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PINDA PARTICIPA 
DO ‘DIA Z’ CONTRA 
ZIKA VÍRUS

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba defi niu as ações que 
serão realizadas nesta sexta-feira 
(19), no ‘Dia Z’ contra o zika ví-
rus. A estratégia foi estabelecida 
após reunião entre secretários 

municipais e seus representantes 
nas áreas de Educação, Admi-
nistração, Obras, Habitação, 
Subprefeitura, Esportes, Relações 
Institucionais, Desenvolvimento 
Econômico, Governo e Saúde.

O compromisso da Prefeitura 
no combate ao mosquito Aedes 
aegypti, por meio do ‘Dia Z’, foi 
fi rmado pela Secretaria de Edu-
cação e Cultura, durante encon-
tro realizado em Brasília-DF.

Escolas 
municipais 
realizam 
mobilização 
contra o Aedes

 
As escolas da Rede Munici-

pal de Ensino também estão se 
mobilizando contra o mosquito 
transmissor da dengue, da febre 
chikungunya e do zika vírus, o 
Aedes aegypti. No sábado (20), 
as escolas municipais e os cen-
tros municipais de educação in-
fantil farão atividades de cons-
cientização com moradores.

PÁGINA 5

Palestra do Exército na Escola Municipal do Crispim

Viaduto dos 
Sagrados 
Corações será 
interditado hoje

PÁGINA 2PÁGINA 7

Ministro vai 
acompanhar ação 
contra mosquito 
em Pinda

O ministro dos Transpor-
tes, Antonio Carlos Rodrigues, 
vai acompanhar os trabalhos 
de combate ao mosquito Aedes 
aegypti em Pindamonhangaba, 
nesta sexta-feira (19).

PÁGINA 2

Exército une-se 
à Prefeitura 
para combater 
Aedes aegypti

 
A iniciativa conjunta entre 

Prefeitura e Exército, realizada 
no sábado (13), durante o Dia 
Nacional de Esclarecimento so-
bre o mosquito Aedes aegypti 
foi fundamental para orientação 
dos moradores.

De acordo com o comandan-
te do 2º Batalhão de Engenharia 
de Combate Borba Gato, coro-
nel Rogério Caum, os trabalhos 
fazem parte de uma ordem pre-
sidencial que visa proteger o 
país das doenças causadas pelo 
inseto.

PÁGINA 3

Antonio Carlos Rodrigues

Corte de árvore 
deve ser solicitado à 
Administração

Prefeitura protege 
igreja São José com 
alambrados

Reunião entre várias áreas da Prefeitura defi niu ações estratégicas

ESPORTES 10

Cidade realiza 
Seletiva para Jogos 
Regionais do Idoso

Araretama 
recebe escolinhas 
de futebol

Município 
oferece mais de 
10 modalidades 
esportivas

PÁGINA 6
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Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Som da Terra
“TANTO FAZ SE É CHUVA, sol, se sopra o vento, quando eu choro ela me anima, ela me ensina a enfrentar o 

sofrimento...” – Roberto Carlos 

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

DESTAQUE DA SEMANA
Divulgação

Divulgação

Já faz muito tempo, mas muito mesmo, que 
toda a sociedade conhece os problemas da 
Previdência no Brasil. Sim, é de conheci-

mento público que, uma hora, ela vai sucumbir.
A ausência de crescimento do país, os elevados 

índices de desemprego, a baixa taxa de naturalida-
de, o aumento da expectativa de vida, a difi culdade 
para criação de novos postos de trabalho, e mais isso 
e aquilo... estão levando a Previdência a um tene-
broso caminho e a sua aposentadoria, trabalhador, 
está ameaçada.

Além de ter seu salário de contribuição reduzido 
cada vez mais, você já está e continuará sendo obri-
gado a trabalhar cada vez mais para manter o atu-
al sistema sem saber se ou quando poderá usufruir 
dele.

Para dar uma ‘norte’ na questão, o Governo vai 
tentar sempre fazer sua parte. Embora saibamos das 
difi culdades técnicas, políticas e econômicas para 
isso.

De qualquer modo, toda vez que o assunto previ-
dência é colocado em pauta, é bom que todos fi que-
mos atentos.

Na quarta-feira (17), por exemplo, representan-
tes do Fórum de Debates sobre Políticas de Em-
prego, Trabalho e Renda e de Previdência Social se 
reuniram no Palácio do Planalto, para discutir com-
promissos do Governo Federal para a retomada do 
crescimento econômico e questões relativas à refor-
ma da Previdência.

Durante o encontro, foram apresentados os te-
mas principais que serão objeto de debate nos pró-
ximos 60 dias. Segundo o Ministério do Trabalho 
e Previdência Social, foi constituída uma comissão 
tripartite de técnicos do Governo, das centrais sin-
dicais e dos empresários para estudar as propostas 
apresentadas pelos representantes do Fórum. De 
acordo com o ministério, o objetivo é “construir 
convergências” para a criação de uma agenda para 
reformas do sistema previdenciário brasileiro.

“A orientação do Governo é absolutamente cla-
ra: ampliar ao máximo o debate com a sociedade no 
Fórum nesses 60 dias”, garantiu o responsável pela 
pasta, ministro Miguel Rossetto. Segundo ele, as 
mudanças estruturais na sociedade brasileira, como 
o aumento da expectativa de vida da população, de-
vem ser analisadas e as conquistas sociais devem ser 
preservadas.

“As nossas iniciativas devem ser no sentido de 
preservar este modelo e garantir sustentabilidade 
fi nanceira no médio e longo prazos. As mudanças 
são determinadas pelas modifi cações estruturais da 
sociedade brasileira e são conquistas da sociedade 
brasileira. Nós temos que entender que isso impacta 
no funcionamento e no fi nanciamento dos sistemas 
previdenciários”, analisou.

Ainda segundo o ministro Miguel Rossetto, existe 
avaliação que essas mudanças não têm implicação 
de curto prazo, mas são mudanças fundamentais 
e que precisam ser construídas por meio do diálo-
go. “Nesses próximos 60 dias, vamos debater mui-
to, de uma forma aberta, transparente, acolhendo 
sugestões, escutando novas propostas das centrais 
sindicais, da representação empresarial, dos parla-
mentares, e criar uma base forte e sólida para que o 
Governo possa, a partir desses 60 dias, tomar inicia-
tiva e encaminhar, para análise do Congresso Nacio-
nal, medidas para a Previdência Social brasileira”, 
fi nalizou.

A ideia é interessante, mas tem um tom de ‘evasi-
va’. O que da a entender, é que tudo será resolvido, 
ou pode ser solucionado nesses 60 dias. Aos mais 
atentos, a informação é clara ao evidenciar os 60 
dias e não os temas cruciais da Previdência. Espera-
mos que esta comissão técnica triparte não seja ape-
nas mais uma nas eternas discussões. O que a socie-
dade quer é um plano adequado e bem estruturado 
para garantir a aposentadoria dos trabalhadores.

Aposentadoria volta ser 
discutida pelo Governo

Comissão deve apresentar 
parecer sobre soluções da 

Previdência em 60 dias

ARENA 101 Pinda:   20/2 
(sábado) - Thaeme & Thiago. 
Participação de Gustavo Lima. 
Convite à venda em Neto Jeans 
e Doca Outlet Premium em Pinda.  

ASSOCIAÇÃO Taubaté: 
20/2 (sábado) - Bruna Karla. 7/5 
(sábado) - Double You. Mega 
Revival. O melhor dos anos 80 
e 90. 

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

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena:   20/2 (sábado) – Malta. 
Elas free levando 1 kg de ali-
mento não perecível. Via Dutra, 
divisa Guará-Lorena.

CÉSAR BARBOSA Agenda: 
19/2 (sexta) - Restaurante e 
Churrascaria Minuano. 20/2 (sá-
bado à tarde) - Bar Piracuama 
Crispim Pinda. À noite - Planeta 
Pizza Pinda.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
19/2 (sexta) - Noite do Semáfo-
ro. Tyago & Daniel, Thiago San-
tos, e André Martins. Galinhada 
na faixa. 21/2 (domingo) - Talis 
e Welinton. Estrada do Barrero.

CLUBE DA VILA São Be-

nedito realiza bailes no Recinto 
São Vito (Moreira César):   21/2 
- Banda Gold. 28/2 - Paulli 10 
(ex-integrante da Dupla Os Mi-
neiros, Ivan, agora cantando 
com seu fi lho).  Tel (12) 3642-
2087.

CLUBE DO VAQUEIRO de 
Roseira: Todo sábado, baile com 
as melhores bandas. 

CLUBE DO LAZER Tauba-
té: Quarta-Feira (20h): 24/2 
- Jorginho. Domingo (20h):    
21/2 - Defi nisom. 27/2 - Raio X.

CREIX TÊNIS CLUBE de 
Tremembé “Creix:  20/2 (sába-
do) - Baile com a Banda Alpha 
Vale. 27/2 (sábado) - Grande 
Baile à Fantasia da Academia do 
Professor Evandro, com a Ban-
da Luzes.  5/3 - A partir desta 
data os bailes serão organizados 
por Lucio Paquinha. Inaugura-
ção com Bruno & Hyago, César 
Barbosa. Marrom e Henrique 
Toledo. Tel. (12) 99602-9554 e 
99110-0521.

ESTÂNCIA SERTANEJA 
Caçapava: 19/2 (sexta) - Ale-
xandre & Adriano, e Mc Nego 
Blue. 20/2 (sábado) - Kanaviá, 
e Jorge Dimas. 

FERROVIÁRIA Pinda: 

Som ao vivo no deck da piscina 
SEXTA-FEIRA: 19/2 - Bruno  & 
Hyago. 26/2 - Anjinho do Vale. 
Associado não paga e não asso-
ciado homem R$ 5 e mulher vip 
até 23h.

FERROVIÁRIA Pinda: 12/3 
(sábado) - Retrô na Ferrô. 
Banda Targus e Djs Serginho e 
Adriano K. Mais detalhes no fi nal 
da coluna.

PEDRÃO DRINKS Pinda: 
19/2 (sexta) – Antonio Marcos. Av. 
N. Sra. do Bom Sucesso, 1.520.

FORRÓ DO SILVIO Tauba-
té: 21/2 (domingo 19h) - Anji-
nho do Vale. Bairro Gurilândia.

MANGUERÃO Pinda: 19/2 
(sexta-feira 22h) – Bailão Banda 
Gold. O Mangueirão retornou ao 
comando da família Zé Bé. In-
gresso R$ 10.

MUNDI Taubaté: 20/2 (sá-
bado) - João Marcelo & Juliano. 
25/2 (quinta) - Maria Cecília & 
Rodolfo. 

MUTLEY Taubaté: 19/2 
(sexta) - Skol Senses Night. 
Banda Préza. As primeiras 200 
pessoas ganharão um cd. 20/2 
(sábado) - Rock.Com.

ÓPERA MIX Pinda:  Serta-
nejão com bandas ao vivo toda 

quinta-feira e sábado. Rua Luíza 
Marcondes de Oliveira, 286 (an-
tiga Vinil).

ÓBVIO Pinda: 12/2 (sexta) 
-  Black Manhattan. 20/2 (sába-
do) - The Beatles Cover. E vem 
aí Artic Monkey Cover e Esteban 
(ex Fresno).

PINDABAR: 22/2 (segun-
da-feira) -  Segunda Sertaneja. 
Banda Rodeio. Quarta Sertane-
ja. Domingo - Grupo de pagode 
ao vivo.  

PORCA MISÉRIA Taubaté: 
19/2 (sexta) - Ventania. 20/2 
(sábado) - Costa Gold, e 18kg. 
Balada teen e adulta. 

RANCHO SANTA FÉ Apa-
recida: 19/2 (sexta) - Fernando & 
Fabiano. 26/2 (Nando & Ricky. 4/3 
(sexta) - Alexandre & Fabiano.

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural:  20/2 (sá-
bado) - Diovane dos Teclados. 
Baile toda quinta e sábado. Tel. 
(12) 99775-0389.

RESTAURANTE COLMEIA 
Pinda: Todo domingo -  Almo-
ço com música ao vivo. Co-
mida em fogão de lenha com 
pratos premiados em festivais 
gastronômicos.Telefone (12) 
3652-2120

A FERROVIÁRIA realiza a 7ª  Balada Retrô na Ferrô no 
dia 12 de março, com a Banda Targus e os DJs Adriano K 
(Domingueira da Ferroviária) e Serginho (Literário). Outra 
atração será a seção “Tributos aos Mamonas” na qual os DJs 
vão homenagear a banda que neste mês completa 20 anos 
de seu trágico fi nal. A venda dos ingressos, para associa-
dos e não associados, terá início no dia 25 de fevereiro; são 
limitados e o primeiro terá preço promocional. Pontos de 
venda: tesouraria, academia e lanchonete do clube;  Lojas 
Netto Jeans Centro e Shopping Pátio Pinda; Pit Stop Posto 
Ipiranga São Benedito e Bar do Léo.

Ministro dos Transportes participa 
de ação contra o Aedes em Pinda

P i n d a m o n h a n g a b a 
está na luta para combater 
o mosquito Aedes aegypti. 
A Escola Municipal Gilda 
Piorini Molica, localizada 
na rua Antonio dos San-
tos, no bairro São Judas, 
fará uma ação nesta sex-
ta-feira (19), às 8h30. O 
ministro dos Transportes, 
Antonio Carlos Rodrigues, 

estará na cidade para 
acompanhar os trabalhos.

Os alunos do 5º ano 
apresentarão coreogra-
fi a, haverá exposição das 
ações de prevenção desen-
volvidas na unidade esco-
lar e os visitantes poderão 
observar os jogos sobre 
o zika vírus, criados por 
professores e estudantes.

Caio Fabretti vence eleição da 
Comissão de PLR da Tenaris Confab

Os trabalhadores da Te-
naris, nas unidades Con-
fab Tubos, Coating, Confab 
Equipamentos e Confab Has-
tes de Bombeio elegeram, na 
terça-feira (16) e quarta-feira 
(17), os novos membros da 
Comissão de PLR – Partici-
pação nos Lucros e Resulta-
dos. Ao total, foram 863 vo-
tos válidos.

O mais votado foi o sindi-
calista Caio Martins Fabretti, 
com 154 votos, que represen-
ta a unidade Tubos. 

Na unidade Coating (anti-
ga Socotherm) o mais votado 

foi João S. Reimberg Junior, 
com 95 votos, e na unidade 
Equipamentos foi Euler J. da 
Silva Oliveira, com 86.

O representante que será 
indicado pelo sindicato na 
comissão já está defi nido. 
Será o sindicalista da Confab 
Equipamentos Vicente Cae-
tano – Serrinha, que tem ex-
periência de outros anos na 
comissão.

Também integram essa 
comissão os funcionários 
Luiz R. de Oliveira, Paulo 
Rogério T. Carvalho e José 
Marcelo dos Santos.

O sindicalista da Confab 
Tubos agradeceu pelos 

154 votos 

Guilherme Moura

Ministro dos 
Transportes, 
Antonio Carlos 
Rodrigues



ESTAMOS CONTRATANDO ENCANADORES
Com experiência em instalações prediais ou 

comerciais, para trabalhar em Pindamonhangaba, 
interessados deverão enviar o Currículo para o e-mail: 
bruno@engemav.com.br  ou ligar para (11)7870-5701.
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cotidiano
Pindamonhangaba participa 
do “Dia Z” contra o zika vírus

 

A Secretaria de Educação e 
Cultura da Prefeitura de Pinda-
monhangaba esteve representa-
da em Brasília, no evento pro-
movido pelo MEC - Ministério 
da Educação e Cultura, com a 
presença de secretários esta-
duais e municipais de Educa-
ção, para selar um grande pacto 
contra o zika vírus e o mosquito 
Aedes aegypti, transmissor tam-
bém da dengue e da febre chi-
kungunya. A situação é grave e o 
Ministério da Educação solicita 
aos dirigentes educacionais que 
sejam uma ponte com toda a co-
munidade, para mobilização de 
combate ao mosquito.

Dessa forma, a secretária de 
Educação se reuniu na terça-fei-
ra (16) com os secretários muni-
cipais, ou seus representantes, 
de Administração, Obras, Habi-
tação, Subprefeitura, Esportes, 
Relações Institucionais, Desen-
volvimento Econômico, Gover-
no e Saúde. Na iniciativa, foram 
definidas as ações para a mo-
bilização nos espaços públicos 
municipais na sexta-feira (19), 
data determinada pelo Governo 
Federal como um dia de grande 
mobilização em todo o país.

“O Ministro da Educação, 
Aloísio Mercadante, fez um pe-
dido formal de engajamento e 
mobilização de toda a estrutura 

Educação segue diretrizes do Governo Federal e inicia mobilização contra 
mosquito Aedes aegypti, causador da zika, dengue e chikungunya
educacional do país, que con-
ta com aproximadamente 60 
milhões de pessoas, podendo 
atingir facilmente o número de 

150 milhões de pessoas pelas re-
lações familiares ou muito pró-
ximas”, explicou a secretária de 
Educação.

As forças armadas também 
são parceiras, inclusive tendo 
iniciado uma série de palestras 
nas escolas municipais nesta se-

mana, além do grande mutirão 
de divulgação, realizado no sá-
bado (13) em mais de 350 cida-
des do País, e as próximas eta-
pas, que incluem a vistoria nas 
residências.

A data escolhida pela Secre-
taria de Educação para a reali-
zação das ações dentro da Rede 
Municipal será o sábado (20), 
por se tratar de dia letivo para 
todas as escolas municipais, e 
por previamente a sexta-feira 
(19) ter sido marcada como data 
de encontro com todos os pais e 
responsáveis para a retirada dos 
kits de material escolar nas uni-
dades.  Todas as escolas realiza-
rão atividades alusivas ao tema, 
em conjunto com pais e comuni-
dade escolar.

A próxima mobilização na-
cional está marcada para o dia 4 
de março.

“A situação é muito séria e 
precisamos agir imediatamente. 
Atualmente, não há remédio e 
nem tratamento contra este ví-
rus, apenas a prevenção. Como 
diz o slogan da campanha na-
cional: ‘um mosquito não é mais 
forte que um País inteiro’”, con-
cluiu a secretária.  

Reunião entre secretários definiu ações para mobilização nos 
espaços públicos no combate ao mosquito

Divulgação

Exército une-se à Prefeitura para combater mosquito Aedes aegypti
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba tem realizado um 
grande trabalho de combate 
ao mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, chi-
kungunya e zika vírus. No 
sábado (13) ocorreu o Dia 
Nacional de Esclarecimento. 
Em Pindamonhangaba, 411 
militares saíram às ruas 
para fazer a conscientização 
dos moradores.

Segundo o comandante 
do 2º Batalhão de Enge-
nharia de Combate Borba 
Gato, coronel Rogério 
Caum, o Exército, por or-
dem presidencial, fez esta 
operação, que tem quatro 
fases. Os trabalhos come-
çaram em janeiro, com a 
conscientização do público 
interno, quanto às áreas 
militares. A segunda é a 

panfletagem, para cons-
cientização da população 
com todas as tropas nas 
ruas. A terceira será um 
trabalho em conjunto com 
a Secretaria de Saúde na 
eliminação de criadouros 
e a quarta serão as ações 
nas escolas, quando os 
militares irão às unidades 
escolares darem palestras 
sobre os cuidados que de-
verão ser tomados.

“É uma característica 
do Exército apoiar a popu-
lação. Temos a confiabili-
dade da população, e neste 
momento difícil da Nação, 
o Exército sai às ruas com 
o seu efetivo máximo. A 
Marinha e a Aeronáutica 
também fizeram este tipo 
de trabalho em outras ci-
dades”, afirma o coronel.

A professora Luciana 
C. da Silva, moradora do 
Mombaça, achou mui-
to interessante a ação. 
“Quando vão profissio-
nais apenas da Prefeitura 
muitas pessoas nem mes-
mo as atendem e com o 
Exército deu um impacto, 
fazendo com que os mora-
dores fiquem mais atentos 
e se conscientizem sobre 
os perigos que o mosquito 
causa”, comentou.

Além das ações de cons-
cientização pela cidade, os 
profissionais do Controle 
de Vigilância Epidemioló-
gica da Prefeitura realiza-
ram trabalhos de nebuliza-
ção e controle nos bairros 
Crispim e Andrade. Ao 
mesmo tempo, a equipe da 
Força-Tarefa continuou 
agindo, voltando mais 
uma vez ao Castolira, de 
onde retirou mais 15 cami-
nhões de lixo e de entulho.

Os militares também farão palestras nas escolas

Divulgação

A Prefeitura conta com o apoio da população 
para eliminar criadouros

Militares entregaram panfletos nas residências

Divulgação

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

Divisão De ComuniCação
Chefe da divisão de ComuniCação: Robson Luís monteiRo (mtb 18.021) - (12) 3644-2275 - imprensa@Camarapinda.sp.gov.br

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

Fale com o vereador 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
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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

Na sessão  ord inár ia 
rea l izada  no  d ia  12  de 
fevere i ro ,  por  meio  de 
r e q u e r i m e n t o s  a p r o -
v a d o s  e m  P l e n á r i o ,  o  
vereador  Professor  Er ic 
(PR) solici tou ao Prefei-
to  que  o  Depar tamento  
de  Obras  e  Serv iços  de 
P indamonhangaba  ado-
te  providências  para  o  
r e c a p e a m e n t o  a s f á l t i -
co  nas  rua s  J acy rema 
d e  C a s t r o  G i u l i a n e t t i 
Almeida ,  Rober to  Mor-
g a d o  P e r e i r a ,  I v a n i r 
A p a r e c i d a  d e  L i m a ,  
A r i a n o  R o d r i g u e s  d a 
S i lva ,  Laura  de  Goddoy 
Fonseca ,  Moisés  Mou-
rão  Neto ,  José  Lino  de 
M a c e d o ,  O d i l a  Vi e i r a 
de  Barros ,  José  Bene-
d i to  dos  Santos  F i lho ,  
Belmiro  Claro  Cor tez ,  
O d i l o n  F e r r e i r a ,  J o a -
quim da Costa e Baltazar 
da Costa  “Caboclo” e  na 
avenida  Dois ,  todas  da 
Vi la  São  Paulo .  

P r e o c u p a d o  c o m  o  
confor to  e  a  segurança 
dos  moradores  do  ba i r-
ro ,  o  vereador  Professor 
E r i c  v e m  b a t a l h a n d o  
p a r a  t r a z e r  c a d a  v e z 
mais  melhorias à  região.  

Vereador Professor 
Eric solicita ao Executivo 
recapeamento asfáltico 
para ruas da Vila São Paulo

“É v is íve l  a  necess ida-
de  de  que  todas  as  ruas 
se jam recapeadas ,  po is 
devemos levar  em conta 
que  o  ba i r ro  Vi la  São  
Paulo  já  tem mais  de  10  
anos e  desde sua cr iação 
nunca recebeu manuten-
ção em seu asfal to .  Com 
isso,  várias pessoas já  se 
acidentaram pelo fato de 
o asfal to  estar  i r regular,  
sem contar  os  buracos ,  
pois  quando chove ,  e les 
acumulam água,  tornan-
do-os  um loca l  per fe i to  
para  a  pro l i fe ração  do  
m o s q u i t o  t r a n s m i s s o r  
da  dengue” ,  a f i rmou o  
vereador.

P r o f e s s o r  E r i c  s a -
l i e n t a ,  a i n d a ,  q u e  o s 
moradores  sof rem com 
a  p o e i r a ,  d e v i d o  a o  
pó  de  as fa l to  es ta r  se 
desfazendo,  e  i s so  es tá 
c a u s a n d o  p r o b l e m a s 
r e s p i r a t ó r i o s  n o s  m o-
r a d o r e s .  “ E n f i m ,  s ã o  
vár ios  problemas  cau-
s a d o s  p e l a s  p é s s i m a s 
c o n d i ç õ e s  d o  a s f a l t o .  
P o r é m ,  t e n h o  c e r t e z a 
que  num fu turo  próxi -
mo esse  problema será 
reso lv ido” ,  conclu iu  o  
vereador Professor Eric.

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

O Presidente  da Câ-
mara de Pindamonhan-
gaba ,  Vereador  Fe l ipe 
C é s a r  –  F C  ( P M D B ) 
encaminhou sol ic i tação 
ao  Execu t ivo  ped indo  
a  real ização de estudos 
visando a  construção de 
portais  nas  entradas da 
cidade,  para  a tender  os 
turistas que visi tam Pin-
damonhangaba. Ele quer 
a  instalação de câmeras 
que poderão contr ibuir 
p a r a  a  s e g u r a n ç a  d a 
população.  “A maior ia 
dos municípios ,  pr inci-
palmente os  tur ís t icos ,  
a p r e s e n t a m  u m  p o r t a l 
nas  suas  entradas,  que 
a tendem tan to  aos  tu -
r is tas  com as  indicações 
dos principais pontos tu-
r ís t icos da cidade;  como 
também na  segurança ,  
com instalação de câme-
ras e guardas municipais 
que  poderão  a tuar  em 
conjunto com as polícias 
civi l  e  mil i tar”,  enfat iza 
Fel ipe César  –  FC.

TURISMO
NO BOSQUE
O  Ve r e a d o r  F e l i p e 

César – FC reivindica à 

Durante a  4ª  sessão 
ord inár ia  rea l i zada  na 
segunda-feira, dia 15 de 
fevereiro, o 1º secretário 
da Mesa Diretora da Câ-
mara, vereador Janio Ar-
dito Lerario apresentou 
a Indicação nº 06/2016, 
através da qual está rei-
vindicando ao Executivo 
que proceda a troca de si-
nalização de trânsito para 
“Embarque e Desembar-
que”, em frente ao Posto 
de Coleta de Sangue de 
Pindamonhangaba. O do-
cumento foi aprovado por 
unanimidade pelo plená-
rio da Casa. O Posto de 
Coleta fica na rua Major 
José dos Santos Morei-
ra, considerada uma das 
mais  movimentadas do 
município.

Janio Lerario justifica 
sua solicitação afirmando 
que “a reivindicação é 
dos usuários que usam os 
serviços do órgão”. Ele 
enfatizou que o trânsito 
nesta região da cidade é 
intenso, com grande fluxo 

O vereador  José Car-
los  Gomes – Cal  (PTB) 
está  cobrando da Admi-
nis t ração e  da Subpre-
fe i tu ra  do  Dis t r i to  de 
Moreira  César,  a t ravés 
das  Secretar ias  de Pla-
nejamento e  de Obras , 
para que façam a conclu-
são das obras da avenida 
das  Rosas ,  em Moreira 
César,  onde foi  real iza-
do o desvio do Ribeirão 
Ba r r anco  Al to  pa ra  o 
seu lei to original ,  com a 
colaboração da Famíl ia 
Shinoda.

O vereador  Cal  pede, 
a inda,  que a  Prefei tura 
faça um projeto de re-
vi ta l ização desta  área, 
com intui to  de melhorar 
e  valor izar  a inda mais 
o  Vale  das  Acácias ,  que 
por  muito tempo sofreu 
com o problema desse 
valetão,  pr incipalmente 
os moradores da avenida 
das  Rosas .

Avenida Manoel
César Ribeiro
O vereador  Cal  tam-

O vereador Magrão (PPS) 
protocolou requerimento nº 
189/2016 através do qual so-
licita ao Poder Executivo que 
encaminhe, com urgência, um 
Projeto de Lei que determine 
anistia de juros e multas, de 
correção e honorários dos 
principais tributos municipais 
- IPTU, ISS, ALVARÁS - aos 
contribuintes que possuem 
débito com o município e que 
estejam inscritos ou não em 
“Dívida Ativa”, ajuizados ou 
não.

Em 2015, o parlamentar 
protocolou diversos requeri-
mentos, entretanto por conta 
de um apontamento do Tribunal 
de Contas, o Executivo ficou 
impossibilitado de elaborar o 
Projeto de Lei da Anistia.

Segundo o vereador, a 
concessão de anistia de juros e 
multas visa dar aos munícipes 
condições para regularização 
do processo na Vara de Exe-
cução Fiscal do município. 
“O projeto pode oferecer ao 
cidadão condições de quitar 
ou renegociar seus tributos 
permitindo que eles sanem o 
problema de emissão de nota 
fiscal da sua empresa e, au-
tomaticamente, regularizem 
a situação com o município e 
demais órgãos de crédito como 
o SERASA”, disse o vereador. 

Magrão enfatiza que “a 

AO COBRAR MAIS SEGURANÇA, 
FELIPE CÉSAR – FC PROPÕE 
A CONSTRUÇÃO DE PORTAIS 
NAS ENTRADAS DA CIDADE

Se implantadoS, equipamentoS

atenderão oS turiStaS e podem contribuir 
para a Segurança da população

Administração Municipal 
que promova a realização 
de estudos com o objeti-
vo de dotar o Bosque da 
Princesa de mais incen-
tivos turísticos. A ideia é 
que seja criado na “ilha” 
do bosque um mini-zoo-
lógico, com acesso por 
teleférico e uma passarela 
ligando o Bosque ao zo-
ológico, na ilha.

Felipe César solicita, 
ainda,  a construção de 
uma plataforma para a 
terceirização de passeios 
de lanchas e chalanas ao 
longo do Rio Paraíba. Ele 
pede a criação da Casa da 
Cultura, com instalação 
de barracas para que os 
artesãos da cidade pos-
sam expor e vender seus 
t r a b a l h o s  a o s  t u r i s t a s 
que visitam o Bosque da 
Princesa. “Precisamos in-
crementar mais o turismo 
em P indamonhangaba .  
Temos um trecho do rio 
que, outrora, foi muito 
utilizado e agora está pa-
rado. Precisamos reativar 
este tipo de turismo na 
cidade”, destaca o Vere-
ador Felipe César - FC.

Janio Lerario defende troca 
de sinalização de trânsito em 
frente ao Posto de Coleta de 
Sangue de Pindamonhangaba

pedido do vereador é para que Seja

colocada placa informativa de

“embarque e deSembarque” na rua

major joSé doS SantoS moreira

de veículos, motos e ôni-
bus. “Em frente ao Posto 
de Coleta de Sangue há 
uma placa de sinalização 
de t rânsi to  de ‘Parada 
d e  Ve í c u l o  O f i c i a l ’ e 
segundo  os  muníc ipes 
fica difícil a parada de 
carros particulares para 
desembarcar as pessoas, 
pr incipalmente os  ido-
sos”, esclarece o vereador 
Janio Lerario.

Por sua experiência,  
Janio acredita que essa 
modificação simples iria 
facilitar a vida de muitos 
cidadãos de nossa cidade 
que dependem dos servi-
ços do Posto de Coleta 
de Sangue. “O objetivo 
é permitir que as pessoas 
possam desembarcar no 
local com segurança e da 
forma como está hoje elas 
ficam impossibilitadas de 
fazer isso, por falta de 
uma vaga próximo ao Pos-
to de Coleta na rua Major 
José dos Santos Moreira”, 
concluiu o vereador Janio 
Ardito Lerario.

Vereador Cal pede a 
conclusão das obras do 
Ribeirão Barranco Alto, 
na avenida das Rosas

bém enviou um requer i -
mento  ao  DER,  a t ravés 
da  reg iona l  de  Taubaté , 
s o l i c i t a n d o  q u e  s e j a 
ac ionada  a  f i rma El len-
co ,  que  fez  a  obra  de 
dupl icação  da  avenida 
Professor  Manoel  César 
Ribe i ro . 

O  v e r e a d o r  r e i v i n -
d ica  que  se ja  rea l izada 
uma vistoria na rodovia, 
p o i s  s u r g i r a m  u m a s 
depressões  no  as fa l to , 
p r i n c i p a l m e n t e  p e r t o 
da  ro ta tór ia  da  en t rada 
da  Confab  Tubos ,  que 
compromete  a  seguran-
ça dos que transi tam por 
es ta  v ia .

Cal  destaca que essas 
depressões  podem cau-
sar  r i scos  de  ac identes , 
a l ém  d e  s é r i o s  dano s 
aos  ve ículos  que  por  a l i 
t rans i tam diar iamente , 
como é o caso dos traba-
lhadores  das  indús t r ias 
loca l izadas  no  Dis t r i to 
Indus t r ia l  do  Fe i ta l  e 
os  moradores  da  reg ião 
Les te .

el e r e i v i n d i c a,  a i n d a,  q u e a

pr e f e i t u r a fa ç a u m p r o j e to d e

r e v i ta l i z a ç ã o n a á r e a,  pa r a m e l h o r a r

e va l o r i z a r o va l e d a S ac á c i a S
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O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) insiste para 
que a Secretaria de Saúde 
implante uma sala para en-
trega de medicamentos no 
Pronto Socorro Municipal, aos 
sábados, domingos e feriados 
prolongados.

O parlamentar justifica 
seu pedido no fato que muitos 
pacientes tem seu tratamento 
prejudicado,  pois nestas oca-
siões a farmácia localizada 
no Centro de Especialidades 
encontra-se fechada e, mui-
tos pacientes não possuem 
recursos para a compra dos 

Toninho da Farmácia
insiste na distribuição de 
medicamentos no Pronto Socorro 
nos finais de semana e feriados

medicamentos receitados, 
dependendo assim, do Poder 
Público.

O primeiro atendimento é 
de fundamental importância 
para o tratamento dos pacien-
tes, pois quanto antes o início 
da prescrição médica for ado-
tada, maior é o sucesso na cura 
das enfermidades. “Este é um 
pedido que faço desde 2006, e 
conto com a sensibilidade da 
Secretária Sandra Tutihashi 
em atender este nosso pleito, 
que vai beneficiar inúmeros 
pacientes”, conclui o vereador 
Toninho da Farmácia.

Vereador Toninho da Farmácia

ins isTe na enTrega de medicamenTos 
no PronTo socorro munic iPal aos 

sábados, domingos e Feriados

Que o vereador Toninho 
da Farmácia luta desde 

2006 pela abertura
de uma farmácia

nas dependências do 
Pronto Socorro?

Magrão requer criação 
de Projeto de Anistia de 
Juros e Multas de tributos 
municipais para 2016

vereador quer que a conceSSão

do benefício ofereça aoS munícipeS

condiçõeS para regularização do proceSSo 
na vara de execução fiScal do município

Anistia do ano de 2014 foi be-
néfica para o erário, conforme 
informação do Departamento 
de Arrecadação. Foram gerados 
5.175 carnês, com valor total 
de R$ 7.439.954,47, sendo que 
deste total, o erário arrecadou o 
valor total de R$ 5.734.805,09”. 
O vereador lembra que a arreca-
dação dos tributos municipais é 
primordial para que a Prefeitura 
execute diversos serviços para 
a população nas áreas de saúde, 
educação, assistência social e 
obras públicas. De um lado o 
munícipe quita o seu débito, 
fica em dia com o município. 
Por outro lado, a Prefeitura 
arrecada mais para fazer as 
benfeitorias para a comuni-
dade. “Espero que o Prefeito 
acate nossa proposta que visa 
beneficiar os munícipes e tam-
bém a Prefeitura”, concluiu o 
vereador Magrão.
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CIDADE
Escolas municipais realizam 
mobilização contra o Aedes 

PROGRAMAÇÃO 
DE AÇÕES NA 
MANHÃ DO DIA 
20, EM OUTRAS 
ESCOLAS DA REDE 
MUNICIPAL: 

As escolas da Rede Muni-
cipal de Ensino também estão 
se mobilizando contra o Aedes 
aegypti, com ações em suas 
unidades. No sábado (20), que 
será considerado dia letivo vol-
tado para o desenvolvimento 
de atividades com as famílias 
dos alunos, as escolas munici-
pais e os centros municipais de 
educação infantil de todas as 
regiões do município realiza-
rão atividades diferentes, vol-
tadas para a conscientização 
da população contra o mosqui-
to transmissor da dengue, zika 
e chikungunya. As famílias e 
comunidades no entorno das 
unidades de ensino poderão 
participar da iniciativa. Basta 
para isso dirigir-se a uma das 
unidades para colaborar nas 
atividades programadas.

União com a comunidade
As escolas municipais Regina 

Célia e Elias Bargis, no Arareta-
ma, realizarão não somente uma 
passeata, como sempre fazem, 
mas estarão com as crianças, 
pais e equipe escolar nas praças 
próximas às escolas, realizando 
o contato direto com a popula-
ção, visando a mobilização da 
comunidade. Haverá faixas de 
sinalização e distribuição de 
panfl etos. A atividade terá início 
às 8h30, com a saída das crian-
ças das escolas, e será encerrada 
às 10 horas. As outras escolas 
do bairro, Aníbal Ferreira Lima 
e Madalena Caltabiano, reali-
zarão atividades dentro de suas 
sedes, também relacionadas ao 
tema.

Está confi rmada a presença 
de um representante do Gover-
no Federal que irá acompanhar 
as atividades na escola “Elias 
Bargis”.

Prefeitura protege 
igreja São José 
com alambrados

Outras ações
A iniciativa da Secretaria de 

Educação da Prefeitura se deu 
como forma de colaborar com 

a campanha nacional contra 
o Aedes, dando continuida-
de a um trabalho realizado há 
anos na Rede e que, inclusive, 

foi reconhecido pelo Governo 
Federal, destacando Pindamo-
nhangaba entre os municípios 
brasileiros para realizarem 
ações educativas de conscien-
tização. 

O reconhecimento às ações 
promovidas pela Secretaria de 
Educação e Cultura, junto aos 
demais setores públicos e ins-
tituições também permitiu a 
promoção de palestras educati-
vas, em parceria com represen-
tantes do Exército Brasileiro, 
cujas companhias estão fi xadas 
em Pindamonhangaba. As pa-
lestras ocorreram entre 16 a 18 
de fevereiro, nas unidades em 
que há classes do Ensino Fun-
damental, atendendo cerca de 
8.800 alunos.

Palestra do Exército na escola municipal do Crispim

Palestra do Exército na escola municipal do Mantiqueira

 Após o Carnaval, na quar-
ta-feira (10), a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
do Departamento de Obras, 
realizou a instalação de alam-
brados no entorno da igreja 
São José, considerado Panteão 
Nacional. A ação é resultado 
de solicitação em conjunto do 
Conselho Municipal de Pa-
trimônio Histórico, Cultural 
e Ambiental e Arquitetônico 
de Pindamonhangaba e do 
Departamento de Patrimônio 
Histórico da Prefeitura, já que 
munícipes sujavam o entorno 
do prédio, com isso forçando 
o executivo a lavar com jatos 
de água no local. Contudo, a 
lavagem com jato d’água em 
parede de taipa pode propor-
cionar danos às paredes e ao 
entorno do prédio, que já tem 
sua estrutura abalada.

“Cercar o Patrimônio com 
alambrado tem como o objetivo 
a proteção do Patrimônio Histó-
rico”, disse o presidente do Con-
selho. “O executivo municipal 
está tomando diversas medidas 

preventivas para amenizar os 
problemas”.

Ao dar início aos trabalhos, 
foram também encontradas gar-
rafas pet obstruindo as saídas 
das tubulações que permitem va-
zão da água pelo telhado. Essa 
obstrução proporciona o trans-
bordamento e o vazamento para 
dentro do prédio. A Secretaria 
de Obras da Prefeitura vai repor 
as telhas quebradas e desobs-
truir calhas e descidas d’água.

Em última reunião ordinária, 
o Conselho Municipal colocou em 
pauta trabalhos que irão auxiliar 
o município a participar de leis 
de incentivo, que irão proporcio-
nar o restauro da igreja de São 
José Panteão Nacional. “O Con-
selho Municipal está em busca de 
apoio dos co-responsáveis para 
manter a História do Brasil em 
pé”, afi rmou o presidente. 

Vale ressaltar que o Prédio 
é de responsabilidade da Mitra 
Diocesana de Taubaté e é tom-
bado pelo Estado de São Paulo 
(Condephaat) como Patrimônio 
Cultural Estadual.

Funcionários da Prefeitura instalam alambrados

Divulgação

Divulgação

Divulgação

- Escola Municipal “Ayrton 
Senna” (Pasin): Explanação dos 
projetos a serem desenvolvidos 
no decorrer do ano, com ênfase 
ao combate ao mosquito trans-
missor da dengue e demais doen-
ças; Divisão dos pais em equipes 
para as ofi cinas, para fazer o 
repelente e a armadilha  contra o 
mosquito.

 
- Escola Municipal “Prof. 

Joaquim Pereira da Silva” (Man-
tiqueira): Ofi cinas com os pais 
nas salas de aula para fazer o 
repelente e a armadilha contra o 
mosquito.

 
- Escola Municipal “José Gon-

çalves da Silva” (lot. Liberdade): 
Apresentação do Projeto 3Rs; 
Apresentação de vídeo informa-
tivo sobre: Dengue, Sustentabili-
dade responsabilidade de todos; 
Questionário diagnóstico sobre 
como é feito o descarte do lixo 
em casa; Ofi cina de produção de 
cartazes em sala; Encerramento – 
Passeata pelo bairro.

 
- Escola Municipal “Padre Zezi-

nho” (Vila São Benedito): Passe-
ata com cartazes confeccionados 
pelos alunos e música; Gincana 
com a Equipe da Casa Verde.

 
- Escola Municipal “Serafi m 

Ferreira” (Terra dos Ipês II): 
Passeata com cartazes confeccio-
nados pelos alunos.

 
- Escola Municipal “Francisco 

de Assis César” (Moreira César): 
Passeata de conscientização com 
material produzido.

 
- Escola Municipal “Lauro Vi-

cente de Azevedo” (Terra dos Ipês 
II): Passeata com recolhimento de 
lixo no entorno da escola.

 
- Escola Municipal “Mário 

de Assis César” (Lot. Azeredo): 
Passeata com cartazes e folder 
produzidos pelos alunos durante a 
semana.

 
- Escola Municipal “Maria 

Helena Ribeiro Vilela” (Jardim 
Regina): Vídeo e passeata com 
cartazes pelo bairro.

 
- Escola Municipal “Raquel de 

Aguiar Loberto” (Vale das Acá-
cias): Entrega de folhetos pelas 
ruas do bairro com folder da 
Saúde e personagem Aedes.

 
- Escola Municipal “Dulce Pe-

drosa Romeiro Guimarães” (Boa 
Vista): Panfl etagem no Largo do 
Quartel.

 
- Escola Municipal “Maria 

Aparecida Arantes Vasquez” 
(Mombaça): Barulhaço de Cons-
cientização, caminhada pela ave-
nida principal do bairro, entrega 
de panfl etos informativos.

 
- Escola Municipal “Maria 

Apparecida Camargo” (Ribeirão 
Grande): Dinâmica com pais 
e alunos, confecção de cartilha 
informativa.

 
- Escola Municipal “Maria 

Madureira – Dona Minica” (Cruz 
Pequena): Apresentação de um 
repente com o tema, pelos alunos. 
Palestra informativa pela profes-
sora Thaís Janice.

 
- Escola Municipal “Prof. Or-

lando Pires” (Bonsucesso): busca 
de criadouros pela escola e nos 
arredores externos, com alunos, 
pais e comunidade.
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VENTANIA
Tribuna do Norte

SEXTA-FEIRA

Rajada de vento derruba árvores 
na região central durante carnaval

Corte de árvores deve ser solicitado à Prefeitura

CONSELHO DE PATRIMÔNIO 
ACOMPANHA AVARIAS NO PUJOL

Devido à forte chuva que atingiu Pindamonhan-
gaba no último dia 8, a cidade sofreu avarias em dois 
Patrimônios Culturais e o falecimento de uma mulher. 
Na última semana, o Conselho Municipal de Patrimô-
nio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de 
Pindamonhangaba acompanhou os trabalhos de análise 
técnica juntamente com a Defesa Civil e com os depar-
tamentos de Serviços Municipais e de Meio Ambiente da 
Prefeitura, dos danos no Patrimônio Cultural Estadual 
e Municipal, Escola Alfredo Pujol e dos cedros de seu 
jardim, considerados Patrimônio Público pela Lei Orgâ-
nica Municipal.

Com a queda de um dos cedros sobre o prédio, numa 
prévia, não foram constatadas grandes avarias. Nos 
demais cedros, na avaliação preliminar, há a necessida-
de de podas e a retirada de algumas espécies.

Os departamentos e o Conselho Municipal irão 
elaborar seus relatórios e enviar aos devidos órgãos de 
competência do Estado, pois o Pujol é uma escola esta-
dual e tem seu prédio tombado pelo Condephaat - Con-
selho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico, ao colegiado que efetua avaliação 
de prédios tombados pelo Estado.

 
Pindamonhangaba so-

freu uma forte rajada de 
ventos com chuvas, na 
segunda-feira de carna-
val, dia 8 de fevereiro, por 
volta das 15 horas. Com 
apenas 15 minutos de du-
ração, os ventos chegaram 
a 75 km por hora e causa-
ram estragos em diversos 
bairros e no centro.

De acordo com infor-
mações da Defesa Civil do 
município, a intempérie 
causou a queda de mais de 
50 árvores, destelhamen-
to de várias residências, 
danos em painéis de pro-
pagandas, marquises de 
lojas, bem como cobertura 
de estacionamentos. Hou-
ve atendimento de ocor-
rência em dez locais, com 
problemas de queda de ca-
bos energizados, tanto no 
centro como nos bairros, 
sendo sinalizado  os locais 
e acionada  a EDP Bandei-
rante.

Ocorrência mais grave
A ocorrência mais gra-

ve  foi registrada na rua 
Barão de Homem de Melo, 
nº  63, centro, onde houve 
queda de uma palmeira, 
da espécie Cariota Urens 
(nome popular: palmei-
ra de rabo de peixe), do 
jardim da EE Dr. Alfredo 
Pujol, atingindo a víti-
ma Eloísa Maria da Silva 
Fernandes, que aguarda-
va ônibus sob a cobertura 
do ponto, lado oposto ao 
colégio, sofrendo morte 
instantânea. A cobertura 
do ponto fi cou retorcida, 
após sofrer a queda da 
palmeira. A vítima, de 55 
anos de idade, natural da 
cidade de Cunha, residia 
no bairro das Campinas.

Antes de atingir a víti-
ma, a queda da palmeira 

provocou grandes da-
nos nas redes elétrica 
e telefônica, quebran-
do poste, derrubando 
transformador  e  dani-
ficando por completo os 
cabos de energia, que 
ficaram  arrebentados so-
bre a calçada.

No interior da EE Dr. 
Alfredo Pujol, além da pal-
meira, caíram mais duas 
árvores de grande porte. 
Inclusive uma delas, após 
a queda, fi cou apoiada nas 
paredes da escola, causan-

do trincas e danifi cando 
janelas, além de quebrar 
os vidros. No lado oposto 
do colégio, no terreno da 
Rede Ferroviária Federal, 
também houve queda de 
duas árvores, sendo uma 
delas de grande porte.

Outros danos
Outros danos graves 

ocorreram no interior do 
Bosque da Princesa, com 
a queda de várias árvores 
e no interior do Centro 
Esportivo “João do Pulo”, 

com a queda de duas ár-
vores de grande porte. No 
prédio do Setor de Ali-
mentação Escolar, na rua 
Caraguatatuba, caíram 
duas árvores de grande 
porte, sobre o muro.

De acordo com o coor-
denador da Defesa Civil, 
além desses casos hou-
ve quedas de árvores 
em praticamente todos 
os bairros da cidade, 
sendo todas removidas 
pela Defesa Civil após 
os acontecimentos.

Queda de árvores na escola Alfredo Pujol

Queda de árvore no ‘João do Pulo’

Árvore em frente à Estrada de Ferro

Queda de árvore em frente à Ferroviária

CRITÉRIOS PARA CORTE DE ÁRVORES:
A realização de podas e reti-

radas de árvores no município, 
tanto em áreas públicas como 
em áreas particulares, deve ser 
solicitada à Prefeitura de Pinda-
monhangaba. Para isso, é neces-
sário entrar com o requerimento 
no Setor de Protocolo da Prefei-
tura ou Subprefeitura, preen-
chendo corretamente as infor-
mações, de próprio punho, além 
de expor o motivo do corte. O pro-
cesso gerado é encaminhado ao 
Departamento de Meio Ambiente, 
que analisa os casos e vai até os lo-
cais para a realização da vistoria. 
Para atendimento dos processos, 
são seguidos alguns critérios.

De acordo com informações 
do diretor do Departamento de 
Meio Ambiente da Prefeitura, 
são passíveis de corte as árvores 

em áreas públicas, como praças 
ou calçadas por exemplo, e em 
áreas particulares somente as 
que apresentarem laudo da De-
fesa Civil Municipal com risco 
de queda. Para os demais casos 
de corte de árvore em área par-
ticular, a Prefeitura emite auto-
rização para que o proprietário 
realize o corte.

Importante destacar que para 
toda a árvore, em área particu-
lar, cortada pela Prefeitura, há 
uma compensação, que é a do-
ação do munícipe de 25 mudas 
de árvores, que são utilizadas 
tanto para a arborização da ci-
dade, quanto disponibilizadas 
para doação a outros munícipes, 
durante as ações mensais reali-
zadas no Departamento de Meio 
Ambiente.

Será permitido o corte de árvores em logradouros públicos e áreas particulares 
com a prévia autorização do Departamento de Meio Ambiente, somente quan-
do:
- O estado fi tossanitário da árvore justifi car;
- A árvore, ou parte dela, apresentar risco de queda;
- A árvore constituir risco à segurança das edifi cações, sem que haja outra 
solução para o problema;
- A árvore estiver causando danos comprovados ao patrimônio público ou pri-
vado, não havendo alternativa para solução;
- O plantio irregular ou a propagação espontânea de espécies impossibilitarem 
o desenvolvimento adequado de árvores vizinhas;
- Se tratar de espécie invasora, tóxica e/ou com principio alergênico, com pro-
pagação prejudicial comprovada;
- Da implantação de empreendimentos públicos ou privados, não havendo solu-
ção técnica comprovada que evite a necessidade da supressão ou corte, impli-
cando no transplante ou reposição;
- A árvore constituir obstáculo fi sicamente incontornável ao acesso de veículos 
e pessoas.

Divulgação Divulgação

Divulgação

Divulgação
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COTIDIANO

A Prefeitura infor-
ma que o viaduto dos 
Sagrados Corações 
será interditado nes-
ta sexta-feira (19), das 
8 às 16 horas, para a 
realização de recape-
amento asfáltico. A 
obra complementará 
as melhorias realiza-
das no local, após a re-
forma da passagem de 
pedestres, derrubada 
recentemente devido 
a fortes chuvas.

COPA REGIONAL AMADOR
5ª RODADA, DOMINGO (21) 10h30

VILA SÃO JOSÉ X CANTAREIRA 
VILA SÃO JOSÉ

FORÇA JOVEM X CIDADE NOVA 
BOSQUE

ARARETAMA X SAPOPEMBA 
ARARETAMA

CAPITUBA X CORINTHIANS 
RAMIRÃO

CASTOLIRA X BANDEIRANTE 
SANTA CECÍLIA

COPA REGIONAL SUB 17
DOMINGO (21) 

JARDIM REGINA X ACADEMICOS COBRA 
VISTA ALEGRE - 8h30

INDEPENDENCIA X AAMOVIC 
AFIZP - 8h30

CIDADE NOVA X VILA SÃO GERALDO 
CIDADE NOVA - 8h30

FLUMINENSE X ARARETAMA
RAMIRÃO - 8h30

COPA ZÉ MARIA SÊNIOR 50
6ª RODADA, DOMINGO (21) 

ESPLANADA TAUBATÉ - 50 X ESPLANADA TAUBATÉ - 60 
BOSQUE - 8h30

CACAU SHOW X SANTA CRUZ 
AFIZP - 10h

SANTA LUZIA X INDEPENDENTE 
SANTA LUZIA - 8h30

FLAMENGO X AFIZP 
SOCORRO - 10h

SANTOS X COLORADO 
CARDOSO - 10h15

Viaduto dos Sagrados 
Corações será interditado hoje

Viaduto na época das obras da passarela. Nesta sexta, o local fi cará completamente interditado 

FUTEBOL
PRÓXIMAS RODADAS

Divulgação

O 2º Batalhão de Enge-
nharia de Combate ‘Borba 
Gato’ promove a CISM 
Day Run, corrida pela paz, 
nesta sexta-feira (19), com 
largada às 7h30, na fren-
te do Batalhão. O evento, 
que acontece desde 2006 

no mundo todo terá per-
curso de 3km com a fi na-
lidade de promover a inte-
ração com a sociedade.

O trajeto, que inicia-
rá na praça Padre João 
de Faria Fialho (Largo do 
Quartel), segue pela rua 

Dr. Mateus Romeiro, de-
pois pelas ruas: Martin 
Cabral, Dr. Gregório Cos-
ta, Dr. Gustavo de Godoy, 
Deputado Claro César, Bi-
cudo Leme, fi nalizando no 
Batalhão.

O intuito, além de pro-

mover a paz, é a celebração 
do aniversário do Conse-
lho Internacional do Es-
porte Militar, fundado em 
1948, após o fi m da Segun-
da Guerra Mundial (1945), 
com o propósito de pacifi -
car e unir as nações.

Militares da cidade realizam 
tradicional Corrida da Paz

Em 2015, Corrida da Paz reuniu centenas de pessoas

www.PortalR3.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.596, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com a Lei nº 4.750, de 14.01.08, em seu artigo 3º,

R E S O L V E :

Art. 1º - N O M E A R, os senhores abaixo, para constituírem o CONSELHO MUNICIPAL 
DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA, a saber:
 
I - REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL:

a) Titular    :   Gustavo Felipe Cotta Tótaro
Suplente :    José Carlos Gonçalves

b) Titular     :  Gilson Salum Benjamin
Suplente :    Juliana Vasques de Andrade

c) Titular     :   Karina Lacorte Conceição
Suplente :    Mauro Celso Barbosa

d) Titular     :  Marilda Usier Homem de Mello
Suplente :   Eliana Aparecida Longatto Fernandes

e) Titular     :   Rogéria de Fatima do Nascimento Braga Santos
Suplente :    Luiz Ricardo Ferreira Mello

f) Titular     :  Leila Regina Saquetti
    Suplente :   Patricia Mara Costa dos Santos

II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

a) Titulares   :  Antonio Rogério Lemes de Souza
Suplente:      Maria Aparecida de Oliveira Silva

b) Titulares   :  Ana da Silva
Suplente:      Carla Aparecida Blanco

c) Titulares   :  Carlito Lima dos Santos Filho
Suplente:      Adam Jonson Santiago dos Santos

d) Titulares   :  Maria Solange Lobo
Suplente:      Theise Cory Maitri Lobo

e) Titulares   :  Katia Aparecida Guedes
Suplente:      Maria do Carmo Vaz Luz

f) Titulares   :   Samuel Miranda da Silva
Suplente:      Douglas Luciano Barboza

g) Titulares   :  Sandro Pavesi Oros
Suplente:      Suzeni Aparecida Ferreira

h) Titulares   :  Silvio Paulo Leal
Suplente:      Andreia Cristina Candido da Mota Ricardo

i) Titulares   :  Sani Regina dos Santos
    Suplente:      Eider Santos Alves

j) Titulares   :  Regina Celia Evangelista dos Santos
Suplente:    Daniela Barbosa Miranda da Silva

2- O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos.

3- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maristela Luzia
Respondendo pela Secretaria de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de janeiro 
de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA INTERNA Nº 9.763, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados a partir 
de 07 de fevereiro de 2016, nos termos do Memorando nº 188/2016 – DRH/Serviço de 
Procedimentos Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar 
nº 30/2015, comissão constituída pela Portaria Interna nº 9.676, de 09 de novembro de 
2015, Processo nº 34.249/15.

Esta portaria entra em vigor nesta data., retroagindo seus efeitos a 07 de fevereiro de 2016.

Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de fevereiro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA INTERNA Nº 9.764, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados a partir 
de 07 de fevereiro de 2016, nos termos do Memorando nº 187/2016 – DRH/Serviço 
de Procedimentos Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 29/2015, comissão constituída pela Portaria Interna nº 9.675, de 09 de 
novembro de 2015, Processo nº 25.214/15.

Esta portaria entra em vigor nesta data., retroagindo seus efeitos a 07 de fevereiro 
de 2016.

Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de fevereiro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.765, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve designar a 
Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.585, de 21 de agosto de 2015, para 
dar continuidade à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 23/2015, para que no 
prazo de 90 (noventa) dias, a contar de 21 de fevereiro de 2016, sejam concluídos os trabalhos 
da Comissão, nos termos dos Memorando nº 168/2016-DRH/Serviço de Procedimentos 
Disciplinares. 
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de fevereiro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA INTERNA Nº 9.766, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados a partir 
de 18 de fevereiro de 2016, nos termos do Memorando nº 169/2016 – DRH/Serviço 
de Procedimentos Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 31/2015, comissão constituída pela Portaria Interna nº 9.696, de 20 de 
novembro de 2015, Processos nºs 27860/2014, 34241/2014 e 29327/2014.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de fevereiro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

RETIFICAÇÂO AO EXTRATO PUBLICADO DIA 17/02/2016

Extrato de Convênio nº 01/2016

Processo administrativo n.º 1640/2016

Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria Educação e 
Cultura / EUTERPE

Objeto: apresentações musicais e formação de músicos 
Valor R$ 179.031,84

Data de Assinatura: 27/01/2016

 
AudiênciA PúblicA

A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba estará no próximo dia 
26 de fevereiro às 15:00 horas, na Câmara de 
Vereadores, para Audiência Pública referente 
à Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 
2015. Todos estão convidados. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** COMUNICADO DE ADIAMENTO ***

TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2016 (PMP 3361/2016) 
A Prefeitura comunica que a licitação supra, que cuida da “contratação de empresa 
especializada com fornecimento de material e mão de obra para a construção de 
piscina com vestiário no bairro Cidade Jardim”, fica adiado “sine-die”, conforme 
determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (processo 5116/989/16). 
Maiores informações no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, ou pelo telefone (12) 
3644 5600.

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº. 005/2016 (PMP 2226/2016) 
A Autoridade Superior homologou, em 16/02/2016, a adjudicação da pregoeira no 
procedimento licitatório supra, que cuida de “aquisição de ração e farelo de trigo 
para suprir as necessidades do Convênio do Leite, firmado pelo Município através do 
Departamento de Agricultura com Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios”, 
em favor da empresa MPO Comércio e Serviços EIRELI EPP, os itens 01, 02, 03, 04, 
no valor total de R$ 53.588,00.

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº. 305/2015 (PMP 32440/2015) 
Objeto: contratação de serviço de manutenção dos extintores dos prédios da 
Secretaria de Educação e Cultura.
Contrato 022/2016.
Data de assinatura: 25/01/2016.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 13.572,81.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Educação e Cultura.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Contratada: Extingrillo Manutenção e Comércio de Materiais Contra Incêndio Ltda.
Assina pela contratada: Nilton Mamoru Suzuki. 

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
DE INTERESSE SOCIAL DE PINDAMONHANGABA 

 
 

CONVOCAÇÃO - 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016 
 
 Ficam os senhores conselheiros titulares do Conselho Gestor do Fundo Municipal 
de Habitação de Interesse Social convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a 
realização da “1ª Reunião Ordinária de 2016”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

 Informes;  
 Visita no local da construção dos 1.536 apartamentos do Programa MINHA 

CASA MINHA VIDA “Bem Viver Pindamonhangaba” no Bairro Mombaça 
- Araretama; 

 Outros assuntos pertinentes ao Conselho Gestor. 
 

 
Dia:   25/02/2016 (quinta-feira) 
 
Horário:  09h (nove horas)  
 
Local:  SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
                        Rua Dr. Monteiro de Godói, 445 – Bosque da Princesa. 

 
 
 

 
Marcos Antonio Guerrero 

Presidente 
 
 

 
 
 
 
 
 
Os conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar com antecedência a 
justificativa de ausência através do email: habitação@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rua Monteiro de Godoy, 445 – Bairro do Bosque – Pindamonhangaba - SP. CEP: 12401-390 
Fone (12) 3644.5231 Fax: (12) 3644-5200  

E-mail: habitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

COMUNICADO
O Diretor Técnico do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento, faz saber que se 
encontra disponível para venda no Polo Regional do Vale do Paraíba, Alevinos, Juvenis e Adultos 
de tilápia do Nilo e tilápia Vermelha da Flórida:

PRODUTO VALOR UNIDADE Quantidade 
Estimada

Adultos de Tilápia do Nilo (0,5kg) R$ 6,00 Quilo 100
Adultos de tilápia vermelha flórida (0,5 a 01 kg) R$ 7,00 Quilo 100
Alevinos macho e fêmea de tilápia do Nilo R$ 100,00 Milheiro 10
Alevinos macho e fêmea de tilápia vermelha 
flórida R$ 150,00 Milheiro 5

Alevinos revertidos (100% macho) tilápia do 
Nilo R$ 150,00 Milheiro 40

Alevinos revertidos (100% macho) tilápia flórida 
vermelha R$ 200,00 Milheiro 40

Juvenis macho e fêmea tilápia do Nilo, de tilápia 
vermelha da flórida R$ 300,00 Milheiro 04

Juvenis revertidos (100% macho) tilápia do Nilo 
e de tilápia vermelha da flórida R$ 400,00 Milheiro 02

Os produtos estarão disponíveis a partir do dia 04 de Março de 2016, até o dia 31 de Dezembro de 
2016, de Segunda a Sexta Feira das 08:00 às 11:00 h e das 13:00 às 16:00 h. Endereço: Avenida 
Professor Manoel César Ribeiro, n.1920 - CEP: 12.400-280 - Cidade: Pindamonhangaba/SP. Tel.: 
(12) 3642-1812. Observação: Para a aquisição dos produtos o interessado deverá comunicar-se 
previamente via telefone para certificar-se da disponibilidade. Processo 2.457/2016.

CONSELHO GESTOR DO CEU DAS ARTES
 Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2016

CONVOCAÇÃO - 2° Reunião Ordinária 2016  

 O CGCA, Conselho Gestor do Ceu das Artes de Pindamonhangaba, vem através 
deste convocar seus membros, e pessoas interessadas, para a segunda reunião 
ordinária  do ano. A se realizar no dia 24/02/2016 (quarta feira) as 17:30, na Obra 
do CEU das ARTES no Vale das Acácias, localiza Av. das Orquídeas nª 355 Moreira 
Cesar.

Pauta:

 1. Aprovação de Ata anterior;
 2.. Analise e aprovação do Regimento Interno;
 3. Providencias para a Jornada Criativa - Bioescultura, Grafite de Terra e mobiliário 
Urbano;
4. Programação do Time do Emprego e Capacitações.

 Ranta B. Serra de C. Pimentel - Coordenadora do CGCA

O CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – C.M.P.D
E COMISSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DA O.A.B - PINDA

 CONVIDA PAIS DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA

         “O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e a Comissão de Direitos 
da Pessoa com Deficiência da OAB,  convocam todos os pais e responsáveis das 
crianças, jovens e adultos com deficiência, que estão matriculados nas escolas 
públicas da rede municipal e estadual de ensino, a estarem presentes na sede da 
OAB-Pinda no dia 26/02/16 às 09h00, onde será exposto o tema Inclusão Escolar 
regida pela Lei 13.146/15, conhecida como a Lei de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência, que está em vigor desde janeiro de 2016.
           Na mesma oportunidade, serão colhidos os dados necessários para que 
possamos buscar soluções de viabilizar a excelência na inclusão escolar em nosso 
município.”

           MARCOS GONÇALVES                               ANDRÉA CAMPOS SALES MARTINS
PRESIDENTE DA COMISSÃO OAB                          PRESIDENTE DO C.M.P.D

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 054 - 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) BENEDITO PIRES, 
responsável pelo imóvel situado a RUA CAPITÃO VITÓRIO BASSO, N°52, Bairro 
SÃO BENEDITO inscrito no município sob a sigla SE11.09.28.003.000,  para que 
efetue o devido fechamento do  referido imóvel  no prazo de 30 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 112º da Lei 1.411 
de 10/10/1974. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 058 - 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) URBANIZADORA E 
INCORPORDORA SANTA RITA LTDA., responsável pelo imóvel situado a RUA 
REGINA CELI DE O.SANTOS, S/Nº  , Bairro VILA SUIÇA   inscrito no município 
sob a sigla SE12.01.04.008.000,  para que efetue a limpeza do  referido imóvel  
e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da 
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é 
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015. 

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ÚNICA HASTA, COM PRAZO DE 30 DIAS. Edital de Praça Única de Bem Imóvel, expedido nos autos
da Ação de Execução Hipotecária, movida por Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda contra Benedito Adalberto
Tuão, Processo nº 0004424-80.2001.8.26.0445. O Dr. Hélio Aparecido Ferreira de Sena, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do
Foro da Comarca de Pindamonhangaba, na forma da Lei, Faz Saber que no dia 29/04/2016, às 14:30 horas, no saguão
do fórum localizado na Rua Alcides Ramos Nogueira, 780- Real Ville, Pindamonhangaba, o Leiloeiro Oficial designado, levará
em Praça Única o bem abaixo descrito a quem mais der acima da avaliação. caso não haja licitantes na ocasião em que o bem
será entregue a quem mais der, por preço não inferior ao saldo devedor, o qual monta até 10 de março de 2015 a quantia
de R$ 131.774,48, acrescido dos demais encargos em atraso, devendo ser atualizado até a data da praça. Imóvel: Av.
Espanha, nº 457, lote 72, quadra 15, com área de 187,50m², Residencial Pasin, Pindamonhangaba, conforme matrícula
10.038 do Registro de Imóveis de Pindamonhangaba/SP, no qual está registrada hipoteca em favor da exequente. Pelo
presente edital fica a executada intimada da designação supra, caso não seja localizada pessoalmente, eventuais contribui-
ções condominiais incidentes sobre o imóvel correrá por conta do arrematante, eventuais créditos relacionados com impostos,
taxas e contribuições de melhorias incidente sobre o imóvel a ser alienado em praça única ficarão sub-rogados no preço da
arrematação, nos termos do § único do art. 130 do C.T.N. destaca-se que o produto da venda do imóvel será reservado para
satisfazer eventual crédito da Caixa Econômica Federal - CEF para com o exequente, não consta notícia nos autos, de recurso
ou causa pendente de julgamento sobre o bem a ser alienado em hasta pública, não comparecendo licitantes o bem descrito
será adjudicado em favor da exequente nos termos da lei nº 5.741/71. O presente será afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 29 de janeiro de 2016.

ASSOCIAÇÃO DOS ADQ. DE LOTES DO LOTEAMENTO
RESIDENCIAL MOEMA VILLE

Ref.: EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Prezados Senhores Associados:
Na qualidade de Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS ADQ. DE LOTES DO 
LOTEAMENTO RESIDENCIAL MOEMA VILLE, sirvo-me da presente para 
convocar V.Sas. para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se 
no próximo dia 27 de fevereiro de 2016 (sábado), no salão da portaria do próprio 
residencial, sito na Av. Antenor da Silva Andrade nº 01 – Campo Alegre Cep. 12422-
971 – Pindamonhangaba/SP, às 9h horas em primeira convocação, contando 
com a presença de pelo menos metade mais um dos votos totais e, em segunda 
convocação, no mesmo dia e local, às 9h30, com qualquer número de associados 
presentes, com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
Prestação de Contas de Setembro de 2014 a Janeiro de 2016;
Previsão Orçamentária para o Ano de 2016;
Eleição para vacância dos cargos na Diretoria da Associação, face à renuncia 
protocolada na Administradora Emgecom, dando continuidade ao atual mandato que 
encerará em 31 de Dezembro de 2016:
Presidente
Vice Presidente
Secretário
Tesoureiro
OBSERVAÇÕES:
Os associados que pretendam concorrer à Diretoria deverão apresentar junto 
à Administração, suas candidaturas por meio de chapa com a indicação dos 
candidatos aos respectivos cargos e assinatura de cada um deles, com 03 (três) dias 
de antecedência da Assembleia, conforme modelo abaixo:

MODELO - COMPOSIÇÃO DA CHAPA
Chapa Nº ______ (para preenchimento na Administração)

Cargo Nome 
Completo Lote / Quadra Assinatura

Presidente

Vice 
Presidente

Secretário

Tesoureiro

Os associados para participarem das Assembleias e terem direito a voto, deverão 
estar quites com todas as suas obrigações perante a Associação.
Os associados poderão fazer-se representar na Assembleia por procurador, 
com poderes gerais e bastante para, legalmente, praticar os atos que se fizerem 
necessários, devendo as procurações ter firma reconhecida.

As decisões da Assembleia obrigam a todos indistintamente, ainda que vencidos nas 
deliberações ou na ausência do associado na Assembleia.

Pindamonhangaba, 16 de Fevereiro de 2016.

____________________________________
Leandro Gonçalves de Castro – Presidente

A Empresa R. N. TAVARES SUCATAS ME, inscrita no CNPJ n.º 08.471.722/0001-36, 
estabelecida a Rua Bananal , nº 70, Bairro Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, pede 
o comparecimento do funcionário RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, portador da 
CTPS n.º 66597 serie 353 SP, admitido em 04/11/2015, ausente desde 08/01/2016, 
no prazo de 24 horas, pela segunda vez consecutiva, visto fato de já haver solicitado 
seu comparecimento.

             ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

                      EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
Ficam convocados os 139 (cento e trinta e nove) médicos cooperados da UNIMED DE 
PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico, a se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, no auditório da ACIP – Associação Comercial e 
Industrial, à Rua Deputado Claro César, 44 – Centro, em Pindamonhangaba-SP, para 
melhor acomodação, no dia 23 de março de 2016, às 18h em primeira convocação, com a 
presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 19h em segunda convocação, com a 
presença de metade e mais um dos cooperados, e, às 20h em terceira convocação, com a 
presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1.  Prestação de contas do exercício anterior, compreendendo: 
     1.1  Relatório do Conselho de Administração; 

1.2 Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2015, com o demonstrativo 
da conta Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal; 

 
2.  Dar destino ao resultado do exercício de 2015; 
 
3.  Eleger os membros dos Conselhos de Administração e Técnico para o exercício de  
     2016/2018; 
 
4.  Eleger os membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2016/2017; 
 
5.   Fixar os valores a serem pagos inerentes a produção dos ocupantes de cargos sociais. 
  
Obs.:  
1. Para as eleições previstas nos itens “3” e “4” da ordem do dia, as chapas deverão estar 

inscritas até 15 (quinze) dias antes da realização da Assembleia Geral Ordinária, na 
sede desta, de acordo com art. 93, Parágrafo 2o, do Estatuto Social, observados os 
requisitos dos artigos do Capítulo X;  

2. Para efeito de quorum, o número de cooperados em condições de votar é de 120 (cento 
e vinte). 

 
Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2016. 
 
DR. JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT, 
Diretor Presidente, 
UNIMED DE PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico. 
 
 
 ANS Nº 342343   

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5271, DE 18 DE JANEIRO DE 2016.

Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários. 
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do inciso III do artigo 11, da Lei Municipal nº. 5.803, 
de 07 de julho de 2015, 

DECRETA: 

Art. 1º. - Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$ 325.000,00 
(Trezentos e Vinte e Cinco Mil Reais), para adequação orçamentária do Executivo, no 
corrente exercício, classificados na seguinte dotação: 

CRÉDITO(S)

CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR
010920 - 04.123.0005.2004 - Manut.da Administração de 
Órgãos Afins

      3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 246 325.000,00

TOTAL DE CRÉDITOS 325.000,00

Art. 2º. - Os recursos remanejados pelo artigo anterior correrão por conta de anulação da seguinte 
dotação orçamentária: 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES 

CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR

011231 - 12.361.0025.2018 - Operação/Manutenção- Ensino 
Fundamental
 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURÍDICA 412 325.000,00

TOTAL DE ANULAÇÕES 325.000,00

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18 de janeiro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº  5.279, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial

Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 5.877, de 15 de fevereiro 
de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos 
termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor  
de R$ 717.000,00 ( Setecentos e dezessete mil reais), na  Secretária de 
Governo e Integração , no Departamento de Licenciamento Ambiental 
e Urbanismo, referente ao convênio com o Governo do Estado de São 
Paulo-Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, contrato FEHIDRO 
nº 341/2015. A classificação orçamentária será:

07.00 SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO

07.50   Departamento de Licenciamento Ambiental e Urbanismo 
2009  Licenciamento Ambiental e Urbanístico
18.541.0023.2    3.3.90.39.00 – Serv. Terceiro Pessoa Jurídica  R$ 717.000,00

     Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo art. 1º terá 
como cobertura o convênio com o Governo do Estado de São Paulo-
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, contrato FEHIDRO nº 
341/2015.
 
 Art. 3º Esta Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  15 de fevereiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de 
fevereiro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.280, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº 5.876, de 15 de fevereiro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 
42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de  R$557.000,00 (quinhentos 
e cinquenta e seis mil reais), na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Secretaria de 
Educação e Cultura, e no Fundo Municipal de Assistência Social,  referente ao contrato de 
repasse nº 0363586-43/2012 firmado com o Ministério da Cultura para a Construção do Céu 
das Artes. A classificação orçamentária será:

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.40   Departamento de Cultura
1025  Equipamentos em Geral
13.392.0014.5    4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente        R$ 443.000,00
2020  Promoção Cultural e Artística
13.392.0014.5 3.3.90.30.00 – Material de Consumo                                 R$     9.000,00

13.00 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.20   Departamento de Esportes 
2021  Oper. E Manut. e Física, Desporto e Lazer
27.812.0017.5 3.3.90.30.00 – Material de Consumo                                 R$   25.000,00

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.11   FMAS/Gestão 
1025  Equipamentos em Geral
08.244.0019.5 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente  R$   80.000,00
Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo art. 1º terá como cobertura o termo de 
compromisso firmado com o Ministério da Cultura.

 Art. 3º  Esta Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  15 de fevereiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de fevereiro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 DECRETO Nº. 5.284, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016.

CONVOCA A 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE, ETAPA 
PREPARATÓRIA DA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso 
de atribuições legais, e nos termos do Decreto Federal nº 5.790 de 25 de 
maio de 2006, e Resolução Normativa nº 19 de 18 de setembro de 2015, 
do Ministério das Cidades, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica convocada a 5ª Conferência Municipal da Cidade, etapa 
preparatória da 6ª Conferência Nacional das Cidades, a se realizar no mês 
de maio de 2016, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento, sob 
a coordenação da Secretaria de Planejamento.

Art. 2º - A 5ª Conferência Municipal da Cidade desenvolverá seus trabalhos 
a partir da temática “A Função Social da Cidade e da Propriedade”, Lema: 
”Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas”.

Art. 3º - O Secretário de Planejamento instituirá, no prazo de até 10 (dez) 
dias úteis, mediante Portaria Geral, a Comissão Preparatória Municipal, 
que deverá ter a seguinte composição:
I- 05 (cinco) representantes de gestores, administradores públicos 
e legislativos municipais;
II- 03 (três) representantes dos movimentos populares;
III- 01 (um) representante dos trabalhadores, por suas entidades 
sindicais;
IV- 01 (um) representante da classe empresária relacionada à 
produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano;
V- 01 (um) representante das entidades profissionais, acadêmicas e 
de pesquisa e  conselhos profissionais;
VI- 01 (um) representante de organizações não governamentais com 
atuação na área do desenvolvimento urbano.

Parágrafo único.  A Comissão Preparatória Municipal caberá definir o 
critério para eleição de delegados para a etapa estadual, respeitados os 
dispositivos legais atinentes a este processo.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 17 de fevereiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

 Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 17  de 
fevereiro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.876, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial

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. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do 
artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de  R$557.000,00 
(quinhentos e cinquenta e seis mil reais), na Secretaria de Juventude, Esporte e 
Lazer, Secretaria de Educação e Cultura, e no Fundo Municipal de Assistência Social,  
referente ao contrato de repasse nº 0363586-43/2012 firmado com o Ministério da 
Cultura para a Construção do Céu das Artes. A classificação orçamentária será:

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.40   Departamento de Cultura
1025  Equipamentos em Geral
13.392.0014.5       4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 443.000,00
2020                Promoção Cultural e Artística
13.392.0014.5 3.3.90.30.00 – Material de Consumo                      R$     9.000,00

13.00 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.20   Departamento de Esportes 
2021  Oper. E Manut. e Física, Desporto e Lazer
27.812.0017.5 3.3.90.30.00 – Material de Consumo                      R$   25.000,00

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.11   FMAS/Gestão 
1025  Equipamentos em Geral
08.244.0019.5 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente  R$   80.000,00

     Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo art. 1º terá como cobertura o termo 
de compromisso firmado com o Ministério da Cultura.

 Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Pindamonhangaba,  15 de fevereiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de fevereiro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 04/16 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  5.877, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial

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 abrir, por Decreto, nos 
termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor  
de R$ 717.000,00 ( Setecentos e dezessete mil reais), na  Secretária de 
Governo e Integração , no Departamento de Licenciamento Ambiental 
e Urbanismo, referente ao convênio com o Governo do Estado de São 
Paulo-Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, contrato FEHIDRO 
nº 341/2015. A classificação orçamentária será:

07.00 SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO

07.50   Departamento de Licenciamento Ambiental e Urbanismo 
2009  Licenciamento Ambiental e Urbanístico
18.541.0023.2 3.3.90.39.00 – Serv. Terceiro Pessoa Jurídica         R$ 717.000,00

Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo art. 1º terá como 
cobertura o convênio com o Governo do Estado de São Paulo-Secretaria 
de Saneamento e Recursos Hídricos, contrato FEHIDRO nº 341/2015.
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba,  15 de fevereiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de 
fevereiro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 03/16 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

   
PORTARIA GERAL Nº 4.595, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, 

R   E   S   O   L   V   E:-

Art. 1º Retificar a Portaria Geral nº 4.538, de 06 de outubro de 2015, que aprovou o Projeto 
Urbanístico e Habitacional do “Loteamento Residencial Bosque do Imperador” na alínea “a”, item 1, 
do inc V do art. 1º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º....
 
 V- ...

1-  Áreas Públicas:- 

a) Área destinada a sistema viário:-

35.817,64 m2 (trinta e cinco mil e oitocentos e dezessete metros quadrados e sessenta e quatro 
decímetros quadrados)  - 24,17%
...”
    
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de fevereiro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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Prefeitura 
realiza seletiva 
para os Jori

Pindamonhangaba 19 dE FEVEREiRo dE 2016

ESPORTES
Tribuna do Norte

SEXTA-FEIRA

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba irá realizar 
entre os dias 22 e 28 de 
fevereiro a seletiva para 
os Jori - Jogos Regionais 
do Idoso. Os trabalhos 
são organizados pela Se-
cretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer. Pode-
rão participar desta ativi-
dade as pessoas a partir 
de 60 anos. Serão ofere-
cidas diversas modalida-
des.

De acordo com a Se-

cretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer, o obje-
tivo é valorizar e estimu-
lar a prática esportiva, 
como fator de promoção 
de saúde e bem-estar, 
resgatando a autoestima 
para melhor convívio so-
cial dos idosos. 

As inscrições para 
participar da seletiva se-
rão realizadas somente 
nos locais de competição. 
Basta apresentar o RG ou 
documento oficial com 

foto. Não há necessidade 
de inscrição antecipada. 

De acordo com a or-
ganização, também po-
dem participar pessoas 
que irão completar 60 
anos neste ano. Cada 
idoso pode se inscrever 
em mais de uma modali-
dade e deverá estar com 
vestimenta adequada, 
de acordo com a exigên-
cia da modalidade. 

Confira a programa-
ção.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer, 
abre vagas para escoli-
nhas de futebol no cam-
po José Fonseca Marcon-
des, “Jota Marcondes”, no 
Araretama.

O campo de futebol 
passou por uma grande 
reforma e recebeu melho-

rias no gramado, vestiá-
rios e alambrado. A Secre-
taria de Obras realizou os 
trabalhos e contou com o 
apoio da comunidade lo-
cal na preservação e cui-
dado com os serviços rea-
lizados.

As escolinhas contam 
com vagas no período da 
manhã e tarde. As crian-
ças e jovens de 7 a 17 anos 

devem procurar a se-
cretaria do Ginásio de 
Esportes Rita Eny Can-
dido “Ritoca”, ao lado 
do campo de futebol, 
acompanhadas dos pais 
ou responsáveis, muni-
das dos seguintes docu-
mentos: xerox do RG ou 
Certidão de Nascimento, 
comprovante de endere-
ço e duas fotos 3x4.

Atletismo Cidadania retoma 
atividades em Moreira César

MuniCíPio ofereCe MAis de 10 ModAlidAdes esPortivAs

ArAretAMA reCebe 
esColinhAs de futebol

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, em parce-
ria com o Clube de Atle-
tismo Serrana, retomará 
em março as atividades 
esportivas do “Atletismo 
Cidadania”, desenvolvi-
das por meio da Secretaria 
de Juventude, Esportes e 
Lazer do município. Este 
programa foi aprovado 
pela Lei de Incentivo ao 
Esporte do Governo do 
Estado de São Paulo e re-
cebeu apoio da empresa 
Gerdau. 

A iniciativa do projeto 
é do medalhista olímpico 
Edson Luciano. Os tra-
balhos começaram em 
2014 e continuaram 
durante o ano de 2015. 
Agora, após passar por 
avaliação e reestrutura-
ção, as atividades estão 
prontas para recome-
çar. Serão beneficiadas 

mais de 100 crianças e 
todas receberão unifor-
mes e alimentação após 
o treino.

O medalhista olímpi-
co, idealizador do projeto, 
acredita que este tipo de 
atividade pode mudar a 
vida de muitas crianças e 
garante que por meio de 
ferramentas como o Es-

porte, Educação e Cultura 
é possível direcionar os jo-
vens e crianças para uma 
vida melhor.

As atividades recome-
çam dia 14 de março, e os 
interessados podem obter 
mais informações com a 
coordenadora do projeto 
na secretaria do “Zito”, em 
Moreira César.

Campo “Jota Marcondes” após reforma

O projeto é resultado de parceria e atende mais 
de 100 crianças
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Os Jori serão realizados em Pinda neste ano

Mais inforMações:
CE João Carlos de oliveira - João do Pulo - 3648-1146       
CE José Ely de miranda - Zito - 3637-5425     
CT Luís Caloi - 3643-2851          
ginásio alto Tabau - 3642-5054  
ginásio da Juca moreira - 3643-4936    
ginásio Pai João - 3637-5069      
ginásio de Esportes Raquelzão - 3643-2851   
ginásio de Esportes Rita Eni Candido - Ritoca - arareta-
ma - 3643-1374 e 3643-1400  
ginásio de Esportes Cidade nova - 3643-1374

Os alunos das Escoli-
nhas de Esportes da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba retornaram às aulas 
na segunda-feira (15). O 
município oferece mais 
de 10 modalidades es-
portivas aos moradores 
de 6 a 17 anos. As opor-
tunidades são diversas, 
basta ir ao ginásio ou 
centro esportivo mais 
próximo de casa para se 

informar.
A Secretaria de Ju-

ventude, Esportes e La-
zer da Prefeitura informa 
que ainda há vagas para 
algumas modalidades. 
Para a matrícula é ne-
cessário que os pais ou 
responsável apresentem 
o RG ou certidão de nas-
cimento e duas fotos 3x4, 
para fazer a carteirinha 
do aluno.

O atendimento dos gi-
násios e centros esporti-
vos é realizado de segun-
da a sexta-feira, das 8 às 
11h30 e das 13h30 às 17 
horas.

As modalidades dis-
poníveis são: atletismo, 
basquetebol, capoeira, 
futebol, futsal, ginástica 
artística, ginástica rítmi-
ca, handebol, judô, kara-
tê, voleibol e taekwondo.

A Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e 
Lazer também oferece 
aulas de natação para 
crianças e adolescen-
tes. Para esta atividade 
é necessário fazer a ins-
crição em uma das pis-
cinas mais próximas: no 
ginásio do Araretama, 
Cidade Nova e nos cen-
tros esportivos “João do 
Pulo” e “Zito”.
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