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SEXTA-FEIRA

MUITAS NUVENS E
CHUVAS PERIÓDICAS

17º 27º
UV 14

Fonte  -  CPTEC/INPE

Pinda cumpre Lei e se 
destaca em ranking do 
Ministério Público Federal

De acordo com um 
levantamento realizado 

pelo MPF – Ministério 
Público Federal, a Pre-

feitura de Pindamonhan-
gaba obteve destaque no 
ranking de cumprimento 
à Lei de Responsabilida-

de Fiscal. Entre os 645 
municípios do Estado 

de São Paulo, Pindamo-
nhangaba ficou em 29º 

lugar, com 7,5 pontos em 
uma escala que variava 

de zero a dez.

A pesquisa foi base-
ada no questionário de 
Estratégia Nacional de 
Combate à Corrupção e 

à Lavagem de Dinhei-
ro, de 2015, criado pelo 

MPF em parceria com 
outros órgãos.

PÁGINA 3

Abertas inscrições para atividades aquáticas e musculação
As pessoas interessadas em 

praticar natação ou hidroginás-
tica devem ir aos centros es-
portivos da Prefeitura (‘João do 
Pulo’, ‘Zito’, Cidade Nova e Ara-
retama) para fazer as inscrições. 
Após cadastro na lista de espera, 
os futuros alunos serão chama-
dos de acordo com a ordem de 
inscrição.

Quem pretende fazer muscu-
lação deve deixar o nome na lis-
ta do ‘João do Pulo’ ou no ‘Zito’. 

ESPORTES 8

Prefeitura 
resgata 
imagens e 
esculturas 
de praças

As imagens e esculturas de pra-
ças e parques da cidade estão sendo 
revitalizadas pelos artistas plásti-
cos Felipe Callipo e Sérgio Callipo, 
por meio do projeto “Cuidando do 
que é Nosso”, desenvolvido pela 
Prefeitura de Pindamonhangaba.

Na primeira fase da iniciativa 
foram restauradas a imagem de 
São Francisco de Assis, Nossa 
Senhora de Fátima, Nossa Senho-
ra da Imaculada Conceição, e o 
busto do Dr. Francisco Romeiro. O 
objetivo é preservar o patrimônio 
histórico cultural do município e 
atender solicitações da população.

PÁGINA 5

Callipo restaurando busto 
do Dr. Francisco Romeiro

Cidade cria 
‘força-tarefa’ 
para limpeza 
nos bairros

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está criando uma 
força-tarefa, composta por 
membros das secretarias de Ha-
bitação, Obras, Governo, Saúde 
e Subprefeitura, com apoio do 
Exército, para a realização de 
serviços de limpeza, como capi-
na e roçada, em todo o municí-
pio. O objetivo, além de manter 
a cidade limpa, é eliminar cria-
douros do mosquito Aedes ae-
gypti – responsável pela trans-
missão da dengue, zika vírus e 
febre chikungunya.

PÁGINA 7

Prefeitura oferece atividades aquáticas no ‘João do Pulo’, ‘Zito’, Cidade Nova e Araretama

ESPORTES 8

FESTIVAL DE VERÃO TERMINA NESTA 
SEXTA-FEIRA NO ARARETAMA
FESTIVAL DE VERÃO TERMINA NESTA 
SEXTA-FEIRA NO ARARETAMA

PÁGINA 3

CADASTRO PARA 
AMBULANTES 
NO FESTIVAL DE 
MARCHINHAS 
E NAS MATINÊS 
TERMINA HOJE

Divulgação

Divulgação

Divulgação

O Portal da Transparência foi o diferencial que levou a Prefeitura a se destacar na classifi cação
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Som da Terra
“... NÃO SEI POR QUE insisto tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer, se ao teu lado sei 

tão pouco de você, é  pelos outros que eu sei quem você é...” - Fagner

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

Divulgação

Vai demorar, infelizmente, para o brasileiro 
ter consciência e manter suas obrigações 
como cidadão. Uma delas, e que todos es-

tão cansados de saber, é o dever constante de fazer 
uma vistoria em seus lares à procura de possíveis 
objetos que possam acumular água e, consequente-
mente, serem propícios ao mosquito transmissor da 
dengue, o Aedes aegypti.

Todos os anos, os casos da principal doença trans-
mitida pelo inseto são incontáveis, mas o brasileiro 
continua deixando itens, que podem acumular água, 
espalhados pelo quintal.

E lá fi cam as garrafas com boca para cima e des-
cobertas, suas tampas, potes, vasos, latas etc... um 
‘monturel’ de coisas – um paraíso para o Aedes ae-
gypti – que se diverte. Ah, o verão... época de férias, 
de descanso, de sol, de calor, de chuva no fi m do dia... 
um paraíso para o mosquito.

Até quando? Até quando vamos ter que aguentar 
isso?

As ameaças da febre chikungunya e do zika vírus 
serviram para atenuar o descaso do brasileiro, mas 
ainda não foram sufi cientes para o alerta necessário 
em toda a população.

Por outro lado, a recente ‘chegada’ da microcefalia 
via zika, através da transmissão pelo Aedes aegypti, 
tem servido para alarmar o povo. Até o início desta 
semana, o Ministério da Saúde havia registrado 17 
casos da doença no Estado de São Paulo. Isso ‘não é 
nada’.

Se a situação continuar como está, esse número 
vai se multiplicar rapidamente – assim como aconte-
ce com a dengue.

Aliás, vale ressaltar um detalhe: com a picada do 
Aedes aegypti em uma mulher existe, ainda que não 
esteja grávida, a possibilidade de no futuro, se ela 
vier a engravidar, haver transmissão do zika vírus 
para o feto e, como consequência, chances do bebê 
nascer com microcefalia.

Além disso, também é possível uma mulher, já 
gestante, saudável, contrair a doença, via picada do 
mosquito, e ‘repassar’ para seu feto.

Ou seja, estas são ameaças amedrontadoras e re-
ais. E o brasileiro (a) ainda continua destinando seu 
fi nal de semana (porque alega não ter tempo de se-
gunda a sexta-feira) apenas para fazer feira, churras-
co, cinema, barzinho, futebol, skate, cervejinha com 
amigos, almoço na casa dos parentes... vai entender.

Já que conselhos, ameaças e intensas campanhas 
de instituições públicas e privadas não têm adian-
tado muito. Como cuidados com a saúde pública, o 
Governo Federal divulgou na quarta-feira (13) uma 
cartilha com orientações de atendimento especial a 
crianças de zero a três anos com atraso no desenvol-
vimento psicomotor, decorrente de casos de micro-
cefalia causados pelo vírus zika. O documento traz 
recomendações sobre a importância da estimulação 
precoce nessas crianças.

A cartilha está disponível para consulta, na inter-
net, pelo site http://portalsaude.saude.gov.br/. A 
ação faz parte do Plano Nacional de Enfrentamento à 
Microcefalia, lançado em dezembro de 2015.

Além dos profi ssionais de saúde, familiares de 
crianças com microcefalia também receberão infor-
mações mais detalhadas sobre tema. A meta é garantir 
uma melhor observação de quais capacidades a crian-
ça já deve ter em cada fase do desenvolvimento inicial.

O ministério avalia que a estimulação da criança 
na janela de até três anos de idade é importante para 
reduzir do nível de comprometimento causado pela 
mal formação.

As diretrizes de estimulação precoce foram elabo-
radas por pesquisadores, especialistas e profi ssionais 
experientes de todo o País. 

O documento tem orientações sobre o desenvol-
vimento psicomotor da criança, a análise das condi-
ções cognitivas, visuais e auditivas, a inserção social, 
uso de cadeira de rodas e bengalas e apoio da família.

Torcemos para que ninguém precise fazer o down-
load da cartilha. Uma pena chegarmos a este ponto.

Até quando???

Grande parte dos brasileiros, 
infelizmente, ignora 
ameaça da dengue

ARENA 101 Pinda: 29/1 (sex-
ta) - Banda Dallas.  30/1 (sábado) 
- Bruno & Barreto. Tel (12) 3424-
7673.

BAR DO SANTISTA Pinda: 
Som ao vivo  quarta e domingo, com 
ótimos artistas da cidade e região. 

CASARÃO ROSEIRA: Não 
terá baile nesta quinta, retorna em 
breve com novidades. Estrada Ro-
seira-Aparecida.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda – Baile com 
banda ao vivo todo sábado início 
18h30. Para pessoas a partir de 50 
anos. Sócios não pagam e não-só-
cios R$ 10 por baile.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena: 16/1 (sábado) - Melanina. 
Cidade Verde e Costa Gold. Elas vip 
até 1h30 com 1 kg de alimento não 
perecível. 30/1 – Festa à Fantasia. 
Via Dutra, divisa Guará/Lorena.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
Bandas ao vivo quinta e domingo. 
Tequileiras e tequileiros.

CLUBE DA VILA São Benedito 
tem dois bailes no Recinto São Vito 
(Moreira César) em Janeiro: 17/1 - 
Banda Gold. 24/1 - Swinga Brasil. 

CLUBE DO VAQUEIRO de Ro-
seira:  16/1 (sábado) - Banda Gera-
ção Sertaneja.  Dj Toni Balada. Elas 
free até meia noite. 

CLUBE DO LAZER Taubaté: 
Quarta-Feira (20h):   20/1 - Banda 

Gold. 27/1 - Voo Livre. Domingo 
(20h):     17/1 - Tropicalientes. 

CREIX TÊNIS CLUBE de Tre-
membé “Creix: 16/1 (sábado) - Ban-
da Terra Nova. 27/2 (sábado) - Baile 
à Fantasia da Academia do Prof. 
Evandro, com a Banda Luzes. Re-
servas de mesas R$ 60 com direito 
a 4 ingressos. 

ESTÂNCIA SERTANEJA Caça-
pava: 16/1 (sábado) – Fernando & 
Fabiano.  22/1 (sábado) - Anna & 
Saulo, e Banda Dallas.

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

FERROVIÁRIA Pinda: 16/1 
(sábado) – Baile do Hawaii. Re-
nan Mareso e Banda Chega Junto. 
Intérprete Karlinho Madureira (ES 
Mangueira – RJ) e Bateria Escola 
de Samba. Vendas de ingressos já 
começaram. Veja mais detalhes no 
Destaque da Semana no fi nal desta 
coluna.

LUSO BRASILEIRO São José: 
12/3 (sábado) - Show Cabaré. Le-
onardo e Eduardo Costa. Tel (12) 
98829-995 e 98129-2024.

MANGUERÃO Pinda: 15/1 
(sexta-feira 22h) – Bailão com Trio 
Astro Rei. O Mangueirão retornou 
ao comando da família Zé Bé. In-

gresso R$ 10.
MUNDI Taubaté: 18/2 (quinta) 

- Christian & Cristiano.  20/2 (sába-
do) - João Marcelo & Juliano. 25/2 
(quinta) - Maria Cecília & Rodolfo. 

MUTLEY Taubaté: 15/1 (sexta) 
- Banda A Liga. 16/1 (sábado) - Best 
of Foo Figthers. Banda Arena Rock. 

NOVELIS Pinda: 29/1 (sábado) 
- Baile do Hawaii.Banda Palace, Ce-
cília Militão e puxador Luiz Camilo 
da Estádio. 

ÓPERA MIX Pinda: 16/1 (quin-
ta) - Toniel e Josiel. Elas e traiados 
vip até meia noite.

ÓBVIO Pinda: 15/1 (sexta) - 
The Rebels. Alanis Morissette. 16/1 
(sábado) - Cardiac. Mutual Monsths. 
Quebre o Silêncio.  

PAINEIRAS COUNTRY CLUB 
Pinda: 23/1 (sábado) - Uma Noite 
no Hawaii. Tel. (12) 3522-5356. 

PINDABAR Pinda: Quarta – 
Sertanejo ao vivo.  Sexta – Grupo 
de Pagode ao vivo.  Segunda Serta-
neja. Tel (12) 3645-5805.

PORCA MISÉRIA Taubaté: 
15/1 (sexta) - Cidade Verde e Pri-
meiras Mentes. 1º grande show de 
2016. 20/2 (sábado) - Noise Rap 
Trap. Dois grandes shows.

QUARTO DO SANTO Taubaté: 
16/1 (sábado) - Especial 3 anos do 
Quarto. Fábio & Guilherme, Nathál-
çia Colla e Douglas & Vinicius. 17/1 
(domingo 21) - Nego Branco.

RANCHO DO COWBOY 
Taubaté: 16/1 (sábado) - Léo Teles 
+ Juan Cunha.  Estrada do Barrero, 
ao lado do West Point, após o Bar 
do Carioca.

RANCHO DO VAQUEIRO  Ro-
seira: 16/1 (sábado) - Banda Gera-
ção Sertaneja. Estrada Roseira-Apa-
recida.

RANCHO SANTA FÉ Apare-
cida: Baile toda sexta-feira. 15/1 
- Nando & Rick. 22/1 - Alexan-
dre & Adriano. 29/1 - Banda 8 
Segundos.

RECANTO CAIPIRA Pinda, no 
Sindicato Rural:   14/1 (quinta) - 
Marquinho (Lorena). 16/1 (sábado) 
- Robson Luiz. 21/1 (quinta) - Wil-
son & Washington. Tel (12) 99775-
0389.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: 22/1 (sexta) - Gravação 
do Programa Tempero Caipira 
da TV Band no restaurante. 13/2 
(sábado) - Carna Retrô. Charles 
Anjo 45 e Banda. Blocos do pas-
sado: Melecão, Tropa Suicida, 
Neros, e os atuais Los Beudos, 
Socó da Madrugada e Chacrinha. 
Todo domingo -  Almoço com 
música ao vivo. Telefone (12) 
3652-2120.

VALE MIX Choperia e Petisca-
ria Pinda: 9/1 (sábado 21h) - Renan 
& Soares. Av. N. Sra. do Bom Suces-
so, 1.705 (em frente ao posto).

FERROVIÁRIA Pinda: 16/1 (sá-
bado) - Baile do Hawaii. Renan Mareso 
e Banda Chega Junto. Intérprete Karli-
nho Madureira (ES Mangueira – RJ) e 
Bateria Escola de Samba. Frutas, deco-
ração e muita animação. Será no deck 
da piscina. Os ingressos podem ser 
comprados antecipados com descon-
to na loja Netto Jeans, no clube, ou na 
hora. Associado em dia não paga. Não 
Associado primeiro lote R$ 20 – lem-
brando que os ingressos são limitados.  
As mesas para o evento também devem 
ser adquiridas na tesouraria do clube.
Informações tel (12) 2126-4444.

DESTAQUE DA SEMANA

O Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba abriu 
cursos profi ssionalizantes de manicure, pedicure e unhas ar-
tísticas, depilação, design de sobrancelhas, drenagem facial, 
cabeleireiro, maquiagem e corte de cabelo masculino. 

- Manicure, pedicure e unhas artísticas
Turmas: segunda e quarta-feira das 14  às 17 e das 18 às 21 
horas -  (3 meses duração) - curso apostilado e com certifi cado.
- Curso de depilação
Formando turma: terça-feira das 18  às 21 horas - 
(3 meses de duração) - curso apostilado e com certifi cado.
- Curso de design de sobrancelhas
Formando turmas: segunda-feira das 9 às 11 horas e sexta-
feira das 18  às 20 horas -
(1 mês de duração).

- Curso de drenagem facial
Formando turma: quarta-feira das 18h30 às 21h30 -
(1 mês duração) -  curso apostilado e com certifi cado.

- Curso completo de cabeleireiro
Turmas: segundas e quartas-feiras das 14 às 17 horas ou 
terças e quintas-feiras das 18  às 21 horas - (9 meses de 
duração)

- Curso de maquiagem
Turmas: quinta-feira das 18  às 21 horas -   
(3 meses duração) - curso apostilado e com certifi cado.
- Curso de cabeleireiro masculino
Formando turma: segundas e quarta-feiras das 19 às 21 ho-
ras - (6 meses duração) - curso apostilado e com certifi cado.

Candidatos podem consultar classifi cação 
geral do vestibulinho da Etec na segunda

SOS está com inscrições abertas para 
cursos profi ssionalizantes de estética

Estudantes que pres-
taram o processo seletivo 
da Etec - Escola Técnica 
Estadual de Pindamo-
nhangaba, em dezembro 
de 2015, já podem con-
sultar a lista de classifi-
cação geral para uma das 
vagas oferecidas nos en-
sinos Médio, Técnico In-
tegrado ao Médio e nos 
demais cursos do Ensino 
Técnico. 

A divulgação da primei-
ra lista de convocação está 
prevista para esta segun-
da-feira (18). Os aprova-

dos terão até terça-feira 
(19) para efetuar a matrí-
cula. Caso as vagas não 
sejam preenchidas, uma 

segunda chamada será 
realizada na quarta-fei-
ra (20). 

Ainda estão previstas a 

divulgação da 3ª lista em 
22 de janeiro; 4ª lista em 
25 de janeiro e 5ª lista em 
26 de janeiro.
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Pinda cumpre Lei e se destaca em 
ranking do ministério Público Federal

Os vendedores ambu-
lantes que desejam traba-
lhar no Festival de Mar-
chinhas e nas matinês 
do carnaval têm até esta 
sexta-feira (15) para se 
inscreverem. A inscrição 
deve ser realizada pelo site 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Este é o primei-
ro ano em que a Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
de Administração, está re-
alizando as inscrições pela 
internet.

Os cadastros para tra-
balhar nos dois eventos 
tiveram início na segun-
da-feira (11). O Festival de 
Marchinhas, que este ano 
homenageará o músico e 
compositor Walter Leme, 
acontecerá entre os dias 
27 e 31 de janeiro no Largo 
do Quartel, a partir das 20 
horas. As matinês aconte-
cerão entre os dias 5 e 9, 
no mesmo local, a partir 
das 15 horas.

De acordo com a Secre-
taria de Administração, 
tanto para o Festival de 

Marchinhas quanto para 
as matinês, serão disponi-
bilizadas 30 vagas, sendo 
15 para barracas fixas e 
as demais aos vendedores 
de pipoca, algodão doce, 
adereços de carnaval, re-
frigerantes, entre outros 
produtos.
 Prazo para trabalhar 

Avenida do Samba
O prazo das inscrições 

online para ambulantes 
trabalharem na avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso termina no dia 22 
de janeiro. A festividade 
na tradicional ‘Avenida do 
Samba’ acontecerá de 5 a 
9 de fevereiro, a partir das 
18 horas.

Ao todo, serão 200 va-
gas para ambulantes na 
avenida e, caso o número 
de interessados ultrapasse 
a quantidade disponível, 
haverá sorteio.

Inscrições e editais 
com todas as informações 
estarão disponíveis no site 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba destacou-
se em um levantamento 
realizado pelo Ministério 
Público Federal no país. 
A pesquisa foi baseada em 
um questionário do Enc-
cla – Estratégia Nacional 
de Combate à Corrupção 
e à Lavagem de Dinheiro  
- em parceria com outros 
órgãos. Mais de 5 mil mu-
nicípios foram analisados. 
O estudo foi desenvolvido 
em 2015.

A proposta do traba-
lho realizado é avaliar se 
os municípios estão cum-
prindo a Lei de Respon-

sabilidade Fiscal numa 
escala de zero a dez. Entre 
os 645 municípios do Es-
tado de São Paulo, Pinda-
monhangaba ficou em 29º 
lugar, com 7,5 pontos no 
ranking.

A métrica para as aná-
lises considerou alguns 
dos seguintes itens: se 
havia informações sobre 
transparência na internet, 
se o site possui ferramen-
tas de pesquisa de conte-
údo, informações sobre 
a receita nos últimos seis 
meses, valores de paga-
mentos, íntegra de edi-
tais, prestação de contas, 

possibilidade de acompa-
nhamento de solicitação, 
entre outros.

Todos os prefeitos, go-
vernadores e presidentes 
têm obrigação de disponi-
bilizar informações para 
qualquer cidadão sobre 
quanto arrecadam e gas-
tam. Esta obrigatoriedade 
existe desde 1988, quando 
entrou em vigor a Consti-
tuição Federal. Pindamo-
nhangaba está cumprindo 
as determinações das leis 
complementares números 
101, 131 de 2009, e 12.527 
de 2011, a Lei de Acesso à 
Informação. 

Inscrições para trabalhar no Festival de 
Marchinhas e nas matinês terminam hoje

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.874, DE 05 DE JANEIRO DE 2016.

Autoriza a desafetação e concessão do Direito Real de Uso de bem público à Igreja da Comunidade São José – Paróquia Nossa 
Senhora da Assunção – Diocese de Taubaté.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a desafetar e conceder o direito real de uso a Igreja da Comunidade de São José - 
Paróquia Nossa Senhora da Assunção - Mitra Diocesana de Taubaté, do imóvel abaixo descrito, onde se encontra instalada a Igreja 
São José, o qual possui as seguintes medidas e confrontações:

“O perímetro inicia-se no ponto “A”, na divisa do lote nº 10 da Quadra O com a propriedade de Cezarino Chinaqui, onde em linha 
reta numa extensão de 39,00m (trinta e nove metros), confrontando com Cezarino Chinaqui até encontrar o ponto “B”, deste ponto 
o perímetro deflete à direita e com ângulo interno igual a 116º51’39” segue em linha reta numa extensão de 9,00m (nove metros), 
confrontando com Cezarino Chinaqui até o ponto “C”, deste ponto o perímetro deflete à esquerda e com ângulo interno igual a 
244º06’32” segue em linha reta numa extensão de 18,39m (dezoito metros e trinta e nove centímetros), confrontando ainda com 
Cezarino Chinaqui, até o ponto “D”, deste ponto o perímetro deflete à direita e com ângulo interno igual a 111º30’21” segue em 
linha reta por uma extensão de 5,58m (cinco metros e cinquenta e oito centímetros) até o ponto “E”, sendo a ligação do ponto 
“D” ao ponto “E” uma linha curva com raio de 3,00 m (três metros), desenvolvimento de 7,20 m (sete metros e vinte centímetros) 
e ângulo interno central igual a 136º30’21”, confrontando com o alinhamento da Avenida Antonio Pinheiro Junior, deste ponto o 
perímetro deflete à direita e com ângulo interno igual a 111º30’21” segue em linha reta numa extensão de 28,00m (vinte e oito 
metros), confrontando com a Avenida Nagib Kalil, antiga Avenida Três até o ponto “F”, deste ponto o perímetro deflete à direita e 
com ângulo interno igual a 129º00’25”, e segue por uma extensão de 13,99 (treze metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 
“G”, sendo a ligação do ponto “F” ao ponto “G” uma linha curva com raio de 9,00m (nove metros), desenvolvimento de 16,02m 
(dezesseis metros e dois centímetros) e ângulo interno central de 101º59’11”, estando essa direção na confluência da Avenida 
Nagib Kalil, antiga Avenida Três, com a Rua Dr. Roberto Alves Rodrigues, antiga Rua Quinze; deste ponto o perímetro deflete à 
direita e com ângulo interno de 129º00’25” segue em linha reta por uma extensão de 20,00m (vinte metros), confrontando com a 
Rua Dr. Roberto Alves Rodrigues, antiga Rua Quinze,  até o ponto “H”, deste ponto o perímetro deflete à esquerda com ângulo 
interno de 209º46’24” segue em linha reta, por uma extensão de 18,00m (dezoito metros) até o ponto “I”, sendo a ligação do ponto 
“H” ao ponto “I”, uma linha curva com raio de 9,00m (nove metros), desenvolvimento de 28,27m (vinte e oito metros e vinte e sete 
metros) e ângulo interno central de 179º58’20”, confrontando com a praça de retorno da Rua Dr. Roberto Alves Rodrigues, antiga 
Rua Quinze; deste ponto o perímetro deflete à direita, com ângulo interno de 149º21’31” segue em linha reta por uma extensão de 
6,00m (seis metros) confrontando com o lote 10 da Quadra “O”, até encontrar o ponto “A”, que deu início a esta descrição e onde 
de faz com a direção AB, um ângulo interno igual a 58º52’22”. O perímetro descrito encerra uma área de 968,38 m2 (novecentos e 
sessenta e oito metros e trinta e oito decímetros quadrados).” Matrícula 58.837 do CRIA.
Parágrafo único.  A área descrita no caput deste artigo destina-se a utilização Igreja da Comunidade de São José.
Art. 2º A Concessão de Direito Real de Uso do imóvel descrito no art. 1º desta Lei constará no instrumento próprio e terá prazo de 
vigência de 20  (vinte) anos, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério do Poder Executivo Municipal.
 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba,  05 de janeiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal 

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de janeiro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/ Projeto de Lei nº 185/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 54, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.
Dispõe sobre a doação de área para entidade APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba e dá 
outras providências.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a doar à APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Pindamonhangaba, imóvel localizado na Rua José de Oliveira, no bairro Crispim, conforme descrições a seguir:
“FAZENDA SANTA CLARA”– GLEBA A2 (desmembranda), localizada nos limites da área urbana da cidade de Pindamonhangaba 
– SP, região norte, com extensão superficial de 24.405,13 m² ( vinte e  quatro mil, quatrocentos e cinco metros quadrados e treze 
decímetros quadrados ) equivalentes a 2,440513 hectares (ha) e a 1,0084765 alqueires paulistas. Seus limites e confrontações 
se fazem conforme a descrição a seguir: o M15 está localizado em ponto comum de divisa com imóvel do Centro Beneficente 
de Reabilitação - “CBR” (Instalações da APAE – matrícula  n° 5901 - prédio da Rua José de Oliveira n° 55), distante 58,034 m 
ao rumo verdadeiro de 01º25’56” NW do ponto M14 da descrição da Gleba Original e que fica localizado no alinhamento predial 
norte da Rua José de Oliveira; esse mesmo ponto M15 tem coordenadas planas do sistema UTM iguais a E = 454.065  N =  
7.466.054  obtidas por interpolação na Carta Topográfica da Terrafoto S/A, Escala 1:10000, código de folha 076/124. Do M15 segue 
confrontando com o citado “Centro Beneficiente de Reabilitação – CBR”  com os seguintes rumos verdadeiros e distâncias: do 
M15 ao M16: 87°48’05”NE e 97,882m (noventa e sete metros e oitocentos e oitenta e dois milímetros). Do M16, passa a confrontar 
com a Fazenda Santa Isabel, de propriedade de Maria Célia Prates da Fonseca Perrenoud e Outros (matrícula  n° 20.967), por 
cerca de arame, com os seguintes rumos verdadeiros e distâncias: do M16 ao M17: 06°49’56”NW e 159,954m (cento e cinqüenta 
e nove metros e novecentos e cinqüenta e quatro milímetros); do M17 ao M18: 05°43’11”NW e 95,467m (noventa e cinco metros 
e quatrocentos e sessenta e sete milímetros);do M18 ao M19: 70°17’44”NW e 30,148m (trinta metros e cento e quarenta e oito 
milímetros); e do M19 ao M20: 64°47’15”NW e 55,460m (cinqüenta e cinco metros e quatrocentos e sessenta milímetros);daí segue 
confrontando com a Fazenda Santa Clara-Gleba A1 remanescente, de propriedade de Lucky Capital Empreendimentos Ltda., com 
os seguintes rumos verdadeiros e distâncias: do M20 ao M18A: 6°32’43”SW e 35,710 m (trinta e cinco metros e setecentos e dez 
milímetros);do M18A ao M18D: 2°59’22”SE e 6,500 m (seis metros e quinhentos milímetros);do M18D ao M18B: 2º24’20”SE e 
109,610 m (cento e nove metros e seiscentos e dez milímetros);do M18B ao 
M18C: 3º34’27”SE e 109,610 m (cento e nove metros e seiscentos e dez milímetros); e do M18C com o rumo verdadeiro de 
2º59’13”SE e a distância de 30,560 m (trinta metros e quinhentos e sessenta milímetros) retorna ao M15, ponto de partida, fechando 
o perímetro, que encerra uma extensão superficial de 24.405,13 m² ( vinte e quatro mil, quatrocentos e cinco metros quadrados e 
treze decímetros quadrados ) equivalentes a 2,440513 hectares (ha) e a 1,0084765 alqueires paulistas. Pontos de Amarrações: 
a partir do ponto de intersecção dos alinhamentos prediais das Ruas José Malabarba (lado oeste) e Dr. Miguel de Godoy Moreira 
e Costa (lado norte), com o rumo verdadeiro de 16º51’33”NE a distância de 286,240 metros encontra o ponto M15 e com o rumo 
verdadeiro de 33º03’28” NE a distância de 332,000 metros encontra o ponto M16 da descrição.”
Parágrafo único. O imóvel descrito no caput será doado com o objetivo único de ampliação das instalações da APAE.
Art. 2º Da escritura de doação deverá constar os termos e condições para a doação, a vedação à transferência a qualquer título, a 
finalidade para a qual é feita a doação e o prazo para a implantação das instalações.
Art. 3º Havendo o descumprimento dos termos e condições previstas na doação, reverterá a área doada ao patrimônio municipal, 
independentemente de indenização a qualquer título ou de qualquer providência judicial ou extrajudicial.
 Art.4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de janeiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de janeiro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo de Lei Complementar nº 06/2015

Reprodução da tela de acesso ao Portal da Transparência

Campeões do Festival de Marchinhas de 2015
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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

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

O vereador Janio Ardi-
to Lerario (PSDB) faz um 
balanço altamente positivo 
das atividades e ações desen-
volvidas pelo Executivo em 
parceria com o Legislativo 
e diz que encerrar 2015 com 
este saldo qualificado é muito 
importante.

Segundo o vereador Janio, 
“em 2015 tivemos muitas 
inaugurações  importantes na 
cidade, sendo que algumas 
obras e ações foram feitas 
em parceria com os Gover-
nos Federal e Estadual, o que 
significa que o Executivo 
sempre esteve aberto a realizar 
esses trabalhos em conjunto, 
beneficiando toda a nossa 
população”.

Janio destaca que no es-
porte, a implantação do Pro-
grama “Esporte para Todos” 
apresentou um saldo significa-
tivamente bom, com aproxi-
madamente 11 mil crianças e 
adolescentes atendidos e pra-
ticando diversas modalidades 
esportivas, levando em conta 
a necessidade do esporte para 
a saúde dessas pessoas. 

Ainda no campo das obras 
voltadas para o esporte, o ve-
reador enfatizou que “tivemos 
várias reformas de quadras 
poliesportivas; de piscinas e 
a construção de academias”. 

Janio Lerario diz que 
Pindamonhangaba teve 
saldo positivo em 2015
Vereador do PSdB reconhece traBalho 

da equiPe do executiVo e afirma que 
ParceriaS com oS GoVernoS eStadual e 

federal foram imPortanteS Para o 
eSPorte, a Saúde e a educação
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Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

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

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

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

quer respeiTo 
às leis 

municipais 
sobre Tração 

animal

Fo to s: Di v i s ã o D e Co m u n i C a ç ã o/CvP

O vereador Professor Eric (PR) está comemorando as melhorias 
realizadas no trânsito da Avenida Professor Manoel César Ribeiro, 
na região Leste da cidade. Ele havia solicitado - através dos reque-
rimentos números 1.027 e 1.028/2015 – a colocação de redutores 
de velocidade tipo  “lombada” e a instalação de faixas de pedestres 
e, por meio do requerimento nº 1.389/2013 que fosse feita a sinali-
zação ao longo da avenida. Os documentos foram endereçados ao 
Prefeito, à Secretaria de Obras e Serviços e ao DER (Departamento 
de Estradas e Rodagem) de Taubaté e receberam aprovação do 
plenário da Câmara por unanimidade.

O vereador teve a iniciativa de solicitar essas melhorias através 
de requerimentos, pois o trânsito nesta Avenida é intenso e a via 
é utilizada por veículos de grande porte como ônibus, caminhões, 
bi-trem, carretas e outros.

O vereador Professor Eric já havia solicitado em 2013, através 
do requerimento nº 1.381, a instalação de redutores de velocidade. 
Porém, com a duplicação, somente um lado da avenida no sentido 
bairro – centro foi contemplado, sendo que o lado oposto, sentido 
centro - bairro ficou sem a melhoria, o que causava acidentes e 
tornava difícil a travessia para os pedestres com segurança, princi-
palmente em direção ao ponto de ônibus.

Agora, os moradores do bairro Triângulo já podem comemorar 
mais essas melhorias. Com a instalação dos redutores de velocidade, 
da faixa de pedestres e das placas de sinalização, o trânsito ficará 
mais seguro. O vereador sabe que estas melhorias são necessárias 
para a população do Triângulo e, também, para os motoristas, ci-
clistas e pedestres que utilizam a avenida Professor Manoel César 
Ribeiro. “Cresci neste bairro, onde meus pais moram até hoje, e 
sei da importância desta avenida que liga o centro aos bairros da 
região Leste. Na entrada dos bairros Delta e Beta, a travessia com 
destino ao ponto de ônibus estava muito perigosa. Muitos acidentes, 
alguns fatais, já aconteceram pela imprudência de maus condutores 
que não medem as trágicas consequências do excesso de velocida-
de. Tenho muitos amigos que, 
gentilmente sugeriram esta 
benfeitoria e batalhamos muito 
para concretizá-la.”, enfatizou o 
vereador Professor Eric.

Professor Eric comemora 
melhorias no trânsito da Avenida 
Professor Manoel César Ribeiro

redutor de Velocidade tiPo “lomBada”, 
faixa de PedeStreS e PlacaS de Sinalização 

São alGumaS daS BenfeitoriaS realizadaS

proFessor 
eric comemora 

melhorias 
realizadas no 

TrânsiTo da av. 
proFessor manoel 

césar ribeiro

VOCÊ SABIA?

Autor do Projeto de Lei 
n° 85/2007, de 28 de maio 
de 2007, que “dispõe sobre o 
emplacamento, licenciamento, 
fiscalização e atuação de veí-
culos de tração animal em Pin-
damonhangaba”, o vereador 
Toninho da Farmácia (PDT) 
está solicitando aos órgãos 
competentes do município 
que executem uma rigorosa 
fiscalização e autuação de 
maus carroceiros que utili-
zam animais fracos, doentes 
e anêmicos para trabalhos no 
transporte de cargas pesadas e 
muito acima de sua capacidade 
física. Segundo o vereador, 
é possível presenciar esses 
abusos quase todos os dias, 
especialmente em períodos de 
sol quente e onde os animais 
estão sem descanso e, muitas 
vezes, mal alimentados.

Vereador Toninho da 
Farmácia quer que Leis 
aprovadas sejam cumpridas

“ele Solicita que lei SoBre o
emPlacamento, licenciamento, fiScalização

e atuação de VeículoS de tração animal em

PindamonhanGaBa Seja reSPeitada e cumPrida”

“São muitos os relatos de 
maus tratos que chegam até 
nós. Leis aprovadas e sancio-
nadas são feitas para serem 
cumpridas pelos órgãos res-
ponsáveis. Mas, infelizmente 
já se passaram nove anos da 
aprovação e até hoje muito 
pouco foi feito no sentido de 
coibir estes abusos”, afirma o 
vereador Toninho da Farmácia. 

Ele relata que “sempre é 
bom lembrar que todos os ani-
mais, assim como nós, sentem 
dor, fome, sede e precisam de 
descanso. Peço às autoridades 
competentes que determinem 
aos seus subordinados para  
fazer cumprir esta Lei em 
beneficio destes animais que 
sofrem nas mãos de maus carro-
ceiros de Pindamonhangaba”, 
defende o vereador Toninho da 
Farmácia.

Que o vereador Toninho da Farmácia é o
autor da Lei que institui o Centro de Controle de 

Zoonoses em Pindamonhangaba!

Preocupado com a segurança e a saúde pública, o vereador 
Magrão (PPS) solicitou, esta semana, à Vigilância Sanitária da 
cidade que a equipe do setor de Epidemiologia faça uma visita 
técnica para vistoriar os bairros Terra dos Ipês I e II, no sentido 
de detectar a causa do aparecimento de escorpiões. Ele quer 
que o órgão tome as providências necessárias para erradicar 
esses animais peçonhentos. 

Em dezembro de 2015, o parlamentar já havia sido alertado 
por moradores dos bairros sobre o aparecimento de escorpiões 
em suas residências. Diante disso, Magrão pediu providências, 
através do requerimento nº 2.131/2015, reivindicando à Vigi-
lância Sanitária de Pindamonhangaba, que fizesse uma visita 
técnica. Na época, as reclamações da infestação do animal 
peçonhento, ocorreram nas ruas Paulo de Carvalho (Ipê I), 
Roseira e Monteiro Lobato, no Ipê II. Nesta segunda-feira, dia 
4, uma moradora do “Terra dos Ipês I” postou na internet um 
frasco contendo 17 escorpiões capturados em frente à sua casa. 

“Os moradores estão amedrontados com o aparecimento de 
escorpiões dentro de suas casas e pedem ajuda para solucio-
nar esse problema. Eles estão encaminhando fotos do animal 
peçonhento capturado dentro das casas e solicitam urgentes 
providências, pois temem que seus filhos sejam picados”, 
alertou o vereador Magrão.

Ele salienta que encaminhou e-mail à Vigilância Sanitária e 
fez o pedido por meio de requerimento, pedindo vistoria com 
o objetivo de identificar a causa e solucionar o problema, evi-
tando-se a proliferação dos escorpiões, cuja picada causa muita 
dor e pode provocar até a morte 
em crianças e pessoas debilitadas.

O vereador José Carlos 
Gomes - Cal (PTB) está acom-
panhando a obra da reforma do 
Ginásio Esportivo “Professor 
Manoel César Ribeiro”, a co-
nhecida Quadra Coberta. Esse 
espaço esportivo foi o primeiro 
da cidade a receber cobertura 
e ficou tão conhecido que deu 
nome ao bairro onde está locali-
zado, ou seja, “Quadra Coberta”.

Por muitos anos, a “Quadra 
Coberta” foi palco de grandes 
campeonatos de futebol de 
salão, e por lá passaram as 
grandes equipes de Pindamo-
nhangaba como Charles Anjo 
45, Ferroviária, Liverpool de 
Coruputuba, Círculo Militar, 
Largo do Quartel e foram 
disputados torneios e campeo-
natos de alto nível. Lá também 
foram realizados  grandes com-
petições de basquete e voleibol 
e as dependências do Ginásio 
ficavam lotadas.

Hoje, a “Quadra Coberta” 
se encontra em reforma. Já 

C o m  f o r t e  l i g a ç ã o 
c o m  o  m e i o  r u r a l ,  o 
Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, Vere-
ador Felipe César – FC 
(PMDB) reivindica ao 
prefeito a implantação 
das chamadas Agrovilas, 
na zona rural de Pinda-
monhangaba. De acordo 
com o Vereador, na legis-
latura passada já foram 
realizadas diversas desa-
propriações. Porém, até 
o momento, o projeto das 
Agrovilas ainda não saiu 
do papel.  “Precisamos 
encontrar um meio de 
fixar o homem no campo 
e realizar a implantação 
de agrovilas, com toda 
a infraestrutura urbana, 
com água, luz e pavi-
mentação, além de saúde 
e educação. Precisamos 
nos  p reocupar  com o 
trabalhador rural, dando 
cond ições  d ignas  p r a 
sua moradia e trabalho”, 
destaca o Presidente da 
Câmara, vereador Felipe 
César – FC.

Na saúde, Janio Lerario 
lembrou que “muitas obras 
foram realizadas e concluídas 
e cito como exemplo, a im-
plantação do Pronto Socorro 
Infantil; a Saúde da Mulher 
que já está funcionando no 
prédio todo reformado, além 
das três UPAs - Unidades de 
Pronto Atendimento - que 
estão sendo construídas”. 

E na área de Habitação, o 
vereador enfatizou o trabalho 
para a construção de casas 
populares e apartamentos. No 
Araretama, são 1.536 aparta-
mentos que estão aprovados 
e registrados e já foi dado o 
início das obras de constru-
ção. Também foi doado ao 
Governo do Estado o terreno 
para a construção de 294 
apartamentos. Além disso, 
outros 94 apartamentos foram 
entregues em Moreira César. 

“Agradeço à todos que 
reconhecem e apoiam o bom 
trabalho de toda uma equipe 
que administra o dinheiro pú-
blico com zêlo, transparência e 
respeito. Parabenizo o prefeito 
e sua equipe pelas muitas ativi-
dades desenvolvidas durante o 
ano de 2015 e aproveito para 
desejar um Feliz Natal e um 
Ano Novo de muitas reali-
zações positivas”, conluiu o 
vereador Janio Lerario.

PRESIDENTE FELIPE CÉSAR 
– FC INTENSIFICA LUTA PELA 
IMPLANTAÇÃO DE AGROVILAS 
EM PINDAMONHANGABA

“PreciSamoS encontrar um meio de 
fixar o homem no camPo; imPlantação

de aGroVilaS é uma daS condiçõeS Para

dar moradia aoS traBalhadoreS ruraiS”

PORTAIS NAS 
ENTRADAS
DA CIDADE
O  Ve r e a d o r  F e l i p e 

César – FC encaminhou 
solicitação ao Executivo 
p e d i n d o  a  r e a l i z a ç ã o 
de  es tudos  v i sando  a 
cons t rução  de  por ta i s 
nas entradas da cidade, 
para atender os turistas 
que vis i tam Pindamo-
nhangaba, .  Ele quer a 
instalação de câmeras 
que poderão contribuir 
p a r a  a  s e g u r a n ç a  d a 
população. “A maioria 
dos municípios,  princi-
palmente os turíst icos, 
apresentam um por ta l 
nas suas entradas,  que 
atendem tanto aos tu-
ristas com as indicações 
dos principais pontos tu-
rísticos da cidade; como 
também na segurança, 
com instalação de câme-
ras e guardas municipais 
que poderão atuar  em 
conjunto com as polícias 
civil e militar”, enfatiza 
Felipe César  –  FC.

Vereador Cal acompanha 
obras da reforma do 
Ginásio de esportes
da “Quadra Coberta”

foram feitas as obras da nova 
cobertura; a parte hidráulica 
está pronta e as instalações 
elétricas estão em fase final. 
Ainda falta a troca do piso e, 
finalmente, a pintura que vai 
deixar a “Quadra Coberta”, 
novinha e pronta para ser rei-
naugurada.

Construção do
Centro do Idoso
O vereador Cal e os demais 

vereadores de Pindamonhanga-
ba que lutaram para que fosse 
construída a Creche do Idoso 
em nossa cidade estão otimistas 
com a notícia veiculada no Jor-
nal “Tribuna do Norte”, do dia 
12 de janeiro, informando atra-
vés do Edital de Concorrência 
Pública nº 006/2015, a contrata-
ção de Empresa Especializada, 
com fornecimento de material 
e mão de obra para construção 
do tão esperado “Centro Dia 
do Idoso”. O novo órgão deve 
funcionar no Residencial Vila 
Rica.

a “quadra coberTa” já Foi

palco de grandes campeonaTos de 
pindamonhangaba e hoje esTá 

sendo reFormada; obras

esTão bem adianTadas 

Magrão pede vistoria 
da Vigilância Sanitária 
no Terra dos Ipês I e II

oBjetiVo é Verificar a infeStação

de eScorPiõeS no Bairro

escorpiões capTurados por 

muníc ipe no “Terra dos ipês”; 

vereador magrão (desTaque) 

quer providências urgenTes 

para resolver o problema
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Prefeitura resgata 
imagens e esculturas 
de praças da cidade

Prefeitura inicia 2016 com exposição de colagens manuais

Domingo é Dia De ‘Yoga 
Para ToDos’ no Bosque

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por 
meio do Departamento 
de Cultura, está reali-
zando a revitalização 
das imagens e escultu-
ras afixadas em praças 
e parques da cidade. 
Na última semana, os 
artistas plásticos Felipe 
Callipo e Sérgio Callipo 
finalizaram o trabalho 
nos quatro primeiros 
locais da cidade, como 
parte do projeto “Cui-
dando do que é Nosso”.

Nessa primeira fase 
do projeto, foram res-
tauradas a imagem de 
São Francisco de Assis, 
no Bosque da Princesa; 
de Nossa Senhora de Fá-
tima, na praça do Cris-
pim; de Nossa Senhora 
da Imaculada Conceição, 
na praça Barão do Rio 
Branco, centro da cida-
de; e o busto do Dr. Fran-
cisco Romeiro, na praça 
do Cruzeiro, também no 
centro da cidade.

De acordo com o di-
retor do Departamento 
de Cultura da Prefei-
tura, esse projeto foi 
criado com o intuito de 
preservar o patrimônio 
histórico cultural da ci-
dade, e atende diversas 
solicitações de muníci-
pes. Já estão em anda-
mento os trâmites para 
iniciarem uma segunda 
e terceira etapas.

Próximas etapas
Na segunda etapa, 

serão revitalizadas as 
imagens de Santo Afon-
so, na praça do Maria 
Áurea; Barão Homem 
de Mello, na praça de 
mesmo nome, no cen-
tro da cidade; a águia 
da praça Monsenhor 
Marcondes, também 

no centro; e o busto 
de Tancredo Neves, na 
praça do Vila Rica.

A terceira etapa de 
restauro englobará a 
imagem de Santa Terezi-
nha, na praça do Parque 
São Domingos; a estátua 
de Amácio Mazzaropi, 
na rotatória do Socorro; 
a imagem de São Fran-
cisco de Assis, na praça 
do Vila Rica; e o busto de 
Cícero Prado, na praça 
da Vila São Benedito.
Resgate da história

“Além de resgatar o 
patrimônio e preservar 
a história da cidade, a 
iniciativa é uma opor-
tunidade para grandes 
artistas restauradores, 
de Pindamonhangaba, 
realizarem esse traba-
lho”, afirmou o diretor 
do Departamento de 
Cultura da Prefeitura.

Uma curiosidade 
possibilitada pelo pro-
jeto “Cuidando do que 
é Nosso” foi a descober-
ta, por exemplo, da cor 
original da imagem de 
Nossa Senhora Imacu-
lada Conceição, locali-
zada na praça Barão do 
Rio Branco, região cen-
tral da cidade. Há anos, 
a estátua vem sendo 
pintada de branco, mas 
realizando a restaura-
ção, os artistas chega-
ram à camada origi-
nal de tinta da estátua, 
comprovando que ela, 
na verdade, foi conce-
bida colorida. Por isso, 
ela recebeu, agora, nova 
pintura seguindo suas 
cores originais.  

A Prefeitura conta 
com a colaboração da 
população para conser-
var as estátuas e ima-
gens revitalizadas.

O artista Felipe Callipo durante restauração de imagem no 
Bosque da Princesa

Imagem de Nossa Senhora Imaculada 
Conceição, na praça Barão do Rio Branco, 
recebeu cores originais em sua restauração

Imagem de Nossa Senhora de Fátima, no 
bairro do Crispim, também recebeu serviços de 
restauração, que agradaram os moradores

O Bosque da Prince-
sa recebe, neste domingo 
(14), o projeto “Yoga para 
Todos”, das dez ao meio-
dia, com a professora Dani 
da Terra. Para participar, 
não é necessário ter expe-
riência na prática, basta 
ir ao bosque, levando um 
tapetinho ou toalha, pois 
a aula é feita no gramado. 
Também é opcional levar 
uma garrafinha de água, 
lembrando de passar filtro 
solar.

Caso o dia amanheça 
chovendo, a aula é trans-
ferida, automaticamente, 
para a quadra coberta do 

Lar São Judas, que fica em 
frente ao bosque. As aulas 
são sempre no primeiro e 
terceiro domingos.

Modelagem em argila
Além das aulas de 

yoga, o Bosque da Prin-
cesa recebe, em todos os 

domingos, também das 
dez ao meio-dia, as au-
las de modelagem em 
argila, com Sérgio e Fe-
lipe Callipo, na varanda 
da biblioteca. Pessoas de 
todas as idades podem 
participar.

As atividades de yoga 
e modelagem são gratui-
tas, coordenadas pelo De-
partamento de Cultura da 
Prefeitura. Além da yoga, 
são realizadas as danças 
circulares, no segundo e 
quarto domingos, tam-
bém das dez ao meio-dia, 
e a contação de histórias, 
às 16 horas.

O espaço cultural no 
saguão da Prefeitura re-
cebe, durante o mês de 
janeiro, o trabalho do ar-
tista plástico Luiz Nasci-
mento, o “Carioca”.

Trata-se de um con-
junto de colagens manu-
ais, feitas exclusivamente 
com papel, tesoura, cola 
e estilete, sem interven-
ção digital. Em algumas 
peças é possível ver um 
nível de refinamento ca-
paz de enganar os olhos 
à primeira vista. Nas sé-
ries Recortes da Cidade e 
Arte Pirata, ele reutiliza 
pinturas consagradas ou 
imagens urbanas para 
criar suas obras.

Nascido em 1979, no 

Rio de Janeiro, Carioca 
mudou-se para Pinda-
monhangaba há 20 anos. 
Professor de filosofia, 
poeta e artista plástico, 
busca inspiração tanto 
na arte de rua quanto 
nas artes clássicas para 
criar suas obras. Em no-
vembro de 2015, lançou 
o livro PIXAÇÃO: a arte 
em cima do muro, sobre 
o Movimento Pixo de São 
Paulo.

A exposição pode ser 
visitada de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 
horas, até o final do mês. 
A coordenação do espa-
ço cultural no saguão da 
Prefeitura é do Departa-
mento de Cultura.

Vista geral da exposição Detalhe de uma das obras

Divulgação Divulgação

Divulgação

Domingo, haverá aula gratuita de yoga no Bosque

Divulgação
Divulgação

Divulgação
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CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO – 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros 
titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data 
e local abaixo, para a realização da “1ª Reunião Ordinária de 
2016” , cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
 - Informes; 
 - Edital Fumcad 2016
 - Posição parcial dos recursos captados em 2015
 - Outros assuntos pertinentes ao Conselho

Dia: 19/01/2016 (terça-feira)
Horário:17h (dezessete horas) 
Local: Auditório da Prefeitura Municipal

Adriano Augusto Zanotti
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

ADIAMENTO

PREGÃO Nº. 300/2015 (PMP 32434/2015)
A Prefeitura comunica que no PP nº. 300/15, que cuida de 
“contratação de empresa especializada na execução de poda 
e supressão de indivíduos arbóreos em logradouros públicos 
no município de Pindamonhangaba e Distrito de Moreira César, 
pelo período de 12 meses”, fica adiado SINE-DIE, por motivo de 
análise de impugnação, motivada pela empresa Misael Amaro 
Lamim Branco-ME.
Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.557,  DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições legais,  
R E S O L V E:
   1-  Retificar a Portaria Geral nº 4.551, de 18 de novembro de 
2015, que constitui o CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
- CAE, nos incisos II e IV que passam a vigorar:
“ II- Representantes dos Docentes, Discentes e Trabalhadores na 
área de Educação
– Titular:  Márcia Fernandes Lima Silva
– Suplente: Sebastiana Antônia Gomes
– Titular: Luciana Andreia Saquetti Rosas
– Suplente: Dulce Suely Campoli
“IV - Representantes da Sociedade Civil
– Titular:  Nathalia Fernandes dos Santos  
– Suplente: Raquel de Oliveira Dias
– Titular: Mara Cristina Bolson Lopes
– Suplente: Ana Lucia Silva Viana Rocha”
3- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18 
de dezembro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.572, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.
  
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. 
Gerson José dos Santos, auxiliar de almoxarifado, para responder 
interinamente pelo Coordenador de Gestão Estratégica, 
sem prejuízo de suas atribuições, durante o período em que 
Coordenador de Gestão Estratégica, Sr. José Fernando Mayer 
Junior, encontrar-se em férias,  de 04 a 23 de dezembro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 04 de dezembro de 2015.
Pindamonhangaba, 30 de dezembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 
30 de dezembro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.576, DE 05 DE JANEIRO DE 2016.
 
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. André 
Vinicius Viezzi Vera, Gestor Geral de Atividades Esportivas e 
Lazer, para responder interinamente pelo Departamento de Lazer, 
sem prejuízo de suas atribuições, durante o período em que o 
Diretor do Departamento, Sr. Alexandre Luis de Paula Castro, 
encontrar-se em férias,  de 14 a 23 de janeiro de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de janeiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 
05 de janeiro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.577, DE 05 DE JANEIRO DE 2016.
   
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra 
Andreia Padovani Junquetti, Engenheira, para responder 
interinamente pelo Departamento de Obras e Serviços, sem 
prejuízo de suas atribuições, durante o período em que o Diretor 
do Departamento, Sr. Nelson Luiz Carneiro Correia, encontrar-se 
em férias,  de 23 de dezembro de 2015 a 11 de janeiro de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 23 de dezembro de 2015.
Pindamonhangaba, 05 de janeiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 
05 de janeiro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.578, DE 05 DE JANEIRO DE 2016.
  
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. 
Monique Mara Mimoso Dias, Assistente Social, para responder 
interinamente pelo Departamento de Habitação, sem prejuízo 
de suas atribuições, durante o período em que o Diretor do 
Departamento, Sr. Ezequiel Tomé Braça, encontrar-se em férias,  
de 28 de dezembro de 2015 a 16 de janeiro de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 28 de dezembro de 2015.
Pindamonhangaba, 05 de janeiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 
05 de janeiro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.579, DE 05 DE JANEIRO DE 2016.
  
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. 
Sylvia Helena de Campos Favorin, Gestora de Atividades 
Esportivas, para responder interinamente pelo Departamento 
de Lazer de Moreira César, sem prejuízo de suas atribuições, 
durante o período em que o Diretor do Departamento, Sr. Patrick 
Alessandro Corneti de Lima, encontrar-se em férias,  de 04 a 13 
de janeiro de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 04 de janeiro de 2016.
Pindamonhangaba, 05 de janeiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 
05 de janeiro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº  4.580, DE 05 DE JANEIRO DE 2016.
   
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Federal 
nº 9.394/96, Indicação CEE/SP nº 04/99, Decreto Municipal nº 
5.256, de 10 de dezembro de 2015 e de acordo com a análise 
técnico-pedagógica da Secretaria de Educação e Cultura, 
conforme Processo Interno nº 33706/2015,
RESOLVE:
¬Art. 1º Fica autorizado o funcionamento da Unidade Educacional 
“ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAR”, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 23.160.305/0001-66, nome empresarial 
Vanessa Teberga Derrico – ME, com endereço na Rua dos Bentos 
nº 390, Chácara da Galega, Pindamonhangaba/SP, sendo a 
representante legal a Sra. Vanessa Teberga Derrico.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de janeiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 
05 de janeiro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.573, DE 05 DE JANEIRO DE 2016.
   
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR a 
Sra. Rosangela Pedersoli César Verdi Cosme, Coordenadora 
de Recursos Humanos, para responder interinamente pelo 
Departamento de Recursos Humanos, sem prejuízo de suas 
atribuições, durante o período em que Diretor do Departamento de 
Recursos Humanos, Sr. Antonio Carlos Bertoni Alvares, encontrar-
se em licença saúde,  de 06 a 20 de novembro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 06 de novembro de 2015.
Pindamonhangaba, 05 de janeiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 
05 de janeiro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.574, DE 05 DE JANEIRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. 
Eduardo Kogempa da Costa, Assessor de Gabinete, para 
responder interinamente pelo Departamento de Administração da 
Educação, sem prejuízo de suas atribuições, durante o período 
em que Diretora do Departamento, Sra. Andrea Freitas Pinto de 
França, encontrar-se em férias,  de 04 a 23 de janeiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 04 de janeiro de 2015.
Pindamonhangaba, 05 de janeiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 
05 de janeiro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.575, DE 05 DE JANEIRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Robert 
William Varginha Diniz, Supervisor de Área de Controle de Vetores 
para Vigilância Epidemiológica, para responder interinamente pela 
Gerência de Unidade, sem prejuízo de suas atribuições, durante o 
período em que o Gerente de Unidade, Sr. Ricardo Costa Manso, 
encontrar-se em férias,  de 04 a 23 de janeiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 04 de janeiro de 2016.
Pindamonhangaba, 05 de janeiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 
05 de janeiro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

CENTRO ESPÍRITA “BEZERRA DE MENEZES”
Rua Capitão Vitório Basso, nº 75, Bairro Centro, cep. 12.4l0-

010 – CNPJ 50.455.179/0001-40
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria do CENTRO Espírita “BEZERRA DE MENEZES”, 
convoca todos os associados para a Assembleia Geral a realizar-
se no dia 29 de janeiro de 2016 às 20h30min, na sede social da 
Instituição situada à Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, centro em 
Pindamonhangaba, SP, em primeira convocação com a presença 
de 1/3 (um terço) dos sócios ou às 21h30min, em 2ª Convocação, 
com qualquer número de associados presentes na sede da 
Instituição.
Pauta: Posse da Nova Diretoria e Conselho Fiscal que dirigirá os 
destinos da Entidade no biênio, outubro de 2015 a outubro de 
2017.
Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2016.

Clovis San Martin Leite de Abreu
Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVOCAÇÃO 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2016

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos 
suplentes do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, 
convocados a comparecerem à 1ª Reunião Extraordinária de 
2016, a realizar - se:
Dia: 20/01/2016                     
Horário: 9h 
Local: Casa dos Conselhos Municipais (Rua Deputado Claro 
César, 53).
PAUTA: 
• Deliberação sobre a apresentação e aprovação da 
Prestação de Contas – Verba Estadual/FMAS - 2º semestre/2015.

Fernanda Maria Bondioli de Oliveira
Vice-Presidente do CMAS
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cotidiano
Prefeitura cria ‘força-tarefa’ 
Para limPeza na cidade

Rádio discute iniciativas 
para limpeza nos bairros

Com as chuvas de verão, 
a vegetação em toda a cidade 
cresce rapidamente, superando 
a capacidade de atendimento 
das equipes da Administração 
Municipal, em realizar serviços 
como roçada e capina, a con-
tento. Além do aspecto desa-
gradável, a vegetação por podar 
influencia no acúmulo de água e 
de pontos que podem se trans-
formar em criadouros do aedes 
aegypti, transmissor da dengue, 
zika vírus e chikungunya, prin-
cipalmente se houver lixo e en-
tulho nesses locais.

Visando atender mais bair-
ros e com maior eficácia, a 
Prefeitura está criando uma 
força-tarefa, formada por re-
presentantes das secretarias 
de Habitação, Obras, Governo 
e Saúde, e Subprefeitura, com 
apoio do Exército, com mão de 
obra e maquinários destacados 
especificamente para este fim, 
complementando o serviço rea-
lizado rotineiramente.

A ‘força-tarefa’ vai iniciar 
suas ações na segunda-feira 
(18), seguindo até o dia 21 com a 
equipe do Pega-tudo nos bairros 
Castolira, Yassuda e Vila Suíça. 
De 25 a 28 de janeiro, irá para 
Araretama, Arco-Íris e região. 
Neste mesmo período, o Pega-
tudo estará nos bairros da regio-
nal leste: Jardim Eloyna, Delta, 
Beta e Vitória Park.

A população pode e deve cola-
borar para manter a cidade lim-
pa, não jogando lixo nem entu-
lho nas áreas verdes, terrenos e 
demais locais públicos, e seguin-
do o calendário do Pega-tudo, 
disponível no site oficialwww.
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Também é possível denunciar 
pessoas que estejam depositando 
lixo e entulho em locais inade-
quados. As denúncias devem ser 
feitas pelo 3644-5206; denun-
ciantes não precisam se identi-
ficar, apenas fornecer dados do 
denunciado para que possa ser 
localizado, como número da pla-
ca do veículo, endereço etc.

Entulho e restos de constru-
ções devem ser colocados em 
caçambas ou levados até o de-
pósito de inertes, no Arareta-
ma, próximo ao trevo da estrada 
Pinda – Tremembé.

Importante destacar que, de 
acordo com a lei 1411/74, do 
Código de Posturas do Municí-
pio, é expressamente proibida 
a permanência de entulho, lixo, 
material de construção nas cal-
çadas ou vias públicas, estando 
sujeito a multa, conforme os ar-
tigos 26 e 29. 

O programa de rádio “O Prefeito e Você”, 
da última quarta-feira (13), abordou todas 
as ações que a Administração Municipal 
promove para executar a limpeza na cidade. 
Vários profissionais participaram e todos 
salientaram a necessidade da população ser 
parceira na tarefa.

Após as chuvas constantes em nossa re-
gião, a vegetação cresceu e a Prefeitura vem 
organizando várias secretarias para juntas 
promoverem uma “força tarefa”, limpando as 
áreas verdes. Além disso, o setor de Posturas 
também vem fiscalizando os terrenos particu-

lares, notificando os proprietários para que 
possam limpá-los o mais rápido possível. 

Parceira da Prefeitura, a Coletora Pionei-
ra realiza o recolhimento do lixo comum e 
também faz a coleta seletiva no município. 

O programa ainda abordou que a Pre-
feitura também desenvolve um trabalho de 
plantio de mudas de árvores em vários bair-
ros para garantir locais mais limpos. Todas 
essas ações colaboraram para que novos 
criadouros do mosquito Aedes aegyti sejam 
eliminados, o que vai minimizar o número de 
casos de dengue neste ano.

Reunião de formação da força-tarefa contou com a presença da secretária de Saúde, que colocou a equipe a par da 
situação da dengue no município
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A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba tem realizado uma série 
de atividades para combater a 
dengue. A cidade definiu um 
plano estratégico de combate 
e de assistência à saúde. Entre 
os dias 6 e 8 de janeiro foram 
feitos serviços de nebulização 
e termonebulização em alguns 
bairros. Um dos locais que re-
cebeu as ações foi o Boa Vista. 
Outra atividade que Pinda de-
senvolve é a Sala de Situação. 
A última ocorreu na manhã de 
sexta-feira (8).

A secretária de Saúde e As-
sistência Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba explica que 
a Sala de Situação acontece jus-
tamente para definição e difusão 
das ações de combate que serão 
desenvolvidas. Ela enfatiza que, 
segundo os estudos realizados, o 
município pode sofrer com uma 
epidemia e para evitar que isto 
aconteça o ideal é eliminar os 
criadouros.

Na última Sala de Situação 
os profissionais da Secretaria de 
Saúde e Assistência Social con-
taram com a participação de re-
presentantes das secretarias de 
Habitação, Governo e Integra-
ção, Relações Institucionais e de 
Obras, além da Unimed.

Pinda desenvolve ações de combate à dengue

As salas de situação definem e difundem ações de combate à dengue

Registros de 
doença e as ações

O Aedes aegypti é transmis-
sor da dengue, febre chikun-
gunya e do zika vírus. Em Pin-
damonhangaba, foi registrado 
um caso importado de chikun-
gunya em 2014; em 2015 hou-
ve um caso importado de zika 
vírus. As ações de prevenção 
foram realizadas imediata-
mente, evitando outros casos.

De acordo com as informa-
ções da Vigilância Epidemio-
lógica, os serviços de nebuliza-
ção, aquele em que os agentes 
entram nas casas e aplicam o 
inseticida, são realizados após 
confirmação de caso. Esta ati-
vidade impede que o Aedes ae-
gypti, transmissor da dengue, 
espalhe a doença na região 
onde tem um paciente infecta-
do com o vírus.

O calendário referente à 
dengue é diferente do que co-
nhecemos. Tecnicamente, o 
ano dengue teve início na últi-
ma semana de junho de 2015 
e se encerra em junho deste 
ano. Entre junho e início de 
janeiro de 2016 foram regis-
trados 28 casos autóctones. 
Se considerarmos 2015 intei-
ro, a cidade teve 936 casos au-
tóctones.
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CONVOCAÇÃO 
PARA A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho 
Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba, 
convocados a comparecerem à 1ª Reunião Ordinária de 2016, 
a saber:

Dia: 22/01/2016                    
Horário: 9h (nove horas)
Local: OAB
(Rua Gregório Costa, 249 – Centro – Fone contato: (12) 
3642.5398)

Pauta:
• Elaboração do Plano de Ação/2016 do Conselho
• Assuntos pertinentes ao Conselho

Observação: interessados e simpatizantes poderão comparecer 
para oferecer as suas contribuições.
 

Andrea Campos Sales Martins
Presidente do CMPD

PrefeiturA MuNiCiPAl de 
PiNdAMONhANgAbA

Edital de Notificação
Controle 016/ 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o Sr (a) MULTIPLA IMÓVEIS LTDA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA PEDRO 
ANGELO FORONI, S/Nº, Lote 57,QUADRA 26 
Bairro CIDADE JARDIM inscrito no município 
sob a sigla SO22.15.09.057.000, 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. 

EDITAIS
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PINDAMONHANGABA

Pinda abre lista para turmas de musculação
Os interessados em praticar as aulas de muscula-

ção nas academias da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, que são oferecidas pela Secretaria de Juventu-
de, Esportes e Lazer, devem deixar o nome na lista a 
partir do dia 25 de janeiro.

É necessário levar um documento com foto 

nas secretarias dos centros esportivos “João do 
Pulo” e “Zito”, em Moreira César.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-
feira, das 8 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

A academia do “João do Pulo” tem como 
patrono Roberto Marinho de Espíndola, e 

a do “Zito” está instalada na sala de ginás-
tica Benedicta Amélia de Campos Souza, 
Dona Di.

As duas academias de musculação aten-
dem em torno de 1200 munícipes, com acom-
panhamento de profissionais capacitados.
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Inscrições abertas para atividades aquáticas
Os moradores da cida-

de interessados em pra-
ticar natação ou hidro-
ginástica podem ir aos 
ginásios ou centros espor-
tivos da Prefeitura para 
realizar sua inscrição. A 
lista de espera está aberta 
desde segunda-feira (11) 
e é necessário apresentar 
um documento com foto. 
Os alunos serão chamados 
de acordo com a ordem de 
inscrição.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba oferece au-
las de natação para adul-
tos e crianças nas piscinas 
dos centros esportivos 
João Carlos de Oliveira, 
“João do Pulo”, José Ely 
Miranda, “Zito”, Rita Eni 
Cândido - “Ritoca”, no 
Araretama, e no bairro Ci-
dade Nova.

FESTIVAL DE AVALIAÇÃO
Os membros das turmas de natação par-

ticiparão, ainda, do Festival de Avaliação, 
durante o ano. Esta atividade é uma forma 
dos professores avaliarem o aprendizado 
e também dos alunos se apresentarem aos 
amigos e familiares. Os alunos entre 7 e 17 
anos são observados e, conforme evolução 
técnica, podem ser convidados a integrar 
as equipes de competição da Secretaria de 
Juventude, Esportes e Lazer.

ALUNOS DE 2015
Os alunos da Secretaria de Juven-

tude, Esportes e Lazer irão retornar às 
atividades aquáticas a partir do dia 20 
de janeiro. Aqueles que não puderem dar 
continuidade às aulas podem comunicar 
a secretaria do local, para que outras pes-
soas tenham a oportunidade de iniciar as 
atividades nas piscinas. Os alunos de natação participam de festivais durante o ano

Festival de Verão termina nesta 
sexta-feira no Araretama

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está abrindo 
as piscinas dos ginásios e 
centros esportivos à po-
pulação. O município está 
realizando mais uma edi-
ção do Festival de Verão. 
A atividade termina nesta 
sexta-feira (15) no ginásio 
Rita Eni Cândido - “Ri-
toca” - no Araretama. O 

público pode aproveitar o 
evento das 14 às 18 horas.

Sebastião Lima está 
morando no Araretama 
há cinco meses. Ele conta 
que já morou em várias 
cidades e nunca viu um 
evento como este. “Eu 
morava em Pernambuco, 
também morei em outros 
lugares e nunca vi um fes-

tival assim. Trouxe a Lo-
rena e a Lorrane para se 
divertirem na piscina. Eu 
acho uma beleza esse festi-
val. Gostei muito”, elogiou.

Tânia Cristina da Silva 
Simão mora em São Ber-
nardo do Campo e está a 
passeio em Pindamonhan-
gaba, na casa de parentes. 
Ela disse que fi cou impres-

sionada com o Festival de 
Verão. “Amei a cidade e 
achei muito importante 
essa oportunidade de lazer 
que a Prefeitura dá à co-
munidade”, aprovou.

Opção de lazer
O Festival de Verão 

teve início dia 5 de janei-
ro, em Moreira César. 

Na sequência, foi para o 
Cidade Nova. Nos dias 11 
e 12, aconteceu nas pis-
cinas do “João do Pulo” 
e, desde o dia 13, está 
sendo desenvolvido no 
Araretama.

O evento acontece 
desde 2013 e é realizado 
pela Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer. 

Para participar é neces-
sário levar um documen-
to com foto e estar com 
trajes de banho (biquíni, 
maiô, sunga ou shorts 
tactel).

A Secretaria de Espor-
tes também recomenda 
aos participantes passar 
protetor solar 30 minutos 
antes de saírem de casa.
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Banhistas de toda cidade e até visitantes de Pinda se divertem no eventoSebastião, Lorena e Lorrane curtiram o Festival
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