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Divulgação

Centro comunitário beneficia 
moradores do Ribeirão Grande

Famílias da ‘estrada do Trabiju’ 
ganham comodidade com asfalto

CORRIDA DE 
DOM BOSCO 
RECEBE 
INSCRIÇÕES

Os interessados em 
participar da corrida em 
comemoração ao ‘Bicen-
tenário do Nascimento de 
Dom Bosco’, que será re-
alizada no domingo (27), 
devem fazer as inscrições 
até esta terça-feira (22). 
A prova terá percursos de 
5 e 10 km, além de cami-
nhada de 5 km.

SEMANA 
DEBATE 
TEMAS DA 
ADOLESCÊNCIA

O 1º Encontro de Jo-
vens em Busca do Melhor 
do Distrito de Moreira Cé-
sar está debatendo diver-
sos temas relacionados ao 
cotidiano dos adolescen-
tes.

Até sábado (26), quan-
do termina a Semana do 
Adolescente, Pindamo-
nhangaba realiza ações 
de orientação e conscien-
tização sobre saúde, di-
versidade e sexualidade, 
meio ambiente, direitos, 
relacionamentos, entre 
outras.

PINDA BATE 
META DE 
VACINAÇÃO 
CONTRA PÓLIO

FUTEBOL 
MASCULINO 
VENCE NA 
COPA SÃO 
PAULOPLANTIO MARCA DIA DA ÁRVORE

Os moradores do 
Ribeirão Grande ga-
nharam o CE “Mozar 
do Rosário”, na sexta-
feira (18). Conhecido 
popularmente como 
centro comunitário, o 
prédio será usado pela 
população para reali-
zação de festas e even-
tos, além de poder 
receber projetos muni-
cipais em várias áreas, 
como educação, cultura, 
esporte, turismo e de-
senvolvimento social.

Durante a inaugu-
ração, o prefeito de 
P i n d a m o n h a n g a b a 
ressaltou que a cons-
trução do edifício foi 
opção dos próprios 
moradores, que indi-
caram à Prefeitura as 
necessidades do bairro.

A pavimentação da estrada José Machado de Andrade está benefi ciando as famílias que moram 
nas proximidades da via e garantindo mais infraestrutura no acesso ao Parque Natural Municipal 
do Trabiju. Inaugurado na sexta-feira (18), o asfalto facilita o acesso dos moradores e dos turistas 
à região.
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Prefeito, vereadores e representantes da comunidade participaram da inauguração do centro educacional
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‘Histórias de uma Índia Puri’, lançamento neste sábado

Será neste sábado (26), 
às 15 horas, o lançamento 
do livro ‘Histórias de uma 
Índia Puri”, do trovador, 
cronista e contista Maurí-
cio Cavalheiro, cadeira nº 
30 de membros titulares da 
APL – Academia Pindamo-
nhangabense de Letras. O 
lançamento fará parte da 
programação do  evento 9ª 
Primavera nos Museus, no 
qual a Prefeitura de Pinda-
monhangaba faz parceria 

com o Sistema Estadual de 
Museus, Instituto Brasilei-
ro de Museus, Ministério 
da Cultura, que teve iní-
cio na segunda-feira (21) 
e prossegue até domingo 
(27), com o tema ‘Museus 
e Memórias Indígenas’. 
A publicação foi possível 
graças a um incentivo pro-
porcionado de acordo com 
lei municipal à produção li-
terária de autores membros 
da APL.

O lIvRO
Responsável pelo pre-

fácio do livro de Maurício, 
assim me referi à obra no 
primeiro parágrafo:”Propor-
cionar as condições necessá-
rias ao surgimento de leito-
res mirins é proporcionar de 
sobrevivência à cultura. Daí 
a importância dos autores de 
obras infantis e infanto-ju-
venis. Daí a nossa satisfação 
ao tomar conhecimento da 
iniciativa do Maurício Cava-
lheiro: contar um pouco da 
história de Pindamonhanga-
ba para as nossas crianças. A 
ideia vem de encontro à nos-
sa insistência em divulgar fa-
tos e feitos de nosso povo. É 
uma forma de despertar nos 
pequeninos o sentimento de 
nacionalidade.

Na obra de Maurício‘as 
tradições que nos orgulham’ 
são recontadas por uma ín-
dia da tribo dos Puris, os pri-
meiros habitantes de nossa 
região. Uma forma interes-
sante de começar a contar 

a história pela raiz e pelo 
intermédio da própria raiz, 
inclusive com uma pitada de 
língua tupi. A precisa, bela e 
sonora língua geral de nos-
sos ameríndios”.

PAlAvRAs dO AUTOR
“Não sou historiador, sou 

apaixonado pela cidade que 
é meu berço e será meu se-
pulcro. Pindamonhangaba 
tem uma história rica, linda, 
fascinante. Há muito tempo 
pensava em usar os pincéis 
das letras para colorir uma 
história dedicada às crian-
ças. Uma história que con-
tasse um pouquinho da his-
tória da Princesa do Norte, e 
aguçasse a curiosidade para 
pesquisas mais profundas. 
Espero atingir meu objetivo.

Não tenho a pretensão de 
ensinar a língua dos índios 
puris. Mas não pude fugir à 
tentação de incluir alguns 
vocábulos. Amo a minha Ter-
ra! Amo a cidade onde nasci! 
Amo Pindamonhangaba!”

A escritorA roseAnA 
sobre A obrA 

Concluindo, registramos um trecho da escri-
tora Roseana Murray, graduada em Literatura e 
Língua Francesa pela Universidade de Nancy e 
com mais de 50 obras já publicadas, referente 
ao livro de Maurício Cavalheiro:“Uma avó índia 
portadora de histórias do seu passado, das suas 
origens, das histórias da sua cidade, do passado 
da sua cidade, cheia de sabedoria, leva um ban-
do de crianças pela mão. Navegam juntas num 
rio de palavras rumo à floresta profunda onde 
num tempo remoto nasceu uma índia que foi ali-
mentada com leite de onça. A própria avó tem 
uma onça de estimação”.

Pinda discute meio ambiente do 
trabalho em audiência pública

Homem é 
encontrado 
morto em 
moreira 
césar

Um rapaz de 36 
anos foi encontrado 
morto na noite da úl-
tima quinta-feira (17) 
em Moreira Cesar. 

De acordo com a 
Polícia Militar, um ho-
mem acionou a polícia 
após ter sido avisado 
de que seu irmão esta-
va morto. O corpo do 
rapaz foi encontrado 
em um terreno baldio 
perto a um conjunto 
habitacional em uma 
via que liga o CDHU 
Cícero Prado ao Ipê II. 
Ele apresentava sinais 
de espancamento na 
cabeça. A polícia está 
investigando o caso. 

De acordo com o de-
legado do 2º Distrito 
Policial de Pindamo-
nhangaba, Dr. Miguel 
Jacob, a Polícia Civil já 
trabalha com informa-
ções que levam a um 
suspeito. 

A Primavera começa amanhã (23 de setem-
bro), no entanto as temperaturas e a sen-
sação térmica são de pleno Verão – em-

bora ainda faltem quatro meses para a estação.
Tempo maluco. Há alguns dias chuva e clima re-

vezando entre ameno e frio. Agora, parece que nos 
colocaram numa sauna – a diferença é que as sau-
nas normalmente são acompanhadas de piscinas e 
bebidas geladas.

Aos que não estão de férias, vale apenas se con-
formar. As melhores companhias nessa hora são 
copos com água gelada, ar condicionado e ventila-
dor.

Hidratação sempre. Segundo especialistas, um 
adulto deve ingerir, ao menos, 1,5 litro de água por 
dia. No entanto, com este calor é praticamente im-
possível ficar apenas nos 1.500 ml; há quem tome 
3, 4, 5, 8 litros de água por dia.

A justificativa é a necessidade constante de hi-
dratação devido às perdas de líquido ocasionadas 
pelo excesso de transpiração.

Ainda sobre o calor e o castigante sol, é bom pre-
venir a pele dos raios UVA e UVB. Exagere no pro-
tetor solar e reaplique o produto a cada três horas, 
mesmo que não vá tomar sol, isso porque os raios 
têm capacidade de atravessar vidros das janelas e 
dos automóveis.

O trópico de capricórnio – o qual Pindamonhan-
gaba está inserida – é um dos que possuem maior 
incidência de danos ocasionados pelos raios sola-
res, como, por exemplo, o câncer de pele.

Ainda que a temível doença não lhe atinja, mes-
mo sem ela, apenas o sol já danifica muito sua pele 
– causando, inclusive, envelhecimento precoce, 
além de problemas nos cabelos e nos olhos.

Prever o que virá para as próximas semanas fica 
bastante difícil, ainda que a meteorologia tenha 
avançado muito e errado cada vez menos. No en-
tanto, não dá para arriscar um palpite para as pró-
ximas semanas.

A certeza é uma só: fique protegido. Sombra, 
chapéu, boné, lenço, sombrinha, protetor solar e 
muita água. 

Haja água

Calor exige hidratação constante

O Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pin-
damonhangaba-CUT 
convida toda a catego-
ria para participar da 
audiência pública que 
será realizada nesta 
quarta-feira (23), às 

19 horas, na Câmara 
de Vereadores, com o 
tema “Meio Ambiente 
do Trabalho nas In-
dústrias de Pinda”.

A audiência bus-
ca encontrar soluções 
conjuntas entre Poder 

Público, sindicato e 
trabalhadores.

Entre os principais 
temas que devem ser 
discutidos estão a 
saúde e a segurança 
no local de trabalho, 
a questão do emprego 

na cidade e também os 
efeitos da terceirização.

O sindicato infor-
mou que vai convi-
dar outras instituições 
municipais como Pre-
feitura, faculdades, en-
tidades de classe etc.

APL homenageia artista plástica 
dos antigos carnavais de Pinda 

Nesta sexta-feira (25), às 
20 horas, no Museu Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina, 
acontece a sessão plenária 
solene  da APL-Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras referente ao mês de 
setembro.

Na programação, elabo-
rada pela diretoria presidi-
da atualmente por Alberto 
Marcondes Santiago, haverá 
homenagem à memória da 
artista plástica Maria Luiza 
Bartholomeu Silva Oliveira 
(1928-2006), que foi titular 
da cadeira nº 1 da APL, pelo 
acadêmico Fábio Mendes.

Também constam da 
programação: apresenta-
ção musical pelos alunos 
da Fasc - Faculdade Santa 
Cecília (coordenação da aca-
dêmica professora Jaqueli-
ne Bigaton);  palestra com o 
tema “O Narrador e a Morte 
no livro ‘O Leite Derrama-
do’ de Chico Buarque”,  pela 
acadêmica Elaine Santos; 
cerimônia de posse de 
Elaine Santos, que passa-
rá a ocupar a cadeira nº 
32 de Membros Titulares 
– Patrono João Martins de 
Almeida.
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cidade
RibeiRão GRande Recebe centRo 
educacional municipal

População comemora asfalto 
na Estrada do Trabiju

Em cumprimento a 
Lei que trata da mo-
bilidade urbana, com 
objetivo de oferecer mais 
segurança aos ciclistas 
de Pindamonhangaba, a 
Prefeitura está amplian-
do o espaço da ciclofaixa 
da av. Francisco Lessa 
Júnior, também conheci-
da como ‘Via Expressa’.

De acordo com infor-
mações do Departamen-
to de Trânsito, houve a 
necessidade de estreita-
mento da pista que hoje 

contará somente com 
uma faixa de rolamento, 
levando os motoristas a 
reduzirem a velocidade 
e a evitarem ultrapassa-
gens perigosas.

Pindamonhangaba 
conta com mais de 30 
quilômetros entre ciclo-
vias e ciclofaixas e uma 
vez ao se sentirem segu-
ros, existe uma tendência 
crescente no número de 
adeptos da bicicleta tanto 
como meio de transporte 
ou de lazer.

Ponte do Curtume e 
aCesso ao anel viário 
são reCaPeados 

O Centro Educacional 
Municipal “Mozar do Ro-
sário”, no Ribeirão Gran-
de, foi entregue oficial-
mente para a população 
na sexta-feira (18), com 
a presença do prefeito, 
vereadores, demais au-
toridades municipais, fa-
miliares e moradores do 
entorno.

O centro está localizado 
na estrada municipal Je-
sus Antonio de Miranda, 
altura do km 18, e possui 
368,30m² de área cons-
truída, contendo copa, 
área de serviço, vestiário, 
salão principal com palco, 
sala de depósito, arquivo, 
dois sanitários e sala mul-
tiuso. Na área externa, 

estacionamento com piso 
intertravado, iluminação 
com postes, muro e gra-
de na frente no prédio, 
concertinas, além de área 
gramada. O investimento 
da Prefeitura, somando as 
adequações do terreno, foi 
de R$ 707.267,98.

O local recebeu o nome 
de “Mozar do Rosário” 
saudoso morador do bair-
ro, por meio do projeto 
de lei 109/2015, de auto-
ria do vereador Ricardo 
Piorino. Uma das filhas 
do homenageado, Maria 
Teresa, falou em nome 
da família, agradecendo a 
todos os envolvidos para 
que o centro educacio-
nal fosse uma realidade. 

“Nosso pai estava sempre 
em primeiro lugar para a 
gente e está gravado em 
nosso coração. Ele nos 
deixou grandes ensina-
mentos, como respeito, 
amor e carinho, que es-
tamos transmitindo para 
nossos filhos. Agora, com 
essa homenagem, seu 
nome será eternizado”, 
disse, emocionada.

A presidente da Asso-
ciação de Moradores, Niu-
céia Fernandes Nogueira 
Vieira, estava feliz com a 
entrega da obra. “Agrade-
cemos ao prefeito porque 
nosso centro educacional 
ficou o mais bonito de 
todos e porque o prefeito 
está sempre com a gente 
aqui no Ribeirão Grande. 
Estamos ainda mais fe-
lizes pelo homenageado, 
uma pessoa tão impor-

tante para o bairro, que 
tinha muito carinho pela 
escolinha de futebol e va-
lorizava a educação, com 
toda a sua simplicidade”, 
declarou.

O prefeito de Pindamo-
nhangaba elogiou o bair-
ro. “O Ribeirão Grande 
é o lugar mais bonito de 
Pindamonhangaba, com 
paisagens lindas. Todos 

os que visitam essa região 
ficam maravilhados. Esse 
centro educacional é um 
marco muito importante 
para o Ribeirão. É uma 
oportunidade para desen-
volver atividades, como 
teatro, palestras e shows, e 
um trabalho com as famí-
lias e crianças para melho-
rar ainda mais a qualidade 
de vida da comunidade”, 
observou.

Além do descerra-
mento da fita e da placa 
inaugurais, a cerimônia 
contou  com o plantio de 
duas mudas de árvores, 
tipo ‘escova de garrafa’, 
pelo prefeito, vereadores e 
familiares do homenagea-
do, na entrada do centro 
educacional.

Prefeito, vereadores e representantes do bairro durante a inauguração

moradores conheceram o Centro educacional

‘via expressa’ terá 
ciclofaixa ampliada

objetivo é garantir segurança dos ciclistas

atendendo solicitações da população, as duas 
pistas da ponte do ribeirão do Curtume e o acesso 
para o anel viário, na altura da vila suíça, foram 
recapeados, na última semana. Para o serviço, 
foram utilizados cerca de 88 m³ de CBuQ (Concreto 
Betuminoso usinado à Quente), pela equipe da usina 
de asfalto da secretaria de obras da Prefeitura. além 
do recapeamento, foram desobstruídas todas as 
descidas de água.

Os moradores da es-
trada municipal José 
Machado de Andrade, 
que dá acesso ao Parque 
Natural Municipal do 
Trabiju, comemoraram 
a entrega de mais 1,5 km 
de asfalto, na sexta-fei-
ra (18).

A pista recebeu pa-
vimentação tipo CBQU 
– Concreto Betuminoso 
Usinado à Quente – e 
agora terá sinalização 
horizontal e vertical, por 
meio de pintura de chão 
e instalação de placas. O 
investimento da Prefei-
tura na obra foi de cerca 
de R$ 200 mil.  

Com o asfalto, cen-
tenas de famílias que 
residem às margens da 
estrada estão sendo be-
neficiadas, já que a pa-
vimentação acaba com 
a poeira no tempo seco 
e com o barro na época 
de chuvas, colaborando 
para a melhora da saú-
de e acesso das pessoas 
ao local. A pavimenta-
ção também beneficia 
o turismo, facilitando o 
acesso ao Parque do Tra-
biju e àquela região, na 
zona rural do município.

O presidente da As-
sociação de Moradores 
agradeceu à Prefeitura 

pela melhoria. “Agrade-
cemos à Prefeitura por 
mais essa obra, que vai 
facilitar o acesso ao Tra-
biju e beneficiar toda a 
população”, disse.

O morador Valdir Fa-
ria também agradeceu à 
Prefeitura. “Já éramos 
privilegiados por morar 
aqui, numa região que 
sempre teve o apoio da 
Prefeitura. Além da saú-

de, essa obra valorizou 
nossas propriedades e 
vai dar mais qualidade 
de vida para todos nós”, 
avaliou.

Outro morador do 
bairro, Zé Mineiro, es-
tava feliz com a obra. 
“Aqui tinha uma poeira 
que ia lá dentro de casa. 
Agora não tem mais. 
Muito obrigado”, agra-
deceu.

O prefeito de Pinda-
monhangaba lembrou de 
diversas melhorias para 
a área rural. “Anterior-
mente, trouxemos a água 
encanada da Sabesp para 
o bairro, e isso foi uma 
revolução para as pessoas 
que moravam aqui. Ago-
ra, é a vez do asfalto, que 
vai melhorar em muito a 
qualidade de vida nesta 
região”, concluiu.

Prefeito ressalta melhoria na infraestrutura da zona rural

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

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

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

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
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Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

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

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

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

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric
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Toninho da Farmácia 
solicita melhorias para 
comunidade da Vila Prado

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) esteve reunido na 
última semana com os moradores do bairro Vila Prado. Na oca-
sião, o vereador recebeu dos munícipes diversos pedidos como:

Li m p e z a  d a 
v e g e ta ç ã o 
à s  m a r g e n s 
d o r i b e i r ã o

reforma 
do piso da 

passareLa de 
pedestre sobre 

o ribeirão, que 
Liga o bairro 

ao aneL viário

L i m p e z a  d a 
á r e a  v e r d e 
p r ó x i m a  a 
pa s s a r e La

revitaLização da 
área LocaLizada 
ao Lado do 
ribeirão que 
margeia a viLa 
prado e a 
transformação 
desta área em um 
LocaL de Lazer

coLocação 
de uma tampa 
de concreto 
em uma boca 

de Lobo no 
Lado direito 

do centro 
comunitário

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB), desde o início 
da Administração, enviou vários requerimentos ao Prefeito Vito 
Ardito Lerario, solicitando a troca dos telhados das 226 casas do 
bairro Liberdade, das quadras A, B, C, D e E, onde foram utili-
zadas telhas ecológicas, pela Administração passada, e que vem 
causando transtornos para os moradores dessas casas, pois quando 
chove, entra água, molhando tudo que está embaixo.

O prefeito havia prometido que faria o possível para a subs-
tituição das telhas, que só trouxe problemas para os moradores 
dessas casas, e foi essa a herança deixada para a atual Adminis-
tração resolver.

O vereador Cal, com muita alegria, confirmou que já está no 
pregão da Prefeitura, e a publicação saiu no jornal Tribuna do 
Norte do dia 15 último, folha 06, com a abertura de licitação para 
contratação de empresa especializada, com fornecimento de ma-
terial, mão de obra e equipamento para execução de substituição 
do telhado ecológico por telha de fibrocimento, onduladas, nas 
226 unidades habitacionais do conjunto Residencial Liberdade.

“Em breve, as casas finalmente receberão novo telhado, evitando 
os transtornos causados aos moradores”, disse o edil.

Uniformes
O vereador Cal também há tempos vem insistindo para que a 

Administração Municipal providencie a compra de uniformes para 
os funcionários da prefeitura, principalmente os que trabalham 
no cemitério, que precisam sempre trocar suas roupas, devido ao 
trabalho que exige muito, em razão da própria saúde.

O vereador Cal recebeu a confirmação que está aberto no De-
partamento de Licitações e Compras, o PPRP nº 235/15, referente 
à aquisição de uniformes para os funcionários da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. “Esta é mais uma conquista nossa, em favor 
do nosso funcionalismo municipal, que atua bravamente em prol 
da nossa população”, destaca o vereador Cal.

vereador Janio

ardito Lerario

Cal confirma que casas 
do Residencial Liberdade 
vão receber novo telhado
Licitação para contratação de empresa foi 

pubLicada no jornaL tribuna do norte

após vários pedidos, o 
vereador caL (no destaque) 

tem pedido de troca das teLhas 
do residenciaL Liberdade 

atendido peLa administração

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, Vereador 
Felipe César – FC (PMDB) 
apresentou proposta ao Exe-
cutivo visando a contratação 
de uma empresa especiali-
zada para análise e estudos, 
com o objetivo de construir 
o segundo anel viário em 
Pindamonhangaba. Ele jus-
tifica que, tendo em vista o 
crescimento do município 
nos últimos anos e o fluxo de 
veículos, 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, principal-
mente caminhões e carretas, 
da região central da cidade 
e possibilitou o crescimento 
comercial em torno do atual 
anel viário, que atualmente 
já está com um grande fluxo 
de veículos”. Segundo Felipe 
César – FC, “objetivando 
o crescimento da cidade, 
assim como o Plano Diretor, 
é necessário que sejam ini-
ciadas as tratativas visando a 
construção do segundo anel 
viário, de modo a circular 
toda a cidade, interligando 
as estradas da nossa região, 
como Via Dutra, Estrada 
Velha Rio-SP e a Floriano 
Rodrigues Pinheiro”.

RODOVIÁRIA ÀS
MARGENS DA DUTRA
O Vereador Felipe César 

– FC solicita ao Prefeito a 
realização de estudos para 
viabilizar a construção de uma 
rodoviária interestadual às 
margens da Rodovia Presiden-
te Dutra. Em sua justificativa, 

O Secretário de Câmara 
de Pindamonhangaba, ve-
reador Janio Ardito Lerario 
(PSDB) tem acompanhado 
com muita satisfação, o 
andamento das reformas 
feitas pela atual Admi-
nistração do município,  
e spec ia lmen te  aque las 
cujos compromissos foram 
acertados com os próprios 
moradores em reuniões co-
munitárias realizadas pelo 
prefeito e seus assessores.

A mais recente obra que 
está sendo concluída e foi 
entregue à população é a 
revitalização da quadra 
poliesportiva localizada 
no Loteamento Marieta 
Azeredo, no Distrito de 
Moreira César. O evento 

Através do requerimento nº 
1340/2015, o vereador Magrão (PPS) 
requereu informações ao Executivo Mu-
nicipal de quais os procedimentos e datas 
para a Prefeitura elaborar o TVO (Termo 
de Vistoria de Obra) no Loteamento 
Portal dos Eucaliptos e qual o prazo para 
liberação dos terrenos aos proprietários, 
após a emissão do respectivo documento 
(TVO). O período para o loteador termi-
nar a infraestrutura da 1ª fase terminou 
no dia 20 de agosto de 2015, conforme 
acordo firmado no Termo de Audiência 
de Conciliação.

A Prefeitura esclareceu ao vereador 
por meio do ofício nº 1.521/15-GAB, que 
foi realizado acordo em transação judicial 
na 1ª Vara Cível de Pindamonhangaba 
entre o Loteador e o Município, onde 
para regularizar a 1ª fase e ocorrer a 
implantação da 2ª fase, ficou homologado 
que o TVO seria expedido ao término da 
2ª fase e que na 1ª fase seria expedida a 
Certidão de Conclusão da Obra, conforme 
decidido em Juízo.

A resposta causou indignação do ve-
reador e também de todos os proprietários 
de terrenos da 1ª fase que aguardam o 
TVO para construção. De acordo com o 
Termo de Audiência de Conciliação, há 
um entendimento firmado que a Prefei-
tura se comprometeu em acompanhar a 
execução da obra e que poderia liberar os 
lotes para construção das quadras, quando 

Vereador Magrão cobra liberação 
para construções nos terrenos do 
Loteamento “Portal dos Eucaliptos” 
“primeira fase foi concLuída no dia 19 de agosto, 
conforme acordo firmado em juízo; proprietários 

aguardam o termo de Vistoria de obra - tVo”
as obras de infraestrutura estivesse inte-
gralmente prontas. Isso ocorreu no dia 19 
de agosto, quando o loteador deu entrada 
no processo, pedindo a elaboração do 
TVO, após conclusão das obras da 1ª fase.

Magrão salienta que as obras da 
infraestrutura da 2ª fase já tiveram início, 
sendo que vai buscar novas informações 
do prazo para término desta etapa final 
para que o TVO seja definitivamente 
emitido. Ele observa que “espero uma 
posição positiva da Prefeitura na emissão 
do TVO para os lotes da 1ª fase, em res-
peito aos proprietários que aguardam há 
mais de 10 (dez) anos e que pagam seus 
impostos, entre eles o IPTU”.

acima, o vereador magrão no Loteamento 
portaL dos eucaLiptos. abaixo, os documentos 
oficiais da câmara e da prefeitura

FELIPE CÉSAR - FC QUER 
CONSTRUÇÃO DE SEGUNDO ANEL 
VIÁRIO EM PINDAMONHANGABA

o parlamentar alega que a atual 
rodoviária, construída há mais 
de 30 anos, é pequena e não 
comporta a entrada de mais 
empresas com novas linhas 
de ônibus. A construção de 
uma outra, mais moderna, 
com mais guichês e plata-
formas, à beira da Via Dutra, 
vai proporcionar que novas 
empresas sejam implantadas 
e novas linhas passem a ser 
atendidas, permitindo que Pin-
damonhangaba tenha ligações 
com outras cidades e capitais 
do país. “Nosso município 
cresce a cada dia e a Dutra 
está cada vez mais próxima. 
Desta forma, uma rodoviária 
às margens desta rodovia, vai 
facilitar novas linhas e novas 
empresas”.

PORTAIS NAS
ENTRADAS DA CIDADE
O Vereador Felipe César 

– FC (PMDB) encaminhou 
solicitação ao Executivo pe-
dindo a realização de estudos 
visando a construção de por-
tais nas entradas da cidade, 
para atender os turistas que 
visitam Pindamonhangaba, 
com a instalação de câmeras 
que poderão contribuir para 
a segurança da população. 
“A maioria dos municípios, 
principalmente os turísticos, 
apresentam um portal nas suas 
entradas, que atendem tanto 
aos turistas com as indicações 
dos principais pontos turísticos 
da cidade; como também na 
segurança, com instalação de 
câmeras e guardas municipais 
que poderão atuar em conjunto 
com as polícias civil e militar”, 
enfatiza Felipe César – FC.

O vereador Professor Eric 
(PR) participou nesta quarta 
feira, dia 16, da solenidade 
oficial de entrega da quadra 
poliesportiva do Jardim 
Marieta Azeredo, no Distrito 
de Moreira César, que foi 
integralmente revitalizada. 

O vereador fez o pedido 
da obra através do requeri-
mento nº 1.257/2015, para 
que fosse feito uma reforma 
geral, pois a quadra estava 
com muitos buracos e o piso 
rachado. Também foi solici-
tado reparos na iluminação 
da quadra - uma vez que, no 
período noturno, ficava difícil 
a prática de esportes -  e a pin-
tura, pois a mesma já estava 
bem desgastada. “Sabemos 
que a cada real investido 
em esporte, economizamos 
muito em Saúde, Segurança 

Professor Eric participa da 
entrega da quadra revitalizada 
do Jardim Marieta Azeredo

e Bem Estar Social. Agradeço 
ao Prefeito, ao Departamen-
to de Obras e Serviços e ao 
Departamento de Esportes e 
Lazer por esta melhoria para 
nosso bairro”, afirmou. 

O vereador Professor Eric 
solicitou, ainda, através do 
requerimento nº 497/2013, 
a cobertura desta quadra e 
vai continuar lutando para 
que essa benfeitoria possa 
ser realizada o mais breve 
possível. “Essa reforma trará 
mais conforto e segurança às 
crianças e, principalmente, 
a juventude que agora terá 
um lugar adequado para 
praticar esportes. Assim, a 
juventude será estimulada à 
prática esportiva, podendo 
ter uma vida melhor e mais 
saudável”, finalizou o vere-
ador Professor Eric. 

quadra do marieta 
azeredo foi 

integraLmente 
revitaL izada e, 

segundo professor 
eric (destaque 

abaixo), Juventude 
será est imuLada à 
prática esportiva

Janio Lerario participa de 
reinauguração de quadra no 
Loteamento Marieta Azeredo

ato soLene aconteceu na quarta-feira,
dia 16, e reuniu autoridades e moradores 

do distrito de moreira césar

aconteceu na última quar-
ta-feira, dia 16 de setem-
bro, e foi prestigiado por 
desportistas, moradores, 
secretários municipais e 
vereadores.

Janio Lerario observa 
que “através de um con-
vênio entre a Prefeitura e 
o Ministério do Esporte, 
pelo intermédio da Caixa 
Econômica Federal, a obra 
foi concluída. Para o vere-
ador Janio, a recuperação 
dos espaços esportivos tem 
fundamental importância 
na vida da comunidade, 
pois esses locais são im-
portantes para promoção 
de ações de inclusão social 
e de incentivo à prática de 
hábitos saudáveis.
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Pinda bate meta de vacinação 
contra paralisia infantil

Mulheres podem fazer exames 
preventivos no Laboratório Municipal

Em Pindamonhangaba 
as mulheres podem fazer 
o exame preventivo no La-
boratório Municipal  Dr. 
Paulo Emílio D’Alessandro 
no horário  das 12h30 às 16 
horas. É necessário levar o 
RG e cartão SUS.

De acordo com as infor-
mações do Inca - Instituto 
Nacional de Câncer, o pre-
ventivo, conhecido como 
“Papanicolau”, é  um exa-
me realizado para detectar 
alterações nas células do 
colo do útero. É a principal 
estratégia para detectar le-

sões precocemente e fazer 
o diagnóstico da doença.

O exame preventivo é 
indolor, simples e rápido. 
Para garantir um resulta-
do correto, a mulher não 
deve ter relações sexuais 
(mesmo com camisinha) 
nos dois dias anteriores 
ao exame. É preciso evitar 
o uso de duchas, pomadas 
vaginais nas 48 horas ante-
riores à realização do pre-
ventivo. As mulheres grá-
vidas também podem fazer 
o exame, sem prejuízo para 
sua saúde ou a do bebê. 

Toda mulher que tem 
ou já teve vida sexual deve 
submeter-se ao exame pre-
ventivo periódico, o exame 
deve ser feito anualmente. 
As mulheres também po-
dem procurar a unidade 
de saúde mais próxima de 
casa para obter informa-
ções sobre o exame.

Em Pinda, as enfer-
meiras estão utilizando a 
técnica de coleta em meio 
líquido.

A citologia em meio lí-
quido torna a coleta do 
exame mais rápida.

A coleta é 
realizada em 
sala específi ca 
para o 
preventivo

Grupo Viva Leve 
incentiva alimentação 
saudável no Cidade Nova

Semana do Adolescente começa 
com atividades em Moreira CésarMoradores do Cidade 

Nova têm a oportunidade de 
frequentar as atividades do 
grupo ‘Viva Leve’, trabalho 
desenvolvido pelos profi s-
sionais da unidade de saúde 
com foco na promoção de 
uma alimentação saudável e 
balanceada. Os encontros do 
grupo acontecem toda  se-
gunda-feira, às 14 horas, na 
unidade do bairro.

Nas reuniões são discuti-
das as funções dos alimentos 
e suas propriedades na ma-
nutenção da saúde e as mu-
lheres encontram incentivo 
e apoio na busca por uma 
alimentação mais saudável 
e perda de peso. O objetivo 
do grupo é aumentar a au-
toestima dos participantes, 
diminuir a obesidade e pro-
blemas de saúde como coles-
terol, hipertensão e diabetes.

Nos encontros, os partici-
pantes trocam experiências 
em relação aos alimentos, 
receitas integrais e orgâni-
cas. Além das discussões e 
dicas, o grupo também traz 
palestras e orientações de 
esteticistas, nutrólogos e ou-
tros profi ssionais.

“É um incentivo para nós 
estarmos aqui. Aqui a gen-
te se pesa, estamos sempre 
trocando ideias e pedindo 
conselhos uma para outra. 
É muito importante eu estar 
aqui nesse grupo”, afi rma  a 
dona de casa Roberta Bitten-
court.

As atividades do grupo, 
que conta com pelo menos 
15 participantes em seus 
encontros, começaram em 
maio deste ano. Interessados 
em conhecer os trabalhos 
podem ir à unidade.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde, para-
beniza os pais das crianças 
entre seis meses e menores 
de cinco anos de idade por 
levá-los às unidades de 
saúde. O município bateu 
a meta de vacinação con-
tra a poliomielite - para-
lisia infantil. A meta esta-
belecida pelo Ministério 
da Saúde era 95%, o que 

representa 9.437 crianças 
em Pinda; ao todo, foram 
vacinadas 9.524.

A “Campanha de Va-
cinação Contra Paralisia 
Infantil e Multivacinação” 
seria entre os dias 15 e 31 
de agosto, entretanto, O 
Ministério da Saúde re-
solveu prorrogar o prazo. 
Esta vacina é fundamental 
para a saúde e única for-
ma de prevenir a paralisia 

infantil, doença viral incu-
rável que pode levar a per-
das graves da mobilidade 
corporal, como a paraple-
gia.

Lucas Lopes, coordena-
dor comercial, aproveitou 
o Dia D - realizado dia 15 
de agosto - para vacinar 
o fi lho. Ele parabenizou a 
iniciativa da Prefeitura por 
disponibilizar vários locais 
de vacinação durante a 

ação, pois, evitou fi las e foi 
uma grande praticidade 
para os pais.

“Estamos muito con-
tentes por bater esta meta, 
isso refl ete a preocupação 
dos pais. A vacinação é 
muito importante por pre-
venir várias doenças. Os 
pais devem fi car atentos e 
não deixar nenhuma va-
cina atrasar”, comenta o 
prefeito.

Semana do Adolescente começa com atividades em Moreira César 
Pindamonhangaba está comemorando a Semana do Adolescente. O evento 
teve início em Moreira César com o 1º Encontro de Jovens em Busca do 
Melhor do Distrito. A programação foi desenvolvida na Escola Estadual Rubens 
Zamith. O público teve a oportunidade de conferir apresentação de maracatu, 
teatro, participar de oficinas e conferir palestra. As atividades serão encerradas 
no SÁBADO (26), quando acontecerá o VI Encontro de Jovens em Busca do 
Melhor de Pinda. 
Durante a abertura do evento, Lia Pinheiro realizou uma palestra sobre Saúde 
do Adolescente. Na sequência, foram realizadas as oficinas sobre Diversidade 
e Sexualidade, Meio Ambiente, Direitos dos Adolescentes, Relacionamentos 
Sociais, entre outras, além de atividades esportivas oferecidas pela Secretaria 
de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura. 
Alex Bastos, é estudante de direito e morador da Vila São Benedito. Ele 
comenta que, infelizmente, há muitas pessoas que pensam que os jovens não 
querem fazer nada, no entanto, há muitos protagonistas. "Fico muito feliz por 
poder compartilhar o conhecimento acadêmico com os demais jovens. Sou 
conselheiro da juventude também e este tipo de evento é excelente porque 
ajuda a transformar vidas". 
Natália Rodrigues Vieira, moradora do Liberdade, afirma que acha super 
importante ter eventos como este em Moreira César porque é possível ver que 
alguns estão indo para o 'lado errado'. "Achei muito interessante as oficinas, as 
palestras e gostei de ouvir um pouco mais sobre o Meio Ambiente", disse. 
O evento é promovido pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - com o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba, 
Diretoria de Ensino, Coalizão e demais parceiros. 
  
Confira a programação 
Dia Horário Atividades que serão realizadas Local 
22 Das 10 

às 14h 
Apresentação  de peça teatral -  “Musical 
Dom Bosco” com os Aspirantes do 
Salesianos 

Escola Dr. Alfredo 
Pujol 

23 Às 10h Entrevista no programa de rádio 'O 
Prefeito e Você' com líderes 
adolescentes e entidades 

Rádio 107.1 FM 

24 Às 14h Feira das Entidades Projeto Jataí, em 
Moreira César 

25 Às 10h Oficinas Educativas com o projeto Jovens 
Protagonistas e IA3 

Escola 
DemetrioIvahy 
Badaró 

26 Das 8h 
às 
16h30 

Encerramento da Semana do 
Adolescente com o VI Encontro de 
Jovens "Em Busca do Melhor" 

Manhã  na 
Faculdade 
Anhanguera 
Tarde no 'João do 
Pulo' 

  
 LEGENDA 
Os participantes receberam informações sobre saúde do adolescente durante palestra 
 

P i n d a m o n h a n g a b a 
está comemorando a Se-
mana do Adolescente. O 
evento começou no sába-
do (19), em Moreira Cé-
sar, com o 1º Encontro 
de Jovens em Busca do 
Melhor do Distrito. A pro-
gramação foi desenvolvida 
na Escola Estadual Rubens 
Zamith. O público teve a 
oportunidade de conferir 
apresentação de maracatu, 
teatro, participar de ofi ci-
nas e conferir palestra. As 
atividades serão no sábado 
sábado (26), quando acon-
tecerá o VI Encontro de 
Jovens em Busca do Me-

lhor de Pinda.
Durante a abertura do 

evento, Lia Pinheiro rea-
lizou uma palestra sobre 
Saúde do Adolescente. 
Na sequência, foram re-
alizadas as ofi cinas sobre 
Diversidade e Sexualida-
de, Meio Ambiente, Di-
reitos dos Adolescentes, 
Relacionamentos Sociais, 
entre outras, além de ati-
vidades esportivas ofere-
cidas pela Secretaria de 
Juventude, Esportes e La-
zer da Prefeitura.

Alex Bastos, é estudan-
te de direito e morador da 
Vila São Benedito. Ele co-
menta que, infelizmente, 
há muitas pessoas que pen-
sam que os jovens não que-
rem fazer nada, no entanto, 
há muitos protagonistas. 
“Fico muito feliz por poder 
compartilhar o conheci-
mento acadêmico com os 

demais jovens. Sou conse-
lheiro da juventude tam-
bém e este tipo de evento 
é excelente porque ajuda a 
transformar vidas”.

Natália Rodrigues Viei-
ra, moradora do Liberdade, 
afi rma que acha super im-
portante ter eventos como 
este em Moreira César 
porque é possível ver que 
alguns estão indo para o 
‘lado errado’. “Achei mui-

to interessante as ofi ci-
nas, as palestras e gostei 
de ouvir um pouco mais 
sobre o Meio Ambiente”, 
disse.

O evento é promovido 
pelo CMDCA - Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - 
com o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, Di-
retoria de Ensino, Coali-
zão e demais parceiros.

Divulgação

Divulgação

Os participantes recebem várias informações 
para uma vida saudável

Jovens recebem informações sobre saúde
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LICENÇA DA CETESB

A CONFAB INDUSTRIAL S/A torna público que requereu da CETESB, 
a Licença de Operação número 3004240, sito à Avenida Gastão Vidigal 
Neto, 475 – Cidade Nova, Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB

A CONFAB INDUSTRIAL S/A torna público que recebeu da CETESB, 
a Renovação da Licença de Operação número 3004889, sito à Avenida 
Gastão Vidigal Neto, 475 – Cidade Nova, Pindamonhangaba/SP.

ExTRATO DE ADITAmENTO AO CONvêNIO Nº 89/2014
Processo administrativo n.º 10138/2014

Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de 
Assistência Social / Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba
Objeto: aditamento plano operativo, supressão de exames de ultrassonografia simples/
doppller; tomografia e SADT pré-cirurgico – ultrassonografia simples/dopller e tomografia 
em conformidade com especificações e valores previsto, bem como o valor de repasse 
mensal de R$ 71.691,42
Data de Assinatura: 01/09/2015

EDITAL DE CONvOCAÇÃO DE ASSEmBLEIA GERAL ExTRAORDINÁRIA
Eu Márcia Garcia da silva, presidente da Associação de Moradores do Residencial Ipê I e Jardim 
Carlota, no que me conferi o dispositivo no inciso ll do Art. 25, faço saber que convoco uma 
Assembleia geral extraordinária para o dia 06 de Outubro de 2015, para aprovação da comissão 
eleitoral em conformidade com o Art. 35, Art. 37º e alínea A do Art. 16, local; Av. Alamedas das 
Grevíleas, 988, Horário; primeira chamada as 16, segunda chamada as 16;30 horas, encerramento 
as 18 horas,  os 4 nomes designado para apreciação ao segue;;
 1º- José Esaur de Freitas, RG 8.892.393 SSP.SP;
 2º- Eduardo Godoi César, RG 8.892.472-5 SSP
 3º- Maria Elena Alves de Matos, RG 29.456.313-1 SSP.SP                                   
 4º- Wagner Valmir da Silva-RG 11.305.367-20 SSP.SP
 Pindamonhangaba, 22 de Setembro de 2015.

PREFEITURA mUNICIPAL DE PINDAmONhANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 273/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, 
responsável pelo imóvel situado a RUA ANTONIO RITA DO AMARAL, 88, PARQUE SÃO 
BENEDITO, inscrito no município sob as sigla SE11.10.23.006.001, para que efetue a limpeza 
da calçada no referido imóvel, no prazo de 24 horas a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 71º da Lei 1.411 de 10/10/1974.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado.

Rosana da Silva monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA mUNICIPAL DE PINDAmONhANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 274/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, 
responsável pelo imóvel situado a RUA ANTONIO RITA DO AMARAL, 88 A, PARQUE SÃO 
BENEDITO, inscrito no município sob as sigla SE11.10.23.006.002, para que efetue a limpeza 
da calçada no referido imóvel, no prazo de 24 horas a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 71º da Lei 1.411 de 10/10/1974.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado.

Rosana da Silva monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA mUNICIPAL DE PINDAmONhANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 275/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, 
responsável pelo imóvel situado a RUA ANTONIO RITA DO AMARAL, 88 B, PARQUE SÃO 
BENEDITO, inscrito no município sob as sigla SE11.10.23.006.003, para que efetue a limpeza 
da calçada no referido imóvel, no prazo de 24 horas a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 71º da Lei 1.411 de 10/10/1974.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado.

Rosana da Silva monteiro
Diretora do Departamento de Administração

EDITAL - ASSEmBLÉIA GERAL ExTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas 
de Pindamonhangaba, Roseria, Aparecida, Potim e Arapei, por seu representante legal, convoca 
todos os trabalhadores da categoria dos trabalhadores nas indústrias do setor plástico (inclusive 
laminados plásticos), enquadrados no 10º Grupo, do quadro anexo ao artigo 577 da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT, para se reunirem em Assembleia geral extraordinária que se realizará 
no dia 25/09/2015, ás 14h00, na sede do Sindicato situado na Rua dos Bentos, 481 – São Bendito 
– Pindamonhangaba – SP para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Discussão e deliberação da Pauta sobre Segurança em Máquinas SOPRADORAS DE PLÁSTICOS, 
INJETORAS DE PLÁSTICO E MOINHO a ser apresentada ao Sindicato das Indústrias do Setor 
Plástico e/ou às empresas, sediadas no Estado de São Paulo, bem como a avaliação das 
Assembléias realizadas nas regiões representadas por sindicatos filiados do setor;
Outorga de poderes à Diretoria da Federação para encaminhamento e coordenação das 
negociações com os Sindicatos Patronais e/ou com as empresas diretamente, em conjunto com 
os representantes dos sindicatos filiados, bem como, a eventual realização de Mesa Redonda 
no Órgão do Ministério do Trabalho, e, ainda instituir comissão para encaminhamento das 
negociações, e em caso de malogro das mesmas, suscitar Dissídio Coletivo perante o Egrégio 
Tribunal Regional do Trabalho;
Ultratividade da Norma Coletiva, após expiração de sua vigência até renovação dos respectivos 
instrumentos.
Não havendo número suficiente e estatutário para a realização da Assembleia em primeira 
convocação, no horário mencionado, a mesma será realizada duas horas, após, no mesmo dia e 
local. Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2015. – Sebastião de Melo Neto – Presidente.

PREFEITURA mUNICIPAL DE PINDAmONhANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA DE ADMISSÃO Nº 008, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015.                
                                                                               
Doutor Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei Municipal nº 3.870, de 21 de dezembro de 2001 e suas alterações,

Resolve:

Art. 1º Admitir, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os Senhores a seguir 
relacionados, para os respectivos empregos, de acordo com a classificação e convocação realizada 
pela Secretaria de Administração:

PREFEITURA mUNICIPAL DE PINDAmONhANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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 classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia 29/09/2015 às 14:00 horas

ESCRITURÁRIO

42º BRUNA JESSICA SANTOS COSTA
AVENIDA MARIA ALBISU BONAFE, 82 – LAERTE ASSUNÇÃO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-630

EDSON mACEDO DE GOUvêA
SECRETÁRIO 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 classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso na área;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  29/09/2015 às 14:30 horas

ELETRICISTA

6º EDUARDO LUIZ ALmEIDA
RUA MARIA NAZARETH DA SILVA, 146 – KARINA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-080

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
R: Euclides de Figueiredo 94 – Centro 
 CEP 12420-060 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3643-1609 /3643-1607 
e-mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

     

C O N V O C A Ç Ã O 

Adriano Augusto Zanotti, Presidente do CMDCA de Pindamonhangaba, 

no uso de suas atribuições, CONVOCA para o comparecimento urgente, 

até o dia 25 de setembro, próximo vindouro, para comparecer junto ao 

Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, à Rua Deputado 

Claro Cesar, 30, Centro, a senhora Juliana Bertolino, 3ª suplente no 

processo eleitoral do Conselho Tutelar de Pindamonhangaba/2012, 

munida dos documentos pessoais, RG e CPF e comprovante de 

residência, para substituição dos Conselheiros Tutelares no período em 

os mesmos se encontrarem de férias. Ressalta-se que a manifestação de 

interesse ou não, deverá ser por escrito, e que o silêncio será 

considerado como falta de interesse no preenchimento da vaga e 

conseqüente autorização para a chamada do próximo classificado na 

seqüência de suplentes. 

Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2015. 

Adriano Augusto Zanotti 

Presidente do CMDCA 

PREFEITURA mUNICIPAL DE PINDAmONhANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA DE ADMISSÃO Nº 008, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015.                                                                                               

Doutor Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei Municipal nº 3.870, de 21 de dezembro de 2001 e suas alterações,

Resolve:

Art. 1º Admitir, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os Senhores a seguir 
relacionados, para os respectivos empregos, de acordo com a classificação e convocação realizada 
pela Secretaria de Administração:

- Adriana Aparecida Gomes Zacarias
Emprego: Assistente de Serviços Gerais
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 03 de agosto de 2015

- Chrisleide Aparecida Suttani
Emprego: Escriturário
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 04 de agosto de 2015

- Noely Bonifacio da Silva Rocha 
Emprego: Recepcionista
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 03 de agosto de 2015

- William Nunes da Silva
Emprego: Escriturário
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 03 de agosto de 2015

- Marilza Augusto
Emprego: Assistente de Serviços Gerais
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 03 de agosto de 2015

- Marlla Christine dos Reis Donola
Emprego: Assistente de Serviços Gerais
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 03 de agosto de 2015

- Ronaldo César Monteiro Duarte
Emprego: Assistente de Serviços Gerais
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 03 de agosto de 2015

- Rosemary de Oliveira Galvão Filha
Emprego: Auxiliar de Enfermagem
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 05 de agosto de 2015

- Erica Nogueira Mattos
Emprego: Assistente Social
Investido através do Concurso Público n° 
01/2011
Data: 10 de agosto de 2015

- Aline Santiago Moreira
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 12 de agosto de 2015

- Erica de Oliveira Romeiro Ribeiro
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 13 de agosto de 2015

- Debora Cristina Jonas Rodrigues Marcondes
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 13 de agosto de 2015

- Thais Alves Carvalho
Emprego: Assistente de Serviços Gerais
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 06 de agosto de 2015

- Caroline Alves Rosolem
Emprego: Enfermeiro
Investido através do Concurso Público n° 
01/2011
Data: 17 de agosto de 2015

- Sani Regina dos Santos
Emprego: Agente Comunitário de Saúde
Investido através do Processo Seletivo n° 
03/2011
Data: 17 de agosto de 2015

- Marisa Miranda Chester Russi
Emprego: Biólogo
Investido através do Concurso Público n° 
01/2012
Data: 17 de agosto de 2015

- Lilian Maria Alves da Silva
Emprego: Auxiliar de Enfermagem
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 18 de agosto de 2015

- José Carlos dos Santos Pinto
Emprego: Psicólogo
Investido através do Concurso Público n° 
01/2011
Data: 19 de agosto de 2015

- Maria Regina Hidalgo de Oliveira Lindgren
Emprego: Engenheira de Segurança do 
Trabalho
Investido através do Concurso Público n° 
01/2012
Data: 20 de agosto de 2015

- Maria Angelica Ribeiro Bejani
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 26 de agosto de 2015

- Ana Paula Lopes Ribeiro Correard
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 26 de agosto de 2015

- Maria de Lourdes da Silva Franco
Emprego: Auxiliar de Classe
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 27 de agosto de 2015

- Lucimeire de Oliveira Pires
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 28 de agosto de 2015

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
das respectivas datas de admissão.

                           Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2015.
vito Ardito Lerário
Prefeito municipal

Edson macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e publicada no Departamento de Recursos Humanos em 03 de agosto de 2015.
Antonio Carlos Bertoni Alvares

Diretor do Departamento de Recursos Humanos

                  

- Adriana Aparecida Gomes Zacarias
Emprego: Assistente de Serviços Gerais
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 03 de agosto de 2015

- Chrisleide Aparecida Suttani
Emprego: Escriturário
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 04 de agosto de 2015

- Noely Bonifacio da Silva Rocha 
Emprego: Recepcionista
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 03 de agosto de 2015

- William Nunes da Silva
Emprego: Escriturário
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 03 de agosto de 2015

- Marilza Augusto
Emprego: Assistente de Serviços Gerais
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 03 de agosto de 2015

- Marlla Christine dos Reis Donola
Emprego: Assistente de Serviços Gerais
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 03 de agosto de 2015

- Ronaldo César Monteiro Duarte
Emprego: Assistente de Serviços Gerais
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 03 de agosto de 2015

- Rosemary de Oliveira Galvão Filha
Emprego: Auxiliar de Enfermagem
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 05 de agosto de 2015

- Erica Nogueira Mattos
Emprego: Assistente Social
Investido através do Concurso Público n° 
01/2011
Data: 10 de agosto de 2015

- Aline Santiago Moreira
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 12 de agosto de 2015

- Erica de Oliveira Romeiro Ribeiro
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 13 de agosto de 2015

- Debora Cristina Jonas Rodrigues Marcondes
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 13 de agosto de 2015

- Thais Alves Carvalho
Emprego: Assistente de Serviços Gerais
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 06 de agosto de 2015

- Caroline Alves Rosolem
Emprego: Enfermeiro
Investido através do Concurso Público n° 
01/2011
Data: 17 de agosto de 2015

- Sani Regina dos Santos
Emprego: Agente Comunitário de Saúde
Investido através do Processo Seletivo n° 
03/2011
Data: 17 de agosto de 2015

- Marisa Miranda Chester Russi
Emprego: Biólogo
Investido através do Concurso Público n° 
01/2012
Data: 17 de agosto de 2015

- Lilian Maria Alves da Silva
Emprego: Auxiliar de Enfermagem
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 18 de agosto de 2015

- José Carlos dos Santos Pinto
Emprego: Psicólogo
Investido através do Concurso Público n° 
01/2011
Data: 19 de agosto de 2015

- Maria Regina Hidalgo de Oliveira Lindgren
Emprego: Engenheira de Segurança do 
Trabalho
Investido através do Concurso Público n° 
01/2012
Data: 20 de agosto de 2015

- Maria Angelica Ribeiro Bejani
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 26 de agosto de 2015

- Ana Paula Lopes Ribeiro Correard
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 26 de agosto de 2015

- Maria de Lourdes da Silva Franco
Emprego: Auxiliar de Classe
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 27 de agosto de 2015

- Lucimeire de Oliveira Pires
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
02/2012
Data: 28 de agosto de 2015

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
das respectivas datas de admissão.

                           Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2015.

vito Ardito Lerário
Prefeito municipal

Edson macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e publicada no Departamento de Recursos Humanos em 15 de setembro de 2015.
Antonio Carlos Bertoni Alvares

Diretor do Departamento de Recursos humanos

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0509870-89.2010.8.26.0445-PROC.7587/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Terezinha Ivanda Miranda

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento 
de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito.

Executada: Terezinha Ivanda Miranda
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0509870-89.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 01/01/2007-08/01/2010-02/01/2006-01/01/2007-05/01/2009-02/01/2006-
05/01/2009-08/01/2008-08/01/2008-08/01/2008.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00011929
Valor da Dívida: R$ 2.164,51.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0509959-15.2010.8.26.0445 - Ordem 7676/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Sebastiao Barbosa do Nascimento Pindamonhangaba Me

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre 
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) 
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) 
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária 
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto 
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do 
débito.

Executada: Sebastiao Barbosa do Nascimento Pindamonhangaba Me
Documentos da Executada:  nada consta
Execução Fiscal nº: 0509959-15.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 08/01/2010; 01/01/2007; 08/01/2008; 05/01/2009; 05/01/2009
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:0031022; 0035721; 0030359; 0024181; 0032717
Valor da Dívida: R$676,79

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de agosto de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0511765-85.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Deisira Leite da Silva

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. 
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu 
inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., 
acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto 
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do 
débito.

Executada: Deisira Leite da Silva
Documentos da Executada: CPF sob n. 211.932.669-07
Execução Fiscal nº: 0511765-85.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00000938
Valor da Dívida: R$ 1.523,85

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de agosto de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO 

Processo Físico nº: 0501680-06.2011.8.26.0445-PROC.1057/11
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Ferramentaria Mundial Pinda Ltda

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DO(S) EXECUTADO(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo 
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento de 
Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito.

Executada: Ferramentaria Mundial Pinda Ltda
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0501680-06.2011.8.26.0445--PROC.1057/11
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 01/01/2007.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00001361.
Valor da Dívida: R$ -851,25.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de abril de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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O Dia da Árvore é co-
memorado em 21 de se-
tembro e a Prefeitura de 
Pindamonhangaba reali-
zou plantios no domingo 
(20) e segunda-feira (21) 
em diversos locais da ci-
dade, para celebrar a data.

No domingo, a cida-
de integrou o programa 
‘Hora Verde’, da Secre-
taria Estadual do Meio 
Ambiente’, que realizou 
plantios simultâneos por 
todo o estado. Em Pinda, 
foram 17 espécies nativas 
(jequitibá rosa, jequitibá 
branco e pau-ferro) no 
Bosque da Princesa, junto 
com o grupo de voluntá-

rios ‘Adotando o Bosque 
da Princesa’. Também foi 
feita a doação de 50 mu-
das de árvores frutíferas 
às pessoas que estiveram 
presentes no Bosque.

Ainda no domingo, a 
Prefeitura plantou dez 
mudas de araçá amarelo, 
também às margens do rio 
Paraíba do Sul, só que na 
sede do Grupo Escoteiros 
Itapeva, na outra margem 
do rio. Em ambos os lo-
cais, a equipe do Departa-
mento de Meio Ambiente 
fez uma breve explicação 
aos participantes tanto so-
bre a ‘Hora Verde’ quan-
to as espécies escolhidas 

para os plantios.
Além dos eventos de 

domingo, na segunda-fei-
ra (21), a equipe da Pre-
feitura realizou também 
plantio na área verde do 
Crispim, com a participa-
ção de moradores do bair-
ro e alunos do nono ano 
da EE Eurípedes Braga. 
Na ocasião, foram plan-
tadas mudas de amora, 
cabeludinha, romã, ara-
çá, entre outras, também 
após breve explicação aos 
presentes sobre a impor-
tância da árvore nas nos-
sas vidas. Todos foram 
convidados a protegerem 
aquele local.

Os professores da Edu-
cação Infantil e séries ini-
ciais do Ensino Funda-
mental da Rede Municipal 
de Ensino participaram 
do curso Aprendizagem e 
Desenvolvimento Social 
da Criança, cujo objetivo 
foi aprofundar o conheci-
mento sobre o desenvol-
vimento das habilidades 
e competências sociais da 
criança. O curso foi realiza-
do no Palacete 10 de Julho, 
e terá nova turma a partir 
desta quarta-feira (23), no 
mesmo local, das 18  às 
21 horas. Desta vez, serão 
atendidos mais 52 educa-
dores, em quatro quartas-

feiras consecutivas.
De acordo com infor-

mações da Secretaria de 
Educação da Prefeitura, 
nos dias atuais não basta 
à pessoa ter vasto conhe-
cimento acadêmico se não 
souber se relacionar com 
as pessoas e consigo pró-
prio. É preciso saber ar-
ticular os conhecimentos 
acadêmicos e sociais para 
uma vida mais plena na 
sociedade.

Duas gestoras de uni-
dade e uma gestora re-
gional da Secretaria de 
Educação ministraram 
o curso. Para a professo-
ra do 1º ano A da escola 

“Prof. Orlando Pires”, lo-
calizada no Bonsucesso, 
o curso foi diferente dos 
outros de formação que já 
frequentou e se compara 
a uma terapia oferecida 
a todos os participantes. 
“Vivenciei momentos de 
reflexão e troca de expe-
riências. Foi um espaço 
de grande aprendizado, 
diversão e cuidado. O 
curso foi de grande valia, 
com práticas simples, dei-
xando claro ser possível 
aplicar com nossos alunos 
com o objetivo das crian-
ças reconhecerem suas 
emoções e controlá-las 
com o tempo”, avaliou.

    A Prefeitura de Pindamonhangaba está preparando o cemitério 
municipal para o Dia de Finados, 2 de novembro. Equipes do DSM – 
Departamento de Serviços Municipais, já estão no local para as obras de 
manutenção, como conserto de calçadas, limpeza de vegetação, além de 
pintura geral e caiação. 

A Transpetro - Petro-
bras Transporte S.A. - re-
alizou uma palestra no 
auditório da Prefeitura 
na sexta-feira (18) para 
orientar  funcionários de 
obras e engenheiros sobre 
as faixas de dutos na ci-
dade. Foram explicadas a 
função da empresa e sobre 
construções ao redor  das 
faixas dos dutos.

Na palestra, a Transpe-
tro informou sobre como 
é feita a manutenção dos 
dutos e prevenção de aci-
dentes, que acontecem 
com vazamento de gases 
ou combustíveis. As obras 
feitas ao redor das faixas 
devem ser informadas à 
empresa para uma inspe-
ção e um estudo de possí-
veis danos.

Pinda possui três fai-
xas de dutos sinalizadas 
com pequenos postes 
amarelos usados como 
identificadores para a 
distância de constru-
ções. Para qualquer in-
formação sobre faixas de 
dutos e obras ao redor, 
entrar em contato com 
a empresa pelo telefone 
0800-128-121.

Pindamonhangaba comemora Dia 
da Árvore com diversos plantios

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Divulgação

Prefeitura organiza cemitério 
para dia de Finados

transpetro orienta servidores 
sobre faixas de dutos

Profissionais de diversos setores da Prefeitura participaram da palestra

educação realiza curso sobre 
desenvolvimento social da criança

Plantio no Bosque da Princesa

Objetivo foi aprofundar o conhecimento sobre o desenvolvimento das 
habilidades e competências sociais da criança

Plantio no bairro Crispim
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PINDAMONHANGABA

PINDA VENCE 
FRANCO DA ROCHA 
NA COPA SÃO PAULO

Estão abertas inscrições 
para corrida de Dom Bosco

CAMPEONATO SUB 13

Fluminense 3 X 1 Maricá
Ferroviária 3 X 0 Etna
Gerezim 1 X 0 Cantareira
São Paulo 5 X 0 Mombaça

CAMPEONATO SUB 17

Araretama 3 X 1 Jardim Regina
Bela Vista 0 X 3 Santos
Independente 3 X 3 Jd. Rezende
Mombaça 2 X 2 São Paulo
Ramos 4 X 1 Maricá
Cidade Nova 0 X 9 Etna

CAMPEONATO 1ª DIVISÃO

Bandeirante 0 X 3 Castolira
Ferroviária 1 X 0 Sapopemba

CAMPEONATO SÊNIOR 60

Estrela 0 X 1 Campo Alegre
Moreira César 3 X 2 Independente

CAMPEONATO SÊNIOR 35

Sabatinão 1 X 2 Jardim Rezende
Cidade Nova 1 X 1 Ferroviária
Bandeirante 0 X 0 Terra dos Ipês
Santa Luzia 4 X 2 Bela Vista
Santa Cruz 0 X 1 São Cristóvão

COPA RURAL

Santa Helena 1 X 1 Bom Sucesso
Balneário 1 X 1 Piracuama

CICLISTAS APROVAM 3ª PINDA PEDALADA

RESULTADOS DO FUTEBOL

Aconteceu no último domin-
go (20), a 3ª Pinda Pedalada. Fo-
ram quase 40 km, de pedalada 
entre ida e volta, até o Ribeirão 
Grande, visitando os bairros do 
Pinga e o Morro Vermelho.   

A próxima pedalada fará parte 
da programação do 12º Festival 
da Primavera e será às 14 horas, 
em frente à antiga fábrica da Coca 
Cola, de onde os   ‘bikeiros’ se-
guirão até o km 17, no Ribeirão 
Grande, onde será o evento.

“A 3ª pedalada foi espetacu-
lar, a organização está de para-
béns. Teve paradas para a gente 
poder se hidratar, descansar um 
pouco e contamos com o carro 
de apoio. Pedalar quase 40 km 
foi interessante, a maior  difi cul-
dade que tive foi no Morro Ver-
melho. Com certeza irei partici-
par da próxima, me arrependo 
de não ter participado das ou-
tras. É gostoso porque a gente 
passa a conhecer mais pessoas”, 

comenta o participante Durival 
dos Santos Júnior.

O ponto de encontro da 3ª Pin-
da Pedalada foi o bar do Edmundo, 
os participantes e a organização 
do evento agradecem o proprietá-
rio por ceder o espaço para hidra-
tação e local de descanso. 

Os ciclistas de Pinda estão 
aproveitando os eventos reali-
zados pela Prefeitura, por meio 
dos profi ssionais da Secretaria 
de Juventude, Esportes e Lazer.

Os participantes agradecem ao responsável pelo bar do Edmundo por ceder o local

A corrida ‘Bicentenário do 
Nascimento de Dom Bosco’ está 
com as inscrições abertas. O even-
to acontece no domingo (27), e é 
destinado aos atletas a partir de 
15 anos de idade. Haverá corridas 
de 5 e 10 km e caminhada de 5 km.

As inscrições podem ser feitas 
nos sites www.minhasinscrico-
es.com.br e www.corridaecia.
com.br até esta terça-feira (22). 
Quem preferir, pode ir ao Colé-
gio Salesianos para se inscrever,  
até o dia do evento. O valor da 

inscrição é R$40. Haverá descon-
tos para grupos com mais de 10 
integrantes.

A largada será em frente ao 
Colégio Salesianos, a partir das 
8 horas. Os atletas menores de 
18 anos precisam da autorização 
dos pais ou responsáveis para 
participar.

A organização recomenda aos 
inscritos chegarem ao local da 
largada com meia hora de antece-
dência. Os atletas receberão cami-
seta, medalha e kit pós prova. 

Pelos Jogos Interbairros, 
promovidos pela Secretaria de 
Juventude, Esportes e Lazer da 
Prefeitura, no último sábado (19), 
aconteceram provas de atletismo 
e no domingo (20), jogos de vôlei 
de areia. O local das disputas foi o 
centro esportivo ‘João do Pulo’.

No atletismo, o bairro cam-
peão, no masculino, foi o Santa 
Cecília: no feminino, foi o Vila 
Rica, que também levou os dois 
troféus do vôlei de areia.

O bairro Vila Rica está parti-
cipando de todas as categorias e 
obteve medalhas em várias moda-
lidades, destacando-se dentro da 
competição.

Fabrine Ferreira Leite, mora-
dora do Vale das Acácias, fez du-
pla com Fabiana para jogar vôlei 

de areia e comenta que foi uma 
experiência bem legal. “Acredito 
que os moradores poderiam par-
ticipar mais, no Vale das Acácias 
mesmo não sendo em todas as 
modalidades que o bairro marcou 
presença. Os Jogos Interbairros 
são bem legais, a gente conhece 
outras pessoas e faz novas amiza-
des também”.

O presidente da Associação de 
Moradores do Vila Rica, Ronaldo 
Pipas, afi rma que a comunidade 
entrou para participar apenas 
e tem obtido bons resultados. “A 
nossa comunidade está de para-
béns, até o momento somos os 
campeões dos Jogos Interbairros 
deste ano, participamos de todas 
as modalidades e o pessoal se 
dedicou bastante”, disse.

Vila Rica é campeão no vôlei 
de areia do Interbairros

A dupla David e Lucas conquistou o título para o Vila Rica

A organização parabeniza todos os times participantes

T3 É CAMPEÃ DO 1º TORNEIO 
DE FUTSAL DO JARDIM REGINA

A equipe T3 levantou o troféu 
de campeão do 1º Torneio de Fut-
sal do Jardim Regina realizado 
no último sábado (19), na quadra 
‘Carlos Silva’. O T3 venceu o Pé na 
Cova por 6 a 3.  

O torneio foi realizado pela 
Prefeitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer. Os jogos ti-
veram início no período da manhã 
e a primeira partida foi entre T3 e 
Paysandu.

Maurício Rangel, morador do 
bairro há 15 anos, comenta que 
fi cou muito emocionado e feliz com 
o evento. Ele acordou cedinho para 
conferir, de tão ansioso que estava. 
“Foi uma coisa maravilhosa, os 
rapazes adoraram, ninguém espe-
rava isso aqui. Agradeço muito o 
pessoal da Prefeitura por fazer o 
torneio”, comenta Rangel.

Os profi ssionais da Prefeitura 
parabenizam os times e agradecem 
a população por prestigiar o evento.

A equipe de futebol mascu-
lino de Pinda venceu Franco 
da Rocha pela segunda fase da 

Copa São Paulo, no último sá-
bado (19), no campo do Flumi-
nense.  A vitória foi de 1 a 0, gol 

marcado pelo atacante Léo, que   
aproveitou a bola rebatida pelo 
goleiro.

De acordo com o técnico 
pindense, o time não fez o me-
lhor jogo, apesar de ter melho-
rado no segundo tempo. “O ad-
versário é muito bom e apesar 
das difi culdades a equipe está 
de parabéns pela vitória e os 
quatro pontos.  Houve falhas 
na fi nalização e o time perdeu 
muitas oportunidades de gols”, 
comentou.

O próximo compromisso 
dos jogadores pindenses será 
neste domingo (27), às 20 ho-
ras, lá mesmo no campo do 
Fluminense, contra o Ideal FC, 
de Ibiúna.

A Copa São Paulo é organiza-
da pela Associação Paulista.

Os treinos da equipe estão sendo realizados 
diariamente no ‘João do Pulo’
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