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Revitalização do marco zero inicia 
melhorias na ‘Monsenhor Marcondes’

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está cons-
truindo uma nova rede de 
água pluviais para evitar 
enchentes no Crispim, pró-
ximo à sede da Apae. 

Além de benefi ciar mo-
radores do bairro, a ga-
leria está prevista para 
atender a demanda de co-
leta de água das chuvas 
de uma nova escola – que 
está em obras, além de fu-
tura creche e centro de ini-
ciação esportiva.

INSCRIÇÕES 
PARA BOLSAS 
DE ESTUDO 
ACONTECEM NA 
SEXTA E SÁBADO

 
Os moradores de Pinda-

monhangaba interessados em 
concorrer a bolsas de estudo 
universitário, oferecidas pela 
Prefeitura, devem fazer inscri-
ções na sexta-feira (29) e sába-
do (30), no Departamento de 
Assistência Social.

Para este ano, estão sendo 
oferecidas 54 novas bolsas para 
estudantes de cursos tecnólo-
gos, bacharelados e de licencia-
tura. Entre novos selecionados 
e remanescentes dos anos an-
teriores, a Prefeitura vai benefi -
ciar 165 alunos com as bolsas de 
estudo em 2016.

SORTEIOS PARA AMBULANTES DO CARNAVAL ACONTECEM TERÇA E QUINTA-FEIRA

O marco zero de Pinda-
monhangaba, localizado na 
praça Monsenhor Marcon-
des, está recebendo obras de 
revitalização. O ponto fi ca à 
direita do obelisco em home-
nagem à Guarda de Honra de 
Dom Pedro I.

O serviço, que dará desta-
que ao marco zero, terá a am-
pliação da calçada, substitui-
ção do piso e desenho de rosa 
dos ventos, com fi letes e pe-
ças metálicas para indicações 
das coordenadas geográfi cas 
e direções de várias cidades.

SECRETARIA DE 
SAÚDE REALIZA 
MUDANÇA 
PARA GARANTIR 
MELHOR 
ATENDIMENTO

Prefeitura amplia galeria no 
Crispim para atender nova escola

A Prefeitura transferiu a data do sorteio das vagas dos ambulantes que vão trabalhar no carnaval, que aconte-
ceria segunda-feira (25), para esta terça-feira (26) e quinta-feira (28). A alteração é devido ao grande número de 
pessoas que se cadastraram para comercializar produtos durante o evento.
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A calçada no entorno do marco zero será ampliada e receberá novo piso

A nova galeria amplia a rede coletora de água já existente no bairro
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Aquele velho ditado popular: “o se-
guro morreu de velho”, é uma in-
formação que todos gostariam de 

usufruir, seja com seus bens materiais ou 
com questões da vida.

Em relação aos elementos tangíveis, casa, 
carro etc... ter um seguro significa gastar uma 
determinada quantia para ter o valor do bem 
caso aconteça algo. Para a saúde das pessoas, 
por exemplo, um plano de saúde é uma ga-
rantia a mais caso seja necessário uma cirur-
gia complexa e urgente – ainda que isso não 
seja 100% certeza em virtude do descumpri-
mento de contrato por parte das operadoras, 
contudo, ainda assim é uma situação mais 
confortável.

Além deles, existem outras espécies de se-
guros, como os criados pelo Governo. Neste 
ponto, cabe-nos tecer, até o momento, elogios 
ao seguro-desemprego, que assegura ao tra-
balhador que perdeu o emprego uma renda 
mínima por período entre três e cinco meses.

Esta modalidade de seguro teve parcelas 
reajustadas em 11,28% e as novas cifras co-
meçam a ser pagas já em janeiro a milhares 
de pessoas. 

Com isso, a parcela mínima do seguro-de-
semprego será de R$ 880,00 seguindo o rea-
juste do salário mínimo para 2016. Já a par-
cela máxima passa de R$ 1.385,91 em vigor 
em 2015 para R$ 1.542,24 este ano.

O reajuste considerou a inflação de 2015 
medida pelo INPC – Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor. Os valores a serem pagos 
são calculados com base em uma fórmula que 
considera os três últimos salários recebidos 
pelo trabalhador, e é sobre essa média que é 
aplicado o reajuste.

Neste ano, o seguro-desemprego deve mo-
vimentar R$ 34,7 bilhões em valores a serem 
transferidos a cerca de 7 milhões de trabalha-
dores em todo o País, conforme estimativa do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social.

Ainda assim, apesar do elogio, temos que 
justificar o motivo da frase ‘o seguro morreu 
de velho’. Ninguém gostaria e nem deveria 
solicitar o seguro-desemprego. O ideal seria 
que ele realmente morresse de velho e sem 
uso, mas, infelizmente, os dados da econo-
mia brasileira nos últimos anos têm conduzi-
do o trabalhador para esta situação.

Com desemprego em alta e sem perspecti-
va para a retomada do desenvolvimento eco-
nômico, conforme números do próprio Mi-
nistério do Trabalho e Previdência Social – que 
prevê 7 milhões a mais de desempregados este 
ano – o que sobra para o trabalhador é agrade-
cer pela existência do seguro-desemprego.

Paciência...

Deveria morrer de velho

Seguro-desemprego representa 
a inércia da economia

Escola alfrEdo Pujol 
citada Em colEtânEa 

o EsPiritismo Em Pinda

aPl sE rEúnE no PalacEtE 10 dE julho 
Nesta sexta-feira (29), às 20  horas, nas dependências do Palacete Dez de Julho (Centro de Memória Barão Homem de Mello), a 
APL-Academia Pindamonhangabense de Letras fará a primeira sessão de 2016. Excepcionalmente, será um encontro  restrito aos 
acadêmicos.  Em pauta, palestra com a arte-educadora Rute Eliana dos Santos sobre o tema “O carnaval como processo curativo 
na expressão cultural do povo brasileiro”; apresentação de marchinhas carnavalescas com o músico Rafael Donaire; discussão de 
assuntos referentes à programação cultural e modificações  ocorridas no Estatuto da APL.  

VEm aí o noVo liVro do Piorino

Marcado para depois do 
carnaval, no dia 11 de feve-
reiro, às 19 horas, no Depar-
tamento de Ciências Sociais 
e Letras da Universidade 
de Taubaté (rua visconde 
do Rio Branco, 22 – centro 
– Taubaté), o lançamento 
e ‘noite de autógrafos’ do li-
vro Elites Regionais e Esco-
la Pública Primária (Editora 
CRV). A obra é uma coletâ-
nea organizada por Cesar 

Augusto Eugenio e Mauro 
Castilho Gonçalves. Entre 
os autores participantes está 
a professora Gislene Alves, 
poetisa colega de Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras, onde ocupa a cadeira 
nº 3 de membros titulares. 
Pindamonhangaba, graças 
à Gislene, está representada 
neste livro pelo seu primeiro 
Grupo Escolar, a Escola Es-
tadual Dr. Alfredo Pujol.

O fotógrafo Eudison de 
Paula Leal está preparando 
um livro que resgatará a ca-
minhada da doutrina espíri-
ta em Pindamonhangaba, o 
Kardecismo. Com carinho, 
ele vem colhendo depoimen-
tos e imagens  para compor 
sua obra. “Os assuntos per-
correm uma trajetória de 
muitos anos. Muitas lições 
aprendidas com muitas pes-
soas de boa vontade...e sa-
bedoria. A pesquisa não tem 
fins pecuniários”, explica o 
autor.

A 12ª obra do escritor, 
Presidente de Honra da Aca-
demia Pindamonhangaben-
se de Letras, Dr. Francisco 
Piorino Filho, será lançada 
em breve. Desta vez o his-
toriador resgata a memória 
do  artista plástico pindamo-
nhangabense José Monteiro 
França, segundo Piorino, 
“injustamente esquecido 
pelo povo deste município”.

Professora 
Gislene, da 
APL, é uma 
das autoras 
dessa obra

Eudison de Paula Leal 
escreve sobre doutrina 
espírita em Pinda

As publicações de Francisco Piorino são independentes, 
os custos correm por conta do autor

Acadêmicos 
voltam a se 
reunir no 
Palacete 
10 de Julho
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doação de mudas de plantas acontece quinta e sexta-feira
Os moradores de Pin-

damonhangaba podem 
contribuir com o municí-
pio plantando vários tipos 
de mudas. A Prefeitura re-
aliza a distribuição de até 
30 mudas de plantas para 
cada morador. A entrega 
deste mês acontece nesta 
quinta-feira (28) e na sex-
ta-feira (29).         

A entrega será realiza-
da no Viveiro Municipal, 
na rua Noel César Pires, 
s/n, próximo ao Maricá. 
A distribuição das senhas 

começa a partir das 7 ho-
ras. Serão distribuídas 
30 senhas e cada pessoa 
pode levar até 30 mudas 
de plantas, sendo 12 na-
tivas, cinco frutíferas, dez 
de pingos de ouro e três 
mudas de árvores apro-
priadas para calçadas.

As pessoas que pega-
rem as mudas neste mês 
podem retirá-las no-
vamente após 60 dias. 
Mais informações  pe-
los telefones 3645-1494 e 
3643-2477.

O concurso para escolher as prince-
sas do Bloco do Cupim terminou com 
vitória de Adalgisa Rocha Ziza, com 
1.785 votos e, em segundo lugar, Ca-
mila Ingrid, com 1.208 votos. Foram 
quatro dias de eleição online e nove 
candidatas.

Agora, elas desfilarão no bloco no 
Carnavila, domingo (31), na Vila São 
João, e na Avenida do Samba, na ter-
ça-feira de carnaval. 

A entrega da faixa foi no sábado 
(23) durante o Cupim Folia, na De-
gust House, no centro de Pindamo-
nhangaba. 

foliões do cupim elegem princesas
Divulgação

Divulgação

Adalgisa Rocha Ziza Camila Ingrid
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cidade 
Prefeitura amplia 
galeria no Crispim para 
atender nova escola

Secretaria de Saúde realiza mudança para garantir melhor atendimento

Revitalização 
do maRco zeRo 
inicia melhoRias 
na ‘monsenhoR 
maRcondes’

Obra faz parte de um convênio entre a Prefeitura e o Ministério do Turismo

As obras de revitalização 
do marco zero, na praça Mon-
senhor Marcondes, tiveram 
início neste mês, marcando a 
primeira etapa de um conjun-
to de serviços que serão rea-
lizados no local, por meio de 
diversos convênios futuros. 
O marco zero de uma cidade 
representa o seu centro ge-
ográfico, a partir do qual to-
das as medições de distância 
relativas a ela são estabeleci-
das. Em Pinda, fica à direita 
do obelisco em homenagem 
à Guarda de Honra de Dom 

Pedro, na praça Monsenhor 
Marcondes.

A obra é um convênio com 
o Ministério do Turismo, via 
Caixa Econômica Federal, por 
meio de emenda parlamentar 
do deputado Arnaldo Faria 
de Sá, especificamente para 
este fim. A verba total é de R$ 
268.151,37, incluindo a con-
trapartida da Prefeitura, de 
R$ 24 mil.

A revitalização dará des-
taque ao marco zero, com 
colocação no solo de piso 
granilite tipo fulget, entre 

outros. A calçada será es-
tendida e receberá um dese-
nho tipo rosa dos ventos, em 
área total de 301m², com fi-
letes e peças metálicas para 
indicações das coordenadas 
geográficas e direções de 
Moreira César, Aparecida, 
Guaratinguetá, Rio de Ja-
neiro, São Paulo, Campos do 
Jordão, Tremembé, Taubaté 
e Santo Antonio do Pinhal.

A revitalização vai colabo-
rar para o desenvolvimento 
do turismo em Pindamonhan-
gaba.

Para melhor atender a po-
pulação, a Secretaria de Saúde 
e Assistência Social da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
deixará de ocupar o pavimento 
superior do Pronto-Socorro, 
passando a realizar os serviços 
juntamente com os profissio-
nais do Caps - AD, no Parque 
das Nações.

A secretária da pasta afir-
ma que a mudança é necessá-
ria para garantir assistência à 
população, pois o município 
poderá sofrer com uma epide-
mia de dengue. “Vamos sair 
de cima do Pronto-Socorro e 
o espaço que hoje ocupamos 
será utilizado para dar supor-
te aos pacientes que poderão 
ser infectados com a dengue. 
Estaremos em funcionamen-
to, provisório, na unidade do 
Caps-AD. A partir de feverei-
ro toda a equipe técnica esta-

rá lá, e a mudança está sendo 
realizada nesta semana”, ex-
plica.

A responsável pela Secre-
taria de Saúde salienta que há 
um grande esforço para que 
possa minimizar a epidemia. A 
cidade está trabalhando para 
diminuir os criadouros. O pré-
dio será desocupado 100% e 
toda a equipe técnica vai para 
o Caps. O almoxarifado tam-
bém sairá do local.

“Estamos descentralizan-
do serviços e ganhando es-
paços modernos. As nossas 
ações são focadas na melhoria 
constante para que possamos 
oferecer melhores condições 
para os profissionais da saúde 
e também à população. Repla-
nejamos todas as ações que 
precisam ser feitas para que 
a população não sofra tanto 
com a dengue”, finaliza.

A região próxima à sede da 
Apae, no Crispim, está receben-
do diversas melhorias, que irão 
beneficiar moradores de toda a 
cidade.

As obras da nova Escola Mu-
nicipal já estão entrando em fase 
final e, nessa mesma rua, aberta 
para atender a unidade educacio-
nal, está prevista a construção de 
um Centro Municipal de Educa-
ção Infantil – a licitação para essa 
obra foi aberta na última semana 
– e um centro de iniciação espor-
tiva, por meio de convênio com o 
Ministério dos Esportes, já está 
em andamento. Para atender os 
novos prédios e residências, o lo-
cal está recebendo mais uma rede 
de águas pluviais, ampliando a já 
existente e que não comportava 
mais a vazão daquela região.

A nova galeria está passando 
dentro do terreno da Apae, que 
gentilmente cedeu à Prefeitura 
passagem para a construção da 
rede de água. São cerca de 400 
metros de extensão, com tubu-
lação de diâmetros de 0,8m e 
ramais de 0,6m, suficientes para 
atender as novas obras. Após a 
galeria, a rua receberá postes, 
iluminação e pavimentação asfál-
tica. Todas essas melhorias estão 
sendo feitas pela equipe da Pre-
feitura.

Fase final
As obras da escola estão en-

trando em fase de finalização, 
com o término do revestimento 
do piso, início da pintura geral e 
instalação dos vidros. A quadra 
coberta da escola também está 
recebendo piso.

As obras da Escola Municipal estão 
entrando em fase de finalização

As obras de galeria estão passando por 
dentro do terreno da Apae

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A equipe administrativa da Secretaria de Saúde ficará no Caps-AD
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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
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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

DI V I S Ã O D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

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

“SAMU e Pronto Socorro 
Infantil: Pinda merece esta 
realidade”. Com esta frase, o 
vereador Dr. Marcos Aurélio 
Villardi (PR) trabalhou em sua 
sua campanha/2012 ten do como 
uma das metas a implantação do 
SAMU (Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência). De acordo 
com o vereador, esta é uma luta 
constante e ele apresentou o re-
querimento nº 13/2012, sempre 
com o objetivo de melhorar a 
saúde e o atendimento de emer-
gência do município.

O vereador Dr. Marcos Au-
rélio Villardi vem demonstrando 
estar muito satisfeito com o 
consórcio aprovado e o possível 
funcionamento do SAMU em 
2016 em Pindamonhangaba. Em 
breve, o serviço – que deverá 
contar com 4 ambulâncias – es-
tará chegando em nossa cidade.

Segundo o vereador, o SAMU 
presta atendimento rápido e no 
local em que o paciente está; 
faz o socorro pré-hospitalar em 
casos de emergência de forma 
a reduzir o número de óbitos, o 
tempo de internação em hospi-

Implantação do SAMU 192 é meta 
para 2016, afi rma o vereador Dr. 
Marcos Aurélio Villardi

O vereador Ricardo Piorino (PDT) reiterou o requerimento 
endereçado ao Prefeito, com cópia ao Departamento de Trânsito, 
solicitando providências para melhorar o trânsito na cidade, 
especialmente nos horários de pico.

Segundo o vereador, tendo em vista o considerável aumento 
do número de veículos em Pindamonhangaba que, atualmente, 
se aproxima dos 90.000 (noventa mil), diversas medidas devem 
ser tomadas visando a melhoria e segurança do tráfego.

“Providências devem ser tomadas, por exemplo, para evitar 
o acúmulo de veículos e o transtorno no trânsito central por 
ocasião da passagem ou parada dos trens pelas linhas férreas que 
cruzam a cidade. Além do rebaixamento da via férrea, medida 
que vem sendo reivindicada há bastante tempo e que apenas 
poderá se tornar realidade a longo prazo, outras podem e devem 
ser tomadas pela Administração Municipal para amenizar o 
caos nas imediações das referidas linhas”, observou Piorino.

Necessário ressaltar, uma vez mais, a necessidade de rever 
a legalidade da permissão relativa ao estacionamento de ve-
ículos nos dois lados de diversas vias públicas de tráfego de 
“mão dupla”. Em muitas das mencionadas vias, não há espaço 
sufi ciente para o tráfego em dois sentidos, situação que acarreta 
transtorno ao trânsito, além de risco de acidente.

“Insistimos novamente também na realização de uma opera-
ção tapa-buracos nas ruas e avenidas do município, bem como 
na renovação das pinturas das faixas de sinalização horizontal 
e vertical, para melhor fl uidez e organização do trânsito na 
cidade e esperamos o atendimento por parte do departamento 
competente”, fi nalizou o vereador.

tais e as sequelas decorrentes da 
falta de pronto atendimento. “A 
implantação do serviço será mais 
uma conquista para a população 
e para a melhoria da saúde em 
Pindamonhangaba”, afirma o 
vereador Dr. Marcos Aurélio 
Villardi.

O QUE É O SAMU?
O SAMU (Serviço de Atendi-

mento Móvel de Urgência) 192 é 
destinado a todos os municípios, 
participando de uma rede de 
atenção às urgências integrada e 
regionalizada, permitindo o aten-
dimento qualifi cado à população 
em situações de urgência e emer-
gência no ambiente pré hospitalar 
de maneira ininterrupta, 24 horas, 
7 dias por semana. São mais de 
1.500 ambulâncias distribuídas 
em municípios já atendidos pelo 
programa. Atualmente, o SAMU 
192 está presente em todos os 
estados brasileiros com 159 Cen-
trais de Regulação Médica que 
abrangem 1.627 municípios. São 
aproximadamente 112 milhões 
de pessoas que podem contar 
com o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência.

Vereador Ricardo Piorino 
cobra providências no 
trânsito de Pindamonhangaba
“MEDIDAS CONTRIBUIRÃO PARA A MELHORIA 

E FLUIDEZ DO TRÂNSITO”

O vereador Martim Ce-
sar (DEM) enviou reque-
rimento ao Executivo em 
que pede estudos visando 
a recuperação asfáltica, 
com o recapeamento da 
avenida  Abel  Corre i ra 
Guimarães ,  no  Ja rd im 
Rezende e das ruas Álvaro 
Pinto Madureira e Dr. Ma-
noel Ignácio Marcondes 
Romeiro, na Vila Rica.

D e  a c o r d o  c o m  o  
v e r e a d o r ,  e s t a s  v i a s 
são t ra je tos  do t rânsi to 
urbano,  pr incipalmente 
o t ransporte  públ ico e 
apresentam vár ios  t re-
chos esburacados,  com 
ondulações e  desníveis ,  
que causam problemas 
aos veículos  que nelas 
t ransi tam.

Redutores de
velocidade na
rua Dino Bueno
O  v e r e a d o r  M a r t i m 

Cesar reitera ao Prefeito, 
p rov idênc ias  para  que 
se jam rea l izados  es tu-
dos para  a  instalação de 
redutores  de velocidade 
n a  r u a  S e n a d o r  D i n o  
Bueno, no trecho a partir 
do cruzamento de acesso 
para  o  DSM e Crispim,  
a té  as  proximidades do 
Bar  Piracuama.  Mart im 
just i f ica  que o t rânsi to  
de ônibus e  caminhões 
n e s t a  v i a  é  i n t e n s o ,  
co locando  em r i s co  a 
segurança da população.

Considerando que uma das 
funções primordiais do vereador 
é fi scalizar, no último dia 8 de de-
zembro, terça-feira, os vereadores 
Professor Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) e Carlos Eduardo de Moura 
– Magrão (PPS) deram continuida-
de ao trabalho de fi scalização nas 
UBS - Unidades Básicas de Saúde 
da cidade. Desta vez, eles visitaram 
as Unidades dos bairros Castolira 
e Villa Verde. 

Após a visita “in loco”, Pro-
fessor Osvaldo e Magrão vão 
encaminhar à Secretaria da Saúde 
e ao Executivo, requerimento com 
relatório e fotos,  pleiteando provi-
dências no sentido de sanar os pro-
blemas existentes visando garantir 
à população um atendimento digno 
e humanizado. 

Na UBS do Castolira, os verea-
dores constataram a falta de médico 
pediatra. Segundo informações, a 
UBS possui um cadastro de crian-
ças e não pode fi car sem pediatra. 
O prédio encontra-se bastante 
deteriorado devido as intempéries 
e ação do tempo e para agravar está 
sem manutenção há algum tempo. 
Foram detectados diversos proble-
mas como: paredes úmidas e com 
mofo devido a infi ltração d’água; 
sala de recepção improvisada do 
lado de fora do prédio sem piso; 
sala de preventivo e curativo sem 
ventilação, difi cultando o trabalho 
das enfermeiras; sala de vacina com 
falta de espaço e mobiliários exce-
dentes; consultório do dentista com 
paredes com mofo e mau cheiro; 
portas dos banheiros podres; todas 
as cadeiras estão danifi cadas e ras-

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) encaminhou diversos 
requerimentos ao Executivo e ao 
Departamento de Trânsito soli-
citando, com urgência, medidas 
no trânsito da rua Caraguatatuba, 
no bairro Alto do Cardoso.

Segundo o vereador, a rua 
é estreita e tem um trecho de 
mão única, também é via de 
passagem do ônibus urbano. 
Em frente a Creche Escola 
Municipal João Fleury Filho, 
a rua é mão dupla e os carros 
estacionam nos dois lados, 
difi cultando a passagem dos 
veículos, causando problemas 
no tráfego, especialmente nos 
horários de pico, de entrada e 
saída dos alunos, quando chega 
a congestionar o trânsito, co-
locando em risco a passagem 
dos pedestres, principalmente 
as crianças que frequentam a 
escola.

O vereador Roderley Miotto 
pede a construção de uma faixa 
elevada em frente a escola e 
estudos para tornar a rua em 
mão única. De acordo com os 

Recapeamento de vias 
do Jardim Rezende e 
Vila Rica é pedido do 
vereador Martim Cesar

AMI na
Quadra Coberta
O  v e r e a d o r  M a r t i m 

C e s a r  t a m b é m  r e i t e r a 
pedido para a  instalação 
de uma AMI – Academia 
d a  M e l h o r  I d a d e ,  n a 
P raça  Marecha l  Hum-
berto de Alencar Castelo 
Branco ,  no  ba i r ro  Chá-
cara da Galega,  “Quadra 
Cober ta” .  

O vereador  jus t i f ica 
seu  pedido  no  fa to  que 
a  r e f e r i d a  p r a ç a  t e m 
uma d imensão  razoável 
p a r a  i m p l a n t a ç ã o  d e 
uma  AMI  -  Academia 
da  Melhor  Idade ,  a lém 
de  ser  bem arbor izada  o  
que  favorece  a  prá t ica 
espor t iva ,  p romovendo 
uma melhor  qua l idade 
de  v ida  aos  moradores 
e  espor t i s tas .

Parque
das Palmeiras
O  v e r e a d o r  M a r t i m 

C e s a r  t a m b é m  r e i v in -
d ica  para  que  a  Admi-
n is t ração  envie  o  “ca ta 
t reco”  ou  ins ta le   uma 
caçamba no  ba i r ro  Par-
que  das  Pa lmei ras .  

De  acordo  com ve-
r e a d o r ,  o s  m o r a d o r e s 
e s t ã o  u t i l i z a n d o  u m 
mataga l  para  descar ta r 
o  en tu lho ,  o  que  vem 
p r o l i f e r a n d o  a n i m a i s 
peçonhentos  co locando 
em r i sco  as  res idênc ias 
próximas .

Vereadores Professor 
Osvaldo e Magrão 
fi scalizam Postos de Saúde 
do Castolira e Vila Verde

gadas; arquivos de aço enferrujados 
e a UBS fecha no horário do almoço 
as terças-feiras, no horário das 13 
às 16 horas e a população fi ca esse 
período sem atendimento médico.

No Villa Verde, os vereadores 
detectaram diversos problemas 
como: infi ltrações no prédio; telhado 
comprometido, que vem ocasionan-
do goteiras e alagamentos dentro 
da UBS; banheiro para defi ciente 
com paredes com infi ltração; falta 
de cubas nos lavatórios dos banhei-
ros; consultório sem iluminação 
devido a curto circuito; infi ltração 
na sala de preventivo; fi ação ex-
posta no corredor; sala dos agentes 
comunitários e marquise do prédio 
com infi ltração d’água; porta com 
defeito; infi ltração no piso do ba-
nheiro feminino; mobiliários de aço 
danifi cados e enferrujados; trincas 
na fachada do prédio e a UBS não 
possui funcionário para realizar a 
limpeza, pois o encarregado deste 
serviço saiu de licença há três meses 
e não foi substituído. De acordo com 
os parlamentares, o local precisa 
urgentemente de um profi ssional 
para manusear materiais que são 
considerados de alta contaminação 
para garantir a saúde dos funcioná-
rios e dos pacientes.

Os vereadores Professor Os-
valdo e Magrão solicitam, também, 
que a Administração dê um prazo 
para sanar todos os problemas en-
contrados nessas UBSs e informam 
que outras unidades serão visitadas, 
dando continuidade ao trabalho 
de fi scalização, que visa garantir 
melhorias na área da Saúde para a 
população pindamonhangabense.

Roderley Miotto pede 
melhorias no trânsito 
da rua Caraguatatuba, 
no Alto do Cardoso
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VEREADOR RODERLEY MIOTTO SOLICITA QUE SEJAM IMPLANTADOS O SENTIDO ÚNICO NO TRÂNSITO 
DA RUA CARAGUATATUBA E A FAIXA ELEVADA EM FRENTE À CRECHE ESCOLA JOÃO FLEURY FILHO

moradores, há anos existe este 
problema. É grande a quantidade 
de automóveis, e o problema 
se agrava por ser acesso ao 
Hospital 10 de Julho e a Guarda 
Municipal. 

Nos horários de entrada e 
saída das crianças da creche, 
torna impossível o trânsito no 
local, pois os pais estacionam 
seus carros nos dois sentidos, 
as crianças atravessam a pista, 
além de carros e ônibus em alta 
velocidade. “Peço agora, neste 
período de férias, estudos para 
melhorias neste local, a fi m de 
evitar acidentes com as crianças. 
É preciso colocar uma faixa 
elevada em frente a creche, 
sinalizar com faixa amarela e 
colocação de placas “Proibido 
parar e estacionar” em um dos 
lados da via e a possibilidade 
da rua se tornar mão única, no 
sentido centro x bairro, hospital 
e guarda municipal. Conto com 
o apoio do Secretário Marcos 
Guerreiro e dos funcionários do 
Trânsito”, conclui o vereador 
Roderley Miotto.

“APÓS DIVERSAS RECLAMAÇÕES DE MUNÍCIPES POR 
FALTA DE MÉDICO, MEDICAMENTOS E ESTRUTURAS DAS 

UBSS EM ESTADO DE PRECARIEDADE, VEREADORES 
CONTINUAM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO”

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

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

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 

FEL IPE CÉSAR - FC 

(ESQUERDA) ENTREGA 

CHEQUE AO PREFE ITO 

E AO SECRETÁRIO 

DE FINANÇAS DO 

MUNIC ÍP IO
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Pinda abre inscrições para bolsas de 
estudo universitário sexta e sábado

Escolas e creches municipais 
têm nova nomenclatura

Recadastramento para isenção de pedágio 
termina nesta sexta-feira

Documentos necessáRios PaRa inscRição

- Cópia do documento de identificação RG e CPF do 
candidato;

- Dados dos membros do grupo familiar (CPF, data 
de nascimento e renda);

- Cópia documentos que comprove residir no muni-
cípio há pelo menos 48 (quarenta e oito) meses; (uma 
conta de 2012, uma conta de 2013, uma conta de 2014 
e uma conta de 2015) só serão aceitos conta de ener-
gia elétrica, IPTU, telefone fixo ou outro comprovante 
oficial;

- Comprovante da instituição de Ensino Superior da 
aprovação no vestibular para o curso que se pretende 
no caso de estudantes ingressantes, ou comprovante de 
matrícula para estudantes que já estejam cursando;

- Cópia da nota do vestibular no caso de ingressante 
e cópia das notas de 2015 dos candidatos que já estão 
cursando;

- Declaração do estudante que não possui Ensino 
Superior completo;

- CTPS original e cópia das páginas de identificação 
e do último contrato, seguido da página em branco de 
todos os membros do grupo familiar;

- Cópia do comprovante de rendimento do candidato 
e dos membros do grupo familiar que possuem registro 
em CPTS ou declaração de renda no caso de autônomos 
ou profissional liberal;

- Cópia do Histórico Escolar cursado em escola pú-
blica, ou comprovante de percepção de bolsa integral de 
estudo do Ensino Médio, quando escola particular;

- Ficha de inscrição retirada no local, devidamente 
preenchida nesta sexta e no sábado, dias 29 e 30. 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realiza nesta 
sexta-feira (29) e no sába-
do (30) as inscrições para 
bolsas de estudo universi-
tário. Os interessados de-
vem ir ao Departamento 
de Assistência Social, lo-
calizado na rua Euclides 
Figueiredo, 94, Alto Car-
doso, próximo à Prefeitu-
ra. O edital com as infor-
mações está disponível no 
site www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br.

As bolsas de estudo 
universitário são conce-
didas aos moradores de 
Pindamonhangaba por 
meio da Lei 5.509, de 28 
de fevereiro de 2013. Para 
este ano, estão sendo ofe-
recidas 54 novas bolsas 
para estudantes de cursos 
tecnólogos, bacharelados 
e de licenciatura. Ao todo, 
a Prefeitura vai beneficiar 
165 alunos com as bolsas 
de estudo, que são inte-
grais.

Para se inscrever é ne-
cessário morar em Pin-

damonhangaba há pelo 
menos quatro anos; per-
tencer a um núcleo fami-
liar com renda de até R$ 
728,00 por pessoa; ter 
sido aprovado no vesti-
bular, no caso de ingres-
santes, ou estar cursando 
o Ensino Superior e não 
possuir Ensino Superior 
completo.

A diretora do Departa-
mento de Assistência So-
cial pede aos interessados 
muita atenção com a rela-
ção de documentos, pois 
não serão recebidos docu-
mentos depois de fazer a 
inscrição.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba tem concedi-
do bolsas para estudantes 
de administração, arqui-
tetura, ciências biológicas, 
ciências contábeis, comér-
cio exterior, direito, edu-
cação física, enfermagem, 
engenharia civil, controle 
e automação, engenharia 
mecânica, farmácia, fisio-
terapia, letras, pedagogia, 
entre outros.

Os interessados serão atendidos no Departamento de Assistência Social

As unidades educacio-
nais municipais de Pin-
damonhangaba possuem, 
desde novembro do ano 
passado, nova nomencla-
tura oficial. A mudança 
se deu conforme lei nº 
5.839, de 3 de novembro 
de 2015, visando adequar 
a denominação às novas 
funcionalidades das uni-
dades.

Assim, agora as unida-
des escolares são oficial-
mente denominadas de 
Escolas Municipais e as 
antigas creches passam 
a ser Centros Municipais 
de Educação Infantil. De 
acordo com a lei, escolas 
municipais são as insti-
tuições de Ensino Fun-
damental, mantidas pelo 
município, nas quais são 
ministrados o curso de 
Educação Infantil para 

crianças de 4 a 5 anos de 
idade e o curso de Ensino 
Fundamental de nove 
anos, relativos aos anos 
iniciais. E os Centros 
Municipais de Educa-
ção Infantil são as ins-
tituições mantidas pelo 

município, nas quais é 
desenvolvido apenas o 
curso de Educação In-
fantil para o segmento 
de creche, para crianças 
de até três anos de ida-
de, e para o segmen-
to pré-escola para as 

crianças de 4 a 5 anos 
de idade.

Importante destacar 
que os nomes dos patro-
nos das unidades esco-
lares não foram modifi-
cados, permanecendo os 
mesmos já utilizados.

As unidades de ensino estão recebendo novas placas de identificação

Termina nesta sexta-
feira (29), o prazo para 
fazer o recadastramento 
para isenção no pedágio 
da estrada do Atanázio. Os 
interessados devem com-
parecer à Subprefeitura 
ou à Prefeitura para fazer 
a solicitação. Este benefí-
cio é concedido às pessoas 
que possuem vínculo com 
o município.

De acordo com as in-
formações do Departa-
mento de Arrecadação da 
Prefeitura, a partir do dia 
1º de fevereiro, quem pas-

sar pelo pedágio e não ti-
ver realizado o recadastra-
mento deverá pagar a taxa.

A isenção é concedida 
para as pessoas que traba-
lham ou estudam no mu-
nicípio. Os trabalhadores 
devem apresentar cópias 
legíveis do licenciamen-
to do veículo no nome da 
pessoa que realizar o pedi-
do, ou em nome do esposo 
(a) com a certidão de ca-
samento; CNH - Carteira 
Nacional de Habilitação; 
comprovante de endereço 
de dezembro; CTPS - Car-

teira de Trabalho e Previ-
dência Social  e declaração 
do RH da empresa.

Policiais militares, po-
liciais federais, integran-
tes do Corpo de Bombei-
ros e das Forças Armadas 
devem apresentar cópias 
legíveis do licenciamento 
do veículo em seu nome 
ou em nome do esposo 
(a) com a certidão de ca-
samento; Carteira Nacio-
nal de Habilitação; com-
provante de endereço, de 
dezembro; Carteira Fun-
cional; e Declaração do 

Batalhão ou Companhia à 
qual pertence.

No caso de estudantes, 
é preciso apresentar có-
pias do licenciamento do 
veículo no próprio nome, 
ou da esposa (o) com a 
certidão de casamento, ou 
documentação do auto-
móvel no nome dos pais, 
com autorização de fir-
ma reconhecida; Carteira 
Nacional de Habilitação; 
comprovante de endereço 
com data de dezembro; e 
declaração de matrícula 
da instituição de ensino.

A partir do dia 1º de fevereiro será cobrada a 
taxa de quem não fizer o recadastramento

Divulgação
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital de Convocação à Assembleia Geral  Ordinária, a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
E INDUSTRIAL DE PINDAMONHAGABA-ACIP, conforme prevê seu Estatuto (capítulo XII – Das 
Assembleias Gerais, artigo 37) CONVOCA todos os seus associados para posse da Diretoria e 
Conselho Deliberativo, integrantes da chapa ATITUDE, legalmente eleitos, conforme eleição 
ocorrida no dia 18 de janeiro de 2016, para o mandato 2016/2018, conforme consta na ata de 
eleição. A posse acontece no dia 3 de fevereiro, às 19h, no Palacete 10 de julho, sito à Rua Deputado 
Claro César, 33 – centro, Pindamonhangaba. Nesse momento tomarão posse o presidente eleito 
Etore Bonini e demais integrantes constantes na listagem apresentada nos termos do Estatuto.

Etore Bonini
Presidente da ACIP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA HABITAÇÃO - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - ÓRGÃO AUTUADOR 268610
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;  O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código 
de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados. Nestes termos, notifi ca os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator. A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identifi cado na lavratura do auto de infração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA HABITAÇÃO - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - ÓRGÃO AUTUADOR 268610
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;  O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código 
de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados. Nestes termos, notifi ca os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator. A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identifi cado na lavratura do auto de infração.

  
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RECREATIVA 

FIM DE CARREIRA

EDITAL de CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores sócios para a 
reunião de Assembléia Geral Extraordinária, 
que se realizará no dia
20 de Fevereiro de 2016, na rua TREZE 
de MAIO, 505 no Bairro do Crispim , 
Pindamonhangaba SP,as 
18:00 horas em primeira convocação, com 
a presença de no mínimo ( Dois Terços ) 
dos sócios com direito a voto e em segunda 
convocação 1 ( uma ) hora após, com 
qualquer número de sócios.
Aos interessados em inscrever suas 
CHAPAS, poderão fazê-lo até 1 (uma) hora 
antes do horário marcado para ASSEMBLEIA; 
no endereço acima citado.

Ordem do Dia:

Eleger nova Diretoria Executiva, Conselho 
Fiscal e 3 ( três ) suplentes do Conselho 
Fiscal para o Triênio: 2016, 2017 e 2018.

Pindamonhangaba, 20 de Janeiro de 2016 
  

Presidente Executivo 
Izaias David

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 283/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 283/2015 de “contratação de empresa especializada para fornecimento de galerias celulares pré-moldadas 
de concreto armado (aduelas), conforme solicitado pelo departamento de obras e viação”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com 
validade de 12 meses, assinada em 06/01/2016:

ATA nº 001/2016 Empresa: OLIVIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ITEM UNID. DE 
MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNITÁRIO (R$)
CONSUMO 
ESTIMADO ANUAL

01 Und.
GALERIA CELULAR PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO ARMADO (ADUELA), COM 
SEÇÃO FECHADA, RETANGULAR NAS 
DIMENSOES 2,50m x 2,00m

ENGETUBO 1.756,00 60

02 Pc
GALERIA CELULAR PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO ARMADO (ADUELA), COM 
SEÇÃO FECHADA, RETANGULAR NAS 
DIMENSOES 4,00m x 2,50m

ENGETUBO 3.155,00 100

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 322/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 322/2015 de “contratação de empresa especializada em instalação de condicionadores e cortina de ar pelo 
período de 12 meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 07/01/2016:

ATA nº 006/2016 Empresa: ESPER & FLORENCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇO LTDA - EPP

ITEM UNID. DE 
MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA

VALOR 
UNITÁRIO 
(R$)

CONSUMO 
ESTIMADO ANUAL

01 Und.
SERVIÇOS - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 
INSTALAÇÃO COND. DE AR TIPO SPLIT HI-
WALL DE 7.000 BTU A 12.000 UN: UN

*** 475,00 16

02 Und.
SERVIÇOS - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 
INSTALAÇÃO COND. DE AR TIPO SPLIT HI-
WALL DE 16.000 BTU A 24.000 UN: UN

*** 574,00 06

03 Und.
SERVIÇOS - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 
INSTALAÇÃO COND. DE AR TIPO SPLIT HI-
WALL DE 28.000 BTU A 30.000 UN: UN

*** 710,00 02

04 Und.
SERVIÇOS - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 
INSTALAÇÃO COND. DE AR TIPO SPLIT PISO/
TETO DE 30.000 BTU A 36000 UN: UN

*** 889,00 09

05 Und.
SERVIÇOS - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 
INSTALAÇÃO COND. DE AR TIPO SPLIT PISO/
TETO DE 48.000 BTU A 80.000 UN: UN

*** 1182,00 02

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 331/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 331/2015 de “aquisição de água mineral acondicionada em garrafões, garrafas e copos para a prefeitura 
municipal de Pindamonhangaba”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 07/01/2016:

ATA nº 007/2016 Empresa: MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE - ME

ITEM
UNID.
DE 
MEDIDA

DESCRIÇÃO MARCA
VALOR 
UNITÁRIO 
(R$)

CONSUMO 
ESTIMADO ANUAL

01 Gl

ÁGUA MINERAL
Descrição completa:
ÁGUA MINERAL APRESENTADA EM GALÃO 
DE 20 LITROS, TAMPA DE PRESSÃO E 
LACRE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 
MESES DA DATA DE ENTREGA. O MATERIAL 
DEVERÁ ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Pedra 
Negra 7,30 6.000

02 Und.

ÁGUA MINERAL - COPO 200 ML Descrição 
completa: ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, 
ACONDICIONADA EM COPO DE POLIETILENO, 
LACRADO COM TAMPA ALUMINIZADA, 
CONTENDO 200 ML, COM VALIDADE MÍNIMA 
DE 06 (SEIS) MESES CONTADA DA A PARTIR 
DA DATA DE ENTREGA.

Passa 
Quatro 1,00 15.000

03 Und.

ÁGUA MINERAL - 500 ML
Descrição completa: ÁGUA MINERAL, NATURAL 
SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA 
DE POLIETILENO, LACRADO COM TAMPA , 
CONTENDO 500 ML, COM VALIDADE MÍNIMA 
DE 06 (SEIS) MESES CONTADA DA A PARTIR 
DA DATA DE ENTREGA.

Pedra 
Negra 1,45 15.000

04 Und.
GALÃO 20 L - EMBALAGEM PLÁSTICA 
RETORNÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO 
DE ÁGUA MINERAL.

Casa do 
Garrafão 24,00 400

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO SEA- Nº 003/2016
O Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, faz saber e 
torna público que, em virtude da quantidade de inscritos para trabalharem como 
ambulantes no Carnaval/2016 (Praça do Quartel e Avenida N.S. do Bonsucesso), a 
data do sorteio foi alterada, a saber:

Dia 26/01/2016 – 15 horas – Ambulantes inscritos para o sorteio das vagas na 
Praça do Quartel (Matinês);

Dia 28/01/2016 – 15 horas – Ambulantes inscritos para o sorteio das vagas na 
Avenida N.S. Bonsucesso.

Os sorteios ocorrerão, conforme já divulgado, no Teatro Galpão (Rua Luiza 
Marcondes de Oliveira, 2750, Parque das Nações). 
         Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2016.

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
Secretário de Administração

Placa Ait Cod. Infr Data Infr Placa Ait Cod. Infr Data Infr

ANX3836 Z440015180 55412 08/01/2016 AYW0397 B440229245 55411 22/12/2015

BFQ7950 E000001458 51851 13/01/2016 BGD1209 E000001465 51851 14/01/2016

BGW0716 Z440015163 55412 08/01/2016 BHQ5196 Z440015150 55412 07/01/2016

BNH0587 E000001475 51851 15/01/2016 BOU8374 E000001431 51851 11/01/2016

BRK7929 Z440015143 55412 07/01/2016 BRK7929 Z440015164 55412 08/01/2016

BUH3229 B440231977 51852 28/12/2015 BUZ8068 E000001477 51851 15/01/2016

BXJ7639 Z440015195 55412 09/01/2016 BYS9002 B440222536 70481 03/01/2016

BYS9002 B440222537 70721 03/01/2016 CAM0150 E000001447 54522 12/01/2016

CAZ9160 Z440015158 55412 07/01/2016 CBV6714 E000001476 51851 15/01/2016

CCZ3414 Z440015160 55412 08/01/2016 CDZ0909 Z440015174 55412 08/01/2016

CEJ8400 E000001457 51851 13/01/2016 CEQ2899 Z440015193 55412 09/01/2016

CFE0983 Z440015171 55412 08/01/2016 CGM0792 B440231976 51851 28/12/2015

CHD8521 E000001454 51851 13/01/2016 CHD8720 B440231882 55411 28/12/2015

CJJ0977 B440232027 51851 04/01/2016 CJQ0157 Z440015182 55412 08/01/2016

CNV3239 Z440015173 55412 08/01/2016 CNV6633 B440231981 51851 29/12/2015

CNV9004 E000001432 51851 11/01/2016 CPG3804 B440231816 51851 28/12/2015

CQC7448 E000001472 73662 15/01/2016 CRL7757 E000001460 51930 13/01/2016

CTK7276 B440231948 60412 28/12/2015 CTO7616 B440232008 73662 04/01/2016

CVA1166 Z440015183 55412 08/01/2016 CVV4620 E000001444 73662 12/01/2016

CWH3518 E000001433 51851 11/01/2016 CXC6200 E000001478 51851 15/01/2016

CYE3937 Z440015157 55412 07/01/2016 CYG0390 B440232004 51851 04/01/2016

CZH5475 Z440015137 55412 07/01/2016 DBZ3367 E000001474 51851 15/01/2016

DCY4836 B440232012 51851 04/01/2016 DDD0222 E000001456 51851 13/01/2016

DDH0367 Z440015140 55412 07/01/2016 DDH4978 E000001450 51852 12/01/2016

DDY8974 B440231819 51851 30/12/2015 DFQ3743 E000001471 51851 15/01/2016

DGU3958 Z440015145 55412 07/01/2016 DGZ3109 B440231885 55500 05/01/2016

DIK4035 Z440015151 55412 07/01/2016 DIX2397 B440231881 51930 28/12/2015

DIX2621 E000001470 51851 14/01/2016 DIX2737 Z440015139 55412 07/01/2016

DJA7929 Z440015175 55412 08/01/2016 DJQ3257 E000001479 51851 16/01/2016

DJY1852 E000001445 55417 12/01/2016 DKS0835 E000001434 51851 11/01/2016

DKS1090 Z440015161 55412 08/01/2016 DKS4263 Z440015181 55412 08/01/2016

DMD9292 B440232023 51851 04/01/2016 DOM2137 B440222930 54790 01/01/2016

DON0548 Z440015152 55412 07/01/2016 DPF8609 B440231930 60501 29/12/2015

DQA4680 Z440015162 55412 08/01/2016 DQC6726 E000001435 51851 11/01/2016

DQP1061 Z440015199 55412 09/01/2016 DQT0377 E000001416 51851 08/01/2016

DQW1673 B440232006 51851 04/01/2016 DRR2789 B440232060 55414 29/12/2015

DSJ6375 Z440015196 55412 09/01/2016 DSJ9531 B440231883 51851 28/12/2015

DSQ5589 E000001473 51851 15/01/2016 DSW0586 Z440015165 55412 08/01/2016

DSZ3714 B440232026 51851 04/01/2016 DSZ7695 Z440015178 55412 08/01/2016

DUD8006 B440231206 54521 30/12/2015 DUQ2684 E000001466 51851 14/01/2016

DUR0388 Z440015134 55412 07/01/2016 DVS5136 E000001446 54870 12/01/2016

DWA2411 Z440015149 55412 07/01/2016 DXB4819 Z440015177 55412 08/01/2016

DXT0184 B440231980 55500 29/12/2015 DXX1213 B440232001 55500 29/12/2015

DZD5793 E000001451 51851 13/01/2016 DZW3207 Z440015166 55412 08/01/2016

EAB6667 Z440015141 55412 07/01/2016 EAN0423 Z440015146 55412 07/01/2016

EAO8409 Z440015159 55412 08/01/2016 EAO8555 E000001469 55417 14/01/2016

EAO9796 B440232081 51851 04/01/2016 EAO9816 Z440015197 55412 09/01/2016

EGK0010 B440231820 51851 30/12/2015 EGU0233 E000001438 51851 12/01/2016

EGU2845 Z440015169 55412 08/01/2016 EIH0543 B440231884 51851 28/12/2015

EIL7285 B440231950 73662 29/12/2015 EIT0356 Z440015153 55412 07/01/2016

EJB7076 E000001436 51851 11/01/2016 EJZ4246 Z440015097 55412 05/01/2016

EKX6375 E000001442 55500 12/01/2016 ELM0454 B440231814 51851 28/12/2015

EMP9920 B440219375 55250 02/01/2016 ENB2399 B440231949 65640 28/12/2015

ENB2998 E000001430 51851 11/01/2016 ENB3107 E000001453 55500 13/01/2016

EPH3676 B440229244 55411 22/12/2015 EPL4049 Z440015170 55412 08/01/2016

EQM7502 B440231951 73662 29/12/2015 ERM7102 Z440015187 55412 08/01/2016

ERM7327 Z440015191 55412 09/01/2016 ERM7709 Z440015190 55412 08/01/2016

ERM7890 Z440015135 55412 07/01/2016 ERN0167 E000001439 51930 12/01/2016

ERQ4412 B440231749 55500 04/01/2016 ERQ5168 Z440015188 55412 08/01/2016

ETB9082 B440232003 73662 30/12/2015 EUG6602 E000001464 51851 13/01/2016

EVG1515 B440231929 51930 28/12/2015 EVI9083 B440231818 51851 30/12/2015

EVI9184 Z440015192 55412 09/01/2016 EVI9772 B440231748 55414 28/12/2015

EVM8958 B440231747 55414 28/12/2015 EVT4177 E000001441 55500 12/01/2016

EWN4285 Z440015154 55412 07/01/2016 EWS0626 Z440015167 55412 08/01/2016

EYJ9222 Z440015186 55412 08/01/2016 EYX6375 B440232021 51851 04/01/2016

EZA1147 B440229237 54521 02/01/2016 EZG0618 B440231952 73662 29/12/2015

FAX6636 E000001437 73662 11/01/2016 FBO7471 B440232022 51851 04/01/2016

FBP2026 Z440015142 55412 07/01/2016 FBP2349 B440231796 54870 28/12/2015

FCS8348 Z440015179 55412 08/01/2016 FEB7010 B440229236 73662 29/12/2015

FFX1367 E000001459 73232 13/01/2016 FHY6515 E000001461 51851 13/01/2016

FHY6610 Z440015172 55412 08/01/2016 FHY6857 B440231207 54521 30/12/2015

FHY7167 Z440015194 55412 09/01/2016 FIW0090 Z440015136 55412 07/01/2016

FIX1840 Z440015156 55412 07/01/2016 FIZ1095 B440231978 73662 28/12/2015

FKU0938 B440231795 55414 28/12/2015 FKU1538 B440222867 55250 01/01/2016

FKU1697 B440232009 51851 04/01/2016 FKU1766 Z440015200 55412 09/01/2016

FKW2394 Z440015144 55412 07/01/2016 FKW2581 Z440015168 55412 08/01/2016

FLE5899 Z440015147 55412 07/01/2016 FMB8854 B440231953 73662 30/12/2015

FMB9109 Z440015061 55412 04/01/2016 FNG3415 Z440015076 55412 04/01/2016

FPU0358 Z440015201 55412 09/01/2016 FQC2758 Z440015138 55412 07/01/2016

FRH3394 E000001462 51852 13/01/2016 FTY4168 B440231975 51851 28/12/2015

FUB5697 B440231815 51851 28/12/2015 FVU1540 B440219286 70991 04/01/2016

FXK1918 Z440015184 55412 08/01/2016 FXU5040 Z440015189 55412 08/01/2016

FZT5348 B440221232 55680 23/12/2015 FZV5476 Z440015113 55412 05/01/2016

GQM2296 E000001443 51851 12/01/2016 GRI4555 E000001468 55416 14/01/2016

GRJ5421 B440232011 51851 04/01/2016 GSO7650 E000001467 51851 14/01/2016

GSO8931 B440232025 51851 04/01/2016 GTB9094 E000001452 51851 13/01/2016

HCM2368 B440232024 51851 04/01/2016 HPK7414 E000001455 51851 13/01/2016

HWK7703 Z440015185 55412 08/01/2016 JID6292 E000001449 73662 12/01/2016

KMK0895 B440223936 51851 03/01/2016 KMV7477 B440230712 51851 28/12/2015

KZB4988 Z440015155 55412 07/01/2016 LBP7301 Z440015148 55412 07/01/2016

LBS9629 B440231817 51851 30/12/2015 LBS9629 E000001481 51851 16/01/2016

LSA0722 Z440015064 55412 04/01/2016 LYO2044 Z440015176 55412 08/01/2016

MUC5928 Z440015198 55412 09/01/2016 OPK7871 B440232007 51851 04/01/2016

PUD3022 E000001483 55417 16/01/2016 PUX0678 E000001440 51851 12/01/2016

    
Pindamonhangaba, 26 de janeiro de 2016.

Edson Henrique dos Santos
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Controle 029 - 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sr(a) URBANIZADORA JARDIM 
YASSUDA, responsável pelo imóvel situado 
a RUA EDUARDO PIRES s/nº, Bairro 
RESIDENCIAL YASSUDA, inscrito no 
município sob a sigla SO23.13.057.000, 
quadra H-, lote 07, 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. 
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da 
Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão 
executados pela Prefeitura que cobrará os 
custos do trabalho efetuado. 

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de 

Administração
_________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Controle 028 - 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sr(a) CARLOS CARDOSO 
ROSA, responsável pelo imóvel situado a 
RUA GERALDO DE ALMEIDA s/nº, Bairro 
ARARETAMA, inscrito no município sob a 
sigla SO23.13.057.000, quadra H-, lote 07, 
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. 
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da 
Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão 
executados pela Prefeitura que cobrará os 
custos do trabalho efetuado. 

 Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de 

Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL SEA Nº 005/2016
O Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, faz saber e torna 
público a RELAÇÃO DE SUPLENTES dos ambulantes sorteados no dia 18/01/2016, 
em sessão no Auditório da Prefeitura Municipal, para trabalharem no “Festival de 
Marchinhas”, que acontecerá na Praça do Quartel, nos dias 27/01 e 28/01 (Ensaios 
Abertos) e 29/01, 30/01 e 31/01/2016 (Eliminatórias e Final), a partir das 20 horas:  

Relação de Suplentes Ambulantes - Barracas Fixas 
01 – Rosangela Carlos da Silva
02 – Rosangela Nunes Leite
03 – Raimunda Ferreira dos Santos
04 – Rafaela Pyles
05 – Maria Leda F. Oliveira
06 – Roberto Jacinto Ramos
07 – Kerolin Mayara Vaz Pinto
08 – Sérgio Vaz Pinto
09 – Waldir da Silva Gonçalves Junior
10 – Tatiana Rodrigues Pará Stuchi
11 – Marcio A. T. da Silva

Relação de Suplentes - Ambulantes Diversos  
01– Avair Batista Ramos
02– Ronaldo dos Santos
03– Maria de Lurdes da Silva
04 – Marcio Alexandre Pires dos Santos
05 – Willie dos Santos Machado

Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2016
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
Secretário de Administração
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VARIEDADES 

Sorteio de vagas para ambulantes será realizado em dois dias

COPA REGIONAL AMADOR

1ª RODADA - DOMINGO (24)

VILA SÃO JOSÉ 4 X 0 COBRA 
VILA SÃO JOSÉ 

CANTAREIRA 1 X 3 FORÇA JOVEM 
VISTA ALEGRE 

SAPOPEMBA 3 X 0 CAPITUBA 
AZEREDO 

BANDEIRANTE 2 X 2 ARARETAMA 
FEITAL 

CIDADE NOVA 2 X 1 SABATINÃO 
CIDADE NOVA 

UNIDOS DO CASTOLIRA 4 X 1 CORINTHIANS 
SANTA CECILIA

COPA REGIONAL SUB 17

1ª RODADA DOMINGO (24)

CIDADE NOVA 2 X 2 INDEPENDÊNCIA 
VILA SÃO JOSÉ 

JARDIM REGINA 3 X 5 FLUMINENSE 
VISTA ALEGRE 

AAMOVIC 5 X 0 ACADÊMICOS COBRA 
AZEREDO 

ARARETAMA 2 X 1 VILA SÃO GERALDO 
FEITAL

COPA ZÉ MARIA

2ª RODADA DOMINGO (24)

FLAMENGO 1 X 2 SANTA LUZIA 
VERA ASSONI 

SANTA CRUZ 0 X 0 ESPLANADA TAUBATÉ - 50 
VILA SÃO JOSÉ 

CACAU SHOW 1 X 4 INDEPENDENTE 
AFIZP 

COLORADO 3 X 0 AFIZP 
COLORADO 

SANTOS 3 X 0 ESPLANADA TAUBATÉ - 50 
CARDOSÃO

CONFIRA RESULTADOS DA 
RODADA DO ÚLTIMO FINAL 

DE SEMANA PELOS 
CAMPEONATOS DE PINDA:

VARIEDADES 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secreta-
ria de Administração, realizaria 
o sorteio dos ambulantes que 
vão trabalhar durante o carna-
val ontem, segunda-feira (25). 
Contudo, devido ao grande nú-
mero de inscritos, foi necessário 
realizar a divisão do sorteio, que 
agora acontece nesta terça-feira 
(26) e quinta-feira (28), no Tea-
tro Galpão, às 15 horas.

De acordo com a Secretaria 
de Administração, até a manhã 
de sexta-feira (22), foram re-
cebidas mais de 500 inscrições 

para trabalhar nas matinês, no 
Largo do Quartel, e na Avenida 
do Samba - avenida Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso.

A data do sorteio foi alte-
rada para agilizar o processo 
e dar mais tranquilidade aos 
participantes. Na terça-feira 
(26), será realizado o sorteio 
daqueles que se inscreveram 
para as vagas na praça Padre 
João de Faria Fialho, Largo 
do Quartel. Na quinta-feira 
(28), será realizado o sorteio 
dos inscritos para trabalhar na 
Avenida do Samba. Os sorteios serão realizados no Teatro Galpão devido ao grande número de inscritos

Festival de Marchinhas 
antecipa carnaval 
no Largo do Quartel

A folia está prestes a come-
çar em Pindamonhangaba, 
com o Festival de Marchinhas 
“Walter Leme”. A partir de 
quarta-feira (27) serão dois 
dias de ensaios, seguidos de 
mais dois dias de eliminatórias 
e a grande fi nal, no domingo 
(31), sempre às 20 horas.  

A equipe organizadora do 
Festival está muito animada 
para o evento. Foram 50 inscri-
tos, de todo o país, e a comissão 
selecionadora elegeu os 22 con-

correntes, sendo 16 de Pinda-
monhangaba.

O júri de seleção foi formado 
por Marcos Roberto de Souza, 
maestro da Corporação Musi-
cal Euterpe, professor de músi-
ca do projeto Guri de Roseira, 
Pindamonhangaba e Moreira 
César, maestro da Orquestra 
Sinfônica de Tremembé e ma-
estro do Projeto Contraponto 
de Pindamonhangaba, e An-
derson Luiz Machado, musicis-
ta, à frente da dupla Bruno e 

Hiago e da Banda Wale Son.
O Festival de Marchinhas 

Carnavalescas de Pindamo-
nhangaba é uma realização da 
Prefeitura, por meio da Secre-
taria de Educação e Cultura, 
com organização do Departa-
mento de Cultura, em cumpri-
mento à Lei 5.315/2011. O even-
to tem o intuito de resgatar e 
divulgar a tradição das mar-
chinhas de carnaval e incenti-
var a criatividade dos composi-
tores populares de todo o país.

Valquíria, intérprete da marchinha vencedora do ano passado

Divulgação

Divulgação



Pindamonhangaba está 
preparando uma grande 
festa para o Carnaval 2016 
“Caia na Folia”. O Festival 
de Marchinhas e o Pré-
Carnaval em Moreira César 
abrem o evento neste fi nal 
de semana e diversos blo-
cos desfi larão pelas ruas da 
cidade a partir de quarta-
feira, 3 de fevereiro.

A abertura ofi cial será 
realizada na sexta-fei-
ra, dia 5 de fevereiro, na 
Avenida do Samba, com 
o show de Neguinho da 
Beija-Flor, a partir das 
20 horas. Haverá, ainda, 
programação de matinês e 
bailes no Largo do Quartel 
e na Avenida do Samba. 
Um total de 22 blocos de 
Pindamonhangaba desfi -
lará neste carnaval.

O Bloco Juca Teles, de 
São Luiz do Paraitinga, 

mais uma vez é presença 
garantida no Carnaval de 
Pindamonhangaba, ani-
mando tanto o Pré-Car-
naval de Moreira César, 
no dia 30, quanto a galera 
no centro da cidade, tra-
dicionalmente no sábado 
de carnaval. O Bloco do 
Barbosa também estará 
de volta a Pinda, na se-
gunda-feira de carnaval. A 
saída dos dois blocos será 
no Largo do Quartel, às 16 
horas, e a chegada na Ave-
nida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, devidamen-
te transformada em Ave-
nida do Samba nos dias de 
folia.
Organização se reúne

As equipes da Prefeitu-
ra, Polícia Militar e Bom-
beiros se reuniram na quin-
ta-feira (21) para os últimos 
acertos para o carnaval. Pela 

Administração Municipal, 
estiveram presentes repre-
sentantes das secretarias 
de Governo, Obras, Saúde; 
departamentos de Turismo, 
Cultura, DSM, Trânsito, Fis-
calização, Setor de Elétrica, 
Coordenadoria de Eventos e 
Guarda Municipal.

De acordo com o co-
mandante da PM, capitão 
Ricardo Prolungati, o car-
naval de Pindamonhan-
gaba contará com policia-
mento reforçado. “Serão 
suprimidas folgas, férias 
e afastamentos regula-
mentares, e estão abertas 
as vagas para a atividade 
delegada, além da escala 
normal do policiamento”, 
informou. “Trabalhare-
mos de forma a propor-
cionar mais segurança 
para a população. Em caso 
de emergência, as pessoas 

podem ligar para 190 ou 
fazer sua denúncia pelo 
181.  Em todos os locais de 
eventos teremos policiais 
militares e a população 
poderá se dirigir direta-
mente a eles”.

Mais de 100 mil pesso-
as estão sendo esperadas 
em todos os dias de festa 
no Carnaval 2016 “Caia na 
Folia”. Como nos anos an-
teriores, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba está 
preparando toda uma 
estrutura de tendas, 
sanitários químicos, 
sonorização, organiza-
ção de ambulantes e se-
gurança, entre outros, 
para que a festa atraia 
público de todas as ida-
des e seja, mais uma vez, 
um grande sucesso. Todas 
as atrações do carnaval na 
cidade são gratuitas.
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PROGRAMAÇÃO CARNAVAL 2016
O MELHOR CARNAVAL É AQUI

 
 

DIA 3 (SÁBADO)
PRÉ-CARNAVAL - MOREIRA CÉSAR
16h - Bloco Juca Teles, saída em frente à Caixa Econômica 
Federal de Moreira César
 
DIA 31 (DOMINGO)
PRAÇA DA VILA SÃO JOÃO – MOREIRA CÉSAR
16h - bloco do Cupim (Carnavila)
  
DIA 3 (QUARTA-FEIRA)
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA
20h - bloco da Ferroviária, saída em frente à AA Ferroviária
  
DIA 4 (QUINTA-FEIRA)
PRAÇA DO QUARTEL
19h - bloco das Marchinhas 
 
 DIA 5 (SEXTA-FEIRA)
AVENIDA DO SAMBA
20h - abertura do carnaval com Neguinho da Beija-Flor
 
PRAÇA DO QUARTEL
20h - banda Nota Samba 
 
PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO
23h59 - bloco Socó da Madrugada
 
 
DIA 6 (SÁBADO)
AV. CEL FERNANDO PRESTES
10h - bloco das Dondocas
 
PRAÇA DO QUARTEL
15h - matinê: Banda Wale Som
16h - bloco Juca Teles
19h - banda Charles Anjo 45
 
AVENIDA DO SAMBA
19h - banda Bala
21h - banda Frente de Varanda
 
 
DIA 7 (DOMINGO)
BAR DO EPA (Ouro verde)
11h30 - bloco FFDÉF
 
PRAÇA DE EVENTOS DO ARARETAMA
15h - matinê: banda Multiband Show
 
PRAÇA DO QUARTEL
15h - matinê: banda Wale Som
15h - bloco Pé na Cova
19h - banda Frente de Varanda
 
CAMPO DO CORINTHIANS
15h30 - bloco do Sabatinão
 
BAR BIFUKS
16h - bloco Los Beudos
 
AVENIDA DO SAMBA
18h - desfi le dos blocos Carnavalescos
* 18h - bloco Unidos do Morro
* 18h30 - bloco Nego Loko
* 19h - bloco Chique Chitas
 * 19h30 - bloco Vai que Cola
 * 20h - bloco Banana Ouro
21h - banda Garotos do Vale
22h - banda Multiband Show
 
 
DIA 8 (SEGUNDA-FEIRA)
PRAÇA DE EVENTOS DO ARARETAMA
15h - matinê: Charles Anjo 45
 
PRAÇA DO QUARTEL
15h - matinê: banda Wale Som
16h - bloco do Barbosa
19h - bloco El Sombrero
19h - banda Clave de Sol
 
AVENIDA DO SAMBA
19h - banda Bala
21h - banda Sambatuque
  
DIA 9 (TERÇA-FEIRA)
PRAÇA DO QUARTEL
15h - matinê: banda Wale Som
19h - banda Garotos do Vale
 
AVENIDA DO SAMBA
19h30 - desfi le dos blocos carnavalescos
* 19h30 - bloco do Português
* 20h - bloco dos Pirados
* 20h30 - bloco Pé na Cova
* 21h - bloco Bom a Beça com Jesus
* 21h30 - bloco Hlera
* 22h - bloco Esquenta
* 22h30 - bloco dos Mineiros
* 23h - bloco do Doutor
* 23h30 - bloco do Cupim

 O Distrito de Mo-
reira César receberá, 
mais uma vez, o bloco 
“Juca Teles”, de São 
Luiz do Paraitinga, 
neste sábado (30), a 
partir das 16 horas. 
A concentração será 
em frente à agência 
da Caixa Econômica 
Federal, no Terra dos 
Ipês II, e o grupo se-
guirá até a praça do 
Vale das Acácias, com 
muita animação.

O Pré-Carnaval 
“Caia na Folia” pro-
mete ser um grande 
sucesso. Para tanto, a 
Prefeitura de Pinda-
monhangaba está pro-
videnciando estrutura 
de caminhão de som e 
sonorização, além de 
segurança contratada. 
A Polícia Militar esta-

Carnaval de Pinda terá marchinhas, 
samba e muita diversão

Moreira César recebe bloco 
Juca Teles no sábado

rá presente dando apoio 
ao evento, para garantir 
a segurança no carnaval 
da cidade.

Importante lembrar 

que o ‘Juca Teles’ retor-
nará a Pindamonhanga-
ba no sábado de carnaval, 
com saída às 16 horas do 
Largo do Quartel, seguin-

do até a avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
que será transformada, 
mais uma vez, em Aveni-
da do Samba.

Diversas atrações animarão o carnaval deste ano em Pinda

Mais uma vez, o ‘Juca Teles’ vai animar a tarde de sábado no distrito
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