presidência do Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba vem informar à 

sociedade as propostas de políticas públicas que foram DELIBERADAS E APROVADAS na 

2ª Conferência Municipal de 2015. 

A população pode acompanhar e participar das reuniões ordinárias do CMI. Basta procurar 

pela sede do Conselho Municipal, à Rua Deputado Claro Cesar, 53, Centro, 

Pindamonhangaba, ou através do email: cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br ou ainda ligar para 

3643.2223.

Patricia Campos 

Presidente – Gestão 2013/2015 

Eixo 1 – Gestão (Programas, projetos, ações e serviços) 

Novo Modelo de atendimento à saúde  

Pronto Socorro com Geriatra  

PSF com atendimento também direcionado 
especificamente ao idoso e educação 
permanente aos funcionários da área da saúde 

Acesso efetivo aos medicamentos de alto 
custo e da rede básica

Disponibilizar os medicamentos e garantir a 
distribuição nos postos de saúde

Realização de consultas e exames médicos  

Garantir o número de vagas de pelo menos 
40% para atendimento ao idoso 

Acesso de forma prioritária  

Agilidade na realização dos exames  

Medico clínico geral nas Entidades voltadas 
para atendimento ao idoso  

Disponibilizar um médico da rede pública o 
qual possa realizar um trabalho de 
acompanhamento e prevenção  

Acessibilidade aos transportes  

Garantir a gratuidade no transporte público 
urbano e semi-urbano aos idosos a partir dos 
60 anos 
Curso de qualificação aos funcionários das 
empresas de transportes  

O idoso como tema transversal no ensino 
fundamental 

Incluir no currículo escolar  tema “pessoa 
idosa” FED 

Inserir o ENCEJA no município
Disponibilizar o ensino ao idoso de forma a 
qual possam adequar seus compromissos e as 
aulas

Construção da Casa Dia EFETIVAR a implantação e o funcionamento 
da Casa Dia até 2017

Calçada segura  Implementar o Projeto já existente 
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Lazer e cultura  
Oferecer atividades em horários acessíveis e 
diversificados de forma a melhor atender a 
pessoa idosa 

Centros Educacionais em todos os bairros  

Garantir maior número de atividades para as 
pessoas idosas. 
Fiscalizar e acompanhar efetivamente a gestão 
de cada centro educacional. 
Exigir a apresentação de um plano de trabalho 
e gratuidade no atendimento.  

Criação de ESF em todos os bairros  Agilizar o atendimento e desafogar os postos 
já existentes  

Educação Superior  
Implantar através de Convênio com o 
Governo Estadual a Faculdade da Melhor 
Idade . 

Acessibilidade nas ruas, calçadas e 
estabelecimentos comerciais.  

Garantir a manutenção e fiscalização da 
acessibilidade nas ruas, calçadas e 
estabelecimentos comerciais. 

Eixo 2 – Financiamento (Fundos da Pessoa Idosa e Orçamento Público) 

1. Regulamentar a destinação proporcional de verba do fundo Municipal do Idoso através 
de resolução. 

2. Qualificar os conselheiros para acompanhar os recursos do fundo e realizar a previsão 
orçamentária. 

3. Garantir a dispensa de medicamentos básicos e especializados para a população idosa 
em quantidade suficiente e com fluxo-humanizado. 

4. Implantar o serviço de Assistência Médica, 3 vezes por semana nas Instituições de 
Longa Permanência para idosos. 

5. Garantir aos cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos e não tenham completado 
ainda 65 anos de idade a gratuidade do Transporte Público. 

6. Implantar serviço de acolhimento e agendamento na Saúde com fluxo humanizado 
para a pessoas idosas. 

7. Implantar no município o serviço de acolhimento a pessoa idosa em grau 3.  

Eixo 3 – Participação (Política e de Controle Social) 

Campanhas e palestras voltados a pessoa 

idosa

Elaborar agenda anual de campanhas e palestras 

nas escolas, comunidade, industrias, comércio, 

entidades.  

Criar articulações e parcerias com órgãos 
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públicos e associações privadas.  

Campanha para combate e prevenção ao 

alcoolismo e tabagismo  

Criar articulação e parceria com a Secretaria de 

Saúde e de Educação e grupos voltados para a 

prevenção e intervenção ao alcoolismo e 

tabagismo da pessoa idosa.  

Campanhas de combate a violência a 

pessoa idosa

Implementar ações de acolhimento, 

direcionamento e acompanhamento das 

demandas com a rede de atendimento e proteção.  

Grupo de apoio ao idoso etílico Criar espaços de acolhimento e atendimento ao 
idoso etílico 

Articulação da rede de atendimento  CCI, CREAS, CRAS, CMI, INSTITUIÇÕES DE 
LONGA PERMANÊNCIA AO IDOSO 

Serviço de Fortalecimento de Vínculos e 
Convivência Familiar e Comunitária  

Divulgar, conscientizar e acompanhar a 
participação da comunidade nos grupos que 
oferecem estes serviços, e buscar a efetivação e a 
ampliação do atendimento 

Eixo 4 – Direitos Humanos da pessoa idosa 

Estatuto do Idoso Divulgar e fiscalizar o efetivo cumprimento, 
pelos órgãos competentes. 

Cumprimento da lei de política de saúde  

Qualificar o atendimento a pessoa idosa pelas 
ESF. 
Criar a Saúde do Idoso na UBS Centro.

Ampliar os Serviços do EMAD de modo que 
atenda toda a população necessitada. 

Abuso e exploração  financeira da pessoa 
idosa.

Isentar o idoso do pagamento de pensões 
alimentícias judiciais de seus netos e bisnetos.

Penalizar pessoas que abusam e exploram 
financeiramente seus idosos.

Interdição de pessoas idosas  Fiscalizar e punir os pedidos de interdição sem 
mérito, feitos pela família.  

Realização da prova de vida de forma 
acessível 

Disponibilizar funcionários da rede bancaria para 
realizar visita nas entidades e residência a qual 
apresenta idosos acamados e sem condições de 
se locomover aos bancos.  

Abandono Moral e material  

Criar mecanismos de conscientização a 
população sobre as consequências do abandono 
aos idosos. 
Denunciar e punir o agressor 

RELATÓRIO FINAL DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE PINDAMONHANGABA – 2015

4 
 

Violência ao idoso Tornar a violência ao idoso um crime hediondo e 
inafiançável.

Conselho dos direitos humanos  Propor a criação de conselho municipal.  

                                                                             
Pindamonhangaba, 29 de julho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE SEOB-012/2015
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Sr.ª Maria das Dores Oliveira, responsável 
pelo imóvel localizado na Rua Gonçalo Batista, nº 154, para que tome ciência da NOTIFICAÇÃO 
PRELIMINAR nº 52436/2015, lavrado em função de invasão do alicerce em área publica, infringindo 
assim o artigo 215 item VI do Código de Edifi cações de  Pindamonhangaba, tendo como prazo 
imediato a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com o disposto em Lei.

ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ FRANCISCO FERNANDES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 231/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a LAERCIO PEREIRA LOPES, responsável 
pelo imóvel situado a RUA YOLANDA DE LACERDA LIMA, nº 0, ÁREA DESMEMBRADA A, Bairro 
CARDOSO, inscrito no município sob as sigla SO.21.08.21.016.000, para que efetue a limpeza do 
referido imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, 
a contar da data desta publicação. Caso não seja efetuada a limpeza, a multa será cominada em 
dobro, devido a reincidência desta notifi cação. Em atendimento e conformidade com o artigo 8º e 
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 232/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a JORGE RONALDO DORNELLAS, 
responsável pelo imóvel situado a RUA SYMPHRONIO DE CASTRO JUNIOR, S/Nº , Bairro 
JARDIM ARARETAMA, inscrito no município sob as sigla SO.23.11.02.020.000, para que efetue 
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da 
limpeza, do local, a contar da data desta publicação. Caso não seja efetuada a limpeza, a multa 
será cominada em dobro, devido a reincidência desta notifi cação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 8º e 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
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classifi cação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram 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 - Certifi cado 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 fi lhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos (de 6 a 14 anos).

Dia  07/08/2015 às 14:00 horas

COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS

2º JOSIEL CANUTO SILVA
RUA MAJOR JOÃO ROMEIRO FILHO, 3 – PARQUE SÃO DOMINGOS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-270

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

CONVOCAÇÃO – 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data 
e local abaixo, para a realização da “13ª Reunião Ordinária de 2015” , cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

— Informes 
— Aprovação de atas
— Aprovação da programação da Semana do Adolescente de 2015
— Escolha da Empresa Criança e Amigo da Criança (Lei Municipal n. 4798 – 28/05/2008)
— Outros assuntos.

Dia:  04/08/2015 (terça-feira)

Horário:  17h (dezessete horas) 

Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

Adriano Augusto Zanotti
       Presidente

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) 
que comuniquem seus suplentes e justifi quem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

LEI N.º 5.811, DE 28 DE JULHO DE 2015.

Denomina a pista do aeródromo, localizada no Parque da Juventude,

de THOMAZ RODRIGUES ALCKMIN.

(Projeto de Lei n° 70/2015, de autoria do Vereador Janio Ardito Lerario)

VEREADOR  FELIPE  CÉSAR,  Presidente  da  Câmara  de  Vereadores  de

Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da

Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de THOMAZ RODRIGUES ALCKMIN a pista do aeródromo,

localizada no Parque da Juventude, na cidade de Pindamonhangaba.

Art.  2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em

contrário.

Pindamonhangaba, 28 de julho de 2015.

VEREADOR FELIPE CÉSAR

PRESIDENTE

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250

Pindamonhangaba - SP     Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.209, DE 08 DE JULHO DE 2015
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial 
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 5.805, de 08 de julho de 2015,
Art. 1º  Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no 
valor de  R$385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), na Secretaria de Educação e Cultura, 
no Departamento Pedagógico/Serv. Atend. Criança – Creches, em função de recurso federal 
disponibilizado pelo FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Programa Brasil 
Carinhoso. A classifi cação orçamentária será:

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃ E CULTURA
12.33 Departamento Pedagógico/Serv. Atend. Criança - Creches
2 016   Operação/Manutenção – Creche Municipal
12 365 0010.5 3.3.90.30 – Material de Consumo             R$   385.000,00

Art. 2º       O crédito adicional especial aberto pelo art. 1º terá como cobertura o repasse federal 
referente a Resolução 01/2014 do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
Programa Brasil Carinhoso.

Art. 3º   Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 08 de julho de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 08 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.211 DE 13 DE JULHO DE 2015.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei nº. 5.806, de 08 de julho de 2015.

D E C R E T A:
Art. 1º  Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, um crédito adicional 
especial no valor de R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais), para adequação 
orçamentária, no Fundo Municipal de Assistência Social, referente a repasse a Entidade Social. A 
classifi cação orçamentária será:

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

14.14  FMAS/PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
2002          Promoção Social
08.244.0019.1       3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (641)    R$    242.000,00

Art. 2º       O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO de 
parte da seguinte dotação:
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

14.12  FMAS/PROTEÇÃO BÁSICA
2002             Promoção Social
08.244.0019.1          3.3.90.18 – Auxílio Financeiro a Estudante (502)           R$    242.000,00

Art. 3º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 13 de julho de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz

Respondendo pela Secretaria de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de julho de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.216, DE 15 DE JULHO DE 2015.

Declara de utilidade pública, para fi ns de desapropriação, área de imóvel localizado na Rua Dr. 
Eloisa Vilela Ribeiro, de propriedade do SINDICATO RURAL DE PINDAMONHANGABA.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e nos 
termos do art. 5º, letra “m”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,

D  E  C  R  E  T  A :-
 Art.1º. Fica declarada de utilidade pública para fi ns de desapropriação, amigável ou judicial, área 
de imóvel localizado na Rua Eloisa Vilela Ribeiro, de propriedade de SINDICATO RURAL DE 
PINDAMONHANGABA, necessária para fi ns de construção de prédio público, a qual possui as 
seguintes medidas e confrontações:

“iniciando o caminhamento no sentido horário, a partir do ponto denominado “E5”, situado a 103,54 
m ( cento e três metros e cinqüenta e quatro centímetros) do alinhamento impar da Rua Carlos 
Maria Koehler Asseburg, segue-se por uma extensão de 151,76 m ( cento e cinquenta e um metros 
e setenta e seis centímetros ) no rumo magnético 73º 31’ 00” NW até encontrar o ponto denominado 
“E” confrontando-se com a área desapropriada através do Decreto nº 4687 de 23 de dezembro 
de 2010 para construção de creche; a partir desse ponto defl ete-se à direita e segue–se por uma 
extensão de 10,00 m ( dez metros ) no rumo magnético 16º 29’ 00” NE até encontrar o ponto 
denominado E1; a partir desse ponto defl ete-se à direita e segue-se por uma extensão de 140,21 
m ( cento e quarenta metros e vinte e um centímetros ) no rumo magnético 73º 31’ 00” SE até 
encontrar o ponto denominado “E2”; a partir desse ponto defl ete-se à esquerda e segue-se por 
uma extensão de 4,01 m ( quatro metros e um centímetro) no rumo magnético 08º 15’ 00” NE 
até encontrar o ponto denominado “E3”; a partir desse ponto defl ete-se à direita e segue-se  por 
uma extensão de 10,10 m ( dez metros e dez centímetros ) no rumo magnético 73º 31’ 00” SE 
até encontrar o ponto denominado “E4” , confrontando-se do ponto “E” ao ponto “E4” com a área 
remanescente da matrícula nº 28479 propriedade do Sindicato Rural de Pindamonhangaba, a partir 
do ponto “E4” defl ete-se à direita e segue-se por uma extensão de 14,11 m ( quatorze metros e 
onze centímetros ) no rumo magnético 08º 15’ 00” SW até encontrar o ponto “E5” confrontando-se 
com Servidão de Passagem instituída em favor da SABESP, encerrando a área de 1.550,48 m2 
(hum mil, quinhentos e cinquenta metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados ).”  
Matrícula nº 28479 do CRIA
Art.2º. A área descrita no art. 1º será necessária para construção de prédio público.
Art. 3º.  As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação 
orçamentária própria já consignada no orçamento vigente na rubrica 01.06.10.04.121.0006.1019
.4.4.90.51.00 fi cha 106.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário                           
Prefeito Municipal     

José Ricardo Pereira de Morais 
Respondendo pela Secretária de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de julho de 2015
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.804, DE 07 DE JULHO DE 2015.
Denomina de JORGE DA SILVA, a rua que se inicia na Rua Tiradentes, estendendo-se até a Rua 
Luiza Marcondes de Oliveira, no bairro Alto do Cardoso.
(Projeto de Lei nº 74/2015, de autoria do Vereador Martim Cesar)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica denominada de JORGE DA SILVA a rua com início na Rua Tiradentes, estendendo-se 
até encontrar a Rua Luiza Marcondes de Oliveira, (antiga Rua 1 do Loteamento Alfredo Abílio 
Flores),  no bairro Alto do Cardoso.
Art. 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 07 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 07 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.805, DE 08 DE JULHO DE 2015
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial 
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 
da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de  R$385.000,00 (trezentos e oitenta e 
cinco mil reais), na Secretaria de Educação e Cultura, no Departamento Pedagógico/Serv. Atend. 
Criança – Creches, em função de recurso federal disponibilizado pelo FNDE – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – Programa Brasil Carinhoso. A classifi cação orçamentária será:

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃ E CULTURA
12.33 Departamento Pedagógico/Serv. Atend. Criança - Creches
2 016   Operação/Manutenção – Creche Municipal
12 365 0010.5 3.3.90.30 – Material de Consumo             R$   385.000,00

Art. 2º O crédito adicional especial aberto pelo art. 1º terá como cobertura o repasse federal 
referente a Resolução 01/2014 do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
Programa Brasil Carinhoso.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 08 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 08 de julho de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/ Projeto de Lei nº 98/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  5.807, DE 15 DE JULHO DE 2015.
Cria vagas e função na Secretaria de Educação e Cultura, dentro da Estrutura Administrativa da 
Prefeitura.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Ficam criadas vagas para as funções de Gestor de Unidade Escolar e Gestor Regional de 
Educação, a saber:

Função Vagas
Gestor de Unidade Escolar de Educação Básica 8
Gestor Regional de Educação Básica 4

   
Parágrafo único.  Com as vagas criadas o total para as funções passa a ser: Gestor de Unidade 
Escolar de Educação Básica 70 (setenta) vagas e  Gestor Regional de Educação Básica 12 (doze) 
vagas.

Art. 2º Fica criada na Secretaria de Educação e Cultura a seguinte função e vagas:

Função Vencimento Vagas
Gestor de Projetos Especiais da 
Educação R$ 4.264,90 4

Parágrafo único. As atribuições para a função de Gestor de Projetos Especiais são as constantes 
do Anexo desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 97/15

DENOMINAÇÃO: GESTOR DE PROJETOS PEDAGÓGICOS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição sumária das atribuições:

- Dirigir, controlar e supervisionar todo o trabalho do projeto pedagógico especial que lhe for 
confi ado, dentre os implantados na Rede Municipal de Ensino (Núcleo de Apoio Psicopedagógico 
– NAP ; Brinquedoteca ; Projeto de Educação Ambiental Casa Verde, dentre outros que possam 
ser implantados)

Descrição das atribuições:

– participar da elaboração e execução dos projetos a serem desenvolvidos;
– prestar assistência técnica aos profi ssionais visando assegurar a efi ciência e a efi cácia do 
desempenho dos mesmos para melhoria no padrão de atendimento:
- Apoiar a elaboração o acompanhamento pedagógico especializado, selecionando materiais de 
suporte técnico, estabelecendo horários que facilitem melhoria aos atendidos e pesquisa de novos 
recursos visando favorecer o desenvolvimento dos projetos especiais;
– acompanhar, controlar e supervisionar a frequência do atendidos;
– manter contato direto com os pais ou responsáveis informando sobre os procedimentos da 
instituição;
– coordenar a programação e execução dos projetos para os atendidos, pais e profi ssionais da 
rede municipal;
– propor e coordenar ações de formação aos profi ssionais da instituição, pesquisando e requisitando 
da prefeitura subsídios para realização dos projetos especiais;
- defi nir, com a Secretária de Educação e Cultura e a equipe a linha de ação a ser adotada pelo 
projeto, observadas as suas diretrizes;
- Supervisão de equipe técnica e pedagógica;
- Participar do processo seletivo do professor para o projeto;
- Responder, no âmbito do NAP pelo cumprimento das leis, regulamentos e determinações bem 
como dos prazos para execução dos trabalhos estabelecidos pelas autoridades superiores

Condições de trabalho:

- Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais.

Requisitos de Preenchimento:

- Para o NAP - diploma de graduação em Pedagogia ou Psicologia; 
  - possuir especialização em Psicopedagogia e/ou Educação Especial 
  - possuir três anos de experiência no magistério da Rede Municipal de Pindamonhangaba.
  - possuir Cursos de formação: obrigatória apresentação de cursos Braille, Libras, cursos na área 
da educação especial ou defi ciências oferecidas pela rede ou realizadas em outras instituições.

- Para a BRINQUEDOTECA - diploma de graduação em Pedagogia; 
- possuir três anos de experiência no magistério da Rede Municipal de Pindamonhangaba.

- Para o PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CASA VERDE - diploma de graduação em 
Pedagogia; 
- possuir três anos de experiência no magistério da Rede Municipal de Pindamonhangaba.

Função provida por indicação do Secretário de Educação, Cultura e Patrimônio Histórico dentre 
o pessoal efetivo da classe de docentes mediante critérios estabelecidos no Capítulo IV da Lei 
Municipal nº 5.318/2011.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.808, DE 16 DE JULHO DE 2015.

Denomina de JOAQUIM DIONÍSIO ALVES DE CARVALHO, a Quadra Coberta do Bairro Vila Rica.
(Projeto de Lei nº 94/2015, de autoria do Vereador Roderley Miotto)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica denominada de JOAQUIM DIONÍSIO ALVES DE CARVALHO a Quadra Coberta, 
localizada no interior da Praça Tancredo Neves, situada entre a rua Profª Idalina César, rua Vicente 
Correa Leite e rua Francisco de Oliveira Penteado, s/nº, no bairro Vila Rica.
Art. 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 16 de julho de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José Ricardo Pereira de Morais
ria de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.809, DE 16 DE JULHO DE 2015.
Denomina o PSF-Programa Saúde da Família, do bairro Vale das Acácias, Distrito de Moreira 
César, neste Município, de MARIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO.
(Projeto de Lei nº 20/2015, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica denominada de MARIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO, o PSF – Programa Saúde da 
Família, do bairro Vale das Acácias, Distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba.
Art. 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José Ricardo Pereira de Morais 
Respondendo pela Secretaria de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.499, DE 17 DE JULHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR Sra Diana Souza Figueiredo, secretária de escola, para substituir a 
Sra Viviane Aparecida Lopes Monteiro, Assessora Técnica Legislativa, durante o período em que a 
mesma encontrar-se em licença saúde, de 1º a 7 de julho de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 
2015.
Pindamonhangaba, 17 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 17 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.500, DE 17 DE JULHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR Sra Diana Souza Figueiredo, secretária de escola, para substituir a 
Sra Viviane Aparecida Lopes Monteiro, Assessora Técnica Legislativa, durante o período em que a 
mesma encontrar-se em férias, de 13 a 22 de julho de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de julho de 
2015.
Pindamonhangaba, 17 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 17 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.501, DE 17 DE JULHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve DESIGNAR o Dr. Rogério Azeredo Renó, advogado, para substituir 
a Dra. Priscila Monteiro Rocha, Diretora do Departamento Jurídico, Fiscal e Administrativo, 
durante o período em que a mesma encontrar-se em férias, de 13 de julho a 1º de agosto 
de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de 
julho de 2015.
Pindamonhangaba, 17 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 17 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.502,  DE 22 JULHO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.911, de 21 de maio de 2002, 

RESOLVE 

Art. 1º Designar os membros abaixo relacionados para comporem a COMISSÃO 
ORGANIZADORA DO FESTIVAL DE MUSICA SERTANEJA “LUIZ CARLOS CARDOSO” , 
a ser realizado nos dias 31 de julho e 07 de agosto de 2015:

Presidente: - Afonso Celso S. Oliveira
 Diretor do Departamento de Cultura

Membros:  - Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena 
 Secretária de Educação e Cultura

- Paula Rodrigues 

- Rebeca Rezende Guaragna

Art. 2º Compete a Comissão constituída planejar, organizar e fiscalizar a realização do 
Festival.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura 

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.503, DE 22 DE JULHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR a Sra Tânia Aparecida de Oliveira D´avila, contadora, para substituir o Sr. 
Sidervan Luis Alves, Diretor do Departamento de Finanças, durante o período em que o mesmo 
encontrar-se em férias, de 03 a 22 de agosto de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.504, DE 22 DE JULHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve DESIGNAR a Sra Beatriz Aparecida Prado Pedroso Bento, escrituraria, 
para substituir o Sr. Jairo Soares Cypriano, Chefe do Setor de Expediente, durante o período 
em que o mesmo encontrar-se em férias, de 13 de julho a 1º de agosto de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.505, DE 22 DE JULHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve DESIGNAR a Sra Ranta Bertolo Serra de Carvalho Pimentel, 
coordenadora de programa social, para substituir a Sra. Silvia de Castro Rezende, 
Assessora de Gabinete, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 17 
de agosto a 05 de setembro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.553, DE 23  DE JULHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados a partir de 21 de julho de 2015, 
nos termos do Memorando nº 1033/2015 – DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares, o prazo 
para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 017/2015, comissão constituída pela 
Portaria Interna nº. 9.476, de 23 de abril de 2015, Processo nº 25523/2014.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 21 de julho de 2015.
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.554, DE 23  DE JULHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados a partir de 21 de julho de 2015, 
nos termos do Memorando nº 1034/2015 – DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares, o prazo 
para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 011/2015, comissão constituída pela 
Portaria Interna nº. 9.477, de 23 de abril de 2015, Processo nº 8931/2014.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 21 de julho de 2015.
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de julho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

Pindamonhangaba re-
aliza  a “Campanha de 
Vacinação Contra Parali-
sia Infantil e Multivacina-
ção”. No período de 15 a  
31 de agosto, crianças de 
6 meses a menores de 5 
anos devem ser levadas às 
unidades de saúde e tam-
bém aos postos de vacina-
ção para tomarem a “go-
tinha”, proteção contra a 
Paralisia Infantil - Polio-
mielite.

Dia 15 será o “Dia D”, 
quando as unidades de 
saúde, exceto as  do Jar-

dim Eloyna e Santa Cecí-
lia, estarão em funciona-
mento das 8 às 17 horas. 
Nesta data, haverá vaci-
nação em outros locais: 
supermercado Pão de 
Açúcar e praça Monse-
nhor Marcondes, das 8 às 
12 horas; supermercado 
Semar - Santana - e Sho-
pping Pátio Pinda, das 13  
às 17 horas; Escolas muni-
cipais Mário de Assis - Pa-
dre Rodolfo - e Lauro Vi-
cente (CDHU) - Moreira 
César, das 8h às 11h30.

A vacina é fundamen-

tal para a saúde e única 
forma de prevenir a para-
lisia infantil, doença viral 
incurável que pode levar 
à perdas graves da mobi-
lidade corporal, como a 
paraplegia.

A aplicação da vacina é 
via oral, rápida, indolor e 
sem efeitos colaterais ou 
contra indicações. Durante 
o período da campanha, as 
crianças também poderam 
ter a caderneta de vacina-
ção colocada em dia, basta 
o munícipe procurar qual-
quer unidade de saúde.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realiza, no 
sábado (1º/8), o 2º Mutirão 
de Castrações de Cães e Ga-
tos. Serão castrados: 39 ga-
tas, 113 cadelas e 56 cachor-
ros que foram adotados no 
AMA – Abrigo Municipal 
de Animais -  e estão na lista 
de espera.

As cirurgias serão cus-
teadas pela Prefeitura, re-
alizadas por empresa con-
tratada, especializada em 
castração de animais. A 
equipe do AMA acompanha 
as cirurgias, agendamento 
e recepção dos munícipes, 
fiscalizando o trabalho re-
alizado. “A castração é um 

meio muito importante 
para o controle populacio-
nal de animais, evitando 
que muitos sejam abando-
nados nas ruas”, avaliou a 
responsável pelo AMA.

Outras castrações estão 
previstas para serem reali-
zadas, em data ainda a ser 
divulgada.

Pinda promove campanha 
de vacinação infantil

Divulgação

Cidade realiza 2º mutirão 
de Castração de animais
Apenas animais integrantes da lista de espera 
participarão da ação

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba iniciou 
a implantação da sua 
“Rede Metropolita-
na”, interligando, por 
meio de cabos de fibra 
óptica, todos os seus 
prédios públicos, pro-
movendo uma infra-
estrutura para melhor 
desenvolver suas ati-
vidades institucionais, 
objetivando a comuni-
cação interna e exter-
na, realizada através 
de voz, dados e ima-
gens, de forma contí-
nua, segura, rápida e 
eficiente.

Neste projeto, serão 

Prefeitura investe em novas 
tecnologias de comunicação e garante 
mais segurança na rede pública

interligados 163 prédios 
públicos. Além de gerar 
economia, uma vez que 
todas as ligações telefô-
nicas realizadas entre as 
unidades da Prefeitura 
terão custo zero, haverá 
disponibilização de inter-
net veloz nas escolas e a 
interligação de todas as 
unidades de saúde.

A implantação da 
“Rede Metropolitana da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba” permitirá a 
futura implantação dos 
sistemas de câmeras de 
monitoramento, melho-
rando a segurança da ci-
dade.

Os funcionários da 
empresa já iniciaram 
as visitas para a insta-
lação dos cabos. O ser-
viço deve ser concluído 
em  quatro meses.

O prefeito de Pinda-
monhangaba destaca 
que com este contrato, 
a cidade terá a implan-
tação de 90 km de fibra 
ótica. O que possibili-
tará dar mais seguran-
ça aos moradores, pois, 
a administração mu-
nicipal poderá instalar 
as câmeras de monito-
ramento nas entradas 
da cidade e em locais 
estratégicos.

Dia 15 será o “Dia D”, quando as unidades de saúde, exceto as do Jardim Eloyna 
e Santa Cecília, estarão em funcionamento das 8 às 17 horas
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Tribuna do Norte

Handebol realiza amistoso no sábado

Futebol masculino de Pinda enfrenta 
Embu Guaçu neste sábado

ConFira as rodadas do Próximo 
Final dE sEmana PElos CamPEonatos 
dE FutEbol da CidadE:

CAMPEONATO SUB 13 – Sábado (1º/8)
8h30 – mombaça X São paulo – 
Local: Jardim Resende
8h30 – Etna X Ferroviária – 
Local: machadão
8h30 – maricá X Fluminense – 
Local: maricá
8h30 – Cantareira X gerezim – 
Local: Tio nê – Feital
CAMPEONATO SUB 17 – Sábado (1º/8)
9h45 – mombaça X independente – 
Local: Jardim Resende
9h45 – Ramos X bela Vista –
Local: Ramos
10h15 – Cidade nova X araretama – 
Local: Cidade nova
9h45 – Fluminense X Jardim Regina – 
Local: Afizp
9h45 – Etna X Santos – 
Local: machadão
9h45 – maricá X Jardim Resende –
Local: maricá
CAMPEONATO SÊNIOR 50 – Domingo (2)
8h30 – Fluminense X pindense – 
Local: Ramirão
8h30 – Estrela X maricá – 
Local: bosque
8h30 – Afizp X Bela Vista – 
Local: Afizp
8h30 – Flamengo X independente – 
Local: Socorro
CAMPEONATO 1ª DIVISÃO – Domingo (2)
CHAVE A
10h30 – Vila São José X bandeirante – Local: Vila São José
10h30 – a mil por hora X Sapopemba – Local: Jardim Regina
10h30 – Cantareira X Rosário – Local: Afizp
CHAVE B
10h30 – andrada X araretama – 
Local: bosque
10h30 – Real Esperança X Castolira – 
Local: azeredo
10h30 – Ferroviária X areião – 
Local: boa Vista

A equipe de futebol 
masculino de Pinda-
monhangaba, categoria 
sub 19, joga neste sába-
do (1º/8), pela Copa São 
Paulo, no campo do Flu-
minense, na Vila Verde, 
às 15 horas, contra Embu 
Guaçu. 

O técnico comenta que 
a expectativa é a melhor 
possível e revela que o 
time absorveu a desclas-
sificação dos Jogos Regio-
nais e voltou o foco para a 
Copa São Paulo, compe-
tição realizada pela Asso-
ciação Paulista de Futebol. 
Pinda conquistou o 3º lu-
gar nesta competição no 
ano anterior.

“As expectativas são 
enormes, pois já faz um 
mês que não jogamos essa 
competição. Trabalha-

mos forte em julho, todos 
os jogadores estão bem 
concentrados e com mui-
ta vontade. Vou colocar o 
time bem ofensivo, com 
bastante liberdade para os 
meias avançarem”, disse.

Os jogadores de Pinda 
iriam jogar em Franco da 
Rocha na semana passa-
da, porém, devido às con-
dições climáticas a partida 
foi cancelada. Pinda está 
com dois jogos a menos 
que os demais.

Jogadores nascidos nos 
anos 1996, 1997 e 1998 
podem integrar a seleção 
pindense. Segundo o téc-
nico, há algumas vagas 
e os interessados podem 
ir aos treinos às terças e 
quintas-feiras, a partir das 
19h30, no campo do ‘João 
do Pulo’.

alunos dE handEbol E FutEbol 
PartiCiPam dE FEstival dE avaliação

O time de handebol mas-
culino de Pindamonhanga-
ba, categoria adulta, está se 
preparando para a compe-
tição da Liga Paulistana. A 
competição retorna em breve 
e os pindenses irão realizar 
um amistoso, neste sábado 
(1º/8),  às 17h30, no ginásio 
do Alto Tabaú, contra São 
Sebastião.

O time de Pinda é com-
posto por: Aldemir, Alex, 
André, Everton, Jean, Luis 
Felipe, Mike, Paulo Sérgio, 
Daniel, Luiz Gustavo, Ri-
chard, Toniel, Alexandre, Fe-
lipe, Tiago, Addan, Cristian, 
Vitor, Clézio, Vinício e Paulo 
Henrique.

Os treinos são realizados 
no Alto Tabaú, das 18 às 20 
horas. Além das atividades 
em quadra os atletas tam-
bém fazem musculação.  

Segundo a técnica da 
equipe, no dia 8 de agosto 
haverá três partidas da Liga 
Paulistana, no ginásio do 
Araretama, a partir das 14 
horas. O primeiro jogo, pela 
categoria adulta, será com 

Guarulhos. Na sequência, 
o time cadete e Metodista 
e, para finalizar o dia de 
competição, o adulto re-
torna à quadra para jogar 
com Poá.

“Acredito que os Jogos 

Regionais deram um gás 
no time para esse segundo 
semestre de Liga. Se man-
tivermos o mesmo nível de 
jogo dos Regionais iremos 
alcançar bons resultados, 
disse a técnica”.

Os professores da Secre-
taria de Juventude, Esportes 
e Lazer da prefeitura de pinda-
monhangaba estão avaliando os 
alunos de diversas modalidades. 
Termina nesta sexta-feira (31), 
a avaliação do handebol. as par-
tidas terão início às 13h30, no 
ginásio do alto Tabaú.

Os alunos de futebol do 
‘Zito’ e do ‘João do pulo’ serão 
avaliados no sábado (1º/8). Os 
jogos acontecem no campo do 
‘João do pulo’, das 8 às 12 ho-
ras e das 13h30 às 17h30. De-
zenas de atletas estarão sendo 
observados.

Os profissionais já avalia-

ram os alunos de voleibol 
e basquete e vários foram 
remanejados para integrar 
as equipes das categorias 
de base, que representam 
a cidade em competições. 
Durante o processo, os pro-
fessores observam o apren-
dizado e o desenvolvimento 

dos alunos no semestre.
O festival termina na se-

gunda quinzena de agosto. 
pais de crianças e adoles-
centes que desejem fazer 
esporte devem procurar as 
secretarias dos ginásios e 
centros esportivos para ob-
ter informações.

O elenco conta com jogadores talentosos e todos são de Pinda

O time convida a torcida para vibrar durante os desafios

Divulgação

Divulgação


