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Mantiqueira recebe obras de galeria

Encontro de grupos folclóricos 
marca homenagem ao Dia de Reis

MORADORES DO 
JARDIM IMPERIAL 
E REGIÃO TERÃO 
UNIDADE 
DE SAÚDE 
REFORMADA

Os moradores do Jardim Im-
perial, São Dimas, Jardim Cris-
tina, Ouro Verde e de parte do 
bairro Campo Alegre receberão, 
em breve, as reformas e adequa-
ções na unidade de saúde.

A galeria de águas 
pluviais, que está sen-
do construída no lotea-
mento Mantiqueira, em 
Moreira César, vai evitar 
enchentes e alagamen-
tos e proporcionar mais 
tranquilidade aos mora-
dores.

Após a construção da 
rede coletora de águas, 
que possui 63.775,55m², 
haverá pavimentação as-
fáltica. A sinalização viá-
ria, horizontal e vertical, 
também fará parte do 
benefício à população.

PINDA REALIZA 
ATUALIZAÇÃO 
DE CADASTRO DE 
IMÓVEIS

CADASTRO PARA 
AMBULANTES 
NO CARNAVAL 
COMEÇA NA 
SEGUNDA-FEIRA

Os vendedores ambulantes 
que pretendem trabalhar no 
carnaval de Pindamonhangaba 
devem fazer as inscrições pelo 
site da Prefeitura www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br a partir 
de segunda-feira (11).

INSCRIÇÕES 
PARA FESTIVAL 
DE MARCHINHAS 
TERMINAM NA 
TERÇA-FEIRA

FESTIVAL DE 
VERÃO VAI PARA 
‘JOÃO DO PULO’ 
E ARARETAMA

DEFESA CIVIL 
FAZ ALERTA 

SOBRE CASOS DE 
QUEDA DE CABOS 

ELÉTRICOS EM 
VEÍCULOS

PALMEIRAS 
IMPERIAIS SÃO 
REPLANTADAS 
NA CIDADE

FESTIVAL DE 

O tradicional Encontro de 
Grupos Folclóricos acontece 
neste domingo (10), a partir 
das 9 horas, na praça Monse-
nhor Marcondes. Para o even-
to, que homenageia o Dia de 
Reis, comemorado em 6 de ja-
neiro, haverá o grupo de con-
gada Filhos N´Zambi, maraca-
tu Cultura na Kombi e cortejo 
cultural “Recital em Cordel”. 

PÁGINA 3

PÁGINA 7

PÁGINA 8

Obras resolverão problemas de alagamento no Loteamento Mantiqueira

Evento atrai grupos folclóricos de Pinda e região
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João Paulo 
Ouverney

Som da Terra
“... COM VOCÊ CONHECI a grandeza do amor,  com você vi que o sol tem mais luz e mais cor,  com você aprendi 

a sorrir e viver,  porque tudo o que eu sempre quis ter,  muito mais eu encontro em você...” – Roberto Carlos

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 
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Destaque  da Semana
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ARENA 101 Pinda: 29/1 
(sexta) - Banda Dallas. Festa de 
reinauguração. 30/1 (sábado) - 
Bruno & Barreto. 

BAR DO SANTISTA Pinda: 
Som ao vivo  quarta e domingo, 
com ótimos artistas da cidade 
e região. Taubaté: 9/1 (sábado 
22h) - Chamego.com (Anjinho 
do Vale. 17/1 (domingo 11h) - 
Almoço Especial. Animação As-
tro Rei. 

CASARÃO ROSEIRA: Ban-
da ao vivo toda Quinta - 4 x 4: 
A Festa. Grupo Pralanal. Elas e 
traiados vip. Elas vip até 1h. Es-
trada Roseira-Aparecida.

CENTRO DE CONVIVÊN-
CIA do Idoso (CCI) Pinda – 
Baile com banda ao vivo todo 
sábado início 18h30. Tel (012) 
3645-2361. 

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena:  9/1 (Cidade Verde e 
Costa Gold. Elas vip até 1h30 
com 1 kg de alimento não pe-
recível. 

CÉSAR BARBOSA Agenda 
da semana: 8 (sexta) - Ferroviá-
ria Pinda. 9 (sábado) -  Sertane-
jo. 10 (domingo 11h) - Pesquei-
ro Peixo Vivo São José.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
10/1 (domingo 21h) - Banda 
Sacode a Poeira, e João Lucas & 
Rodrigo. Elas vip até 0h. Estra-
da do Barrero.

CLUBE DA VILA São Be-
nedito realiza três bailes no 
Recinto São Vito (Moreira Cé-
sar) em Janeiro: 10/1 - Banda 
Alphavalle. 17/1 - Banda Gold. 
24/1 - Swinga Brasil. Tel (12) 
3642-2087.

CLUBE DO VAQUEIRO de 
Roseira:  9/1 (sábado) - Banda 
Chapéu Brasil.  Dj Toni Balada. 
Elas free até meia noite. Todo 
sábado, baile com as melhores 
bandas. Tel (3641-2424).

CLUBE DO LAZER Tauba-
té: Quarta-Feira (20h):   13/1 - 

FERROVIÁRIA Pinda:  Dia 16/1 - Baile do Hawaii.
Renan Mareso e Banda Chega Junto. Intérprete Karlinho 

Madureira (ES Mangueira – RJ) e Bateria Escola de Samba. 
Frutas, decoração e muita animação, no deck da piscina. Os 
ingressos estão sendo vendidos. Associado em dia não paga. 
Não Associado primeiro lote R$ 20, os ingressos são limita-
dos e o primeiro lote tem preço promocional, podendo ser 
comprado no clube ou na Loja Netto Jeans.  As mesas para o 
evento também devem ser adquiridas na Tesouraria do Clu-
be. Informações tel (12) 2126-4444.

Trio Voz de Ouro. 20/01 - Banda 
Gold. Domingo (20h):    10/1 
- Kubanacan. 17/1 - Tropicalien-
tes. 24/1 - Banda Ocean. 

CREIX TÊNIS CLUBE de 
Tremembé “Creix: 9/1 (sábado) 
– Não terá baile, será bingo be-
nefi cente. 27/2 (sábado) - Baile 
à Fantasia da Academia do Pro-
fessor Evandro, com a Banda 
Luzes. 

ESTÂNCIA SERTANEJA 
Caçapava: 8/1 (sábado) – Gru-
po Pralana. 9/1 (sábado) - Ka-
naviá, e Talis e Welinton. Via 
Dutra, Aparecida.

FERROVIÁRIA Pinda: Som 
ao vivo no deck da piscina SEX-
TA-FEIRA: 8/1 – César Barbosa. 
15/1 - Bruno & Hyago. 22/1 - 
Henrique Toledo. Associado não 
paga e não associado homem 
R$ 5 e mulher vip até 23h.

FERROVIÁRIA Pinda - 
(domingo 11) - Pagode ao vivo 
no deck da piscina. Grupo Na 
Boa. Somente para associados.

FERROVIÁRIA Pinda: 16/1 
(sábado) – Baile do Hawaii. Re-
nan Mareso e Banda Chega Jun-
to. Veja mais detalhes no Des-
taque da Semana no fi nal desta 
coluna.

FESTIVAL DE MARCHI-
NHAS Pinda: Inscrições até 
12/1 no Departamento de Cul-
tural. Ensaio aberto dias 27 
e 28/1. Tel (12) 3642-1080 e 
3643-2690. O festival homena-
geia o poeta e músico Walter 
Leme.

MANGUERÃO Pinda: 8/1 
(sexta-feira 22h) – Baile com 
Bruno & Hyago. O Mangueirão 
retornou ao comando da família 
Zé Bé e já realiza ótimos bailes 
toda sexta. Ingresso R$ 10.

MUNDI Taubaté: 13/2 (sá-
bado) - Reinauguração. Abertu-
ra da Temporada 2016. Nando 
Benny.  18/2 (quinta) - Christian 
& Cristiano.

MUTLEY Taubaté: 8/1 
(sexta) - Festa do Branco. Ban-
dAbala. 9/1 (sábado) - Banda 
Mr. Kurk.

NOVELIS Pinda: 29/1 (sá-
bado) - Baile do Hawaii.Banda 
Palace, Cecília Militão e puxador 
Luiz Camilo da Estádio. 

ÓBVIO Pinda: 8/1 (sexta) 
- Erick Wholf. Entrada free até 
23h. 9/1 (sábado)  - System of 
a Down.  

PINDABAR Pindamonhan-
gaba:  Quarta – Sertanejo ao 
vivo.  Quinta – Videokê. Sexta 
–   Grupo de Pagode ao vivo. 
Segunda Sertaneja ao vivo.  

RANCHO DO COWBOY 
Taubaté: 9/2 (sábado) - Daver-
ton & Moacir.  Estrada do Barre-
ro, ao lado do West Point, após 
o Bar do Carioca.

RANCHO SANTA FÉ Apa-

recida: Baile toda sexta-feira. 
8/1 - Jads & Jadson. 15/1 - 
Nando & Rick. 

RECANTO CAIPIRA Pin-
da, no Sindicato Rural:  9/1 
(sábado) - Trio Astro Rei. Tel. 
(12) 99775-0389.

RESTAURANTE COL-
MEIA Pinda:  22/1 (sexta) - 
Gravação do Programa Tem-
pero Caipira da TV Band no 
restaurante. 13/2 (sábado) 
- Carna Retrô. Todo domin-
go -  Almoço com música 
ao vivo. Comida em fogão 
de lenha com pratos pre-
miados em festivais gas-
tronômicos. Telefone (12) 
3652-2120.

VALE MIX Choperia e 
Petiscaria Pinda: 9/1 (sábado 
21h) - Renan & Soares. Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, 1.705.

No Brasil, todos os anos, milhares de novos 
motoristas são ‘despejados’ ao asfalto. 
Muitos se tornam verdadeiras ameaças a 

própria vida e à segurança dos demais.
Homens, mulheres, jovens, idosos, não há idade, 

sexo, cor de pele, nem situação econômica. O que 
existe são, muitas vezes, maus motoristas. Pessoas 
que foram treinadas de maneira inadequada, que 
não aprenderam tudo que deveriam, que não têm 
conhecimento sobre o Código de Trânsito Brasilei-
ro, que não possuem noção de civilidade, de espaço, 
que desconhecem o funcionamento do veículo etc.

Por fi m, há péssimos motoristas de todas as for-
mas.

Para tentar mudar essa triste realidade, o Con-
tran – Conselho Nacional de Trânsito – determinou 
a utilização do simulador de direção – um equipa-
mento que, em tese, aumentaria a efi ciência do cur-
so preparatório para a emissão da CNH – Carteira 
Nacional de Habilitação.

Desde 1º de janeiro deste ano está obrigatório 
em todo o território nacional a utilização do meca-
nismo. Contudo, vale ressaltar que a medida consta 
da Resolução Contran nº 571, de 16 de dezembro de 
2015, mas o texto não deixou claro que o prazo de 
180 dias refere-se apenas ao cumprimento das exi-
gências previstas na Resolução Contran nº 358 de 
2010.

Em função disso, alguns Detrans passaram a di-
vulgar que a implantação do simulador de direção 
veicular teria sido prorrogada por mais 180 dias, 
o que não é verdade. Para corrigir esse equívoco, 
o Contran publicou, na quarta-feira (6), no Diário 
Ofi cial da União, uma deliberação para esclarecer a 
situação.

De qualquer modo, se passa a valer agora ou da-
qui a 180 dias ou se nem vai entrar em vigor, como 
ocorreu com os polêmicos extintores de incêndio do 
tipo ABC, não importa muito.

Testes internacionais de especialistas em segu-
rança de trânsito servem para contestar a efi ciência 
do sistema.

De acordo com estudos realizados nos Estados 
Unidos e parte da Europa, um instrutor pode fa-
zer um aluno dirigir simulando estar embriagado. 
Para esta ação, o instrutor, ou pessoa responsável 
pela administração técnica do simulador, digita da-
dos sobre consumo de bebida alcoólica na máquina 
– que cria virtualmente situações nas quais os con-
dutores não seriam capazes de dirigir, causando aci-
dentes virtuais e reprovação.

Entretanto, nas pesquisas os institutos também 
fi zeram um pouco diferente. Eles não inseriram da-
dos sobre consumo de álcool no equipamento e utili-
zaram os mesmos alunos para dirigir no simulador, 
porém todos haviam consumido a mesma quanti-
dade de bebida alcoólica informada anteriormente 
no teste. E o resultado, pasmem: a maior parte foi 
aprovada.

O teste, no caso, não serve para contestar a capa-
cidade de condução de uma pessoa que ingeriu ou 
não bebida alcoólica, mas serve para reduzir a cre-
dibilidade da utilização do simulador.

Voltando ao Brasil, de nada vai adiantar usar o 
equipamento, se os condutores, não só os novos, 
como também os que estão na ‘estrada’ há muitos 
anos, não tiverem conhecimento sobre leis, fun-
cionalidades do veículo, noções de respeito e ci-
dadania.

Há elementos muito mais urgentes a serem feitos 
sobre os motoristas brasileiros, basta dar uma ob-
servada no trânsito e todos vão comprovar que mui-
ta gente não tem condição de conduzir um veículo.

Simulador nenhum vai mudar o comportamen-
to do condutor. É preciso aplicar uma metodologia 
mais avançada para a obtenção da CNH e para reno-
vá-la. Só assim, teremos melhores motoristas.

Com o pé esquerdo

Regra para simulador de 
trânsito mal começa a funcionar 

e já surgem polêmicas

Shopping terá miniparque 
do Snoopy e Charlie Brown

O Shopping Pátio Pin-
da inicia a recreação de 
“Férias com o Snoopy e a 
turma do Charlie Brown”, 
neste sábado (9), que deve 
seguir até 31 de janeiro, 
e será realizado próximo 
à loja Riachuelo, diaria-
mente, das 13 às 22 ho-
ras. A atração inédita na 
região contará com um 
pequeno parque inspirado 
nos personagens.

Haverá recreações como 
jogo da memória, pula-pula, 
cineminha, casinha mecâ-
nica, entre outros, e podem 
participar todas as crianças 
gratuitamente.

A ação foi planejada 
para reforçar o lança-
mento “Snoopy & Charlie 
Brown – Peanuts, O Fil-
me”. O longa estreia dia 
14 de janeiro, no cinema 
da cidade.

PAINEIRAS INICIA VENDA DE CONVITES PARA BAILE DO HAWAII
O Paineiras Country Club iniciou a venda 

de ingressos para o tradicional baile do Hawaii 
“Uma noite no Hawaii, a Festa”, o primeiro lote 
custa R$ 25. O evento acontecerá dia 23 de ja-
neiro, às 23 horas, no clube.

Haverá atrações como a banda Mika 7, Bala e 
Panela, DJs, samba enredo, além de decoração 
típica, área vip, mesa de frutas, entre outros.

Os sócios terão entrada gratuita, e devem 
trocar seus ingressos na secretaria do clube. 
Para os não-sócios os convites podem ser ad-
quiridos no clube ou na Neto Jeans, Ferrara, 
Aerofi sic, Splash Gift Store (shopping), Lara 
Bebidas e Vilarejo Pizzaria (Taubaté). As reser-
vas de mesas poderão ser feitas somente na se-
cretaria do clube.

Divulgação

Banda Bala 
tocará no 
evento
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Mantiqueira 
recebe 
obras de 
galeria

Palmeiras imperiais 
são replantadas

Os vendedores ambulantes 
que pretendem trabalhar duran-
te as festividades carnavalescas 
deste ano devem fazer as inscri-
ções pela internet, no site ofi-
cial da Prefeitura. A Secretaria 
de Administração da Prefeitura 
enfatiza que este serviço será 
online para garantir a comodi-
dade do interessado, que pode-
rá fazer o processo em qualquer 
computador com acesso à inter-
net.

Marchinhas e Matinê
As inscrições para trabalhar 

no Festival de Marchinhas co-
meçam nesta segunda-feira (11) 

e terminam dia 15. O evento será 
realizado entre os dias 27 e 31 de 
janeiro, a partir das 20 horas, no 
Largo do Quartel. Para trabalhar 
nas matinês, que serão no mes-
mo local, de 5 a 9 de fevereiro, 
a partir das 15 horas, e o prazo 
para inscrição é de 11 a 22 de ja-
neiro.

Tanto para o Festival de Mar-
chinhas quanto para as matinês, 
serão disponibilizadas 30 vagas, 
sendo 15 para barracas fixas e as 
demais aos vendedores de pi-
poca, algodão doce, adereços de 
carnaval, refrigerantes, entre ou-
tros produtos.

Avenida do Samba
O prazo das inscrições online 

para ambulantes trabalharem na 
avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso será de 11 a 22 de janeiro. 
A festividade na ‘Avenida do Sam-
ba’ acontecerá de 5 a 9 de feverei-
ro, a partir das 18 horas.

Ao todo, serão 200 vagas para 
ambulantes na avenida e, caso o 
número de interessados ultra-
passe a quantidade disponível, 
haverá sorteio.

Inscrições e editais com todas 
as informações estarão disponí-
veis no site www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br.

A Prefeitura está rea-
lizando as obras de ga-
leria no loteamento Re-
sidencial Mantiqueira. 
Com a iniciativa, será 
solucionada a questão 
de alagamento que afe-
ta diversas ruas do bair-
ro, na época das chuvas, 
proporcionando assim 
mais qualidade de vida 
para a população.

A área total da obra 

é de 63.775,55m², com 
um investimento de R$ 
4.743.152,81 da Prefeitu-
ra, somando a galeria e a 
pavimentação, que será 
realizada em seguida. 
Também fará parte da 
obra a sinalização viária, 
horizontal e vertical.

Nessa primeira fase, 
serão abrangidas mais 
de 70% das ruas do 
bairro.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba está re-
plantando as palmeiras 
imperiais da avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso e anel viário, 
trechos entre a rotató-
ria ‘João do Pulo’ até o 
Araretama e depois até 
o Castolira; e da avenida 
Teodorico Cavalcante 

de Souza, no Boa Vista, 
até a ponte do Paraíba.  

Mais de 100 palmei-
ras que morreram ou 
foram arrancadas já fo-
ram replantadas pela 
equipe do Departamen-
to de Meio Ambiente. A 
intenção é fazer todas 
as substituições neces-
sárias.

As pessoas que qui-
serem, podem retirar 
mudas de plantas e ár-
vores gratuitamente, no 
Viveiro Municipal, que 
fica na avenida Profes-
sor Manoel César Ri-
beiro, s/nº, Maricá, na 
sede do Departamento 
de Meio Ambiente da 
Prefeitura.

inscrições para vendedores ambulantes 
no carnaval começam na segunda-feira

Obras resolverão problemas de alagamento

Equipe da Prefeitura durante plantio das palmeiras

Mais de 
100 árvores 

já foram 
replantadas

Avenida do Samba fica lotada durante shows do carnaval

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

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

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

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
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Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Roderley.RMR

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

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

VEREADOR 
RICARDO 
PIORINO

VEREADOR DR. MARCOS 
AURÉLIO VILLARDI

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

O vereador Martim Cesar 
(DEM) enviou solicitação ao 
prefeito pedindo estudos junto 
aos órgãos competentes e à 
Concessionária Nova Dutra no 
sentido de viabilizar uma passa-
gem sob a Rodovia Presidente 
Dutra, na altura do Posto Amaral, 
continuação da Estrada Munici-
pal Sebastião Vieira Machado.

De acordo com o vereador, 
esta passagem se faz necessária, 
pois os moradores do bairro 
do Una fi cam ilhados e tem 
que realizar uma volta muito 
grande para vir para a cidade, 
sendo que os moradores que se 
dirigem para o bairro tem que 
se deslocar até o primeiro trevo 
de Taubaté, junto à rodoviária 
nova, para retornar e acessar o 
bairro do Una.

“A construção de uma passa-
gem subterrânea sob a Via Dutra 
vai facilitar para os moradores 
do bairro do Una, bem como 
os funcionários e clientes do 
Posto Amaral, além de uma 
nova possibilidade de acesso a 
Pindamonhangaba”, destaca o 
vereador.

Revitalização da
Estrada Municipal
Sebastião Vieira Machado
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Executivo é a 
revitalização da Estrada Muni-
cipal Sebastião Vieira Machado, 
no bairro do Socorro, que inicia 
na rotatória do Loteamento 
Colonial Village, margeando o 
Loteamento Parque Lago Azul 
e o Distrito Industrial da Dutra, 

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) recebeu o ofício nº 
105/2015-2, de 12 de novem-
bro de 2015, da Promotoria de 
Justiça de Urbanismo de Pinda-
monhangaba, informando que 
foi instaurado pelo Ministério 
Público o Inquérito Civil nº 
14.0378.0002445/2015-9, 
acionando o Município para 
a apuração das causas das 
enchentes no bairro, denun-
ciada pelo vereador que pede 
providências e solução para 
este problema.

Na sessão do dia 15 de 
outubro, o vereador fez uso 
da Tribuna, reiterando o re-
querimento nº 1.623/2015, 
solicitando ao Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo, 
tomar as devidas providências 
em relação a inércia do Poder 
Executivo. O vereador Pro-
fessor Osvaldo destacou que 
já haviam passados dois anos 
de suas constantes cobranças e 
nenhuma posição concreta foi 
tomada a respeito dos frequen-
tes alagamentos que ocorrem 
no Santana, e que somente uma 
ação do MP pode resolver esta 
questão.

O Edil reiterou o requeri-
mento nº 1.346/2015, pleite-
ando ao Executivo para que 
seja solucionado os problemas 
com alagamentos que ocorrem 
com as fortes chuvas na rua Dr. 
Benedito Roberto Marques, no 
Santana. Ele teve como respos-
ta o Ofício nº1.567/15, do Ga-

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB) enviou 
solicitação à Administra-
ção Municipal para que 
realizem, com urgência, 
a limpeza e a desobstru-
ção dos bueiros das ruas 
dos  bai r ros  Cr ispim e 
Santana.

O vereador foi  pro-
curado esta semana por 
moradores das ruas Dona 
Regina Mihich Machado, 
no  Cr i sp im e  Cônego 
João Antônio da Costa 
Bueno, no Santana.  Eles 
re la ta ram ao  vereador 
q u e  e n f r e n t a r a m  d i a s 
difíceis devido às chu-
v a s .  C o m  o s  b u e i r o s 
e n t u p i d o s ,  n ã o  h o u v e 
vazão suficiente e a água 
entrou nas  res idências 
destas ruas.  “A popula-
ção tem razão em recla-
mar.  Esta é uma situação 
que se arrasta há anos 
e a prefeitura tem que 
fazer sua parte,  l impar 
e desobstruir os bueiros, 
p r i n c i p a l m e n t e  n e s t a 
época, para evitar pro-
blemas e prejuízos para 

Martim Cesar sugere 
passagem sob a Via 
Dutra para atender 
moradores do Una

saindo em frente ao posto de 
combustível Amaral, na Via 
Dutra.

O vereador Martim Cesar 
justifi ca que a estrada não tem 
benfeitorias, necessitando de 
uma melhor infraestrutura, como 
asfalto, guias, sarjetas, ilumi-
nação pública, água e esgoto e 
ciclovia, a fi m de proporcionar 
mais segurança e promover 
uma nova opção de acesso à 
Via Dutra.

Faixa elevada
em frente ao Real Ville
O vereador Martim Cesar 

enviou solicitação ao prefeito, 
com cópia ao DER – Departa-
mento de Estradas de Rodagem, 
para que estudem a possibili-
dade de instalar uma faixa de 
pedestre elevada na rodovia 
Amador Bueno da Veiga e na 
rua Alcides Ramos Nogueira, 
para a segurança dos pedestres, 
principalmente os que acessam 
o condomínio Real Ville, a Câ-
mara de Vereadores e o Fórum. 
De acordo com o vereador, o 
fl uxo de veículos é grande nos 
dois sentidos, pela rodovia, em 
direção à Pindamonhangaba e 
na Alcides Ramos Nogueira, 
sentido Taubaté.

“As pessoas que trabalham 
próximos, chegam a fi car até dez 
minutos esperando para atraves-
sar com segurança no local. Uma 
faixa elevada, como a que insta-
laram em frente ao condomínio 
Splendore, vai possibilitar uma 
travessia com mais segurança”, 
diz o vereador.

MP instaura inquérito para 
apurar denúncia do vereador 
Professor Osvaldo sobre 
alagamentos no Santana

binete do Prefeito, informando, 
novamente, que a referida obra 
estava em abertura de processo 
licitatório, tendo em vista que 
já foram protocolados dois 
requerimentos: nº 3.227/2013, 
que teve como resposta o 
Ofício nº 074/14, no qual a 
Secretaria de Obras explicou 
que estava elaborando estudos 
e adequando os projetos para a 
priorizar a execução da obra, e 
o nº 1.735/2014, que apresen-
tou como resposta o Ofício de 
nº 1.968/14, justifi cando que o 
projeto relacionado a referida 
obra encontrava-se em fase 
fi nal para o processo licitatório. 
Foi baseado nestas respostas, 
sem solução, que o Professor 
Osvaldo enviou a denúncia ao 
MP, onde a Promotora de Justi-
ça de Urbanismo, Dra. Luciana 
Polenti Cremonese, instaurou 
no dia 9 de novembro, através 
de Portaria, o Inquérito Civil 
nº 14.0378.0002445/2015-9, 
acionando o Município para 
a apuração das causas das 
enchentes no bairro.

O vereador Professor Os-
valdo, em várias oportunidades 
anteriores, pediu à Secretaria 
de Obras e Serviços, uma res-
posta com a data e a previsão 
do início das obras. “Visto que 
agora já se iniciaram as fortes 
chuvas e, sempre ocorrem os 
alagamentos das casas que 
fi cam na parte baixa, pedimos 
uma solução rápida em prol dos 
moradores desta rua afetada”, 
fi naliza o vereador.

Roderley Miotto 
cobra limpeza de 
bueiros nas ruas do 
Crispim e Santana

COM A ÉPOCA DAS CHUVAS, OS BUEIROS 
ENTUPIDOS E OBSTRUÍDOS CAUSAM PROBLEMAS

AOS MORADORES COM ENCHENTES E
ALAGAMENTOS, TRAZENDO PREJUÍZO À POPULAÇÃO

os moradores”,  destaca 
Roderley Miotto.

O vereador diz que o 
problema continua e até 
o momento os bueiros 
ainda não foram limpos.

Coleta de sangue
em Moreira César
Membro da Comissão 

de Saúde na Câmara, atu-
ante no que diz respeito 
a Saúde na cidade, o ve-
reador Roderley Miotto 
vem trabalhando junto 
ao prefeito e a Secretária 
de Saúde para que seja 
implantado a coleta de 
sangue  no  Dis t r i to  de 
Moreira César. 

“O Distrito possui mui-
tos bairros, é desumano os 
moradores terem que sair 
de suas residências em 
jejum e enfrentar às vezes 
dois ônibus para ir até o 
centro fazer a coleta”.

O vereador diz que no 
Cisas e na UBS recém-i-
naugurada no bairro Terra 
dos Ipês II têm espaço fí-
sico que pode realizar este 
serviço,  t razendo mais 
conforto para a população.

Austeridade, transparência 
e economia. Com essas ações 
administrativas e gerenciais, a 
Câmara de Pindamonhangaba 
conseguiu promover uma redu-
ção de seus custos operacionais 
e financeiros em 2015. Desta 
forma, dos R$ 20.044,862,16 
(vinte milhões, quarenta e qua-
tro mil, oitocentos e sessenta e 
dois reais e dezesseis centavos) 
que o Poder Legislativo tem 
direito em função da Legislação 
vigente, o Presidente da Câmara, 
vereador Felipe César (PMDB) 
economizou R$ 14.076.319,99 
(catorze milhões, setenta e seis 
mil, trezentos e dezenove reais 
e noventa e nove centavos). 

Segundo o vereador Felipe 
César,  ações simples como 
racionalização de horas ex-

Legislativo demonstra 
austeridade e transparência 

e faz economia de
R$ 14.076.319,99

CÂMARA TEM DIREITO A 6% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 
DO MUNICÍPIO; PRESIDENTE FELIPE CÉSAR DIZ QUE ECONOMIA 
DO LEGISLATIVO É FRUTO DE AÇÕES SIMPLES E OBJETIVAS COM 

O APOIO DOS VEREADORES E DOS FUNCIONÁRIOS

tras, redução dos gastos com 
telefone, água, energia elétri-
ca e materiais de escritório; 
controle rígido do uso dos 
carros oficiais e, sobretudo, a 
manutenção preventiva da sede 
do Legislativo possibilitaram 
essa importante economia que 
deverá reverter em obras para 
a comunidade e benefícios aos 
nossos munícipes.

“O resultado positivo da 
economia de recursos públicos 
é fruto de uma Administração 
austera e transparente que pro-
movemos nesta Casa de Leis. 
Priorizamos a eficiência das 
ações e atividades dos nossos 
servidores e contamos com a 
colaboração dos vereadores”, 
salientou o presidente da Câ-
mara, vereador Felipe César.

PRESIDENTE DA 

CÂMARA, VEREADOR 
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Sempre atuante e participativo na área da saúde, o vereador 
Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) está insistindo na cobrança para 
que a Prefeitura e seus órgãos competentes implantem a Creche 
do Idoso em Pindamonhangaba. A luta do vereador para esta 
benfeitoria começou no  início de seu mandato e prossegue, ainda 
mais forte, até os dias atuais.

Dr. Marcos Aurélio alega “que é importante termos um lugar 
adequado e confortável para estadia de nossos entes queridos”. 
Segundo ele, a Creche do Idoso é um lugar apropriado e especial 
para que pessoas experientes e que servem de exemplo de vida para 
nós possam ter um ambiente seguro e saudável. Muitas pessoas 
da melhor idade se encontram hoje em estado de dependência 
e a Creche do Idoso é o local ideal para possam exercer várias 
atividades de forma criativa ao longo de sua estadia. “Essas pes-
soas atendidas terão tranquilidade e carinho para que seu dia seja 
especial e proveitoso”, explica o vereador Dr. Marcos Aurélio. 

Na Creche do Idoso seriam oferecidas instalações seguras e 
profi ssionais altamente qualifi cados e preparados. O vereador 
enfatiza que a creche deverá contar com médicos, enfermeiros, 
psicólogos, fi sioterapeutas e demais pessoas preparadas para aten-
dimento, convívio e higienização do ambiente. “O local também 
contará com salas de jogos e de estar, lugar para banho de sol, 
internet, refeitório e um amplo espaço para algumas atividades 
físicas e criativas”, explica o vereador. “Assim, as pessoas podem 
trabalhar tranquilas e sabendo que seus idosos queridos terão um 
dia agradável e seguro e, no fi nal da tarde, ele estará de volta 
ao conforto do lar, com amor da família. Por isso é importante 
implantarmos a Creche do Idoso”, concluiu Dr. Marcos Aurélio. 

O vereador Ricardo Pio-
rino (PDT) encaminhou 
ofício à Secretaria de Obras 
e Serviços, solicitando, em 
caráter de urgência, a reali-
zação de uma operação tapa-
-buracos em todos os bairros 
do município, bem como a 
tomada de providências para 
a poda do mato alto no entor-
no das vias e nos logradouros 
públicos, especialmente nas 
praças destinadas ao lazer e 
descanso da população.

Segundo o vereador, as 
medidas se fazem necessá-
rias porque o atual período 
de intensas chuvas favorece 
o aparecimento de buracos 
no asfalto, circunstância que 
ocasiona insegurança no 
trânsito e danos patrimoniais 
aos motoristas. Da mesma 
forma, a poda do mato se tor-
na imprescindível no men-
cionado período de chuvas, 

Luta antiga, Dr. Marcos 
Aurélio cobra e reitera 
pedido para a implantação 
da Creche do Idoso
VEREADOR LEMBRA QUE ESTA É UMA REIVINDICAÇÃO DO PRIMEIRO ANO 

DE SEU 2º MANDATO E, JUNTO COM O SAUDOSO AMIGO ‘SEU

ANDRADE’, IDEALIZOU O REQUERIMENTO Nº 27/13, EM 28 DE JANEIRO 
DE 2013, PARA A IMPLANTAÇÃO DA CHAMADA CRECHE DO IDOSO

Ricardo Piorino aponta 
urgência no reparo do 
asfalto e na poda do mato 
das vias e locais públicos

“O ATUAL PERÍODO DE CHUVAS

FAVORECE O APARECIMENTO DE BURACOS

E O CRESCIMENTO DO MATO”

a fim de possibilitar maior 
visibilidade e segurança no 
trânsito e a prevenção das 
doenças ocasionadas pelo 
mosquito da dengue.

“As chuvas das últimas 
semanas favoreceram o 
aparecimento de buracos 
em diversas ruas e avenidas 
da cidade, principalmente 
onde o tráfego de veículos 
e caminhões é mais intenso. 
Dessa forma, principalmente 
nestes trechos, a Adminis-
tração precisa intensificar, 
com urgência, o trabalho de 
recuperação do asfalto a fim 
de evitar maiores transtornos 
aos motoristas, ciclistas e 
pedestres. Outra medida 
de urgência que deve ser 
priorizada pela Prefeitura 
é a poda do mato alto nos 
entornos das vias públicas 
e nas praças do município”, 
enfatizou Piorino. 
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Moradores do Jardim Imperial e região 
terão unidade de saúde reformada

Pinda realiza atualização de cadastro de imóveis

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAúDE E PROMOçãO SOCIAL

DEPTO DE PROTEçãO AOS RISCOS E AGRAvOS à SAúDE

ORDEM DE PUBLICAçãO: 189/15
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO ESTADUAL DE 
VIGILANCIA SANITARIA- CEVS
Nº PROTOCOLO: 0986/15 DATA PROTOCOLO: 18/08/2015
Nº CEVS: 353800601-477-000142-1-4
DATA DE VALIDADE: 22/12/2016
CNAE: 4771-7/01 COMERCIO VAREGISTA DE MEDICAMENTOS
RAZÃO SOCIAL: DROGARIA SÃO PAULO S/A
CNPJ/CPF: 61.412.110/0502-50
ENDEREÇO: RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA N°: 650
COMPLEMENTO:            BAIRRO: MOMBAÇA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12421-705 UF: SP
RESP. LEGAL: LUIZ RENATO NOVAIS CPF: 257.050.058-57
RESP. TÉCNICO:  CPF: 
CBO:   CONS. PROF.: N º INSCR.:  

O Dr. LEONARDO A. MARTUSCELLI Diretor do Depto. de Proteção 
aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 22/12/2015, 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, 22 de Dezembro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAúDE E PROMOçãO SOCIAL

DEPTO DE PROTEçãO AOS RISCOS E AGRAvOS à SAúDE

ORDEM DE PUBLICAçãO: 190/15
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 1201/2015     DATA PROTOCOLO: 21/10/15
Nº CEVS: 353800601-863-000440-1-6 
DATA DE VALIDADE: 04/12/15 
CNAE: 8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A 
CONSULTA
RAZÃO SOCIAL: EDNA MARIA MUTARELLI
CNPJ/CPF: 072.331.418-78
ENDEREÇO: RUA DR GUSTAVO DE GODOY    N°: 165
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  VILA NAIR
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA    CEP: 12400-040 UF: SP
RESP. LEGAL: EDNA MARIA MUTARELLI  CPF: 072.331.418-78
RESP. TÉCNICO: EDNA MARIA MUTARELLI CPF: 072.331.418-78
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 63354
  
O Dr. LEONARDO A. MARTUSCELLI Diretor do Depto. de Proteção 
aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 04/12/2015, 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, 04 de Dezembro 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAúDE E PROMOçãO SOCIAL

DEPTO DE PROTEçãO AOS RISCOS E AGRAvOS à SAúDE

ORDEM DE PUBLICAçãO: 191/15
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 33320 DATA PROTOCOLO: 13/11/2015
Nº CEVS: 353800601-863-000310-1-1 
DATA DE VALIDADE: 11/12/2016
CNAE: 8630-5/04 – ATIVIDADE ODONTOLOGICA
RAZÃO SOCIAL: ELIANA ANDRADE PALMA
CNPJ/CPF: 26371407805
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N°: 334
COMPLEMENTO:       BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12410-010 UF: SP
RESP. LEGAL: ELIANA ANDRADE PALMA        CPF: 26371407805
RESP. TÉCNICO: ELIANA ANDRADE PALMA   CPF: 26371407805
CBO: CONS. PROF: CRQ N º INSCR.: 04231131 
 
O Dr. Diretor LEONARDO A. MARTUSCELLI do Depto. de Proteção 
aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 11/12/2015, 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, 11 de Dezembro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAúDE E PROMOçãO SOCIAL

DEPTO DE PROTEçãO AOS RISCOS E AGRAvOS à SAúDE

ORDEM DE PUBLICAçãO: 192/15
Comunicado DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 33668 DATA PROTOCOLO: 18/11/2015
Nº CEVS: 353800601-812-000001-1-6
DATA DE VALIDADE: 21/12/2016 
CNAE: 8122-2/00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRODUTOS 
RELACIONADOS SAÚDE
RAZÃO SOCIAL: FC DEDETIZAÇÃO LTDA-ME
CNPJ/CPF: 02.770.457/0001-00
ENDEREÇO: RUA DAS CAMÉLIAS N°: 61
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  VALE ACACIAS
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba    CEP: 12440-510 UF: SP
RESP. LEGAL: FRANCISCO CABRAL DE SOUZA    CPF: 01427139881
RESP.TÉCNICO: MARCO ANTONIO DOS SANTOS CPF: 10144950839
CBO:  CONS-PROF:CRQ   N º INSCR.:04231131

O Dr. LEONARDO A. MARTUSCELLI Diretor do Depto. de Proteção 
aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 21/12/2015, 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, 21 de Dezembro de 2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA DE SAúDE E PROMOçãO SOCIAL
DEPTO DE PROTEçãO AOS RISCOS E AGRAvOS à SAúDE

ORDEM DE PUBLICAçãO: 193/15
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO ESTADUAL DE 
VIGILANCIA SANITARIA- CEVS
Nº PROTOCOLO: 0708/14 DATA PROTOCOLO: 14/04/2014
Nº CEVS: 353800601-477-000140-1-0
DATA DE VALIDADE: 17/12/2016
CNAE: 4771-7/01 – COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS
RAZÃO SOCIAL: JF VERA ROSS-ME    CNPJ/CPF: 19.935.059/0001-08
ENDEREÇO: RUA DAS ANDORINHAS     N°: 770
COMPLEMENTO:           BAIRRO: TRIANGULO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba     CEP: 12413-010 UF: SP
RESP. LEGAL: JUAN FRANCISCO VERA ROSS      CPF: 01936709848
RESP. TÉCNICO: RICHARD FRANCISCO DOS SANTOS ROSS 
CPF: 04261557851
CBO:  CONS PROF:CRF         N º INSCR.: 55570 
 O Dr. Diretor LEONARDO A. MARTUSCELLI do Depto. de 
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 17/12/2015, 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,17 de Dezembro de 2015

A Prefeitura de Pindamonhangaba solicita aos 
proprietários de imóveis na cidade a fazer a atualiza-
ção do cadastro no Setor de Cadastro Físico, localizado 
no prédio da Prefeitura, na avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 1.400, Alto Cardoso.

Esta atualização é uma exigência do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.

Para fazer a atualização é necessário comparecer 
à Prefeitura com a cópia da matrícula do imóvel ou 
escritura, cópia do RG e do CPF.

O proprietário deve ir ao Setor de Cadastro Físico 
até o final deste mês para fazer a atualização. O aten-
dimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 e 
das 13h30 às 17 horas. 

Os moradores do Jardim 
Imperial, São Dimas, Jar-
dim Cristina, Ouro Verde e 
de parte do Campo Alegre 
receberão, em breve, uma 
unidade de saúde reformada 
e adequada. Os serviços de 
melhorias tiveram início na 
segunda-feira (4), e a Prefei-
tura realizará a substituição 
de mobiliário, adequação do 
fluxo da unidade, evitando 
contaminações, e nova pin-
tura.

A unidade de saúde “Ma-
ria José”, localizada na rua 
Benedito Forastieri, s/n, aten-
de 989 famílias. O local conta 
com médico especialista em 
Saúde da Família, dentista, 
auxiliar de consultório den-
tário, enfermeira,  auxiliar 
de enfermagem, sete agentes 
comunitários de saúde e  pro-
fissional do Pead - Programa 
Emergencial de Auxílio ao 
Desemprego.

Durante o período de re-
forma, o atendimento da uni-
dade está sendo realizado no 
centro comunitário do Ouro 
Verde, localizado na rua Ca-
pitão Luis Francisco Corrêa 
Guimarães, 10, das 7h30 às 
11h30 e das 13 às 17 horas.

O agendamento de con-
sultas é feito às segundas, 

terças e quintas-feiras, às 
7h30. Quartas e sextas-feiras 
são atendidos os grupos pro-
gramados. De acordo com 
informações da enfermei-
ra da unidade, estão sendo 
feitos os serviços de acolhi-
mento, consultas médicas e 
de enfermeira, atendimentos 
em grupos e visitas domici-
liares.

Durante o período da re-
forma, a vacinação deverá 
ser feita no CEM - Centro 
de Especialidades Médicas. 
Os preventivos poderão ser 
feitos no Laboratório de Aná-
lises Clínicas. É necessário 
levar o RG e cartão SUS, o 
atendimento é de segunda a 
sexta-feira, das 12 às 16 horas.

Os curativos serão reali-
zados em domicílio, em caso 
de necessidade o paciente 
poderá ser encaminhado 
ao Centro de Especialida-
de Médicas. Em relação 
aos grupos, a unidade faz o 
atendimento com os grupos 
de hipertensos e diabéticos, 
gestante, artesanato e tem a 
intenção de iniciar um grupo 
voltado à alimentação saudá-
vel e outro sobre a saúde dos 
idosos. Para participar dos 
grupos, basta conversar com 
os agentes comunitários.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAúDE E PROMOçãO SOCIAL

DEPTO DE PROTEçãO AOS RISCOS E AGRAvOS à SAúDE

ORDEM DE PUBLICAçãO: 194/15
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 1242/15 DATA PROTOCOLO: 29/10/2015
Nº CEVS: 353800601-863-000452-1-7
DATA DE VALIDADE: 08/12/2016
CNAE: 8630-5/04 – ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A 
CONSULTA MÉDICA
RAZÃO SOCIAL: ROLAND HOTTE AMBROGI   CNPJ/CPF: 07327878823
ENDEREÇO: RUA PINEIRO DA SILVA N°: 205
COMPLEMENTO: BAIRRO:  BOA VISTA
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba   CEP: 12401-020     UF: SP
RESP. LEGAL: ROLAND HOTTE AMBROGI         CPF: 07327878823
RESP. TÉCNICO: ROLAND HOTTE AMBROGI CPF: 07327878823
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 47254  
       
O Dr. LEONARDO A. MARTUSCELLI Diretor do Depto. de Proteção 
aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 08/12/2015, 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, 08 de Dezembro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAúDE E PROMOçãO SOCIAL

DEPTO DE PROTEçãO AOS RISCOS E AGRAvOS à SAúDE
ORDEM DE PUBLICAçãO: 196/15
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 32835/15          DATA PROTOCOLO: 10/11/2015
Nº CEVS: 353800601-812-000003-1-0
DATA DE VALIDADE: 21/12/2016
CNAE: 8122-2/00 CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 
RAZÃO SOCIAL: S.SILOS IMINIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 06.191.006/0001-70
ENDEREÇO: RUA CONCEIÇÃO DE FATIMA TEIXEIRA  N°: 40
COMPLEMENTO: SALAS 01 E 03 BAIRRO:  TERRA DOS IPES
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba    CEP: 12443-750 UF: SP
RESP. LEGAL: SIOMARA SILOS                 CPF: 73790044849
RESP. TÉCNICO: FABIO BASSI GIANICO CPF: 21972787896
CBO:     CONS. PROF.: CREA   N º INSCR.: 5062322735 
 
O Dr. LEONARDO A. MARTUSCELLI Diretor do Depto. de Proteção 
aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 11/12/2015, 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, 11 de Dezembro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAúDE E PROMOçãO SOCIAL

DEPTO DE PROTEçãO AOS RISCOS E AGRAvOS à SAúDE
ORDEM DE PUBLICAçãO: 195/15
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0814/2015          DATA PROTOCOLO: 02/07/15
Nº CEVS: 353800601-863-000692-1-3 
DATA DE VALIDADE: 14/12/2016
CNAE: 8630-5/04- ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
RAZÃO SOCIAL: CLINICA ODONTOLOGICA FREI GALVÃO LTDA-ME                                 
CNPJ/CPF: 11.381.419/0003-19
ENDEREÇO: PRAÇA MONSENHOR MARCONDES      N°: 100
COMPLEMENTO: BAIRRO:  CENTRO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-470 UF: SP
RESP. LEGAL: LUCIANA MAHFUZ DA CRUZ CPF: 30164004807
RESP. TÉCNICO: RENATA PORTELLA BASON CPF: 31901275817
CBO: CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 109940  
       
O Dr. LEONARDO A. MARTUSCELLI Diretor do Depto. de Proteção 
aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 14/12/2015, 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, 14 de Dezembro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAúDE E PROMOçãO SOCIAL

DEPTO DE PROTEçãO AOS RISCOS E AGRAvOS à SAúDE

ORDEM DE PUBLICAçãO: 196/15
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 1156/2015         DATA PROTOCOLO: 07/10/2015
Nº CEVS: 353800601863-000367-1-4
DATA DE VALIDADE: 16/12/2016
CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
RAZÃO SOCIAL: RACHEL REZENDE MACHADO
CNPJ/CPF: 27013670855
ENDEREÇO: RUA DOS ANDRADAS N°: 367
COMPLEMENTO:  BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-010 UF: SP
RESP. LEGAL: RACHEL REZENDE MACHADO      CPF: 27013670855
RESP. TÉCNICO: RACHEL REZENDE MACHADO   CPF: 27013670855
CBO: CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 62538  

O Dr. LEONARDO A. MARTUSCELLI Diretor do Depto. de Proteção 
aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 16/12/2015, 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, 16 de Dezembro de 2015

Divulgação

O atendimento está sendo realizado no centro comunitário do bairro, de segunda a sexta-feira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO Nº. 298/2015
Objeto: Aquisição de insumos laboratoriais para coleta pediátrica.
Contrato 287/2015.
Data de assinatura: 28/12/2015.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 59.480,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Comercial 3 Albe Ltda.
Assina pela contratada: João Alberto Araújo da Silva.

PREGÃO Nº. 283/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de 
tapeçaria automotiva a serem aplicados nos veículos desta municipalidade, por 
um período de 06 meses, conforme especificações, condições e quantitativos 
estabelecidos no termo de referência e tapeçaria para atender as necessidades 
da Unidade de Fisioterapia.
Contrato 283/2015.
Data de assinatura: 21/12/2015.
Vigência: 06 meses.
Valor: R$ 9.632,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Obras e Serviços; e Secretaria de Saúde e 
Assistência Social.
Assina pela contratante: José Antonio Rodrigues Alves; e Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Tamel Tratores e Máquinas de Terraplanagem Ltda.
Assina pela contratada: Jean Carlos dos Santos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇO) Nº. 276/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 276/15, que cuida de “aquisição de 
medicamentos”, a Autoridade Superior, com base na análise técnica da Secretaria de 
Saúde e Assistência Social, HOMOLOGA e adjudica o procedimento licitatório supra, 
em favor da empresa (itens/lotes – valor unitário em R$): ANBIOTON IMPORTADORA 
LTDA (25-3,9000; 75-0,2600; 96-0,3900); BH FARMA COMÉRCIO LTDA (26-6,1300); 
CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
(05-1,2300); CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA(06-0,8600; 08-0,2100; 15-2,8600; 16-
6,2500; 18-1,6282; 21-0,1900; 22-0,2110; 31-2,3200; 32-2,5000; 36-1,9200; 65-
0,0900; 89-0,2824; 94-25,1800); COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
(23-0,4100; 30-0,9800; 34-2,5000; 43-0,5800; 49-6,0000; 53-8,0000; 64-0,2900; 
72-0,1150; 83-0,0690; 86-0,8400; 92-0,4600); CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 
FARMACEUTICOS LTDA (17-4,3900; 24-0,8700; 44-0,0800; 55-4,5900; 63-0,1400; 
93-31,8700; 95-2,8300); DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA (10-0,2400; 
11-0,7000; 13-0,7700; 19-0,3800; 48-0,0330; 57-0,3000; 69-0,0800; 73-0,0790; 78-
0,0400; 80-0,0693; 85-0,0500; 87-0,1370; 101-0,0200): DUPATRI HOSPITALAR 
COMERCIO, IMPORTAÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (33-3,7700; 45-6,0400; 47-
8,4000; 51-9,9000; 59-6,4100; 66-0,2680; 74-0,1200; 81-0,0900; 84-0,0590; 97-
1,4500; 99-0,5100; 100-0,8100): INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA (98-4,0900); INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA (14-1,9690; 50-7,6800; 56-
16,5000; 61-42,4000; 62-0,5700; 67-0,1000; 76-0,0800; 77-0,2000; 88-0,0950); 
PORTAL LTDA (46-0,4400; 91-0,6000); PRATI DONADUZZI & CIA LTDA (01-2,0500; 
04-1,8000; 29-0,0580; 37-1,6800; 39-0,0120; 40-0,3800; 41-0,0700; 42-1,3500; 70-
0,0230; 71-0,0275; 79-0,0355; 82-0,0600; 103-0,0490); VALE COMERCIAL LTDA 
(07-1,2600; 09-0,4600; 12-0,4200; 20-1,1900; 28-5,4500; 35-3,4900; 38-2,1700; 52-
0,0800; 54-9,8000; 58-0,0700; 60-0,0500; 68-0,0600; 90-1,6000; 102-0,0200); ITEM 
DESERTO: 02; ITEM IMPRÓSPERO: 03, 27.
Pindamonhangaba, 04 de janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LICITAÇÕES ANULADAS

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇO) Nº. 282/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 282/15, que cuida de “aquisição de materiais 
elétricos necessários para o atendimento de manutenção de praças, quadras, prédios 
públicos, ampliações em diversas obras e instalações festivas, conforme solicitação 
do Departamento de Obras e Viação, por um período de 12 meses”, a Autoridade 
Superior, considerando o parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, e que cabe à 
Administração rever seus atos, determina a ANULAÇÃO do presente certame, com 
fulcro no artigo 49 da Lei 8666/93 e suas alterações e súmula 473 do STF.
Pindamonhangaba, 30 de dezembro de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 004/ 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) JACINTO AVELINO 
PIMENTEL FILHO, responsável pelo imóvel situado a RUA SÃO JOSÉ, Nº 0, Bairro 
VILA SANTA TEREZINHA inscrito no município sob a sigla SE11.13.05.008.000, para 
que efetue a limpeza do referido imóvel  e a retirada dos materiais/entulhos no prazo 
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com 
o artigo 01ºda Lei 2.490 de 1990, alterada pela lei 5.379 de 26/04/2012. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 006/ 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) J A P FILHO, responsável 
pelo imóvel situado a RUA PEDRO AMADEI, Nº 0, Bairro VILA SANTA TEREZINHA 
inscrito no município sob a sigla SE11.09.16.004.000, para que efetue a limpeza do 
referido imóvel  e a retirada dos materiais/entulhos no prazo de 07 dias a contar da 
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 01ºda Lei 2.490 
de 1990, alterada pela lei 5.379 de 26/04/2012. Realizar atualização do cadastro 
do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na 
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.  

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 010/ 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) ROQUE FRANCISCO 
DOS SANTOS, responsável pelo imóvel situado a RUA RUTH FRANCISCO DOS 
SANTOS, Nº 75, Lote 22, Bairro VILA NEHEMIA inscrito no município sob a sigla 
SO21.08.14.006.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel  e a retirada 
dos materiais/entulhos no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 01ºda Lei 2.490 de 1990, alterada 
pela lei 5.379 de 26/04/2012. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015. 

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle SEOB-002/2016
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Ruy Boechat, responsável 
pelo imóvel localizado na Estrada Municipal João Antonio de Queiroz, matricula 
nº 47521, Bairro Bom Sucesso, para que tome ciência do Termo de Embargo nº 
02/2016, em função de obra sendo executada sem projeto aprovado junto à Prefeitura 
Municipal, infringindo assim o Código de Edificações de Pindamonhangaba, 
em atendimento e conformidade com o artigo 209º da Lei Complementar nº 9 de 
16/12/2008.

ARQUITETO LUIS PAULO MENDES NUNES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 008/ 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) NEUSA VIEIRA DE 
OLIVEIRA, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE DE ALENCAR, Nº 0. Quadra 
F, Lote 90, Bairro VILA PRADO, inscrito no município sob a sigla SE11.15.11.005.000 
para que efetue a CONSTRUÇÃO DA CALÇADA no referido imóvel no prazo de 90 
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
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. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015.

  Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 005/ 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) JACINTO AVELINO 
PIMENTEL FILHO, responsável pelo imóvel situado a RUA SÃO JOSÉ, Nº 0, Bairro 
VILA SANTA TEREZINHA inscrito no município sob a sigla SE11.13.05.009.000, para 
que efetue a limpeza do referido imóvel  e a retirada dos materiais/entulhos no prazo 
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com 
o artigo 01ºda Lei 2.490 de 1990, alterada pela lei 5.379 de 26/04/2012. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

 Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 007/ 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) NEUSA VIEIRA DE 
OLIVEIRA, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE DE ALENCAR, Nº 0, Quadra 
F, Lote 90, Bairro VILA PRADO inscrito no município sob a sigla SE11.15.11.005.000, 
para que efetue a limpeza do referido imóvel  e a retirada dos materiais/entulhos no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 01ºda Lei 2.490 de 1990, alterada pela lei 5.379 de 26/04/2012. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

 Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 011/ 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) VIRGILIO DA COSTA 
AMARAL, responsável pelo imóvel situado a RUA RUTH FRANCISCO DOS 
SANTOS, Nº 144, Lote 23, Bairro VILA NEHEMIA inscrito no município sob a sigla 
SO21.08.14.005.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel  e a retirada 
dos materiais/entulhos no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 01ºda Lei 2.490 de 1990, alterada 
pela lei 5.379 de 26/04/2012. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015. 

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 009/ 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) BENEDITO PIRES, 
responsável pelo imóvel situado a RUA CAPITÃO VITÓRIO BASSO, Nº 52, Bairro 
SÃO BENEDITO inscrito no município sob a sigla SE11.09.28.003.000, para que 
efetue a limpeza do referido imóvel  e a retirada dos materiais/entulhos no prazo 
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com 
o artigo 01ºda Lei 2.490 de 1990, alterada pela lei 5.379 de 26/04/2012. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

 Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LICITAÇÕES FRACASSADAS/DESERTAS

PREGÃO Nº. 329/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 329/15, que cuida de “aquisição de insumos 
para coleta de exames. Aplicação: laboratório municipal de Pindamonhangaba”, 
a Autoridade Superior, face à manifestação do pregoeiro, considera a presente 
licitação DESERTA.
Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 003/ 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) MARIA DO CARMO 
PEREIRA DA SILVA, responsável pelo imóvel situado a RUA MARIA APARECIDA 
M.PEREIRA, Nº 11 , LOTE 27,QUADRA J-02 Bairro ARARETAMA inscrito no 
município sob a sigla SO23.07.02.028.000, para que efetue a limpeza do referido 
imóvel  e a retirada dos materiais/entulhos no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 01ºda Lei 2.490 
de 1990, alterada pela lei 5.379 de 26/04/2012. Realizar atualização do cadastro 
do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na 
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

LICENÇA DA CETESB
CONFAB INDUSTRIAL S/A torna público que recebeu da CETESB a 
Licença de Operação número 3005122, válida até 29/12/2018, para Tubos 
de aço com costura utilizados na prospecção de petróleo e gás, para a 
Avenida Gastão Vidigal Neto, 475 – Cidade Nova Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB
A EMR- ESTRUTURAS METALICAS RIBEIRO LTDA EPP, torna público 
que requereu a CETESB agência Taubaté, a renovação da licença de 
operação n° 3003692 para fabricação de estruturas metálicas de edifícios 
comerciais e residenciais, sito a Rua Enedina Dias Ribeiro, n° 51, Cidade 
Nova, Pindamonhangaba – SP, CEP: 12414-245.

COMUNICADO
A empresa MÚLTIPLA MINERAÇÃO PINDAMONHANGABA LTDA. CNPJ 
06.280.607.0001 - 59,  localizada na Av. Theodorico Cavalcante de Souza, 
645   cep.  12.401-120, Jardim Boa Vista - Pindamonhangaba  S.P.  solicita o 
comparecimento urgentemente do seu funcionário José Marcio da Cunha  
CPF 376.762.358-71. Seu não comparecimento caracterizará abandono de 
emprego, ultimo dia de trabalho 18/11/2015.
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Durante o verão, há 
maior incidência de 
chuvas, com rajadas de 
ventos e raios e, muitas 
vezes, árvores e galhos 
caem sobre a rede elé-
trica, arrebentando-a 
ou provocando um 
curto circuito, inter-
rompendo de imediato 
o fornecimento de ele-
tricidade.

De acordo com in-
formações da Defe-
sa Civil de Pinda, no 
último verão, o prin-
cipal motivo para a 
interrupção do forne-
cimento de energia no 
Estado de São Paulo 
foi a queda de galhos 
e árvores nos cabos 
da rede. Recentemen-
te, em menos de uma 
semana, foram cin-
co ocorrências desta 
natureza, nos bairros 
Mantiqueira, Momba-
ça, Ribeirão Grande, 
Ouro Verde e no centro 
da cidade.

Em caso de emergên-
cias, os telefones para 
acionar a Defesa Civil 
de Pinda são 3643-
1084 e 199.

Automóvel ‘isola’ 
eletricidade

A Defesa Civil de 
Pinda alerta ainda que, 
em caso de forte chu-
va, o ideal é se abrigar 
em garagens e sob via-
dutos, por exemplo, ou 
ficar dentro do carro, 
caso tenha de perma-
necer na rua. Se um 
cabo de energia se sol-
tar e atingir o veículo, 
seus ocupantes devem 
permanecer dentro do 

Bandeirante energia deve ser acionada
Nestes períodos chuvosos, a Defesa Civil de Pinda aconselha que se tenha com facilidade nas mãos, na 

agenda ou próximo de um aparelho telefônico ou no celular, o telefone de emergência da EDP Bandeirante 
Energia (0800-721-0123), que funciona 24 horas.

Também é necessário ter em mãos o número da instalação, composto de oito dígitos, que se localiza na 
parte superior direita da conta de luz. Ao pedir auxílio da EDP pelo telefone de emergência, o atendente vai 
solicitar esse número para, no sistema, localizar o endereço do cliente e o local da interrupção de energia. 
Assim, poderá encaminhar de imediato o socorro para o conserto da rede elétrica.

defesa Civil alerta sobre como 
proceder em caso de queda 
de cabos elétricos em veículos

Em caso de rompimento de queda de cabo de energia em cima do automóvel, seus ocupantes 
devem permanecer dentro do veículo

Queda de árvores e galhos é a maior causa de interrupção do fornecimento de energia elétrica no verão
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automóvel. “Há pouco 
risco para quem estiver 
dentro do carro, mas, se 
tentar sair do veículo e 
colocar os pés no chão, a 
pessoa servirá como ‘fio 
terra’, recebendo toda a 
descarga elétrica, que é 
fatal. Assim, não saia 
do carro enquanto al-
guém da Bandeiran-
te ou concessionária 
de energia não tirar 
o fio de cima dele. Se 
estiver fora do carro, 
não tente entrar nem 
toque no veículo”, re-
comenda o coordena-
dor da Defesa Civil de 
Pinda.

Ele explica que o 
socorro a esse tipo 
de ocorrência é feito 
após o desligamento 
da rede elétrica, pela 
concessionária, e ne-
cessita de contato ur-
gente com os órgãos 
públicos (Bombeiros, 
Defesa Civil, Polícia 
Militar, Guarda Muni-
cipal e Departamento 
de Trânsito Munici-
pal), principalmente 
para que seja feito o 
isolamento da área en-
quanto são aguardadas 
as providências cabí-
veis pela concessionária 
para o desligamento da 
rede.

Gaiola metálica
O professor do Insti-

tuto de Física da USP, 
Antonio Martins Figuei-
redo Neto, explica que o 
carro, por sua estrutura 
de aço, funciona como 
uma “gaiola metálica”, 
em relação ao cabo de 
energia, mantendo essa 

energia em seu exte-
rior, isolando quem está 
dentro do veículo. “Não 
há corrente elétrica”, 
afirma, lembrando que 
isso foi demonstrado 
pelo físico e químico in-
glês Michael Faraday, 
na experiência chamada 
“gaiola de Faraday”.

Figueiredo Neto lem-
bra experiências que 

ainda hoje são realizadas 
nas universidades. “Nós 
colocamos um estudante 
sobre uma plataforma de 
madeira, ele segura uma 
bola metálica e ela é car-
regada eletricamente. Os 
cabelos ficam em pé, mas 
ele não sente nada por-
que está isolado. A cor-
rente só passa a existir se 
tiver um diferencial, que 

é o caso de a pessoa pisar 
no chão, porque a terra 
está a um potencial dife-
rente do carro e, assim, 
fecha o circuito, gerando 
a descarga elétrica”, es-
clarece o professor.

Ainda há risco
No entanto, não há 

risco zero para quem 
está em um carro atingi-

do por um cabo de ener-
gia, adverte o professor. 
“Pode ocorrer de uma 
corrente elétrica passar 
pelo carro se os pneus 
entrarem em contato 
com água com sal (íons) 
ou metais”, diz. Por isso, 
a recomendação é, mes-
mo dentro do carro, não 
tocar em nenhuma par-
te metálica do veículo.
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Moradores de Moreira 
aprovam Festival de Verão

Últimos dias de inscrição 
para Festival de Marchinhas

A praça Monsenhor 
Marcondes recebe, neste 
domingo (10), o tradicio-
nal Encontro de Grupos 
Folclóricos, a partir da 9 
horas, em frente ao pre-
sépio na cascata. O evento 
homenageia o Dia de Reis, 
comemorado em 6 de ja-
neiro, e marca o momento 
de desmontar os presépios 
e enfeites natalinos.

Para o encontro deste 
ano, estão confi rmadas 
as presenças do grupo de 
congada Filhos N´Zambi, 
de São José dos Campos; 
grupo de maracatu Cultu-
ra na Kombi, de Taubaté; 
e cortejo cultural “Reci-
tal em Cordel”, com a Cia 
Cênica de Dança Mônica 
Alvarenga, de Pindamo-
nhangaba.

Além da apresentação 
dos grupos, a professora 
Vânya Dulce D´Arace Ma-
ciel está organizando ex-
posição e declamação de 
trovas alusivas à data. In-
clusive, todos os trovado-
res que estiverem interes-
sados poderão participar. 
Já confi rmaram presença 
João Paulo Ouverney e 
Dáguima Verônica. De 
acordo com a professora 
Vânya, as trovas fi carão 
expostas na praça na ma-
nhã de domingo, saudan-
do o Deus Menino pela 
passagem dos Santos Reis 
Magos. O Departamento 
de Cultura da Prefeitura, 
organizador do Encontro 
de Grupos Folclóricos, in-
centiva e apoia a iniciativa 
da professora.

Todos os domingos, o 
Bosque da Princesa rece-
be atividades culturais, 
abertas a pessoas de todas 
as idades.

Nesta semana, haverá 
roda de dança circular, 
com os focalizadores Be-
bel Moraes e João Jun-
queira, das 10 horas ao 
meio-dia; ofi cina de mode-
lagem em argila em Sérgio 
e Felipe Callipo, também 
das 10 horas ao meio-dia 
(na varanda da bibliote-
ca); e às 16 horas, o projeto 
de contação de histórias e 
brincadeiras “Meu quin-
tal é maior que o mundo”, 
com Fabiana Fonseca, se-
guido de atividades educa-
tivas com Helena Gomes, 
do projeto Revitalização 
do Bosque da Princesa.

A dança circular e a 
contação de histórias são 
realizadas todos os se-
gundos e quartos domin-
gos, respectivamente, às 
10 e 16 horas. A ofi cina 
de modelagem em argila 
é realizada em todos os 
domingos. Além dessas 
atividades, faz parte da 
programação dominical 
no Bosque da Princesa o 
projeto Yoga para Todos, 
com a professora Dani da 
Terra, no primeiro e ter-
ceiro domingo, também 
das dez ao meio-dia.

Todas as atividades são 
abertas aos interessados. 
Mais informações podem 
ser obtidas no Departa-
mento de Cultura da Pre-
feitura, telefones: 3643-
2690 e 3642-1080.

Teve início na terça-
feira (5) mais uma edição 
do Festival de Verão, da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Esta atividade 
é oferecida por meio da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer, promo-
vendo a interação entre 

as crianças, jovens, adul-
tos e idosos. O evento de 
lazer começou na piscina 
do centro esportivo José 
Ely Miranda, “Zito”, em 
Moreira César. Os mora-
dores do distrito também 
puderam marcar presença 
no local na quarta-feira (6).

Na quinta-feira (7), o 
festival começou na piscina 
do ginásio esportivo do Ci-
dade Nova e termina nesta 
sexta-feira (8). Os frequen-
tadores podem se refrescar 
das 14 às 18 horas.

Para participar da ati-
vidade, é necessário levar o 

RG e utilizar roupa de ba-
nho (biquíni, maiô, sunga 
ou short tactel). Os meno-
res de 18 anos devem estar 
acompanhados de um res-
ponsável, maior de 18 anos.

Nos dias 11 e 12 será a 
vez das piscinas do Centro 
Esportivo ‘João do Pulo’ 
receberem a população, e 
nos dias 13, 14 e 15 de ja-
neiro o festival estará na 
piscina do ginásio de es-
portes do Araretama. Em 
ambos os locais, o evento 
começa às 14 e termina às 
18 horas.

Vilma Aparecida da 
Cunha, Juracy da Silva 
Macedo, Érika Feliciano 
da Silva e Eulício Mon-
teiro, todos moradores do 
distrito, foram ao festival 
na terça-feira (5) e elogia-
ram a iniciativa da Pre-
feitura. Eles afi rmam que 
essa é uma oportunida-
de excelente para que as 
crianças possam se diver-
tir e os adultos também 
aproveitam para ter um 
momento de lazer com os 
fi lhos.

Domingo é dia de 
atividades culturais 
no Bosque da Princesa

As inscrições para o Fes-
tival de Marchinhas 2016 se-
guem até terça-feira (12). Nes-
te ano, o homenageado será o 
premiado compositor de mar-
chinhas Walter Leme, um dos 
idealizadores do festival.

As inscrições devem ser 
realizadas pessoalmente no 
Departamento de Cultura ou 
enviadas pelos Correios. A 
divulgação dos selecionados 
será no dia 15 de janeiro.

O ensaio aberto dos sele-
cionados será nos dias 27 e 28 
de janeiro, sendo a primeira 

eliminatória no dia 29 de ja-
neiro, a segunda eliminatória 
no dia 30 de janeiro e a fi nal, 
no dia 31 de janeiro.

Podem participar composi-
tores de todo o país. Cada par-
ticipante poderá inscrever até 
duas composições, individual 
ou em parceria.

Mais informações e soli-
citação de regulamento de-
vem ser feitas pelos telefones: 
3642-1080 ou 3643-2690, 
ou ainda pelo e-mail cultura.
pindamonhangaba@hotmail.
com.

Encontro de grupos folclóricos 
marca homenagem ao Dia de Reis

A recomendação a todos é que passem protetor solar 30 minutos antes de 
irem às piscinas

Contação de histórias é inspirada na poesia de 
Manoel de Barros

Vencedores 
do Festival 
de 2015

Evento tem objetivo de manter as tradições folclóricas da região 
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