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O 2º Batalhão de Engenharia de Combate “Batalhão 
Borba Gato” e a Guarnição Federal de Pindamonhan-
gaba vão comemorar o Dia do Soldado nesta segunda 
(24), às 11 horas, no ‘Largo do Quartel’.

PREVISÃO DO TEMPO  
SEXTA-FEIRA

NUBLADO COM POSSIBILIDADE 
DE CHUVA, MUITAS NUVENS, 
CURTOS PERÍODOS DE SOL
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Escola do bairro Bonsucesso recebe 
ampliação e melhorias para alunos

‘Escola de Moda’ entrega certifi cado 
para alunos do Vila São Paulo

ENCONTRO 
APRESENTA 
BENEFÍCIOS DA 
UTILIZAÇÃO DO 
PORTO DE SÃO 
SEBASTIÃO

Diversos empresários de 
Pindamonhangaba e região, 
além de representantes de ins-
tituições públicas do Vale do 
Paraíba e convidados, partici-
param de um workshop sobre o 
Porto de São Sebastião, realiza-
do na terça-feira (18), no audi-
tório da Prefeitura.

O encontro teve o objetivo 
de apresentar a infraestrutura 
portuária e os benefícios para 
realização de operações no lo-
cal – como redução de custos e 
maior efi ciência.

Pinda celebra Dia do Soldado

CIRCUITO CORRIDA 
DE RUA COMEÇA 
DOMINGO

A primeira etapa da prova do 
Circuito Corrida de Rua de Pin-
damonhangaba acontece nes-
te domingo (23), com largada 
a partir das 9 horas em frente 
ao Centro Esportivo ‘João do 
Pulo’. O percurso do Circuito é 
feito pelos atletas da categoria 
juvenil à categoria veteraníssi-
mo 2, entre 4 e 6km.

BANDA EUTERPE 
COMPLETA 
190 ANOS

A Corporação Musi-
cal Euterpe fará várias 
apresentações nesta sex-
ta-feira (21), no Teatro 
Galpão, para comemorar 
seus 190 anos.

CIDADE COMEMORA 
DIA DAS PLANTAS 
MEDICINAIS

As obras de reforma 
e ampliação da escola 
municipal “Prof. Orlando 
Pires”, no bairro do 
Bonsucesso, foram 
entregues à comunidade 
na quarta-feira (19). Dentre 
os serviços realizados no 
local estão: a construção de 
quatro salas de aula, três 
banheiros, nova fossa, além 
de reforma na cozinha, no 
piso, pintura geral interna 
e externa e sinalização 
podotátil.

Os alunos da primeira 
turma da Escola de 
Moda, da Vila São Paulo, 
receberam o certifi cado 
de conclusão do curso na 
quarta-feira (19). Durante 
a cerimônia, houve desfi le 
das peças produzidas, como 
bolsas, saias, vestidos, calças 
e camisas. O prefeito de 
Pindamonhangaba disse que 
o Escola de Moda pode ser a 
porta de entrada dos futuros 
costureiros ao mercado 
de trabalho e citou outros 
cursos profi ssionalizantes 
desenvolvidos pela 
Prefeitura em parceria 
com o Fundo Social de 
Solidariedade, e com os 
governos do Estado e 
Federal.
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Prefeito, autoridades municipais, representante dos estudantes e professores no desenlace da fi ta

Prefeito ressaltou a importância da qualifi cação para obter vaga no mercado de trabalho
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João Paulo OuverneyS om da
TERRA

“... QUANDO SE TEM UM AMOR escondido... mas brilha tanto 
cada sorriso e brilha mais que o olhar, quando o desejo é claro 
e preciso quem pode ocultar....” – Fagner

DESTAQUE DA SEMANA
Divulgação

Divulgação

Quando foi criado, em agosto de 2013, o 
Vale-Cultura era visto como um progra-
ma que poderia fazer parte da vida dos 

brasileiros, assim como existem as iniciativas fe-
derais do Bolsa-Família; Minha Casa, Minha Vida; 
Bolsa Atleta; ou as estaduais do Leve-Leite; Ren-
da-Cidadã, e mais tantas dezenas de fundos criados 
para, de modo geral, propiciar melhorias ao cida-
dão. Porém, não é isso o que está ocorrendo com o 
Vale-Cultura.

Alguns podem estar se perguntando Vale o que? 
Isso mesmo. Não pegou, não vingou.

A intenção do Ministério da Cultura era deposi-
tar R$ 50, mensalmente como crédito em um car-
tão magnético, para serem gastos, exclusivamente, 
em serviços e bens culturais.

Assim, os contemplados pelo benefício pode-
riam usar essa verba em estabelecimentos associa-
dos ao programa (são 38.964 empresas recebedo-
ras, as que aceitam o Vale-Cultura) para comprar 
ingressos para espetáculos – como apresentações 
musicais, de dança, teatro e circo –, para assistir 
fi lmes no cinema ou visitar museus. O crédito, que 
é cumulativo e não teria prazo de validade, também 
pode ser usado na aquisição de CDs, DVDs, livros, 
revistas, jornais e instrumentos musicais. Além 
disso, cursos de artes, audiovisual, dança, circo, 
fotografi a, música, literatura ou teatro podem ser 
pagos com o Vale-Cultura. A iniciativa seria volta-
da, preferencialmente, para quem ganha até cinco 
salários mínimos por mês.

No papel, um baita programa. Excelente. Ideia 
louvável de deixar o povo brasileiro mais culto. 
Mas, não tem funcionado como deveria. Parte da 
culpa é do Governo e parte das empresas, que não 
têm incentivado a iniciativa, pois teriam que ban-
car 10% do projeto (R$ 1), em contrapartida pode-
riam deduzir 1% do Imposto de Renda devido.

Fazer o quê?
O jeito é lamentar por mais este bom projeto que 

está indo por ralo abaixo. Aproveitando o momento 
cultura, nos remete aqui parafrasear um trecho da 
música ‘Conceição’, que fi cou imortalizada na es-
tonteante voz do inigualável Cauby Peixoto, ‘Nin-
guém sabe, ninguém viu’. Uma pena.

Pinda recebe “Teatro nos 
Parques” no fi nal de semana

Bosque da Princesa tem 
atividades aos domingos

BIBLIOTECA 
REALIZA FEIRA 
DE TROCA DE 
LIVROS

A feira de troca de livros 
“Meu livro, seu livro” será 
realizada neste domingo 
(23), na biblioteca pública 
municipal Ver. Rômulo Cam-
pos D´Arace, no Bosque da 
Princesa. Das 8 às 17 horas, 
leitores de toda a cidade po-
derão se encontrar e trocar 
seus livros. Com a feira, a 
Prefeitura pretende incenti-
var a leitura em pessoas de 
todas as idades. O evento é 
gratuito.

Retirada de livros
Além da troca de livros, 

os leitores  também podem 
se associar às bibliotecas 
municipais, para retirar os 
livros disponíveis, inclusive 
lançamentos, e fazer sua 
leitura em casa. Para se as-
sociar, basta levar compro-
vante de endereço, docu-
mento de identidade e duas 
fotos 3x4, na unidade mais 
próxima de casa: Bosque, 
Castolira, Araretama, Morei-
ra César, Vila São Benedito 
e praça Emílio Ribas (bairro 
São Benedito). 

Ninguém sabe, ninguém viu

Sem efetividades, Vale-Cultura 
completa dois anos

Neste fi nal de semana, 
Pindamonhangaba recebe 
o projeto Teatro nos Par-
ques, realizado por meio 
da Secretaria de Estado da 
Cultura (Proac), Coopera-
tiva de Teatro e promoção 
Globo, com patrocínio da 
Gerdau e parceria da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba. Entrada gratuita.

No sábado (22), às 15 
horas, a praça do Vale das 
Acácias recebe o espetá-
culo “Aqui Trem! Histó-
rias da Ferrovia”, com o 
grupo “Ó Minha Gente” & 
4 na rua é 8. A peça conta 
histórias que acontecem 
numa estação de trem que 
já foi esquecida.

No domingo (23), tam-
bém às 15 horas, o Bos-
que da Princesa recebe 

“Conto de Todas as Co-
res”, com o grupo Teatro 
Girandolá. A peça é uma 
homenagem a Mário 

Quintana e fala de con-
tadores de histórias que, 
após sofrerem uma gra-
ve crise de ideias, deci-

dem unir cores e inspira-
ções para contarem uma 
história única: a história 
de Lili.

Todos os domingos, 
das 10 horas ao meio-
dia, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba realiza 
atividades gratuitas para 
a população  no Bosque 
da Princesa. Ofi cinas de 

modelagem em argila são 
ministradas na varan-
da da biblioteca, com os 
professores Sérgio e Fe-
lipe Callipo. No primeiro 
e no terceiro domingos, é 
a vez das aulas gratuitas 

de yoga, com a professo-
ra Dani da Terra. E no 
segundo e quarto domin-
gos, as rodas de dança de 
circular, com os professo-
res Bebel Moraes e João 
Junqueira. 

ALLEY ANDERSON – Jo-
vem e talentoso músico de Pin-
da, especializado em  teclado e 
violão com voz. Apresenta-se em 
casamentos, restaurantes, pizza-
rias e eventos diversos. Contato 
tel (12) 98847-2040.

ARENA 101 Pinda:  22/8 
(sábado) – Baile do Patrão. Talis 
e Welinton. Mc Rodolfi nho. Elas 
vip até 1h.

CENTRO DE CONVIVÊN-
CIA 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. Te. 
(012) 3645-2361.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena:  22/8 (sábado) – Alexan-
dre Pires. Show de aniversário de 
18 anos da casa. Ingresso R$ 30 
a partir do dia 17 (1º lote). Via 
Dutra, divisa Guará/Lorena.

CHÁCARA BELO SOL 
Taubaté: 29/8 (sábado 21h) – 
Banda Gold. Organização Acade-
mia de Dança Clayton Lima. Ca-
minho das Amoreiras, 91, bairro 
Estoril.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
23/8 (domingo 19h) – Donas do 
Chick. Banda Los Vacas. 20/9 
(domingo 11h) – 1º Boi no Role-

te. Bandas Rodeio, Pralana, Alma 
Sertaneja, Arena e Vinicius de 
Paula. Estrada do Barrero.

CLUBE DA VILA São Be-
nedito realiza mais um baile no 
Recinto São Vito (Moreira César) 
em agosto:  30/8 – Spaço Musi-
cal. Tel (12) 3642-2087.

CLUBE DO VAQUEIRO Ro-
seira: Banda ao vivo todo sába-
do. Dj Toni Balada. Elas free até 
meia noite. Todo sábado, baile 
com as melhores bandas.

CLUBE DO LAZER Tauba-
té: Domingo - 23/8 - Ocean. 30 
- Raio X. Tel 3633-5389 e 3011-
0400.

CREIX TÊNIS CLUBE de 
Tremembé “Creix: 22/8 (sába-
do) - Noite do Chapéu. Bruno & 
Hyago. Homem com chapéu até 
23h ganha duas latas de “breja”. 
Mesas R$ 5. Ingresso R$ 10. Free 
dancer do professor Evandro. Tel 
(12) 3674-2413.

ESTÂNCIA SERTANEJA 
Caçapava: 21/8 (sexta) – Festa 
VCN. Jonatas & Maurício + Lucas 
Moraes 22/8 (sábado) – Balada 
Universitária. Bandas Circulado 
di Fulô e 8 Segundos. Via Dutra, 
Aparecida.

MARCELA OLIVEIRA – 
Veja onde a cantora de Pindamo-

nhangaba, Marcela Oliveira, se 
apresenta neste fi m de semana: 
21/8 (sexta 19h30) – Nova Re-
quinte, Jardim São Rafael, em 
Caçapava. 22/8 (sábado (19h30) 
– Marcelo’s Restaurante e Pizza-
ria, em  Santo Antonio do Pinhal. 

FERROVIÁRIA Pinda: Som 
ao vivo no deck da piscina Sex-
ta-feira: 21/8 - Banda Gold. 28 
- Bruno & Hyago.  Tel (12) 2126-
4444.

FERROVIÁRIA Pinda: E 
vem aí... 29/8 (sábado) – Retrô 
na Ferrô. Luana Camarah e Ban-
da Turne. Djs Adriano K e Sergi-
nho. Ingressos já à venda.

HÍPICA PARAÍSO Taubaté: 
Banda ao vivo toda quinta-feira. 
22/8 (sábado) – Banda ao vivo. 
Informações e lista vip com Dan-
ni: 99232-5488 (Whatsapp).

MANGUERÃO Pinda:  21/8 
(sexta) – Bruno & Hyago. O in-
gresso custa R$ 10 preço úni-
co. Telefone para contato: (12) 
99708-2011.

MUNDI Taubaté: 21/8 (sex-
ta) – Arrasta Mundi. Circuladô di 
Fulô. 22/8 (sábado) – Mundi Clu-
ve. Mateus & Cristiano.

MUTLEY Taubaté: 21/8 (sex-
ta) –  Seven. Noite dos 7 Peca-
dos. Banda Pop Mind.  22/8 (sá-

Já estão à venda os ingressos para 
a “Balada Retrô na Ferrô”, que acontece 
dia 29 de agosto, sábado, às 22 horas. A 
atração principal será o show de Luana 
Camarah e Banda Turnê com os grandes 
sucessos do pop rock nacional e interna-
cional dos anos 80 e 90. Na pista, com os 
melhores sucessos do dance, rock e eletrô-
nico, os DJs Adriano K (Ferroviária), Sergi-
nho (Literário). Os ingressos estão a venda 
no Clube, Neto Jeans e Ponto do Óleo. O 
primeiro lote já no fi nal  custa R$ 20 (não 
associado) e R$ 10 (associado). As mesas 
também já estão sendo reservadas pelo 
valor R$ 30. 

bado) – Double Up True. Burnz. 
NDK.

ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 
21/8 (sexta) – Dobradinha. Ban-
das Black Manhattan e Dimmy 
Ragga (melhor do reggae). 22/8  
(sábado) – Tributo a Raul Seixas. 
Zé Ubatuba e Banda. 

ÓPERA MIX Pinda: 21/8 
(sexta) – Tales & Talita. Até 
1h quem estiver com uma 
peça branca ou azul ganha 
uma cerveja Skol. 22/8 (sá-
bado) – Volúpia. Desconto 

especial com nome na lista. 
Antiga Vinil

PINDABAR Pindamonhan-
gaba: Quarta -  O melhor do ser-
tanejo ao vivo. Quinta – Videokê. 
Elas vip até 23h. Sexta (21/8) 
– Grupos Refl a e Bom Talento.  
Eles R$ 20 e elas R$ 10.  Segun-
da Sertanejo. Banda ao vivo. Tel 
(12) 3645-5805, 99142-0181 e 
99163-9001.

RANCHO SANTA FÉ  Apa-
rec ida: 21/8 (sexta) – Tha-
eme & Thiago.  28/8 (sex-

ta)  – Banda 8 Segundos.
RECANTO CAIPIRA Pinda, 

no Sindicato Rural:  22/8 (sába-
do) - Wilson & Washington. 27/8 
(quinta) – Marrom. 29/08 (sába-
do) – Trio Voz de Ouro. Tel. (12) 
99775-0389

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

Divulgação
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cidade
Prefeitura entrega reforma e ampliação 
da escola “Prof. Orlando Pires”

 

A escola municipal “Prof. Or-
lando Pires”, no bairro do Bon-
sucesso, recebeu obras de refor-
ma e ampliação, para oferecer 
espaços mais adequados para 
o aprendizado e bem estar das 
crianças. A entrega oficial des-
sas melhorias foi na quarta-feira 
(19), com a presença de autorida-
des municipais e pais de alunos.

Durante a cerimônia, foi lido 
um histórico sobre o patrono da 
escola, professor Orlando Pires, 
o ex-estudante Daniel fez um 
discurso representando os ex
-alunos, emocionando a todos, e 
os estudantes da escola também 
apresentaram uma música, dan-
do as boas-vindas para os convi-
dados do evento.

A secretária de Educação e 
Cultura elogiou a equipe da es-
cola, que decorou o local com 
flores, fotos e bexigas, para a 
ocasião. “É uma honra e prazer 
entregar essa ampliação, neces-
sária. Esse investimento da Pre-
feitura está sendo muito bem 
empregado porque educação 
não tem preço”, afirmou.

O prefeito de Pindamonhan-
gaba agradeceu à equipe da Se-
cretaria de Educação e da escola 
pelo carinho, e deu um recado 
especial para as crianças, para 
que sempre respeitem seus pais 
e professores. “Para fazer essas 
melhorias, tivemos que superar 
diversas dificuldades. Agora a 
escola está bonita, arrumada, e 
todos têm que ajudar a conser-
var. Fico feliz em estar com vo-
cês hoje. Dentro do possível, a 
gente faz o melhor pela cidade”, 
declarou.

Melhorias
Na parte de ampliação, o lo-

cal recebeu quatro salas de aula 
e três banheiros. A reforma en-
globou melhorias na cozinha, no 

Discurso, na íntegra, 
do ex-aluno Daniel:

 
“Oi, meu nome é Daniel Prado Vieira, tenho 12 anos e sou ex-alu-

no desta escola. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os 
presentes: a gestora Valéria, que carinhosamente me fez este convite de 
representar meus amigos, ex-alunos que já passaram por aqui, cumpri-
mentar também minha mãe, que é professora nesta escola e foi minha 
primeira professora, a tia Maria, que também foi minha professora, tia 
Elaine, tia Maria Helena, que não está presente aqui hoje e, por último, 
a Tia Paulinha San Martin, que foi professora do meu último ano aqui. 
Quero fazer um cumprimento especial a nosso prefeito, que é nosso 
amigo aqui da escola e do bairro. Sei que o senhor prefeito escuta jo-
vens, crianças e adultos, e quero dizer que eu já te admiro muito, por ser 
amigo do povo, ser gente como a gente. Cumprimentar também todos os 
alunos que estão aqui me ouvindo e todos presentes!

Bom, eu sei que esta escola foi ampliada e reformada, porque au-
mentou muito o número de alunos. Eu mesmo estudei por um ano, como 
aluno daqui, na escolinha do Mandu, e fico feliz de saber que todos os 
alunos desta escola, agora estudam aqui.

Por coincidência do destino, eu nasci no ano de 2003, em junho, e 
esta escola foi inaugurada pela primeira vez neste mesmo ano, no dia 6 
de agosto, e pelo mesmo prefeito que hoje está aqui com a gente entre-
gando esta escola assim, tão bonita!

Eu me lembro que aqui tinha apenas duas salinhas, e não era tão 
grande. Cada sala tinha 11 crianças, um ônibus levava todo mundo e 
ainda sobrava lugar. Me lembro que na época da minha irmã Maria-
na, o ônibus não entrava nas estradas, meu pai tinha que levar ela na 
rodovia para esperar o transporte, e hoje o ônibus pega as crianças nas 
porteiras das fazendas e de suas casas. Aqui eu aprendi as primeiras 
letras, a ler e a escrever, ganhei o concurso de redação da Sabesp, saí no 
jornal, sempre fui tratado com muito carinho, por isso me sinto à von-
tade para estar aqui hoje conversando com vocês. Hoje eu me emociono 
muito de ver esta escola tão linda, com estes banheiros chiques, comida 
gostosa, lousa digital, a escola toda pintada e limpa, com funcioná-
rias muito especiais. Isso nos faz sentir importantes, valorizados. Eu 
sei que por trás de tudo isso tem o trabalho de muita gente. Então eu 
quero dizer a vocês que eu me orgulho muito de poder falar que um dia 
fui aluno daqui, onde minha mãe é professora, minha irmã já estudou, 
meu irmãozinho estuda. Quero pedir a todos os alunos que cuidem bem 
desta escola como se fosse sua própria casa, pois aqui temos educação 
de qualidade, e sabemos que se quisermos ser alguém na vida temos que 
estudar muito, mas ser educados e ser cidadão de verdade, não rabiscar 
paredes, falar palavrão. Quero pedir aos pais destes alunos que sejam 
parceiros da escola, que valorizem também para que seus filhos possam 
dar valor. Meu muito obrigado ao senhor prefeito, que Deus o abençoe 
sempre, lhe dê muita saúde para que possa fazer ainda mais por quem 
precisa e merece. Obrigado mais uma vez a gestora regional desta es-
cola, dona Dora, e a Valéria. Eu amo esta escola! Cuidem dela, pessoal! 
Valeu, pedreiros! Valeu, prefeito!”

piso e construção de nova fossa, 
além de pintura geral interna e 
externa, sinalização podotátil, 
para pessoas com deficiência 
visual, e instalação de alarme 
e concertinas. O investimento 
da Prefeitura foi de R$439.972. 
Com as melhorias, agora a esco-
la tem sala de professores e sala 
exclusiva para biblioteca, com 
espaço para contação de histó-
rias e sala de vídeo.

No final do ano de 2014, a es-
cola contava com 181 alunos, do 
Mandu, Bonsucesso, Maçaim, 
Piracuama, Oliveiras, Serro Azul, 
Balkis e Pedreira Anhanguera. 
Hoje, com a ampliação da escola, 
são 236 alunos, com previsão de 
aumento, devido à demanda da 
região. A partir do próximo ano, a 
escola atenderá desde o Pré-Fase I 
e Pré-Fase II - Ensino Infantil, até 
o 5º ano do Ensino Fundamental.

Alunos da escola participaram da cerimônia de inauguração

Prefeito parabeniza ex-aluno Daniel pelo discurso

Em uma das etapas do circuito os atletas fizeram a largada 
na pista do ‘João do Pulo’

A primeira etapa da prova do 
Circuito Corrida de Rua de Pinda-
monhangaba acontece neste do-
mingo (23), a partir das 9 horas. 
As largadas serão em frente ao 
centro esportivo ‘João do Pulo’, 
no Parque São Domingos. A com-
petição é realizada pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Esportes.

O Circuito Corrida de Rua 
contará com quatro etapas ao 
todo. A prova será realizada em 
diversos locais da cidade com 
percursos diversificados. O per-
curso a ser feito pelos atletas da 

categoria juvenil à categoria ve-
teraníssimo 2 é entre 4 e 6 km.

As inscrições foram feitas no 
Centro de Treinamento Luiz Ca-
loi, com 600 vagas  distribuídas 
entre  corredores da categoria 
pré-mirim à veteraníssimo 2.

O sistema de pontuação será 
acumulativo e vai definir o cam-
peão da prova. O primeiro lugar 
terá 50 pontos e do 11º em dian-
te, um ponto. Todos que com-
pletarem o percurso recebem 
medalha de participação e no fi-
nal do circuito os três primeiros 
receberão troféus.

Circuito Corrida de Rua 
começa neste domingo

Conferência da Juventude define 
propostas e elege delegados

Pindamonhangaba realizou 
no último sábado (15), no Cen-
tro Esportivo ‘João do Pulo’, a 
1ª Conferência da Juventude. O 
evento contou com a presença 
de representantes do Executivo, 
Legislativo, Conselho da Juven-
tude, e demais convidados. Na 
ocasião, o público também pôde 
participar de atividades cultu-
rais e esportivas.

Rodrigo Godoi, membro do 
Conselho da Juventude, afirma 
que a estrutura da conferência 
foi muito boa e a organização 
também. “O número de jovens 
foi surpreendente para a pri-
meira conferência. Uma das 
propostas no eixo 1, por exem-
plo, é a ampliação das condições 
de projetos sociais voltados ao 
esporte e ao meio ambiente. 

Achei essa proposta muito rele-
vante, pois, envolve a saúde e a 
recreação dos jovens”.

Na ocasião foram eleitos os 
delegados que irão às etapas Es-
tadual e Nacional. Estes são re-
presentantes do Poder Público, 
da Sociedade Civil e do Conse-
lho Municipal da Juventude. 

Confira os delegados eleitos e 
as propostas de cada eixo.

Delegados

Poder Público:
titular- sílvia Rezende
suplente - Patrícia garcez de oliveira

Conselho Municipal (Poder Público):

titular- stéphanie Paim Chiconini
suplente - eduardo Kogempa

Conselho Municipal (Sociedade Civil):

titular- alex bastos de Freitas 
suplente- Rodrigo godoy

Sociedade Civil:

titular- Júlio Cesar Renan m. da silva
suplente - Walas dos santos Pereira

titular- Jaqueline alves dos santos
suplente – Carlos gabriel de oliveira 
apolinário

titular- diego matheus a. de oliveira
suplente- João Victor de França e silva

PRoPoStAS APRovADAS 

EIXo 1: direito à qualidade de vida saúde/
esporte e Lazer/meio ambiente
1) Fiscalização sobre os suplementos 
alimentares e ser oferecida uma boa 
orientação sobre os mesmos
2) alimentação adequada em todas as 
escolas e para todas as idades
3) arrumar um local próprio para se 
descartar entulhos
4) Programação especial de saúde para 
atendimento dos adolescentes
5) transporte e alimentação nas atividades 
esportivas. 
EIXo 2: direito ao desenvolvimento 
integral - educação/trabalho/Cultura
1) igualdade entre escolas particulares e 
públicas
2) Visão mais ampla do que seja educação 
para que o jovem possa ser um agente 
transformador
3) expandir o Programa Jovem aprendiz
4) Programas de orientação Vocacional 
ampliados para que os jovens possam 
reconhecer sua própria identidade
EIXo 3: direito à vida segura - segurança 
e paz/diversidade e igualdade
1) Questão racial: reafirmação da cultura 
negra como cultura válida

2) Ressaltar a questão de gênero (Fundeb) 
3) Oficinas culturais que ressaltem a cultura 
da periferia e apoio aos projetos que 
protejam e auxiliem o jovem.
4) Construir Centros Culturais e esportivos 
visando a ampliação em esportes focados 
para a Juventude.
5) acessibilizar o transporte para a 
população periférica (principalmente), 
pondo em prática o bilhete único e 
colocando linhas de ônibus específicas em 
eventos relacionados à população juvenil.
6) Modificar as datas de reuniões dos 
setores específicos (Comjuv).
7) Criar projetos que viabilizem uma 
aproximação entre a juventude e as polícias 
(com ênfase na militar), diminuindo o 
preconceito entre policiais e jovens.
EIXo 4: direito à Participação e ao Poder - 
Participação Juvenil/direito à Comunicação/
território e mobilidade
1) Criação do canal Jovem de Comunicação.
2) Valorização dos grêmios estudantis como 
vias de comunicação dos jovens com os 
poderes.
3) ampliação e implantação do bilhete 
único e passe livre estudantil.
4) ampliação, conscientização, sinalização das 
ciclovias e o acondicionamento das bicicletas.

Divulgação

Divulgação

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

AssessoriA de ComuniCAção
Chefe da divisão de ComuniCação: robson Luís monteiro (mtb 18.021) - (12) 3644-2275 - imprensa@Camarapinda.sp.gov.br

assistente de imprensa parlamentar: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) - (12) 3644-2279 - ComuniCaCao@Camarapinda.sp.gov.br

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 Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
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O vereador Professor 
Eric (PR) comemora o 
início das obras de revita-
lização da quadra polies-
portiva do Jardim Marieta 
Azeredo, no Distrito de 
Moreira César. O vereador 
fez vários pedidos para 
que fossem feitos reparos 
na iluminação da quadra, 
pois no período noturno 
ficava difícil a prática de 
esportes; foi solicitado a 
pintura e a reforma em 
geral, pois a quadra estava 
com muitos buracos e o 
piso rachado. 

A obra teve início no dia 
03 de junho, com  previsão 
de entrega de dois meses 
e vai custar R$ 57.207,22.

 “Sabemos que a cada 
real investido em esporte, 
economizamos muito em 
saúde, segurança e bem 
estar social. Agradeço ao 

Professor Eric comemora o início 
das obras de revitalização da quadra 
poliesportiva do Jardim Marieta Azeredo

Prefeito, ao Departamento 
de Obras e Serviços e ao 
Departamento de Esportes 
e Lazer por mais esta me-
lhoria para nosso bairro”, 
afirmou o vereador. 

O vereador Professor 
Er ic  também so l ic i tou  
através do requerimento 
497/2013, a cobertura des-
ta quadra e vai continuar 
lutando para que essa ben-
feitoria possa acontecer o 
mais breve possível.  “Essa 
reforma trará mais confor-
to e segurança às crianças 
e, principalmente, à juven-
tude que agora terá um lu-
gar adequado para praticar 
esportes. Agora, os jovens 
serão estimulados à prática 
esportiva, podendo assim 
ter uma qualidade de vida 
melhor e mais saudável”, 
finalizou o vereador Pro-
fessor Eric.

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

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

e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br
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Vereador Janio ardito Lerario

Vereador Professor 
eric (o Primeiro 
da esquerda 
Para a dire ita) e 
funcionários da 
Prefe itura que 
executam obras na 
quadra PoL iesPortiVa 
do Jardim marieta

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, Vereador Fe-
lipe César – FC (PMDB) insiste 
junto ao Governador Geraldo 
Alckmin para que autorize o 
aumento do efetivo policial na 
cidade, tanto na esfera da Polícia 
Civil, como por parte da Polícia 
Militar. O Vereador faz questão 
de enfatizar que a cidade cresce 
em proporções rápidas, com a 
construção de conjuntos resi-
denciais, além do surgimento de 
novos empreendimentos. Com 
a assinatura do convênio da 
chamada “Atividade Delegada”, 
o presidente Felipe César – FC 
sugere que este efetivo seja 
aumentado em proporções que 
possa suprir e proporcionar mais 
segurança para a população. 
“Hoje existem cerca de 10 ho-
mens na Atividade Delegada e 
isso não representa quase nada. 
É necessário aumentar este nú-
mero para que a violência seja 
minimizada em nossa cidade”, 
disse o Vereador.

SEGUNDO ANEL VIÁRIO
Outra proposta do Vereador 

Felipe César – FC ao Executivo 
é a contratação de uma empresa 
especializada para a realização 
de estudos com o objetivo de 
construir o segundo anel viário 
em Pindamonhangaba. O Verea-
dor justifica que, tendo em vista 
o crescimento do município nos 
últimos anos e o fluxo de veí-
culos, há necessidade de novas 
rotas para o contorno e o acesso 
da cidade. “Hoje, está mais que 
provado que o anel viário tirou 
grande parte do trânsito, princi-
palmente caminhões e carretas, 
da região central da cidade e 
possibilitou o crescimento co-
mercial em torno do atual anel 

O Presidente da Co-
missão de Segurança 
Pública da Câmara de 
vereadores, o vereador 
Magrão (PPS) vem de-
monstrando preocupa-
ção com o aumento da 
criminalidade em Pin-
damonhangaba e no Dis-
trito de Moreira César. 
Ele está reivindicando 
aos órgãos competentes 
que tome  providências 
urgentes para minimizar 
as ações criminosas 
que tem deixado a po-
pulação amedrontada e 
apavorada.

Na sessão realizada 
nesta segunda-feira, 
dia 17, três requeri-
mentos de autoria do 
parlamentar, assinado por todos os 
vereadores, requerendo providên-
cias na área de segurança, foram 
aprovados por unanimidade. No re-
querimento nº 1.336/2015, Magrão 
está solicitando ao Governador do 
Estado, ao Secretário de Segurança 
Pública e a Comandante da Polícia 
Militar de Policiamento do Interior 
I, urgência no reforço da Segurança 
Pública, com operação de combate 
ao crime através dos policiais da 
ROTA - Rondas Ostensivas Tobias 
de Aguiar. 

No requerimento nº 1.337/2015, 
o vereador reiterou pela 4ª vez, o 
pedido de providências ao Exe-
cutivo para instalação do sistema 
integrado de monitoramento, com 
portais em pontos estratégicos, 
visando a melhoria da qualidade 
dos serviços de segurança do 
município. E no requerimento nº 
1.338/2015, Magrão está convi-
dando o comandante da 2ª Com-
panhia do 5º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior – BPM/I, Ca-
pitão PM Warley e os Delegados, 

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) enviou 
um requerimento ao Pre-
feito e às Secretarias de 
Administração, Saúde, As-
suntos Jurídicos e Finanças 
solicitando, com urgência, 
estudos e providências para 
a melhora do atendimento 
dos funcionários públicos 
na Unidade de Saúde Ocu-
pacional, considerando que 
a prefeitura tem mais de 
3.800 funcionários na ativa.

O vereador Cal frisa que, 
na administração passada 
do prefeito Vito Ardito, foi 
instalada uma Unidade de 
Saúde Ocupacional, ao lado 
do DSM, com sala de recep-
ção, salas para atendimento 
médico, sala para aplicação 
de medicamentos, ou seja, 
praticamente completa para 
atender os funcionários e 
que, na gestão posterior, 
do prefeito João Ribeiro, 
foi mudado pelo RH, para 
o atendimento na mesma 
rua e, não pode mais fazer 
procedimentos de curativos 
e também foi retirado o 
clínico geral que fazia aten-
dimento aos funcionários.

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) visitou na 
última semana as obras da 
escola municipal que está 
sendo construída no bairro 
do Crispim, próximo ao 
prédio da APAE.

O vereador pôde acom-
panhar o andamento da 
obra que se encontra em 
estagio final. Esta esco-
la, aguardada por toda a 
população, vai beneficiar 
os moradores dos bairros: 
Crispim, Andrade, Bosque 
e Santana. “Quero agrade-
cer o empenho do prefeito 
Vito Ardito e sua equipe, 
que não estão medindo 

Satisfeito com os traba-
lhos, melhorias e obras de 
Pindamonhangaba, o 1º se-
cretário da Câmara, vereador 
Janio Ardito Lerario enfatizou 
que as obras do Ginásio de 
Esportes “Manoel César Ri-
beiro” - Quadra Coberta estão 
a todo vapor e irá beneficiar 
toda a coletividade daquela re-
gião do município. O vereador 
disse que todos os trabalhos 
estão sendo realizados com 
critérios técnicos e profissio-
nais. “Após análise técnica, 
foi comprovada a necessidade 
da troca das colunas originais 
e o telhado está sendo refeito 
com estrutura metálica, já que 
o madeiramento antigo estava 
condenado”, observou Janio 
Lerario. Segundo o verea-
dor do PSDB, “estão sendo 
finalizadas as instalações 
hidráulicas nos banheiros e 
vestiários e em toda a área 
externa”. 

Janio Lerario destacou, 
ainda, as melhorias em diver-

Satisfeito, vereador 
Janio Lerario enfatiza as 
melhorias e obras da cidade

sos locais onde são prestados 
serviços de saúde, como 
por exemplo, os bancos 
de plástico da recepção do 
Pronto-Socorro, que foram 
substituídos por longarinas. 
“As mesas, macas e cadeiras 
dos consultórios também 
serão substituídas”, afirmou. 

Outra melhoria enaltecida 
pelo vereador Janio  foi a cons-
trução do prédio do 2º Distrito 
Policial, no Distrito de Mo-
reira César, considerado um 
dos mais modernos do Estado, 
conforme projeto e declaração 
do próprio governador, que 
esteve com o prefeito no final 
de julho. “Muitas obras estão 
sendo realizadas marcando o 
expressivo desenvolvimento 
da cidade. O município cresce 
e o Poder Público deve acom-
panhar este crescimento. E, 
assim, o resultado é positivo, 
pois tudo isso é fruto de uma 
gestão que prioriza o planeja-
mento da cidade”, concluiu o 
vereador Janio Lerario. 

Vereador Cal pede
a volta da Unidade 
de Saúde Ocupacional 
ao lado do DSM

No prédio que antes 
abrigava a Unidade de 
Saúde Ocupacional, passou 
a funcionar a Farmácia 
Popular do Brasil. Hoje, 
devido as farmácias do cen-
tro da cidade terem aderido 
e serem credenciados ao 
Programa do Remédio Po-
pular, a Farmácia Popular 
do Brasil se esvaziou e está 
funcionando somente meio 
período.

O vereador Cal solici-
ta a volta da Unidade de 
Saúde Ocupacional para 
o antigo prédio, com os 
dev idos  a tendimentos , 
como era antes, inclusive 
com Clínico Geral, e mais 
ainda, solicita à Secretaria 
de Esportes, que faça a 
inclusão dos funcionários 
públicos em diversas ativi-
dades físicas e esportivas, 
evitando, com isso, o alto 
índice de afastamento por 
licença médica, causando 
problemas no rendimento 
do trabalho e, acima de 
tudo, melhorando a qua-
lidade de vida de todo o 
funcionalismo municipal 
de Pindamonhangaba.

Vereador Toninho da 
Farmácia visita obras 
de escola no Crispim

esforços para concluir esta 
obra”, destaca o vereador.

Centro Esportivo
O vereador Toninho da 

Farmácia solicitou da pre-
feitura, informações sobre 
o andamento do projeto do 
Centro Esportivo que deve-
rá ser construído ao lado 
desta escola, no Crispim. 
“Esta é mais uma obra que 
vai beneficiar os morado-
res da região, pois este 
bairro é um dos que mais 
cresce na cidade e, tanto a 
escola, como o complexo 
esportivo vão trazer inú-
meros benefícios à todos”, 
conclui o vereador.

Vereador toninho da farmácia com moradores em frente a escoLa do crisPim

toninho da farmácia V is ita a obra da noVa escoLa do crisP im

FELIPE CÉSAR – FC 
PEDE MAIS SEGURANÇA 
COM AUMENTO DO 
EFETIVO NA CIDADE

viário, que atualmente já está 
com um grande fluxo de veícu-
los. Objetivando o crescimento 
da cidade, assim como o Plano 
Diretor, é necessário que sejam 
iniciadas as tratativas visando 
a construção do segundo anel 
viário, de modo a circular toda 
a cidade, interligando as estra-
das que cortam a nossa região, 
como Via Dutra, Estrada Velha 
Rio-SP e a Floriano Rodrigues 
Pinheiro”, enfatiza o Presidente 
da Câmara, Felipe César – FC.

TURISMO NO BOSQUE
O Presidente da Câmara, 

Vereador Felipe César – FC 
também reivindica à Adminis-
tração Municipal que promova 
a realização de estudos com o 
objetivo de dotar o Bosque da 
Princesa de mais incentivos 
turísticos. A ideia é que seja 
criado na “ilha” do bosque um 
mini-zoológico, com acesso por 
um teleférico e uma passarela 
ligando o Bosque da Princesa 
ao zoológico, na ilha.

Felipe César solicita, ainda, 
a construção de uma plataforma 
para a terceirização de passeios 
de lanchas e chalanas ao longo 
do Rio Paraíba. Ele pede a 
criação da Casa da Cultura, com 
instalação de barracas para que 
os artesãos da cidade possam 
expor e vender seus trabalhos 
aos turistas que visitam o Bos-
que da Princesa. “Precisamos 
incrementar mais o turismo em 
Pindamonhangaba. Temos um 
trecho do rio que outrora foi 
muito utilizado e agora está 
parado, precisamos reativar 
este tipo de turismo em nossa 
cidade”, destaca o Presidente 
da Câmara, Vereador Felipe 
César – FC.

Preocupado com a criminalidade, 
Magrão reivindica reforço na 
segurança de Pindamonhangaba

Dr. Vicente Lagiotto e Dr. Miguel 
Jacob, para debaterem a segurança 
pública de Pindamonhangaba. 

Na tribuna, Magrão destacou 
que “a criminalidade tem aumen-
tado na cidade, principalmente no 
Distrito de Moreira César, onde 
nos meses de Julho e Agosto deste 
ano, ocorreram dois homicídios”. 
Um dos crimes ocorreu no bairro 
Terra dos Ipês II, no dia 6 de julho, 
onde um assaltante foi morto numa 
Casa Lotérica. O outro ocorreu 
no dia 10 de agosto, no bairro 
Terra dos Ipês I, com a morte de 
um comerciante. E no último dia 
14 de agosto, no bairro Terra dos 
Ipês, um motoboy, além de ter 
sido vítima de roubo da sua moto, 
também foi baleado. Magrão en-
fatizou, ainda, que “a população 
clama por mais segurança, pois 
vive aterrorizada e com medo 
de sair às ruas e aguarda que os 
órgãos competentes dêem uma 
resposta a altura para trazer de 
volta a tranquilidade e segurança 
para nossa comunidade”.

Vereador pede câmeras de

monitoramento e apoio da rota
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Empresários da cidade 
e região, representantes 
de prefeituras do Vale do 
Paraíba, entre outros con-
vidados,  participaram de 
um workshop sobre o Por-
to de São Sebastião, reali-
zado na manhã de terça-
feira (18), no auditório da 
Prefeitura. O objetivo foi 
apresentar a infraestru-
tura portuária e os bene-
fícios para realização de 
operações.

Adriano Truffi Lima, 
representante da Compa-
nhia Docas de São Sebas-
tião, afirmou que o porto 
tem condições para rece-
ber as pessoas, o acesso 
é facilitado e isto é uma 
vantagem aos clientes. 
Ele apresentou a estrutu-
ra disponível e falou sobre 

os projetos de expansão, 
além de citar a história do 
local.

O prefeito e o secretá-
rio de Desenvolvimento 
Econômico de Pinda des-
tacam que este workshop 
foi um momento muito 
importante, pois, contri-
bui com o desenvolvimen-
to da região toda, porque 
quando um município se 
desenvolve o que está em 
seu entorno também é be-
neficiado.

“Estivemos no porto e 
vimos o potencial do lo-
cal para novos negócios. 
Acredito que os empre-
sários terão muitos be-
nefícios em apoiar do 
projeto que quer ampliar 
o atendimento do porto. 
Pode-se aproveitar da 

duplicação da Tamoios 
para escoar a produção 
e também fazer importa-
ções. Mesmo localizado 
em São Sebastião, o por-
to é de todo o Vale do Pa-
raíba e precisamos estar 
unidos e acreditar nessa 
possibilidade”, analisou 
o prefeito.

O diretor adjunto do 
Ciesp - Centro das Indús-
trias do Estado de São 
Paulo, José Vitor Mame-
de, parabenizou a Prefei-
tura de Pinda pela iniciati-
va e disse aos empresários 
para procurarem o porto 
para verificar as oportuni-
dades que podem facilitar 
as operações que eles ne-
cessitarem, se colocando à 
disposição no Centro das 
Indústrias.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba realiza   
parcerias para oferecer 
benefícios à população. 
A administração munici-
pal cedeu terreno para a 
construção de 94 aparta-
mentos em Moreira César, 
obra que está sendo reali-
zada pela CDHU - Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Habitacional - do Governo 
do Estado de São Paulo.

A CDHU realizou duas 
etapas para que as famí-
lias possam concorrer aos 
apartamentos. A primeira 
etapa foi o agendamento, 
dias 5 e 6 de agosto; a se-
gunda foi a etapa de ins-
crição, entre os dias 11 e 14 
de agosto. Ambas foram 
no Recinto São Vito, em 
Moreira César. As famílias 
inscritas receberam mate-
rial informativo e deverão 
aguardar um comunicado 

A vacinação contra a 
paralisia infantil termi-
na dia 31 deste mês. A 
campanha começou no 
dia 15 e segundo o Mi-
nistério da Saúde não 
haverá prorrogação. De-
vem ser imunizadas as 
crianças entre seis me-
ses a menores de cinco 
anos de idade. Também 
está sendo feita a multi-
vacinação, crianças com 
a caderneta atrasada de-
verão receber as outras 
vacinas.

Para proteger o seu fi-
lho contra a doença bas-
ta ir à unidade de saúde 
mais próxima de casa 
levando a caderneta da 
criança. O atendimento 
é realizado de segunda a 
sexta-feira, a partir das 
8 horas. Pindamonhan-

Idosos de Pindamo-
nhangaba se reuniram no 
auditório da Prefeitura de 
Pindamonhangaba na úl-
tima quarta-feira (19) para 
participar da oficina sobre 
Direitos do Consumidor. As 
atividades foram realizadas 
em parceria com a Secretaria 
de Administração e a Funda-
ção Procon, de São Paulo.

O objetivo da oficina foi 
orientar e tirar  dúvidas fre-
quentes levantadas pelos 
idosos sobre seus direitos na 
compra de produtos, realiza-
ção de empréstimos e frau-
des bancárias.

“O idoso acaba sendo alvo 
de fraudes porque ele é mais 
vulnerável e tem uma difi-
culdade maior para perceber 
que está sendo envolvido em 
um golpe”, afirma a coorde-
nadora regional do Procon, 

Pindamonhangaba 
comemora, nesta sex-
ta-feira (21), o ‘Dia 
das Plantas Medici-
nais’ (a data é cele-
brada dia 22 de agos-
to, de acordo com  Lei 
Municipal). As ações 
aconteceram na praça 
Dr. Emílio Ribas - co-
nhecida como praça 
São Benedito, na ave-
nida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, com  
início às 8 e término 
às 12 horas.

O evento será re-
alizado por meio das 
parcerias: ONG Nova 
Essência, Apep - As-

sociação de Produ-
tores Ecológicos de 
Pindamonhangaba - e 
Cpic - Centro de Prá-
ticas Integrativas e 
Complementares - da 
Secretaria de Saúde e 
Assistência Social da 
Prefeitura.

Os participantes 
receberão orienta-
ções sobre o uso de 
vários tipos de plan-
tas e poderão conhe-
cer o trabalho desen-
volvido no Cpic e pela 
ONG Nova Essência, 
além de adquirir pro-
dutos sem agrotóxi-
cos da Apep.

Estrutura do Porto de São Sebastião 
é apresentada em workshop

Prefeitura e CdhU vão entregar 94 
apartamentos em moreira César

sobre a data e local do sor-
teio, que será enviado via 
Correios.

Manoelina Pereira, 
moradora do Mandu, 
conta que o agendamen-
to e as inscrições foram 
rápidas, organizadas e 
não foi cansativo. “To-
dos foram muito aten-

ciosos. Vim me inscrever 
para realizar um sonho 
e contarei com a sorte. 
Tenho uma filha única, 
o pai dela bebia muito 
e a gente se divorciou. 
Minha filha já se casou 
e vou morar sozinha, se 
Deus quiser. Há 27 anos 
moro numa casa que não 

é minha, é emprestada, 
sou muito agradecida aos 
meus patrões, mas ter o 
meu cantinho é um so-
nho de infância. Eu gosto 
de Moreira, é um lugar 
que tem tudo, é muito 
bom. Estou torcendo e 
rezando para conseguir o 
apartamento”.

Pinda 
comemora ‘dia 
das Plantas 
medicinais’

Idosos participam de oficina 
sobre direitos do Consumidor

Maria Augusta Pontes.
Os idosos trocaram expe-

riências contando situações 
que passaram com relação 
a empréstimos e cartões de 
crédito e indagaram sobre 
como agir quando um golpe 
ou fraude acontecer.

“Eventos como esse tra-
zem à luz a informação que 
falta ao idoso, principalmen-
te quando vem de uma fonte 
confiável”, disse a presiden-
te do Conselho do Idoso de 
Pindamonhangaba, Patrícia 
Campos.

A presidente do CMI parabenizou a iniciativa da 
Prefeitura e do Procon-SP

Vacinação contra paralisia 
infantil termina neste mês

gaba conta com mais de 
20 unidades de saúde.

Maria Luiza Nery de 
Souza, mãe de Esther, 
aproveitou o Dia D, 
ocorrido no último sába-
do, para levar a pequena 
de um ano e três meses 
ao CEM - Centro de Es-
pecialidades Médicas. 

“O Dia D foi bom porque 
tem muita gente que tra-
balha e não teve tempo 
de trazer os filhos para 
a vacinação. Eu não co-
nheço ninguém que teve 
essa doença, mas a gente 
se preocupa, porque te-
mos que proteger nossos 
filhos”.

As crianças que precisam ser imunizadas contra 
outras doenças também estão sendo vacinadas

Divulgação

Objetivo foi apresentar a infraestrutura portuária e os benefícios para 
realização de operações

A CDHU realizou pesquisa no CPF de cada interessado para depois fazer a inscrição
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Pindamonhangaba re-
alizou, de 12 a 17 de agos-
to, o Fórum Municipal 
de Patrimônio Histórico 
e Cultura, com palestras, 
ofi cinas de arte contempo-
rânea e de história, deba-
te, contação de histórias e 
o retorno da ‘Pescaria no 
Bosque da Princesa’.

O evento foi aberto na 
quarta-feira (12), na rei-
nauguração do Parque 
Natural Municipal do Tra-
biju. Na quinta-feira (13), 
dia das ofi cinas, o Conse-
lho Municipal de Cultu-
ra realizou uma roda de 
conversa sobre o Sistema 
Municipal de Cultura e, na 
sexta, o Departamento de 
Cultura promoveu um de-

bate sobre o projeto Pinda 
em Cena.

Na segunda-feira (17), 
Dia Nacional do Patrimô-
nio Histórico, foram re-
alizadas palestras na EE 
Dr. Alfredo Pujol, por re-
presentantes do Conselho 
Municipal de Patrimônio 
Histórico, Cultural, Am-
biental e Arquitetônico de 
Pindamonhangaba.

De acordo com o pre-
sidente do conselho, Gus-
tavo Tótaro, a escola foi es-
colhida por ser um prédio 
tombado pelo Condephaat, 
e se tratar, por si só, de um 
patrimônio histórico. “Um 
dos objetivos do conselho é 
fazer a difusão do patrimô-
nio histórico. Entendemos 

que conhecer também é 
preservar”, explicou. “Tive-
mos um total de 160 alunos, 
nos períodos da manhã e da 
tarde, muito participativos 
e interessados. O resultado 
foi excelente”, avaliou.

Além de divulgar o 
conselho, as palestras 
tiveram apresentação 
musical de Muzak, com 
composições sobre Pin-
damonhangaba; de José 
Luiz Gândara Martins, so-
bre Athaíde Marcondes – 
um dos mais importantes 
historiadores da cidade; 
da diretora de Patrimônio 
Histórico da Prefeitura, 
sobre patrimônio históri-
co e cultural, com ênfase 
nos arredores da escola; 

e do representante do 
Centro de Memória Barão 
Homem de Mello, Mil-
ton Vedoato Filho, sobre 
técnicas de conservação 
e curiosidades históricas 
encontradas nos arquivos.

O Fórum foi encerrado 
com reunião extraordiná-
ria do Conselho, no Pala-
cete 10 de Julho, contando 
com a intervenção de dan-
ça contemporânea “Sen-
sações”, da Cia O Clã da 
Dança, escolha dos presi-
dentes das comissões da 
igreja São José, Fazenda 
Coruputuba e Palacete 10 
de Julho e palestra com a 
diretora do Departamento 
de Patrimônio Histórico 
da Prefeitura.

A Corporação Musi-
cal Euterpe comemora 
seus 190 anos no dia 22 
de agosto. Fundada em 
1825, a quase bicentená-
ria corporação musical 
é considerada uma das 
mais antigas do mundo 
em atividade e receberá 
uma justa homenagem em 
evento nesta sexta-feira 
(21), a partir das 20 horas, 
no Espaço Cultural Teatro 
Galpão.

No evento, músicos da 
Euterpe e da Banda de 
Aprendizes se apresen-
tarão, presenteando o 
público com onze peças 
nacionais e internacio-
nais, clássicas e popula-
res, com a participação 
especial de artistas con-
vidados, entre bailairi-

nos, solistas e maestros.
Ao longo de quase dois 

séculos de história, a Cor-
poração Musical Euterpe 
coleciona diversas apre-
sentações, viagens, pre-
miações e homenagens, 
sempre promovendo e 
colaborando com momen-
tos da história do país.  
Fazem parte da história 
da Euterpe, por exemplo, 
uma apresentação no Rio 
de Janeiro, a convite do 
imperador do Brasil, D. 
Pedro II; a execução do 
hino de Pindamonhanga-
ba, pela primeira vez, em 
7 de janeiro de 1899, em 
frente ao paço municipal; 
apresentação para o então 
governador Jânio Qua-
dros, em 1958; participa-
ção em um dos mais fa-

mosos programas de rádio 
que já existiu, o “Lira de 
Xopotó”, da extinta Rádio 
Nacional (Rio de Janeiro), 
no dia 7 de março de 1964; 
entre outros.

Renovação
Além da dedicação de 

seus componentes, um 
dos segredos da longevi-
dade da Corporação Mu-
sical Euterpe é a “Banda 
de Aprendizes”. Criada 
em 2009, a iniciativa pos-
sibilita a muitos jovens a 
oportunidade de aprende-
rem música, participarem 
de uma banda e participa-
rem efetivamente da Cor-
poração Musical Euterpe. 
Atualmente, vários músi-
cos de destaque na Banda 
de Aprendizes compõem o 
quadro da Euterpe.

Patrimônio Histórico é 
discutido em fórum municipal

   VOLUNTÁRIOS SE 
   REÚNEM NO BOSQUE

Um grupo de voluntários se reuniu no domingo (16), 
para um café da manhã ao ar livre no Bosque da Prin-
cesa, visando colaborar para revitalização do local. O 
grupo teve presença da paisagista Valquiria Reuter, que 
está iniciando projeto de jardinagem no Lar São Judas e 
também pretende ser voluntária. Ela colaborou com dicas 
a partir de sua experiência como voluntária em jardina-
gem em Porto Alegre –RS. Ainda na ocasião, a diretora 
de Patrimônio Histórico da Prefeitura deu retorno sobre 
o andamento de melhorias solicitadas pelo grupo. 

PESCARIA NO 
   BOSQUE É SUCESSO

O Fórum Municipal de Patrimônio Histórico e Cultura 
resgatou a ‘Pescaria no Bosque da Princesa’, com grande 
sucesso. Mais de 500 pessoas passaram pelo local na manhã 
de domingo (16) e pescaram cerca de 100 quilos de peixe – o 
que possibilitará à Prefeitura, agora, realizar a manutenção 
dos lagos.

A fi la para a pescaria começou às 4 horas da madrugada, 
de acordo com os guardas municipais de plantão. A Defesa 
Civil e os voluntários da Colônia de Pescadores também esti-
veram presentes, auxiliando os pescadores. O evento foi reali-
zado pela parceria entre a Prefeitura e o Conselho Municipal.

Banda de 
Aprendizes 
se apresenta 
nas edições 
do Pinda em 
Cena

Divulgação

Pindamonhangaba 
participa de ações 
de mobilização 
para cidades com 
interesse turístico

Na última sema-
na, Pindamonhanga-
ba participou, em São 
Paulo, de fórum para a 
apresentação de novas 
ferramentas de marke-
ting para municípios 
turísticos do estado.

O evento, organi-
zado pela Conteúdo 
Brasil Feiras, reuniu 
80 empresários e 
gestores de turismo 
de 49 municípios do 
estado. O presiden-
te da AMITur, Jarbas 
Favoretto, abriu o 
fórum mostrando as 
etapas para pleitear 
o título de Município 
de Interesse Turísti-
co (MIT). Em seguida, 
a CEO da Conteúdo 
Brasil Feiras, Suzi Ca-
margo, falou sobre 
a realização das 14 
edições do Salão São 
Paulo de Turismo, e o 
co-responsável pela 
produção de conteú-
do e comunicação da 
plataforma ‘saoluiz-
doparaitinga.INFO’, 
da empresa Crescen-

te Produções, Sergio 
Costa, apresentou o 
‘MIT SP.pro’, um pro-
grama de incentivo 
para que municípios 
turísticos iniciem uma 
campanha de marke-
ting de seus atrativos 
apoiando a produção 
de um vídeo institu-
cional e um banco de 
imagens.

Na semana an-
terior, Pinda havia 
participado de outro 
evento voltado para 
cidades que têm in-
teresses turísticos, re-
alizado pelo Senac de 
São José dos Campos 
e Aprescesp.

Várias cidades do 
Vale do Paraíba que 
não são Estâncias Turís-
ticas estão pleiteando 
se tornar um dos 140 
Municípios de Inte-
resse Turístico, que 
receberão mais de R$ 
500 mil anualmente, do 
Governo Federal, para 
serem aplicados em 
projetos de promoção 
turística local.

Momento do Fórum de Turismo, 
realizado na capital paulista

Divulgação

Reunião extraordinária do Conselho de Patrimônio encerrou o fórum municipal
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Escola de 
Moda realiza 
formatura da 
primeira turma

DIA DO SOLDADO SERÁ 
COMEMORADO NA SEGUNDA

Os alunos da primeira 
turma da Escola de Moda, 
da Vila São Paulo, receberam 
seu diploma na quarta-feira 
(19), em cerimônia realizada 
no centro comunitário ‘Pe-
dro Balarin’, loteamento Vila 
São Paulo. O evento teve, 
ainda, desfi le das peças pro-
duzidas.

A primeira turma da Es-
cola de Moda em Pinda é for-
mada por: Abigail da Costa 
Alvarenga, Denise Cristine 
Vieira de Souza, Jandira Iná-
cia F. da Silva, Maria Clé-
lia Cortez, Maria Aparecida 
Bueno de Lima, Maria Gon-
çalvez do Prado, Lucineide F. 
de Amorim, Lucia de Fátima 
F. de Amorim, Zilda Zanin e 
Edna Trindade.

A Escola de Moda é um 

programa que ensina a po-
pulação a confeccionar pe-
ças de roupas, como bolsas, 
saias, vestidos, calças e ca-
misas com a modelagem P, 
M e G. Foram três meses de 
curso com duração total de 
140 horas, tendo à frente as 
professoras Andréia e Cida.

A aluna Jandira Silva es-
tava emocionada com a for-
matura. “No começo, pensei 
em desistir”, confessou. “Eu 
não sabia nada de costura e 
as máquinas industriais me 
assustaram. Achei que nun-
ca fosse conseguir, mas as 
professoras conversaram co-
migo, tiveram paciência e eu 
perseverei. Por isso é tão im-
portante estar hoje aqui, des-
fi lando com as roupas que eu 
mesma fi z”, orgulha-se.

A iniciativa da Escola de 
Moda é do Fundo Social de 
Solidariedade do Estado e 
a realização em Pinda se dá 
pela parceria entre a Prefei-
tura e o Fundo Social de So-
lidariedade municipal.

A representante ofi cial 
do Estado, Georgia Serodio, 
agradeceu a Prefeitura pela 
parceria. “Pindamonhanga-
ba é sempre grande parceira 
nos projetos do Fundo Social 
do Estado. Estou muito feliz 
por ver as alunas desfi lan-
do suas próprias produções, 
mostrando autoestima e cor-
rendo atrás do sonho”, des-
tacou.

O prefeito de Pindamo-
nhangaba se lembrou de sua 
fi lha, que é estilista de moda, 
e das difi culdades enfren-

tadas por ela no início da 
profi ssão, mostrando para 
as alunas um exemplo de su-
cesso. “Trabalhar com moda 
não é fácil, costurar é muito 
difícil, tem muitos detalhes 
e requer dedicação. Para-
benizo essas profi ssionais 
que estão se formando, esse 
curso é um começo de uma 
nova etapa na vida de todas”, 
afi rmou. “Agradecemos ao 
Fundo Social e a todos os en-
volvidos. A Prefeitura busca 
oferecer opções em cursos 
profi ssionalizantes, tanto 
com o Fundo Social e outras 
parcerias, como por meio 
do Programa Nosso Bairro. 
Esse é um primeiro passo 
para dar oportunidades e 
melhorar a vida das pesso-
as”, concluiu.

Professoras Andréia e Cida agradeceram e parabenizaram alunas

Alunas desfi laram modelos de roupas 
confeccionadas durante os três meses de curso
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O 2º Batalhão de Engenharia 
de Combate “Batalhão Borba 
Gato” e a Guarnição Federal de 
Pindamonhangaba  comemoram 
o Dia do Soldado nesta segunda 
(24), às 11 horas, no Largo do 
Quartel. O traje para a popula-

ção é esporte, já para os militares 
é o 4º uniforme -  A1 (com boina).

Para confi rmar presença na 
solenidade, entrar em contato 
pelos telefones (12) 3643-1155, 
(12) 3642-2399 ou pelo email rp-
2cmb@hotmail.com. 

Matrículas para pré-escolas começam dia 31
As escolas municipais que contém salas 

de pré-escola Fase II estão nos seguintes 
bairros: Santa Cecília, Campinas, Cidade Jardim, 
Araretama (duas unidades), Cidade Nova, Pasin, 
Boa Vista, Lessa, Moreira César, São Judas Tadeu, 
Vila Rica, Feital, loteamento Liberdade, Castolira, 
Cícero Prado, Crispim, Mombaça, Ribeirão 
Grande, Jardim Regina, Cruz Pequena, Ouro 
Verde, Maria Áurea, loteamento Padre Rodolfo, 
Bela Vista, Jardim Morumbi, Bom Sucesso, Vila 
Prado, Vale das Acácias, loteamento Delta, 
Terra dos Ipês II, Goiabal, Vila São José e Alto 
Cardoso.

As matrículas para a 
pré-escola Fase II, para 
ano letivo 2016, da Rede 
Municipal de Ensino, co-
meçam no dia 31 de agos-
to e seguem até o dia 4 de 
setembro, e deverão ser 
realizadas na unidade es-
colar de cada bairro.

Após este período, 
de 9 a 16 de setembro, 
devem ser realizadas na 
sede Secretaria de Edu-

cação da Prefeitura (cen-
tro da cidade) ou nas 
secretarias descentrali-
zadas das escolas mu-
nicipais Professor Elias 
Bargis Mathias (Arare-
tama) e Prof. Mário de 
Assis César (Padre Ro-
dolfo, Moreira César).

Para efetuar as ma-
trículas, é necessário 
apresentar os seguintes 
documentos: cópia da 

Certidão de Nascimento, 
cópia da Carteira de Va-
cinação, cópia do Com-
provante de Residência, 
cópia do Cartão do NIS 
do aluno e duas fotos 3x4.

As pré-escolas Fase II 
abrangem crianças nas-
cidas de julho a dezem-
bro de 2010 e de janeiro 
a junho de 2011. Pos-
suem salas em 34 unida-
des escolares, em todas 

as regiões da cidade.
As matrículas para as 

crianças da pré-escola 
Fase I, nascidas de julho 
a dezembro de 2011 e de 
janeiro a junho de 2012, 
serão iniciadas em 21 de 
setembro.

Importante destacar 
que não haverá atendi-
mento de matrícula para 
educação infantil no mês 
de janeiro de 2016.

Praça Monsenhor Marcondes 
terá diversas melhorias

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está inician-
do a revitalização da praça 
Monsenhor Marcondes, com 
a instituição de novas regras 
para a feira de artesanato.

A partir desta sema-
na, após reunião com os 
artesãos que expõem no 
local, fi cou defi nido que 
todos os dias as barracas 

de artesanato deverão ser 
montadas e desmontadas. 
Com isso, a parte urbanís-
tica da praça fi cará mais 
organizada, aguardando 
as outras melhorias que 
serão realizadas no local.

A feira de artesanato 
funciona de terça a sába-
do, das 9 às 17 horas, até 
o mês de novembro, já 

que, em dezembro, a pro-
gramação sofre alteração 
devido às comemorações 
natalinas.

Além da normatização 
da feira de artesanato, 
também serão colocadas 
placas de sinalização no 
local, para organizar o 
trânsito de pedestres, en-
tre outras melhorias.

Reunião com artesãos defi niu novas regras para a feira de artesanato
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2015 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 090/2015 de “aquisição de carrinho de bebê e cadeira 
de alimentação para atender as necessidades das creches municipais”, foi elaborada a Ata 
para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 09/06/2015: 

ATA nº 051/2015 Empresa: Phoenix comercial de informática, papelaria e móveis Ltda. Epp 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 PC 2.020.001.017393 -  CARRINHO BERÇO PARA 
CRIANÇAS COM ATÉ 15 KG, COM CABO 
REVERSÍVEL, 4 POSIÇÕES DE RECLINIO DO 
ENCOSTO 

HERCULES
TOPAZIO 

316,00 300 

02 PC 2.020.001.017394 - CADEIRA DE 
ALIMENTAÇÃO, COM 4 POSIÇÕES DE 
RECLINIO, 2 BANDEJAS SOBREPOSTAS COM 
AJUSTE DE POSIÇÃO 

BURIGOTTO
MERENDA 

234,00 300 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2015 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 092/2015 de “aquisição de cartuchos e toners para 
consumo das secretarias, departamentos e setores da prefeitura de pindamonhangaba”, 
foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas 
em 24/07/2015: 

ATA nº 064/2015 Empresa: Leandro Moutinho Caçapava Com. de Equip. de Informática Ltda. Epp 

ITEM 
UNID. 

DE
MEDIDA DESCRIÇÃO

MARCA
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 PC 1.021.001.008213 CD MIDIA CDR SEM CAIXA ELGIN CDR 
700MB 0,96 600 

20 PC 1.021.001.008330 CARTUCHO DE TONER 
CE505X SMART PRINT (6.300 PAGS). HP ORIGINAL 776,48 50 

24 PC 1.021.001.008346 TONER CC530A PRETO HP ORIGINAL 572,47 20 

ATA nº 065/2015 Empresa: Rivaldo Valerio Neto Epp 

ITEM 
UNID. 

DE
MEDIDA DESCRIÇÃO

MARCA
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

05 PC 
1.021.001.008224 CARTUCHO 8728A-TRICOLOR - 
8ML HP 71,00 14 

32 PC 
1.021.001.008355 TONER PARA IMPRESSORA 
CANON IR-1310, GPR-10, PRETO. CANON 285,00 06 

37 PC 
1.021.001.008360 TONER PARA IMPRESSORA 
CANON IR-1023, GPR-22. CANON 375,00 22 

ATA nº 066/2015 Empresa: Tr2 Comércio e Serviços Ltda. Epp 

ITEM 
UNID. 

DE
MEDIDA DESCRIÇÃO

MARCA
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 PC 
1.021.001.008205 CARTUCHO C8727A PRETO – 
10 ML 

TR2 
SOLUÇÕES 94,00 10 

03 PC 
1.021.001.008221 TONER PRETO 4000 PÁGINAS 
Q2613X 

TR2 
SOLUÇÕES 479,74 40 

04 PC 
1.021.001.008222 CARTUCHO 6656A-PRETO - 
19ML 

TR2 
SOLUÇÕES 91,20 10 

06 PC 
1.021.001.008231 TONER PRETO 2000 PÁGINAS 
Q2612A 

TR2 
SOLUÇÕES 216,00 150 
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07 PC 
1.021.001.008234 TONER PRETO 6000 PÁGINAS 
Q5949X 

TR2 
SOLUÇÕES 611,27 110 

08 PC 
1.021.001.008256 CARTUCHO C9362 WL (92) - 
PRETO - 5 ML 

TR2 
SOLUÇÕES 48,70 26 

09 PC 
1.021.001.008257 CARTUCHO C9361 WL (93) - 
TRICOLOR - 5 ML 

TR2 
SOLUÇÕES 80,00 12 

10 PC 
1.021.001.008290 CARTUCHO C9351A (21) 20ML - 
PRETO 

TR2 
SOLUÇÕES 42,00 90 

11 PC 
1.021.001.008291 CARTUCHO C9352A (22) 17ML - 
COLORIDO

TR2 
SOLUÇÕES 65,15 60 

12 PC 
1.021.001.008294 TONER PRETO 7000 PÁGINAS 
TN580 PARA IMPRESSORA HL5250 

TR2 
SOLUÇÕES 204,83 16 

13 PC 
1.021.001.008304 TONER P/ 7.000 PAGINAS 
MODELO Q7553X 

TR2 
SOLUÇÕES 593,16 100 

14 PC 

1.021.001.008312 CARTUCHO DE TONER 
LASERJET MAJENTA (1.400 PAGS) PARA 
IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP1515 - 
CB543A 

TR2 
SOLUÇÕES 246,00 30 

15 PC 

1.021.001.008313 CARTUCHO DE TONER 
LASERJET AMARELO (1.400 PAGS) PARA 
IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP1515 - 
CB542A 

TR2 
SOLUÇÕES 246,00 40 

16 PC 

1.021.001.008314 CARTUCHO DE TONER 
LASERJET CIANO (1.400 PAGS) PARA 
IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP1515 - 
CB541A 

TR2 
SOLUÇÕES 246,00 30 

17 PC 

1.021.001.008316 CARTUCHO DE TONER 
LASERJET PRETO (2.200 PAGS) PARA 
IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP1515 - 
CB540A 

TR2 
SOLUÇÕES 254,00 50 

18 PC 
1.021.001.008317 CARTUCHO DE TONER PRETO 
- 2000 PAGS P/ LASER JET M1120 - M1522N M 
1522NF P1505 CB436A - 96 

TR2 
SOLUÇÕES 241,93 76 

19 PC 
1.021.001.008318 CARTUCHO DE TINTA 96 
PRETO PN: C876WL 

TR2 
SOLUÇÕES 88,44 16 

21 PC 
1.021.001.008332 CARTUCHO DE TONER 
CE505A (2.000 PGS) 

TR2 
SOLUÇÕES 363,00 500 

22 PC 1.021.001.008344 TONER CE 285A PRETO TR2 
SOLUÇÕES 282,00 90 

23 PC 1.021.001.008345 TONER CB435A PRETO TR2 
SOLUÇÕES 298,00 20 

25 PC 1.021.001.008347 TONER CC531A AZUL TR2 
SOLUÇÕES 505,00 12 

26 PC 1.021.001.008348 TONER CC532A AMARELO TR2 
SOLUÇÕES 505,00 12 

27 PC 1.021.001.008349 TONER CC533A MAGENTA TR2 
SOLUÇÕES 505,00 12 

28 PC 
1.021.001.008350 CARTUCHO DE IMPRESSÃO 
LASER JET MAGENTA CE323A PARA 
IMPRESSORA HP LASER JET PRO CM1415 FNW: 

TR2 
SOLUÇÕES 316,00 30 

29 PC 
1.021.001.008351 CARTUCHO DE IMPRESSÃO 
LASER JET AMARELO CE322A PARA 
IMPRESSORA HP LASER JET PRO CM1415 FNW 

TR2 
SOLUÇÕES 347,00 30 

30 PC 
1.021.001.008352 CARTUCHO DE IMPRESSÃO 
LASER JET CYAN CE321A PARA IMPRESSORA 
HP LASER JET PRO CM1415 FNW 

TR2 
SOLUÇÕES 350,55 30 

31 PC 
1.021.001.008353 CARTUCHO DE IMPRESSÃO 
LASER JET PRETO CE320A PARA IMPRESSORA 
HP LASER JET PRO CM1415 FNW 

TR2 
SOLUÇÕES 330,02 36 

33 PC 
1.021.001.008356 TONER PARA IMPRESSORA 
XÉROX PHASER 3250, PRETO. 

TR2 
SOLUÇÕES 646,66 24 

34 PC 
1.021.001.008357 TONER SCX-D5530 B PARA 
IMPRESSORA SAMSUNG LASER 
MONOCROMÁTICA. 

TR2 
SOLUÇÕES 411,42 12 

35 PC 
1.021.001.008358 CARTUCHO PARA 
IMPRESSORA HP DESKJET2050-122XL- N° 
CARTUCHO CH563HB, COM 8 ML, PRETO 

TR2 
SOLUÇÕES 109,50 36 

36 PC 
1.021.001.008359 CARTUCHO PARA 
IMPRESSORA HP DESKJET2050 - 122XL - N° 
CARTUCHO CH564HB, COM 6 ML, COLORIDO 

TR2 
SOLUÇÕES 116,26 28 
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38 UN 
1.021.001.008362 CARTUCHO DE TINTA - C4836 
A - AZUL. 

TR2 
SOLUÇÕES 180,49 06 

39 UN 
1.021.001.008363 CARTUCHO DE TINTA - C4838 
A - AMARELO. 

TR2 
SOLUÇÕES 180,49 06 

40 UN 
1.021.001.008364 CARTUCHO DE TINTA -C4837 
A - UN 6,0000 MAGENTA. 

TR2 
SOLUÇÕES 180,49 06 

41 UN 
1.021.001.008365 CARTUCHO DE TINTA 
CC640WL - PRETO. 

TR2 
SOLUÇÕES 107,50 60 

42 UN 
1.021.001.008366 CARTUCHO DE TINTA - CC643 
WL - COLORIDO. 

TR2 
SOLUÇÕES 116,53 40 

43 UN 
1.021.001.008367 CARTUCHO CB 335W 74 
PRETO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 
HP C4480. 

TR2 
SOLUÇÕES 76,00 30 

44 UN 
1.021.001.008368 CARTUCHO CB 337W 75 
COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 
MULTIFUNCIONAL C4480. 

TR2 
SOLUÇÕES 85,50 20 

45 UN 
1.021.001.008369 CARTUCHO CD 972 AL CIANO 
PARA IMPRESSORA HP 920 TR2 

SOLUÇÕES 73,73 18 

46 UN 
1.021.001.008370 CARTUCHO CD 973 AL 
MAGENTA PARA IMPRESSORA HP 920. 

TR2 
SOLUÇÕES 76,00 18 

47 UN 
1.021.001.008371 CARTUCHO CD 974 AL 
AMARELO PARA IMPRESSORA HP 920. 

TR2 
SOLUÇÕES 76,00 18 

48 UN 
1.021.001.008372 CARTUCHO CD 975 AL PRETO 
PARA IMPRESSORA HP 920. 

TR2 
SOLUÇÕES 138,72 26 

49 UN 
1.021.001.008375 TONER PARA IMPRESSORA 
LEXMARK T650H - 11L. PRETO (T650, T652, 
T654). 

TR2 
SOLUÇÕES 1.003,81 16 

50 UN 1.021.001.013318 TONER ML-D2850B TR2 
SOLUÇÕES 320,19 16 

51 UN 
1.021.001.013351 TONER Q6000A BLACK PARA 
IMPRESSORA HP COLOR LASER JET 2605 DN 

TR2 
SOLUÇÕES 352,00 36 

52 UN 
1.021.001.013352 TONER Q6001A CYAN PARA 
IMPRESSORA HP COLOR LASER JET 2605DN 

TR2 
SOLUÇÕES 352,00 20 

53 UN 
1.021.001.013353 TONER Q6002A YELLOW 
PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 
2605DN 

TR2 
SOLUÇÕES 370,50 20 

54 UN 
1.021.001.013354 TONER Q6003A MAGENTA 
PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET 
2605DN 

TR2 
SOLUÇÕES 370,50 20 

55 UN 
1.021.001.015356 TONER CF 280X PARA 
IMPRESSORA LASER JET PRO 400 M 401 N 

TR2 
SOLUÇÕES 665,00 72 

56 UN 
1.021.001.015464 CARTUCHO 932XL CN053AL 
PRETO PARA IMPRESSORA HP 7610 E 7110 

TR2 
SOLUÇÕES 122,50 18 

57 UN 1.021.001.015466 CARTUCHO 933XL CN054AL TR2 
SOLUÇÕES 116,50 12 

58 UN 
1.021.001.015467 CARTUCHO 933XL CN055AL 
MAGENTA PARA IMPRESSORA HP 7610 E 7110 

TR2 
SOLUÇÕES 123,50 12 

59 UN 1.021.001.015469 CARTUCHO 933 XL CN056AL TR2 
SOLUÇÕES 120,00 12 

60 UN 
1.021.001.016929 TONER PARA IMPRESSORA 
MODELO LEXMARK MS710 / MS711 / MS810 / 
MS811 / MS812 

TR2 
SOLUÇÕES 1.240,00 26 

* Publicar 01 Vez 
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2015.

COMUNICADO
A empresa A. MARCOS DE SOUZA RESÍDUOS, CNPJ: 12.471.315/0001-04, 
Inscrição Estadual: 591.005.938.118, situada na Estrada Estadual Washington Luis 
SP 62 nº 2.280, Roseira Velha, Roseira/SP, comunica o extravio de 02 talões de 
Notas Fiscais Modelo I, numeração de 01 a 100, usados e em branco.

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991 
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro 

 CEP 12400-220 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3643-2223 

e-mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

EDITAL DO PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DOS 
MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE 

PINDAMONHANGABA PARA O MANDATO 2016/2020 

NOVOS PRAZOS PARA DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 
DO TESTE PSICOTÉCNICO, PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO E 

PUBLICAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS À PRÓXIMA ETAPA

A Comissão Especial do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de Pindamonhangaba, responsável pelo processo de 

escolha unificado dos Conselheiros Tutelares de Pindamonhangaba, 

comunica aos candidatos os novos prazos de publicação do resultado do 

teste psicotécnico, bem como, novo prazo para impugnação e divulgação 

definitiva dos candidatos habilitados à próxima etapa prevista no edital: 

- Divulgação do resultado e lista dos aprovados: 28/08/2015 

- Prazo para impugnação: 31/08/2015 à 04/09/2015 

- Publicação da Lista dos Candidatos aprovados nesta etapa: 11/09/2015

Obs.: O prazo para impugnação refere-se tanto à prova de conhecimento 

específico quanto ao teste psicotécnico. 

Adriano Augusto Zanotti 
Comissão Especial – CMDCA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 139/2015

A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 139/15, referente à “Aquisição 
de cestas básicas por período de 12 meses”, com encerramento dia 02/09/15 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, 20 de agosto de 2015.

PREGÃO Nº 206/2015

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. 206/15, referente à “Aquisição 
de móveis de escritório para a Secretaria de Habitação”, com encerramento dia 04/09/15 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, 20 de agosto de 2015.

PREGÃO Nº 207/2015

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. 207/15, referente à “Contratação 
de empresa especializada para disponibilizar profissional especializado em endocrinologia para 
realização de consultas, pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 04/09/15 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, 20 de agosto de 2015.

PREGÃO Nº 210/2015

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. 210/15, referente à “Aquisição 
de órtese para a paciente Jessica Cristina Claro dos Santos da fisioterapia do município de 
Pindamonhangaba”, com encerramento dia 09/09/15 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, 20 de agosto de 2015.

PREGÃO Nº 211/2015

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. 211/15, referente à “Aquisição de 
material elétrico e hidráulico para uso nas obras e manutenções diversas executadas no Distrito 
de Moreira César”, com encerramento dia 09/09/15 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, 20 de agosto de 2015.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº124/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 124/15, que cuida de “Aquisição dos equipamentos 
(Módulo de Ar Medicinal e Módulo de Vácuo), atendendo as normas estabelecidas, incluindo 
instalação para adequação do Pronto Atendimento Infantil”, A Autoridade Superior, com 
base no parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexo aos autos, nega provimento 
ao recurso interposto em ata pela empresa Air Vale Comércio e Serviços de Compressores 
de Ar Ltda ME, e HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da 
empresa (itens/lotes): White Martins Gases Industriais Ltda. (01 e 02).
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2015.

PREGÃO Nº177/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 172/15, que cuida de “Aquisição de etiquetas, 
fitas adesiva e bobina térmica para relógio de ponto biométrico”, a Autoridade Superior 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra. Pregoeira no procedimento licitatório supra em 
favor das empresas (itens/lotes): Dardour Tintas Comércio e Serviços Ltda. (02, 03, 04, 
05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27); Raul 
Rabello Neto EPP (01 e 06).
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2015.

PREGÃO Nº176/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 176/15, que cuida de “Aquisição de artigo de cama 
e banho”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): Noemia Silva dos Santos 
de Assis ME (01, 02, 03, 05, 06, 07 e 08). Item deserto: 04.
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 063/2015

A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 63/15, que cuida de “Aquisição de mistura em 
pó para preparo de bebida para alimentação escolar, conforme termo de referência”, a 
Autoridade Superior, com base no parecer da Área Técnica da Secretaria de Educação e 
Cultura, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da empresa 
(itens/preços R$): Biotec Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. (01 – 17,50; 02 – 17,50).
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2015.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 111/2015

A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 111/15, que cuida de “Aquisição gêneros alimentícios 
congelados para Alimentação Escolar, conforme termo de referência”, a Autoridade Superior, 
com base no parecer da Área Técnica da Secretaria de Educação e Cultura, HOMOLOGA 
e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/preços R$): Caco 
Comercial de Frutas Ltda. (01 – 8,60; 02 – 8,60; 03 – 8,95; 04 – 10,90).
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2015.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 185/2015

A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 185/15, que cuida de “Aquisição de hortifrútis para 
alimentação escolar, conforme Termo de referência”, a Autoridade Superior, ante o parecer 
da Secretaria de Educação e Cultura, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório 
supra em favor da empresa (itens/preços R$): Cauana Comércio de Produtos Alimentícios 
Ltda. ME (01 – 3,70; 02 – 4,20; 03 – 5,30; 04 – 6,50; 05 – 15,50; 06 – 4,00; 07 – 4,10; 08 – 
6,00; 09 – 4,30; 10 – 15,00; 11 – 3,95; 12 – 8,00; 13 – 7,10; 14 – 6,99; 15 – 4,64; 16 – 4,80; 
17 – 3,10; 18 – 8,00; 19 – 8,90; 20 – 4,39; 21 – 8,10; 22 – 4,00; 23 – 8,20; 24 – 4,05; 25 – 
4,30; 26 – 6,20; 27 – 6,72; 28 – 6,00; 29 – 8,20; 30 – 7,40; 31 – 2,90; 32 – 5,50; 33 – 22,50; 
34 – 9,00; 35 – 16,00; 36 – 16,00).
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 209/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 209/15, que cuida de “Aquisição de gás de 
cozinha para atendimento da alimentação escolar nas unidades escolares do Município 
de Pindamonhangaba conforme termo de referencia”, a Autoridade Superior, face à 
manifestação da Sra. Pregoeira, fica a presente licitação FRACASSADA, com base nas 
Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 088/15
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 1433/12 DATA PROTOCOLO: 20/11/2012
Nº CEVS: 35380060147700012718 DATA DE VALIDADE: 29/06/2015
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
RAZÃO SOCIAL: FATIMA DA SILVA FARMACEUTICOS –ME
CNPJ/CPF: 17128603000176
ENDEREÇO: R SÃO JOÃO BOSCO N°: 930
COMPLEMENTO: SALA 02 BAIRRO:  SANTANA
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12403-010 UF: SP
RESP. LEGAL: FÁTIMA DA SILVA CPF: 07123618807
RESP. TÉCNICO: DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA CPF: 30453120806
CBO:  CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 50325 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 29/06/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 089/15
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 2307/14 DATA PROTOCOLO: 28/11/2014
Nº CEVS: 35380060186300046817 DATA DE VALIDADE: 30/06/2016
CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
RAZÃO SOCIAL: FLAVIO SERAFINI CLÍNICA MÉDICA E FONOAUDIOLÓGICA LTDA
CNPJ/CPF: 09079694000179
ENDEREÇO: R DR FREDERICO MACHADO N°: 132
COMPLEMENTO: CONJUNTO 38 BAIRRO:  SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040 UF: SP
RESP. LEGAL: FLAVIO SERAFINI CPF: 09129509866
RESP. TÉCNICO: FLAVIO SERAFINI CPF: 09129509866
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 73542 

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 30/06/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 30 de junho de 2015

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 090/15
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0770/15 DATA PROTOCOLO: 18/06/2015
Nº CEVS: 35380060186500001317 DATA DE VALIDADE: 07/07/2016
CNAE: 8650-0/04 ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
RAZÃO SOCIAL: TATIANA RIBEIRO LOPES
CNPJ/CPF: 28888301836
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO N°: 110
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-020 UF: SP
RESP. LEGAL: TATIANA RIBEIRO LOPES CPF: 28888301836
RESP. TÉCNICO: TATIANA RIBEIRO LOPES CPF: 28888301836
CBO:  CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.: 50016-F 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 07/07/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de julho de 2015

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 091/15
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0771/15 DATA PROTOCOLO: 18/06/2015
Nº CEVS: 35380060186500016519 DATA DE VALIDADE: 07/07/2016
CNAE: 8650-0/04 ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
RAZÃO SOCIAL: CAMILA PAIVA BARBOSA
CNPJ/CPF: 35669174860
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO N°: 110
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-020 UF: SP
RESP. LEGAL: CAMILA PAIVA BARBOSA CPF: 35669174860
RESP. TÉCNICO: CAMILA PAIVA BARBOSA CPF: 35669174860
CBO:  CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.: 169821-F 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 07/07/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de julho de 2015

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 092/15
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0730/15 DATA PROTOCOLO: 09/06/2015
Nº CEVS: 3538006018650001591 DATA DE VALIDADE: 07/07/2016
CNAE: 8650-0/02 ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO
RAZÃO SOCIAL: MARCIA PENNA BUENO
CNPJ/CPF: 27047153861
ENDEREÇO: R MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 656
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-130 UF: SP
RESP. LEGAL: MARCIA PENNA BUENO CPF: 27047153861
RESP. TÉCNICO: MARCIA PENNA BUENO CPF: 27047153861
CBO:  CONS. PROF.: CRN N º INSCR.: 40562/P 

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 07/07/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de julho de 2015
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PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA

LEI Nº 5.810, DE 28 DE JULHO DE 2015.

Denomina de MÁRIO JACINTHO DA SILVA a Rua 01, do Loteamento Residencial Vila Romana.
(Projeto de Lei nº 86/2015, de autoria do Vereador Ricardo Piorino)

 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 MÁRIO JACINTHO DA SILVA a Rua 01, do Loteamento Residencial Vila Romana.

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

Pindamonhangaba, 28 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 28 de julho de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

ediTaL

Escolas e creches da Rede Municipal 
participam de ação da ONU

A população do Jardim Re-
sende e do Vila Rica recebe, en-
tre os dias 24 e 27 de agosto, a 
equipe do programa Pega-Tudo. 
Durante este período, os mora-
dores deverão retirar entulho e 
materiais indesejados de seus 
quintais e depositar nas calça-
das para que a Prefeitura possa 
fazer o recolhimento. 

O programa vem acompa-
nhado dos serviços de capina, 
varrição e limpeza geral, além 
do recolhimento do material. O 
Pega-tudo é um grande aliado 
da população contra a dengue, 
pois acaba com possíveis cria-
douros do mosquito Aedes ae-
gypti, transmissor da doença. 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba conta com a colabora-
ção da população para que não 

Diversas unidades educacio-
nais municipais de Pindamo-
nhangaba participaram, no dia 
11 de agosto, da ação ‘Mãos da 
Paz’, iniciativa da ONU - Orga-
nização das Nações Unidas, por 
meio da Unesco - Organização 
das Nações Unidas para Educa-
ção, Ciência e Cultura, em que 
todos os participantes, ao mes-
mo tempo, em diversas localida-
des, deram um “abraço de paz”. 
Essa ação foi inspirada nos pai-
néis “Guerra” e “Paz”, de Cândi-
do Portinari. 

Na creche Maria Aparecida 
Gomes ‘Sá Maria’, no Pasin, 108 
pessoas participaram, entre ges-
tora, professores, funcionários e 
alunos. A escola municipal Prof. 
Orlando Pires também partici-
pou da iniciativa, com envolvi-
mento dos alunos e professores.  

De acordo com informações da 
Secretaria de Educação da Prefei-
tura, o objetivo desta ação é incen-
tivar as pessoas a se envolverem 
em projetos e ações que visem o 
desenvolvimento de uma cultura 
de paz nas escolas e comunidades.

Estudantes do Bonsucesso também participaram da ação

Crianças da creche do Pasin participaram da iniciativa
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Limpeza nos córregos 
evita enchentes na cidade

A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza, em todo o 
município, a limpeza de córregos, devidamente autorizada 
pelos órgãos competentes, para prevenção de enchentes nos 
bairros e comunidades no entorno. Essa ação é realizada 
ininterruptamente, mas principalmente em épocas de seca 
como a atual, visando a agilidade do serviço. Na última 
semana, as ações foram realizadas nos córregos do Curtu-
me, no Carangola, e do Barranco Alto, que fica no Distrito 
de Moreira César. 

Máquinas trabalham na limpeza do córrego do Curtume

Limpeza no córrego Barranco Alto
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‘Pega-Tudo’ segue para Jardim Resende e Vila Rica
jogue entulho em terrenos nem 
em áreas verdes, e respeite a 
data do Pega-tudo em seu bair-
ro. Importante destacar que, 
de acordo com a lei 1411/74, do 
Código de Posturas do Municí-

pio, é expressamente proibida 
a permanência de entulho, lixo, 
material de construção nas cal-
çadas ou vias públicas, estando 
sujeito a multa, conforme os ar-
tigos 26 e 29. 

Defesa Civil realiza ações educativas
A equipe da Defesa Civil 

de Pindamonhangaba 
está realizando uma série 
de palestras em escolas 
municipais e particula-
res, explicando para as 
crianças a importância 
das abelhas, os cuidados 
e como proceder em caso 
de ataque. Nesta semana, 
as palestras foram reali-
zadas na Casa Pia, escola 
municipal Gilda Piorini-
Molica (Loteamento São 
Judas), escola municipal 
Paulo Freire (Vila Prado), 
escola ArtKids (Bosque 
da Princesa) e Coim (San-
tana), por meio de víde-
os, fotos e explicações de 
acordo com a idade dos 
alunos.

A Defesa Civil está capa-
citada para deter enxames 
de abelhas e pode ser acio-
nada pelo 199.

Alunos da escola da 
Vila Prado assistem 
palestra educativa 

sobre abelhas

Crianças se encantaram ao verem as abelhas de perto
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PRÓXIMAS RODADAS

Pinda é vice líder da Copa São Paulo
O time de futebol masculi-

no de Pindamonhangaba foi a 
Mogi Guaçu na última quarta-
feira (19), enfrentar os donos 
da casa pela Copa São Paulo. 
Até o final da partida o placar 
estava favorável para os pin-
denses, no último lance dos 
acréscimos o adversário empa-
tou  em 2 a 2.

Neste domingo (23), a 
equipe joga em Ibiúna, contra 
o time da casa, pela 9ª rodada 
da competição. Até a última 
atualização da tabela o time 
de Pindamonhangaba estava 
em segundo lugar geral, po-
rém, como a Associação Pau-
lista fez alterações no crono-
grama, os representantes de 
Pinda estão com jogos a me-
nos que os demais.

“Os jogadores estão con-
fiantes e estamos fazendo um 
trabalho forte. Ficamos em 3º 
lugar na outra edição do cam-
peonato e estar entre os me-
lhores do Estado de São Paulo 
é gratificante, porque mostra 
que estamos desenvolvendo 
um bom trabalho na cidade e 
formando não apenas atletas, 
mas também bons cidadãos”, 
comenta o técnico da equipe.

Pindense representa o Estado 
de SP em Jogos Brasileiros

JUDOCAS ESTÃO NA FASE FINAL DO PAULISTA

CAMPEONATO SUB 13
9ª RODADA 2º TURNO, SÁBADO 
(22) - 8h30

FLUMINENSE X GEREZIM 
RAMIRÃO - RODADA DUPLA

SÃO PAULO X MARICÁ 
MORUMBI PINDENSE

ETNA X MOMBAÇA 
MACHADÃO

FERROVIÁRIA X CANTAREIRA 
BOA VISTA

CAMPEONATO SUB 17
9ª RODADA, SÁBADO (22)   

SANTOS X UNIDOS DO JARDIM 
REZENDE 
AFIZP: 10h15

JARDIM REGINA X SÃO PAULO 
JARDIM REGINA: 10h15

ARARETAMA X MARICÁ 
CARDOSÃO: 10h15

BELA VISTA X ETNA 
B. DAS CAMPINAS: 9h45

INDEPENDENTE X FLUMINENSE 
RAMIRÃO: 9h45 - RODADA DUPLA

MOMBAÇA X CIDADE NOVA 
JARDIM RESENDE: 10h15

FOLGA: RAMOS

CAMPEONATO SÊNIOR 50
9ª RODADA, DOMINGO (23)   

INDEPENDENTE X BELA VISTA 
AFIZP: 8h30
- RODADA DUPLA

PINDENSE X AFIZP 
BOSQUE: 8h30

FLUMINENSE X FLAMENGO 
RAMIRÃO: 8h30

MARICÁ X SANTA LUZIA 
MARICÁ: 9h45

FOLGA: ESTRELA

CAMPEONATO 1ª DIVISÃO
10ª RODADA – 2º TURNO, 
DOMINGO (23) -  10h30

CHAVE A 
VILA SÃO JOSÉ X ROSÁRIO 
VILA SÃO JOSÉ

BANDEIRANTEX SAPOPEMBA 
FEITAL

A MIL POR HORA X CANTAREIRA
JARDIM REGINA

CHAVE B
ANDRADA X AREIÃO 
AFIZP - RODADA DUPLA

ARARETAMA X CASTOLIRA
JARDIM RESENDE

REAL ESPERANÇA X FERROVIÁRIA
AZEREDO

Prefeitura 
atende 
mais de 
800 novos 
alunos em 
atividades 
aquáticas

Alunos que irão 
fazer aulas de natação 
e hidroginástica nas 
piscinas da Prefeitu-
ra devem passar por 
exame médico. Neste 
domingo (23),  o profi s-
sional de saúde estará 
no Araretama; dia 29, 
no bairro Cidade Nova - 
no período da manhã, e 
no ‘Zito’ - no período da 
tarde; dia 30, no ‘João 
do Pulo’.

Os exames médicos 
são voltados para todos 
os alunos das ativida-
des aquáticas. Os que 
estão sendo chamados 
devem fazer este exa-
me ou, caso não pos-
sam comparecer no dia 
em que foram convoca-
dos, devem apresentar 
atestado médico parti-
cular.

De acordo com as 
informações da Se-
cretaria de Juventu-
de, Esportes e Lazer 
da Prefeitura, serão 
atendidos mais de 800 
novos alunos, dividi-
dos nestas duas moda-
lidades.

Jogadores de Pindamonhangaba conquistaram a 3ª colocação na edição passada

Ele começou a treinar atle-
tismo aos 11 anos e agora, com 
14 anos, recebeu uma convoca-
ção importante. O adolescente 
Marcos Paulo Leal Ferreira vai 
representar o Estado de São 
Paulo nos Jogos Escolares Bra-
sileiros. A competição aconte-
cerá em Fortaleza, no início de 
setembro. Ferreira irá defender 
o Estado em duas provas, 250 
metros rasos e na equipe de re-
vezamento 4 x 75 metros. 

Estudante da escola Dirce 
Aparecida Pereira Marcondes, 
ele representa o município em 
várias competições. Para obter 
bons resultados realiza treinos 
diários na pista e faz musculação 

no Centro Esportivo João Carlos 
de Oliveira, ‘João do Pulo’.

“Essa convocação foi uma 
surpresa, porque na verdade eu 
fi quei em segundo lugar na pro-
va dos 250 metros na seletiva 
estadual, mas como o outro atle-
ta também classifi cou para ou-
tra prova, fui convocado. Espero 
me dar bem nos 250 metros e no 
revezamento. Se conseguir uma 
medalha receberei Bolsa Atleta, 
isso é muito interessante”.

O atleta comenta que sem-
pre gostou de correr, mas, no 
início fazer esta modalidade 
não era algo muito interessan-
te. De acordo com o professor 
da modalidade, Ferreira é novo 

ainda e consegue se dar bem em 
várias provas, por conta disto, 
o trabalho é feito em cima do 
pentatlo.

“Minha família me apoia e 
acompanha  as provas. Em tudo 
que eu preciso eles me ajudam 
e agradeço bastante”, fi naliza 
Ferreira.

Os atletas da base do judô da 
Secretaria da Juventude, Esportes 
e Lazer de Pindamonhangaba par-
ticiparam da Fase Inter-regional, 
ocorrida no último sábado (15), 
em Suzano, e conquistaram vagas 
para a fi nal. O evento contou com 
a presença de aproximadamente 
400 atletas de várias cidades do 
Grande ABC, Mogi das Cruzes, 
Suzano e Vale do Paraíba. 

Dos 23 judocas que compu-
seram as classes sub 11, sub 13 e 
sênior, da equipe de Pindamo-
nhangaba, sete subiram ao pódio 
e se classifi caram para fase fi nal 
do Campeonato Paulista, que será 
no sábado (22). A fi nal das cate-
gorias sub 11 e sub 13 acontecerá 
em Mauá. A fi nal do sênior, em 
São Bernardo do Campo, no dia 
12 de setembro.

Os pindenses classifi cados 
foram: Alexandre Magno, Sa-
muel Neto, Leandro Paiva, Tanaís 
Borges, Verônica Salgado, Pablo 
Senna e João Paulo Coelho. Alexandre Magno foi campeão na categoria sub 11

Marcos Paulo Leal Ferreira
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