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VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 
COMEÇA NESTE SÁBADO

A campanha antirrábica deste ano 
começa neste sábado (27) com vaci-
nação a cães e gatos no Sindicato Ru-

ral e alguns bairros da zona rural do 
município, como Piracuama, Bonsu-
cesso, Maçain, dentre outros. A cam-

panha segue até dia 9 de abril em di-
versas áreas da cidade.

PÁGINA 5

Proprietários devem fi car atentos ao calendário de vacinação contra a raiva - doença que atinge animais e humanos

Pinda recebe, 
pela primeira 
vez, certifi cado 
de Município 
Verde Azul

Pindamonhangaba recebeu, pela 
primeira vez, o certifi cado do Progra-
ma Município Verde Azul, 
que tem o propósito de medir 
e apoiar a efi ciência da gestão 
ambiental.

A cidade recebeu 84,6 
pontos de avaliação devido 
às ações e fi cou entre as que 
tiveram maior número de 
projetos ambientais reconhe-
cidos. 

Troféu entregue para 
Pindamonhangaba

Fundo Social e Prefeitura 
abrem mais de 300 vagas 
de cursos profi ssionalizantes

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Fundo Social de 
Solidariedade abriram mais de 
300 vagas para diversos cursos 
profi ssionalizantes.

As inscrições para a Pada-
ria Artesanal começaram na 

quarta-feira (24), e o curso será 
oferecido no Cerâmica, Cidade 
Nova e Araretama.

Além dele, há opção para 
cursos dos idiomas de inglês e 
de espanhol.

PÁGINA 3

Atletismo 
encerra seletiva 
para Jogos 
Regionais 
do Idoso

As provas de atletismo des-
te domingo (28), no ‘João do 
Pulo’, vão encerrar as seletivas 
para os Jori – Jogos Regionais 
do Idoso. 

Na sexta-feira (26) acontece 
qualifi cação para dança de salão; 
e no sábado (27), para natação.

A seleção de atletas, que co-
meçou dia 22 de fevereiro, visa 
formar uma equipe competitiva 
para Pindamonhangaba dispu-
tar o maior torneio regional da 
melhor idade.

ESPORTES 8

PÁGINA 7

PÁGINA 7

Time do Emprego 
oferece qualificação 
e garante 
reconhecimento a 
Pindamonhangaba

Sapopemba busca 
reverter vantagem 
do Vila São José

Bosque terá teatro 
gratuito na tarde 
de domingo

Rotarianos 
comemoram 111 anos 
da instituição

PÁGINA 7

Contação de histórias 
leva ‘Umberto Eco’ 
para crianças
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João Paulo 
Ouverney

Som da Terra
“QUAL TERÁ SIDO O MOTIVO da nossa separação,  se é que se cansou de mim não pude perceber, intimidade 

ferida é o que restou de nós e a minha felicidade se foi com você...” – Eduardo Costa

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

DESTAQUE DA SEMANA Divulgação
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Aos mantenedores de criação

Setor agropecuário de 
Pinda pode se benefi ciar 

com nova medida do 
Ministério da Agricultura

Os empresários e também as pessoas que 
possuem criação de animais e vendem pro-
dutos sabem como as tarefas são difíceis. Isso 
devido às questões do dia a dia, como alimen-
tação dos animais, cuidados com vacinas, 
pragas, local adequado, qualidade do produ-
to, crescimento, abate, embalagem, venda, lo-
gística, faturamento etc.

São tantos itens que o empresário agrícola 
pode fi car até desnorteado.

Mas calma, há modos de resolver. Em Pin-
damonhangaba, por exemplo, com apoio da 
Prefeitura, da CATI, e do Sindicato Rural, 
grande parte dos produtores recebem orien-
tações e incentivo sobre suas criações e os 
produtos para comercialização.

Da esfera Federal, esta semana saiu uma 
boa notícia a esses produtores. O Mapa – Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento – anunciou uma medida no seu pro-
cesso de desburocratização da gestão. O novo 
decreto, publicado no diário ofi cial permite a 
concessão automática do registro dos produ-
tos de origem animal (carnes, mel, ovos, pes-
cados e derivados) com regulamentos técni-
cos específi cos.

A novidade engloba o registro do rótulo, a 
composição e o processo de fabricação do ali-
mento. Atualmente, o procedimento demora, 
em alguns casos, até oito meses. Com a mu-
dança, a obtenção do registro será instantâ-
nea, e o Mapa terá mais tempo para se dedi-
car à fi scalização.

“Esse ajuste representa um avanço neces-
sário para benefi ciar a agroindústria”, dis-
se o secretário de Defesa Agropecuária, Luís 
Rangel, ao falar sobre a edição do Decreto nº 
8.681, que modifi ca o Regulamento de Ins-
peção Industrial e Sanitária de Produtos de 
Origem Animal, aprovado pelo Decreto nº 
30.691, de 1952. Essa medida se destina às 
empresas do setor agropecuário vinculadas 
ao SIF – Serviço de Inspeção Federal.

De acordo com o diretor do Departamento 
de Fiscalização de Produtos de Origem Ani-
mal, José Luis Vargas, o ministério desenvol-
verá, em até 90 dias, um sistema para fazer a 
concessão instantânea do registro.

A alteração deve simplifi car a concessão do 
registro de cerca de 90% dos produtos de ori-
gem animal. O Mapa aprova, por ano, entre 
30 e 35 mil produtos.

Além de benefi ciar, no topo da cadeia pro-
dutiva, as indústrias do setor, a ação tem efei-
to dominó positivo para os produtores, ainda 
que pequenos. A intenção, com isso, é esti-
mular a produção nas pequenas e médias fa-
zendas – que acabam sendo fornecedores da 
agroindústria.

Agora é esperar para saber se realmente o 
processo será mais ágil ou se é apenas mais 
uma boa intenção que não vai vingar.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
do Departamento de Meio 
Ambiente, realiza a do-
ação mensal de mudas 
de plantas à população. 
A distribuição deste mês 
foi na quinta-feira (25) e 
também será nesta sexta-
feira (26).

Para levar as plantas, 
é necessário retirar uma 
senha. São distribuídas a  
partir das 7 horas. As do-
ações acontecem sempre 
em dois dias de cada mês. 
Cada morador pode reti-
rar até 30 mudas, sendo 
frutíferas, nativas, pingos 
de ouro e para calçadas.

A doação é realizada no 

CPIC VAI 
DEBATER 
SOBRE 
HIPERTENSÃO

O CPIC – Centro 
de Práticas Integra-
tivas e Complemen-
tares – da Secretaria 
de Saúde de Pinda-
monhangaba convi-
da a população para 
a roda de estudo de 
plantas. Neste mês, 
os profi ssionais irão 
debater sobre a hiper-
tensão. O encontro 
acontece na segunda-
feira (29), das 14 às 
16 horas, na sede do 
CPIC, na Avenida Al-
buquerque Lins, 245, 
São Benedito.

A roda de estudo 
de plantas é aberta 
a todos os interessa-
dos e em cada mês é 
debatido um tema. 
No dia 21 de março 
o tema será a saúde 
da criança; dia 25 de 
abril o foco será saú-
de bucal. O encerra-
mento das rodas de 
estudo de plantas está 
previsto para o dia 28 
de novembro, quando 
a saúde do homem 
será discutida.

Igreja Matriz promove 
Encontro de Casais 

A Paróquia Nossa Senhora do Bom 
Sucesso realiza, no sábado (27) e do-
mingo (28), um Encontro de Casais, 
onde serão abordados temas sobre as 
relações e dinâmicas com o parceiro.

As inscrições podem ser feitas no 
Centro Pastoral, que está localizado 
na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 
148, centro. Mais informações pelo 
número 3642-2605. 

Pinda realiza doação 
de mudas de plantas

Viveiro Municipal, locali-
zado dentro do Departa-
mento de Meio Ambiente, 
rua Noel César Pires, s/n, 
Chácaras Reunidas, nas 
proximidades do Maricá. 

A doação é voltada para os 
moradores das áreas ur-
bana e rural de Pindamo-
nhangaba, mediante apre-
sentação de comprovante 
de residência.

ARENA 101 Pinda: 4/3 (sexta) 
– Jads & Jackson. 5/3 (sábado) – Fi-
duma & Jeca. Na compra de convite 
antecipado para o dia 4, ganha para 
o dia 5.

BAR DO SANTISTA Pinda:  
28/2 (domingo 20) – César Barbosa. 
Som ao vivo  quarta e domingo, com 
ótimos artistas da cidade e região.

CASARÃO SHOW Roseira – 
Banda ao vivo toda quinta-feira. Dj 
Toni Balada. Mulheres vip até meia 
noite. Estrada Pinda-Roseira.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda – 27/2 (sába-
do 18h30) – Anjinho do Vale. Baile 
dos Aniversariantes. Sócios não pa-
gam e não-sócios R$ 10 por baile. 
Tel (012) 3645-2361. 

CERVEJARIA DO GORDO Lo-
rena: 28/2 (sábado) – Anita. Dutra, 
divisa Guará-Lorena.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
26/2 (sexta) – Carneiro na Brasa. 
Tyago & Danyel, Miguel Martins, e 
Renan Mareso. Estrada do Barrero.

CLUBE DA VILA São Benedito 
realiza mais um baile no Recinto São 
Vito (Moreira César): 28/2 - Paulli 10 
(ex-integrante da dupla Os Minei-
ros, Ivan, agora cantando com seu 
fi lho).  Tel (12) 3642-2087

CLUBE DO LAZER Taubaté: 
Quarta-Feira (20h): 2/3 – Banda 
Três Corações. 9/3 – Bruno & Hya-

go. Domingo (20h):     27/2 - Raio 
X. 6/3 – Marcos Frahn. 

CREIX TÊNIS CLUBE de Tre-
membé:  27/2 (sábado) - Baile à 
Fantasia da Academia do Professor 
Evandro, com a Banda Luzes. Reser-
vas de mesas R$ 60 com direito a 4 
ingressos. 5/3 - A partir desta data 
os bailes serão organizados por Lu-
cio Paquinha. Inauguração com Bru-
no & Hyago, César Barbosa. Marrom 
e Henrique Toledo. Tel. (12) 99602-
9554 e 99110-0521.

DEGUST HOUSE Pinda: 26/2 
(sexta 21h) – Marquinho dos Te-
clados. 28/2 (domingo 20h) – Ale-
xandre Vilela. Baile toda sexta-feira 
e domingo. Reserva de mesa ante-
cipada. Telefone (12) 99619-5702 
(Gerson). Rua Dr. Rubião Júnior, 65.

ESTÂNCIA SERTANEJA Caça-
pava: 26/2 (sexta) – André e Kadu, 
e Rafael Augusto. 27/2 (sábado) – 
Talis e Welinton. 5/3 (sábado) -  MC 
Livinho. Pedro Henrique & Matheus. 
24/3 (quinta) - Matheus & Kauan. 

FERROVIÁRIA Pinda: Som ao 
vivo no deck da piscina SEXTA-FEI-
RA: 26/2 - Anjinho do Vale. 4/3 – 
César Barbosa. 11/3 – Bruno & Hya-
go. 18/3 – Henrique Toledo. 25/3 
– Não haverá. 1º/4 – César Barbosa. 
Associado não paga e não associado 
homem R$ 5 e mulher vip até 23h.

FERROVIÁRIA Pinda: 12/3 

(sábado) - Retrô na Ferrô. Banda 
Targus e Djs Serginho e Adriano K. 
Tel (12) 2126-4444. Veja mais de-
talhes no Destaque da Semana no 
fi nal desta coluna.

FERROVIÁRIA Pinda: 28/2 
(domingo 13h) – Grupo Pagode do 
Bom, no deck das piscinas.

FERROVIÁRIA Pinda: 16/4 
(sábado) – Baile de Aniversário. 
Banda Clave de Sol de Volta Redon-
da, que fez grande sucesso no clube 
o ano passado.

FORRÓ DO PEDRÃO Pinda: 
26/2 (sexta) – Bruno & Hyago. 6 
Skol 350ml R$ 22. Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, 1.520.

MANGUERÃO Pinda: 19/2 
(sexta-feira 22h) – César Barbosa. 
Ingresso R$ 10.

MUTLEY Taubaté: 26/2 (sexta) 
– Luana Camarah. 27/2 (sábado) – 
Banda Áries. Tel (12) 988118300.

ÓPERA MIX Pinda: 27/2 (sá-
bado) – Noite das Mulheres. Ani-
versariante mais 5 acompanhantes 
vip. Elas e trajados até meia noite 
são vip. 

ÓBVIO Pinda: 26/2 (sexta) -  
Artic Monkeys. 27/2 (sábado) - Es-
teban (ex Fresno). 28/2 (domingo 
17h) – Festa Hip Hop. Batalha All 
Stylle.

PAINEIRAS COUNTRY CLUB 
Pinda: 5/3 (sábado) – (sábado) – 

Festa  Ressaca do Carnaval. Banda 
Massa Quente, Bateria do Sambatu-
que e Dj Marcelo Boto. 

PINDABAR Pindamonhanga-
ba: Segunda-feira: Segunda Serta-
neja. Banda Rodeio. Quarta Serta-
neja. Domingo – Fabiano do Dileto 
ao vivo.  Tel (12) 3645-5805, 99142-
0181 e 99163-9001.

RANCHO DO COWBOY 
Taubaté: 27/2 (sábado) – Ed & Lin-
coln. 24/3 (quinta véspera de feria-
do) - 2ª Festa do Cowboy. Estrada 
do Barrero, ao lado do West Point, 
após o Bar do Carioca.

RANCHO SANTA FÉ Apareci-
da: 26/2 (Nando & Ricky. 4/3 (sex-
ta) - Alexandre & Fabiano. Perto do 
posto da Polícia Rodoviária.

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural:   25/2 (quin-
ta) – Banda Stylo Livre. 27/2 
(sábado) – Zé Luiz. 3/3 (quinta) 
– Robson Luiz. 05/03 (sábado) 
– Zé Pretinho. Tel. (12) 99775-
0389.

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

RESTAURANTE 3 GARÇAS 
Guará: 27/2 (sábado) - Banda 
Cuban Boys. Tel (12) 3128-3193.

A FERROVIÁRIA realiza a 7ª Balada Retrô na Ferrô no dia 12 
de março, e a atração ao vivo será a Banda Targus, além dos 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  limitados  já começou,  primei-
ro lote com preço promocional. Os pontos de venda são: tesouraria, 
academia e lanchonete do clube / Lojas Netto Jeans Centro e Sho-
pping Pátio Pinda / Pit Stop Posto Ipiranga São Benedito e Bar do 
Léo. 1º lote: Associado R$ 10 e não associado R$ 20.
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Pais e alunos recebem kits 
de materiais escolares

Fundo Social e Prefeitura oferecem mais 
de 300 vagas de cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou a 
entrega dos kits de mate-
riais escolares na sexta-
feira (19). Ao todo, serão 
atendidos neste ano 13 
mil estudantes, sendo dis-
tribuídos nas Escolas Mu-
nicipais e CMEI - Centros 
Municipais de Educação 
Infantil. A distribuição 
ocorreu nas unidades es-
colares para os pais e res-
ponsáveis.

A escola Mário Antônio 
Bonotti, no loteamento 
Maria Áurea, por exem-
plo, criou a etiqueta dos 
materiais, um processo 
lúdico e pedagógico, pro-
movendo a interação en-
tre os familiares.

O bombeiro Marco An-
tonio de Campos foi à en-
trega na ‘Mário Antônio 
Bonotti’ e comentou que 

os pais devem estar sem-
pre juntos com os filhos, 
incentivando os estudos. 
Para ele, os materiais au-
xiliam os pais, pois aju-
dam a economizar. “Fazer 
a etiqueta dos materiais 
com os filhos será inte-
ressante. É um momento 
de integração e também é 
importante para mostrar-
mos para eles a valoriza-
ção de cada produto rece-
bido”, opinou.

A autônoma Janete Al-
ves dos Santos disse que 
estar junto com a criança 
na hora de receber o ma-
terial é fundamental e os 
pais percebem a alegria 
dos filhos. “A gente preci-
sa deste material e é uma 
ajuda a mais. Acho muito 
bom o que Prefeitura en-
tregou para as crianças”, 
afirmou. 

Os pais e responsáveis receberam os kits na sala de aula de seus filhos

Com o objetivo de pre-
parar mão de obra para o 
mercado de trabalho e in-
centivar a economia cria-
tiva, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba e o Fundo 
Social de Solidariedade 
estão oferecendo mais de 
300 vagas para diversos 
cursos profissionalizan-
tes. As inscrições para 
as atividades da Padaria 
Artesanal começaram na 
quarta-feira (24) e o curso 
será oferecido no Cerâmi-
ca, Cidade Nova e Arare-
tama. 

Além de aprender a 
fazer pães de vários tipos 

para gerar a própria ren-
da, a população também 
terá a oportunidade de se 
matricular nos cursos da 
Escola da Beleza e apren-
der idiomas, nas opções 
de inglês e espanhol.

Os cursos oferecidos 
pela Prefeitura e Fun-
do Social são destina-
dos ao público a partir 
dos 16 anos. Para fazer 
a inscrição é necessário 
ir aos locais indicados 
na tabela. Os alunos 
receberão certificados. 
Mais informações po-
dem ser obtidas nos lo-
cais de inscrição.

Toda a população pode aproveitar as 
oportunidades

Divulgação

 

 

CURSO VAGAS CARGA 

HORÁRIA 

INÍCIO TÉRMINO DIAS 
DE

AULAS

PERÍODOS

DISPONÍVEIS 

DATA DE 
INSCRIÇÃO 

LOCAL

PADARIA 
ARTESANAL 

40 24h 01 de Março 04 de Março 3ª, 5ª e 
6ª

Manhã e Tarde 24 a 26/02 Cerâmica

PADARIA 
ARTESANAL 

40 24h 01 de Março 04 de Março 3ª, 5ª e 
6ª

Manhã e Tarde 24 a 26/02 Cidade Nova 

PADARIA 
ARTESANAL 

20 12h 01 de Março 04 de Março 3ª, 5ª e 
6ª

Manhã 24 a 26/02 Centro Comunitário 
Araretama

PADARIA 
ARTESANAL 

20 12h 01 de Março 04 de Março 3ª, 5ª e 
6ª

Tarde 24 a 26/02 Centro Comunitário  
Araretama 

INGLÊS 20 40h 07 de Março 11 de Maio 2ª e 4ª Tarde 01 a 4/03 Fundo Social -
Centro  

INGLÊS 20 40h 07 de Março 11 de Maio 2ª e 4ª Tarde 01 a 4/03 Centro Comunitário 
Vale das Acácias 

ESPANHOL 20 40h 07 de Março 11 de Maio 2ª e 4ª Manhã 01 a 4/03 Fundo Social -
Centro 

PADARIA 
ARTESANAL 

40 24h 08 de Março 11 de Março 3ª, 5ª e 
6ª

Manhã e Tarde 01 a 4/03 Acessa SP Ribeirão 
Grande

ESCOLA DA 
BELEZA 

40 160h 14 de Março 13 de Maio 2ª, 4ª e 
6ª

Manhã e Tarde 24 a 26/02 Centro Comunitário 
do Mombaça 

 PADARIA 
ARTESANAL 

20 12h 14 de Março 18 de Março 2ª, 4ª e 
6ª

Manhã e Tarde 07 a 09/03 AMAR - Pasin

PADARIA 
ARTESANAL 

20 12h 21 de Março 23 de Março 2ª, 3ª e 
4ª

Manhã e Tarde 14 a 16/03 Centro Comunitário 
Azeredo 

PADARIA 
ARTESANAL 

20 12h 28 de Março 30 de Março 2ª, 3ª e 
4ª

Manhã e Tarde 21 a 23/03 Centro Comunitário 
Cidade Jardim 

PADARIA 
ARTESANAL 

20 24h 04 de Abril 08 de Abril 2ª, 4ª e 
6ª

Manhã e Tarde 21 a 24/04 Escola Ivone 
Nogueira - Beta 

PADARIA 
ARTESANAL 

20 24h 11 de Abril 15 de Abril 2ª, 4ª e 
6ª

Manhã e Tarde 04 a 05/04 Fundo Social -
Centro 

PADARIA 
ARTESANAL 

20 24h 11 de Abril 15 de Abril 2ª, 4ª e 
6ª

Manhã e Tarde 04 a 05/04 CCI Vila Rica 

Divulgação

Divulgação

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

Comprometido com o 
bem estar e a saúde de 
população, o vereador Dr. 
Marcos Aurélio Vil lar-
di (PR) está solicitando 
da atual Administração 
de Pindamonhangaba que 
adote providências com 
o objetivo de promover a 
contratação de Neurope-
diatra para a Rede Pública 
de Saúde. O vereador alega 
que é importante ter profis-
sionais nesta especialidade 
para ampliar e melhorar a 
saúde da comunidade. O 
Neuropediatria (conhecido 
como Neurologia infantil 
ou Pediátrica) tem a espe-
cialidade em disfunções 
neurológicas do sistema 
nervoso e muscular nas 
crianças e adolescentes. 
“Precisamos contratar, com 
urgência, esses profissio-
nais para oferecer melhor 
condições de saúde e de 
qualidade de vida à nossa 
população”, ressaltou o ve-
reador Dr. Marcos Aurélio.

Psiquiatras
e psicólogos
O vereador Dr.  Marcos 

Aurélio também insiste na 

Dr. Marcos Aurélio 
solicita contratação de 
Neuropediatra para 
Rede Pública de Saúde

contratação de mais psi-
cólogos e psiquiatras na 
Rede Pública da cidade. 
Ele solicita, urgentemen-
te, as providências para 
que a Secretaria de Saúde 
contrate esses profissionais 
visando aumentar o número 
de sessões de terapia indi-
vidual e grupal oferecidas 
aos munícipes.

Com isso, o vereador 
procura dar  uma solu-
ção aos problemas como 
depressão, Síndrome do 
Pânico, TOC - Transtorno 
Obsess ivo-Compuls ivo  
-, entre outros. “Com um 
maior número de psiquia-
tras e psicólogos, a popula-
ção terá acesso mais rápido 
ao atendimento em terapia 
ou em medicamentos e, 
assim, eles serão melhor 
tratados”, esclarece. “A 
saúde dos pindamonhanga-
benses sempre foi a minha 
prioridade. Fizemos este 
pedido, pois além do bem 
estar físico, é muito impor-
tante o conforto psicológi-
co dos nossos cidadãos”, 
enfatizou o vereador Dr. 
Marcos Aurélio Villardi.

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

Durante  es ta  semana 
o vereador Ricardo Pio-
r ino (PDT) protocolou 
requer imento  na  Casa 
d e  L e i s ,  e n d e r e ç a d o 
ao Prefei to  Municipal , 
com cópia ao Secretário 
de Administração,  sol i -
citando estudos e provi-
dências  para  ampliar  a 
a tuação dos taxis tas  no 
munic íp io ,  bem como 
dar  condições à  c lasse 
de se  organizar,  padro-
nizando os veículos que 
prestam serviços junto 
à  comunidade.

S e g u n d o  o  v e r e a -
dor  Ricardo Pior ino,  a 
c lasse  dos taxis tas  no 
munic íp io  prec isa  ser 
ma i s  va lo r i zada ,  r e s -
pei tando uma sér ie  de 

Vereador Ricardo 
Piorino reivindica 
apoio aos taxistas

“HÁ N E C E S S I D A D E D E

VA L O R I Z A Ç Ã O D A C L A S S E”
direi tos  que ainda não 
foram implementados , 
t a i s  como :  me lho r i a s 
na estrutura dos pontos, 
padronização dos veí-
culos ,  dentre  outros ,  o 
que consequentemente 
a c a r r e t a r á  b e n e f í c i o s 
a  todos os  usuários  do 
serviço.

Santa Luzia/Vila Prado
O vereador  Ricardo 

Pior ino tem sol ic i tado 
in s i s t en t emen te  a  i n -
tensif icação de poda de 
mato no município  e , 
nesta  semana,  o  pedido 
foi  pr incipalmente em 
benef íc io  dos  ba i r ros 
Santa  Luzia  e  Vila  Pra-
do,  onde a  população 
tem reclamado diar ia-
mente.

VEREADOR RICARDO 

PIORINO DIZ QUE A 

CLASSE DOS TAXISTAS DE 

PINDAMONHANGABA PRECISA 

DE VALORIZAÇÃO E A FROTA 

SER PADRONIZADA

O vereador  Mart im 
Cesar (DEM) reitera ao 
p r e f e i t o  i n f o r m a ç õ e s 
s o b r e  o  t é r m i n o  d a s 
obras do mercado mu-
nicipal, no espaço onde 
é realizada a feira livre 
diariamente.

O vereador alega que a 
Administração, após vá-
rias reuniões, disse que 
ia realizar o fechamento 
lateral, porém, nada foi 
feito. Com as chuvas, 
os  fe i rantes  tem seus 
espaços molhados, pre-
judicando o comércio. O 
vereador pede agilidade 
no término das  obras 
com o fechamento des-
tas laterais para melhor 
atender os feirantes e a 
população consumidora 
da feira livre, minimi-
zando os efeitos do sol 
e da chuva.

Praça Barão 
Homem de Melo
O vereador  Mart im 

Cesar enviou solicitação 
ao Prefeito, pedindo a 
real ização de es tudos 
v i sando  uma re forma 
completa nos pontos de 
ônibus da praça Barão 
Homem de Melo, a praça 
da estação, no centro da 
cidade. De acordo com 
o vereador, a intempérie 
deteriorou os abrigos,  

Martim Cesar pede 
informações sobre 
término das obras do 
Mercado Municipal

comprometendo as ca-
lhas pela corrosão e a 
existência de uma aber-
tura na parte traseira, 
faz com que os assentos 
fiquem molhados quando 
chove.  “Uma reforma 
total dará mais conforto 
e segurança aos usuários 
do transporte coletivo”.

Abrigo para
passageiros na rodovia 
Caio Gomes Figueiredo
Outra solicitação do 

vereador Martim Cesar 
à  Administração e  ao 
DER – Departamento de 
Estradas de Rodagem, é 
para que estudem a insta-
lação de um abrigo para 
passageiros na rodovia 
Dr. Caio Gomes Figuei-
redo, na altura do acesso 
da Estrada Municipal do 
Trabiju.

Em sua justificativa o 
vereador alega que esta 
região tem muitos mora-
dores que ao se desloca-
rem para a cidade, ficam 
aguardando o transporte 
coletivo ao lado da ro-
d o v i a ,  s e m  n e n h u m a 
proteção contra o sol e a 
chuva e a instalação de 
um abrigo, vai facilitar 
e trazer mais conforto 
aos moradores da região 
que utilizam o transporte 
coletivo.

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB) 
teve o Projeto de Lei nº 147/2015, de sua autoria, que altera 
a Lei nº 4.560, de 09 de março de 2007, que dispõe sobre o 
tempo de atendimento ao consumidor, nos caixas das agências 
bancárias no município de Pindamonhangaba, aprovado por 
unanimidade no fi nal do ano passado

O Projeto foi promulgado pelo Prefeito no dia 04 de de-
zembro de 2015, tornando-se a Lei nº 5.854. Foi incluido o 
parágrafo único ao artigo 1º, solicitando que, nos locais de 
atendimento dos caixas, nas agências bancárias, deverão ser 
afi xadas placas, visíveis ao público, com a seguintes informa-
ções, no padrão compatível ao apresentado no anexo da Lei:

Bancos terão prazo de 60 
dias para readequação no 
atendimento, segundo Projeto 
de Lei do Professor Osvaldo

O Projeto de Lei aprovado foi publicado no jornal Tribuna 
do Norte, no dia 07 de janeiro de 2016 e, de acordo com o ar-
tigo 2º, a adequação aos termos desta Lei deve estar concluída 
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 
publicação, ou seja, todos os bancos do município tem o prazo 
até próximo o dia 07 de março para a instalação das placas.

“Sabemos que já existe esta Lei em nosso Município, para 
que sejam punidas essas agências bancárias em relação ao tem-
po de espera, porém nem sempre ela é respeitada. Lembrando 
que, essas instituições são as que mais tem lucros em nosso 
país e, em algumas delas, o atendimento não é feito dentro do 
estipulado. Esse tempo precisa e deve ser respeitado e todos os 
usuários precisam reclamar aos órgãos competentes, para que 
não sejam mais prejudicados em seus atendimentos”, conclui 
vereador Professor Osvaldo.

LEI MUNICIPAL Nº 4.560,
DE 09 DE MARÇO DE 2007

CONSIDERA-SE TEMPO RAZOÁVEL DE ATENDIMENTO NO SETOR DOS 
CAIXAS:

I – ATÉ 15 (QUINZE) MINUTOS EM DIAS NORMAIS;
II – ATÉ 30 (TRINTA) MINUTOS: 
A) EM VÉSPERAS OU DIA IMEDIATAMENTE SEGUINTES A FERIADOS;
B) EM DATA DE VENCIMENTOS DE TRIBUTOS;
C) EM DATA DE PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS A SERVIDORES 
PÚBLICOS.

EM CASO DE DESCUMPRIMENTO LIGAR PARA O 
PROCON (12) 3641-1116

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

ORDEM DO DIA

6ª Sessão Ordinária do ano de 2016,
a realizar-se no Palácio Legislativo

“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, 
no próximo dia 29 de fevereiro

de 2016, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 07/2015, do Vereador Carlos Eduardo de 
Moura – Magrão, que “Denomina a Quadra Coberta do CDHU 
– Cícero Prado, localizado no Distrito de Moreira César, neste 
município de NORIVAL SEBASTIÃO (Bodinho)”.

II. Projeto de Lei n° 18/2015, do Vereador Professor Eric 
de Oliveira, que “Denomina de WAGNER LUIZ ROSA a Rua 
Dois, situada no bairro Vitória Vale III”.

II. Projeto de Lei n° 06/2016, do Vereador José Carlos Gomes 
– Cal, que “Denomina a Rua Um, do Loteamento Alessandra, 
no Residencial Andrade, de JULIANA SAQUETI PEREIRA”.

Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2016.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

“VEREADOR ALEGA QUE É

IMPORTANTE TER PROFISSIONAIS

NESTA ESPECIALIDADE PARA AMPLIAR E 
MELHORAR A SAÚDE DA COMUNIDADE” 

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB) solicitou 
ao  prefe i to  a t ravés  de 
requerimento verbal, na 
última sessão da câmara, 
a realização de estudos 
visando alterar a Lei n° 
5.509, que concede bolsas 
de estudos para estudan-
tes do ensino superior, 
residentes no município 
de Pindamonhangaba.

De acordo com o ve-
reador, é grande a quan-
tidade de estudantes que 
procuram os vereadores 
com re lação às  bolsas 
concedidas. “Sou procu-
rado todo início de ano e 
tenho recebido diversas 
reclamações de alunos e 
pais sobre a necessidade 
de fazer a matrícula na 
faculdade,  antes  de se 
inscrever para concorrer 
à s  b o l s a s  d e  e s t u d o s ,  
requisito este necessário 
para a inscrição”, explica 
o vereador Roderley. 

O parlamentar enten-
de que essa Lei precisa 
ser analisada e revisada. 
Diversos pais de famílias 
se encontram desempre-
gados e os jovens, mui-
tas vezes, acabaram de 
concluir o ensino médio 
e não possuem empregos, 
são obrigados a pagar a 
taxa de matrícula da fa-

Vereador Roderley 
Miotto sugere alteração 
na concessão de 
bolsas de estudos

culdade sem ao menos ter 
a certeza se vão ganhar a 
bolsa. “Muitas famílias 
acabam deixando de pa-
gar suas contas, fazendo 
emprést imo para pagar 
a taxa de matrícula para 
que seu filho curse uma 
faculdade, uma univer-
s idade.  Poster iormente 
não é contemplado pela 
bolsa de estudos que a 
Prefeitura oferece e acaba 
não cursando a faculdade, 
t endo  que  t rancar  sua 
matrícula e o pior,  ter 
que pagar a dívida feita”, 
enfatiza o edil.

Para o vereador Roder-
ley Miotto, sua solicita-
ção é muito simples. Ele 
pede que seja realizado 
um es tudo para  que  a 
taxa de matr ícula  seja 
retirada da obrigatorie-
dade ou que a data para 
inscrição da bolsa seja 
an tec ipada .  Ass im,  os 
estudantes saberiam se 
foram contemplados antes 
de efetivar sua matrícula. 
“Espero que o Prefeito, 
assim como o jurídico e 
as Secretarias competen-
tes estudem este pedido e 
avaliem sua importância, 
beneficiando mais uma 
vez  nossa  população” ,  
conclui o vereador Ro-
derley Miotto.
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COTIDIANO
Pinda recebe, pela primeira vez, 
certifi cado de Município Verde Azul

Pindamonhangaba recebeu, 
pela primeira vez, o certifi cado 
do Programa Município Verde 

VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 
COMEÇA NESTE SÁBADO
Terá início neste sábado (27) mais uma 

campanha de vacinação antirrábica. 
Os donos de cães e gatos devem imuni-

zar os animais de estimação contra a raiva 
até o dia 9 de abril. A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou várias parcerias para 
oferecer a vacina em diversos locais.

De 27 de fevereiro até 9 de abril, a popula-
ção poderá levar os animais ao Sindicato Ru-
ral. O atendimento será de segunda a sábado, 
das 8 às 16 horas. Além disso, a equipe da 
Prefeitura irá realizar a vacinação na zona 
urbana e rural. Os profi ssionais criaram um 
calendário e a população deverá fi car atenta.

A raiva é uma doença que pode afetar os 
animais e também os seres humanos. A única 
forma de prevenção é a vacina. A doença é 
transmitida por meio da saliva dos animais 
contaminados, principalmente pela mordi-

da. Nos cachorros e no homem o vírus da 
doença pode permanecer encubado por até 
dois meses, antes que os sintomas comecem a 
aparecer.

Doença pode afetar animais e humanos

Lançado em 2007, pelo Go-
verno do Estado, por intermé-
dio da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente, o PMVA 
– Programa Município Ver-
de Azul – tem o propósito de 
medir e apoiar a eficiência da 
gestão ambiental.

As 80 ações ambientais 
propostas pelo PMVA em 2015 
compõem as dez diretivas nor-
teadoras da agenda ambiental 
local, abrangendo os seguin-
tes temas estratégicos: Esgo-
to Tratado, Resíduos Sólidos, 
Biodiversidade, Arborização 
Urbana, Educação Ambiental, 
Cidade Sustentável, Gestão 
das Águas, Qualidade do Ar, 
Estrutura Ambiental e Conse-
lho Ambiental.

Neste ano, Pindamonhan-
gaba desenvolveu novas ações 
que permitiram a certificação, 
tais como: Convênio Inter-
municipal com o município 
de Taubaté, que possibilita a 
realização de ações ambien-
tais em conjunto como, por 
exemplo, a coleta de pilhas e 
baterias totalizando 196kg co-
letados em apenas um mês; 
Plano Municipal de Arboriza-
ção para a área central do mu-
nicípio, abrangendo uma área 
de 472mil m²; elaboração das 
Diretrizes Municipais de Edu-
cação Ambiental e o Programa 

Municipal de Educação Am-
biental; Instalação Modelo em 
que são adotadas oito medi-
das ambientais, no prédio do 
Departamento de Meio Am-
biente; diversas ações de edu-
cação ambiental e campanhas 
ambientais junto à população, 
entre muitas outras.

O ciclo em 2015 contou com 
410 cidades, que apresenta-
ram seus relatórios finais com 
as ações ambientais realiza-
das, sendo que 111 municípios 
(27%) foram certificados, com 
uma pontuação superior a 80. 
Na bacia do rio Paraíba do 
Sul, apenas duas cidades con-
seguiram a certificação: Pin-
damonhangaba e Guararema.

Nos ciclos anteriores em 
que Pindamonhangaba par-
ticipou do Programa Municí-
pio Verde Azul (entre 2010 e 
2014), a classificação variou 
da 122ª a 258ª colocação, 
saltando para o 58º lugar em 
2015, obtendo 84,6 pontos e a, 
tão sonhada, certificação.

A certificação atesta o em-
penho da Prefeitura no cum-
primento das diretivas am-
bientais que regem o Programa 
Município Verde Azul, dando 
o reconhecimento ao municí-
pio por sua gestão ambiental 
e pelo trabalho compartilhado 
com o governo estadual.

Azul. A cerimô-
nia de entrega 
da honraria foi 
realizada dia 
17 de feverei-
ro, em São 
Paulo, com a 
presença dos 

representantes de Pindamo-
nhangaba, secretário de Gover-
no, diretor de Meio Ambiente e 
assessora de Meio Ambiente.

Certifi cado 
que Pinda 
recebeu pelo 
trabalho 
realizado

Cidade atua 
diariamente no 
combate ao Aedes

Os profissionais da 
Prefeitura de  Pindamo-
nhangaba estão empe-
nhados em combater o 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, 
chikungunya e do zika 
vírus. Na quarta-feira 
(24), os funcionários da 
Prefeitura participaram 
do ‘Dia da Faxina’, visto-
riando os prédios públi-
cos e eliminando possí-
veis criadouros.

Os funcionários da equi-
pe de Controle de Vetores 

têm combatido a prolife-
ração do mosquito dia-
riamente. Na quinta-feira 
(25), houve nebulização no 
Cidade Jardim e bloqueio 
de criadouros no Arareta-
ma, Santa Luzia, Parque 
das Nações e Mantiqueira.

Desde o início de 2016, 
até o dia 24 de fevereiro, 
a cidade havia registra-
do 85 casos autóctones. 
Em 2014, Pinda teve um 
caso importado de chikun-
gunya e, em 2015, um caso 
importado de zika vírus.

Os profi ssionais de diversos setores receberam 
orientações para eliminar os criadouros

Reprodução

Divulgação

Divulgação
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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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua 
Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte 
documentação, em original e cópia:

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

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 02/03/2016 às 14:00 horas:

258º RANUBIA ROZA PEREIRA DE MACEDO
RUA ÍNDIA PARAGUAÇU, 45 – NOVA GUARA
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12516-640

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAIS ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

- PREGÃO Nº. 281/2015 (PMP 29542/2015): referente à “aquisição de fertilizantes 
para suprir as necessidades do Convênio do Leite, fi rmado pelo Município através 
do Departamento de Agricultura com a Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios”, com encerramento dia 18/03/16 às 14h e abertura às 14h30. 

- PREGÃO Nº. 019/2016 (PMP 5066/2016): referente à “aquisição de roçadeiras 
profi ssionais, tipo lateral, para serviços pesados, sendo indicadas para o corte de 
grama, capim, pasto, arbustos e mato alto em geral, podendo ser usadas em terrenos 
com aclives ou declives, a ser utilizadas pela Secretaria de Obras e Serviços desta 
municipalidade”, com encerramento dia 17/03/16 às 08h e abertura às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

*** ABERTURA DE ENVELOPE DE SEGUNDO COLOCADO ***

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇO) Nº. 208/2015 (PMP 21721/2015) 
Fica marcada para o dia 04/03/2016, às 14h30 no mesmo local do evento anterior, 
a abertura do envelope dizendo conter documentos de habilitação das empresas 
classifi cadas sequencialmente nos itens 02, 03, 04, 05, 06, 08; 09, 11, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 da licitação supra, que cuida 
da “contratação de empresa especializada, com fornecimento de material, para 
prestação de serviços de treinamento de ofi cinas artesanais, dança/lazer, beleza/
estética e modalidades esportivas recreativas para atender os programas: “NOSSO 
BAIRRO”, “OFICINAS DE BAIRROS”, “CRESCENDO COM ESPORTE”, “ESCOLA 
DA BELEZA”, “ATIVE IDADE”, “CERÂMICA”, “MÃOS AMIGAS”,” ESCOLA DA MODA”, 
“BORDADEIRA DO ARARETAMA”, “LÃS E LINHAS” E “PINDA CONSCIENTE” 
dentro do município de Pindamonhangaba, pelo período de 12 (doze) meses”. 

No ano em que o Time 
do Emprego completa 15 
anos, a Sert – Secretaria 
do Emprego e Relações do 
Trabalho, responsável pela 
iniciativa, realizou o “En-
contrão” do Time, com a 
presença de 48 prefeitos 
dos municípios que rece-
beram o programa. O pre-
feito de Pindamonhangaba 
participou do evento e foi 
homenageado por ter atin-
gido a meta do programa, 
promovendo novos grupos, 
desde sua implantação na 
cidade, no ano de 2014.

Criado com o objetivo 
de qualifi car, estimular e 
reanimar os participantes 
a buscarem um futuro me-
lhor, o Time do Emprego 
iniciará no dia 15 de março 
duas novas turmas na cida-
de: uma no PAT – Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor – e outra no Ceu das 
Artes, em Moreira César. 

Para a facilitadora e 
responsável pelo Time do 
Emprego em Pindamo-
nhangaba, o programa é 
um sucesso, pois incen-
tiva cada participante a 
encontrar, dentro de sua 

Time do Emprego oferece qualifi cação 
e garante reconhecimento a Pinda

profi ssão, a melhor ma-
neira de atuar na sua área 
e fazer a diferença. 

O prefeito de Pinda-
monhangaba acredita 
que o programa é muito 
importante, pois orienta 
os trabalhadores na bus-
ca por uma nova opor-
tunidade no mercado de 
trabalho. “E isso vai gerar 
a troca de experiências e 
de melhorias, possibili-
tando encontrar erros e 
acertos”, salientou.

A equipe e vários inte-
grantes do Time do Em-
prego participaram do 
programa de rádio “O Pre-
feito e Você”, de quarta-
feira (24), trazendo as ex-
periências e dados, como 
que 30% dos inscritos 
do programa conseguem 
novas oportunidades no 
mercado de trabalho.

Representantes da nova 
diretoria da Acip - Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial de Pindamonhanga-
ba também estiveram no 
programa, comentando 
os projetos e objetivos nas 
áreas industrial e comer-
cial da cidade.

Divulgação

Unopar promove teste vocacional 
gratuito hoje, em Moreira César

OPORTUNIDADES

estudantes que têm dúvi-
das sobre qual profi ssão 
devem escolher, através 
da realização de um teste 
vocacional gratuito.

Após a realização do 
teste, as pessoas poderão 

realizar inscrição para o 
próximo vestibular, que 
acontece no domingo 
(28), e que também será 
gratuito.

A Unopar estará dis-
ponível para esclarecer 

dúvidas a respeito 
dos cursos de gradua-
ção e pós-graduação. 
Mais informações 
pelo telefone 3642-
8167, com Cláudia 
Renata.

Uma equipe da Uno-
par de Pindamonhan-
gaba estará nesta sex-
ta-feira (26), das 9h30 
às 16 horas, no Recinto 
São Vito, em Morei-
ra César, para auxiliar 

Divulgação

EDITAL DE CITAÇÃO 

Processo Físico nº: 0501762-32.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Heitor Correa Goncalves

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS

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

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

Executado(a): Heitor Correa Goncalves
Documentos do(a) Executado(a): 173.042.028-15
Execução Fiscal nº: 0501762-32.2014.8.26.0445  - Proc. 1630/2014
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 43786, 16801 e 4218846
Valor da Dívida: R$ 1.309,92

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de dezembro de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO 

Processo Físico nº: 0501499-97.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Joao Baptista Baptistella Junior

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS

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

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

Executado(a): Joao Baptista Baptistella Junior
Documentos do(a) Executado(a): 513.887.828-04
Execução Fiscal nº: 0501499-97.2014.8.26.0445  - Proc. 1370/14
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 63107, 6949 e 4215597
Valor da Dívida: R$ 1.669,37

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de dezembro de 2015.

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

Time do Emprego iniciará, no dia 15 de março, duas novas turmas na cidade

Equipe e integrantes do Time do Emprego, com diretoria da Acip, após programa de rádio
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variedades
O Bosque da Princesa 

recebe, neste domingo (28), 
o espetáculo gratuito “As 
Presepadas de Damião”, às 
15 horas. Em temporada na 
cidade, o grupo Damião e 
Cia, de Campinas, já havia 
realizado uma apresenta-
ção no centro comunitário 
do Araretama, na quinta-
feira (25).

Além das encenações, 
o grupo também ofere-
ce aos profissionais de 
Pinda uma oficina sobre 
o trabalho de ator, a ser 
realizada no Studio Cona-
tus (Vila Rica), nesta sex-
ta-feira (26) e no sábado 
(27), das 14 às 18 horas, 
gratuitamente.

A Prefeitura de Pin-

damonhangaba está tra-
zendo à cidade mais esse 
espetáculo por meio do 
Proac – Programa de 
Ação Cultural do Gover-
no do Estado de São Pau-
lo. A organização é do De-
partamento de Cultura, 
onde podem ser obtidas 
mais informações (3642-
1080/3643-2690).

Os dois clubes que 
compõem o Rotary de 
Pindamonhangaba se 
reuniram na terça-feira 
(23), na Casa da Amiza-
de, para celebrar os 111 
anos do Rotary Inter-
nacional. Mais de 100 

rotarianos e convidados 
marcaram presença no 
evento.

Para o membro mais 
antigo da associação em 
Pindamonhangaba, com 
aproximadamente 35 anos 
de filiação, Prof. Silas Puc-

cineli, é um prazer come-
morar mais um ano. “Eu 
tenho uma história dentro 
do clube. Foi a coisa mais 
importante que surgiu na 
minha vida. E comemorar 
com os demais rotarianos 
esta data é muito gratifi-

cante por todos os traba-
lhos que o Rotary desen-
volve em Pinda”, revelou.

Em dezembro de 
2016, o Rotary de Pin-
damonhangaba come-
morará 65 anos de ativi-
dades na cidade.

AIAnDRA AlVES MARIAnO
***

O espetáculo “Diálo-
go dos Pênis” traz para 
Pindamonhangaba, neste 
sábado (27), o que toda 
mulher gostaria de saber: 
uma conversa entre dois 
homens numa mesa de 
bar. neste momento con-
fessional, os dois amigos 
de infância, já maduros e 

descasados, abrem o ver-
bo para refletirem sobre 
a vida e, principalmente, 
sobre as mulheres. 

A comédia retrata uma 
conversa descontraída 
entre esses dois amigos e 
aborda questões relacio-
nadas ao desempenho na 
cama, vantagens e des-
vantagens do casamento, 
conquistas e desejos re-

lacionados com detalhes 
anatômicos, entre outros.

Beto e Marcão são vivi-
dos pelos atores Roberto 
lopes e Marcos Wainberg, 
que surpreendem com um 
espetáculo ácido onde o 
foco é a mulher. 

Mas no fim das contas, 
não é exatamente a pro-
blemática feminina que é 
discutida. O que fica claro 

A contação de his-
tórias quinzenal, que o 
Departamento de Cul-
tura realiza no Bosque 
da Princesa trará, nes-
te domingo (28), uma 
homenagem ao autor, 
pensador e filósofo Um-
berto Eco, falecido na 
sexta-feira (19). A histó-
ria “Os Gnomos de Gnu, 
uma aventura ecológi-
ca” será contada por Fa-
biana Fonseca e Marília 
Maia, às 16 horas.

A atração é voltada 
para crianças, mas tam-
bém muito apreciada 
por adultos. Vale a pena 

conferir essa maneira 
diferente de ouvir uma 
história, com muita 
criatividade e magia.

O texto questiona: 
“Se habitantes de outro 
planeta pudessem ob-
servar lá de longe a vida 
que levamos na Terra, o 
que pensariam de nós?”.

Todos estão convida-
dos a levar a sua canga, 
sentar no gramado do 
Bosque e refletir com as 
contadoras sobre essa 
história que, como to-
das as outras desse au-
tor, leva o público a re-
pensar o mundo.

Bosque terá teatro gratuito no domingo

“As Presepadas de 
Damião” é um espetáculo 
de rua baseado em con-
tos populares de enga-
nar a morte. Na trama, 
Damião, homem pobre e 
amigo da vadiagem, tem 
seu destino transformado 
ao ser visitado por dois 
misteriosos viajantes – 

Jesus Cristo e São Pedro. 
Como forma de agradeci-
mento pela hospitalidade, 
Damião recebe a prenda 
de três pedidos e acaba 
alterando o ciclo natural 
das coisas, ao impedir que 
a Morte cumpra sua sen-
tença. Através da inter-
pretação de matrizes es-

téticas da cultura popular 
brasileira, encontradas 
no Maracatu, no Cava-
lo-marinho e na Folia de 
Reis, a trupe narra a saga 
desse anti-herói – símbolo 
de todos os sobreviventes 
do Brasil que, dia após 
dia, enganam a morte à 
sua própria maneira.

Apresentação ocorreu no centro comunitário do Araretama

Sinopse do Espetáculo

Divulgação

rotary de Pinda comemora aniversário 
da organização internacional

Contação de 
histórias leva 
‘Umberto eco’ 
para crianças

Livro “Os Gnomos de Gnu”, que será utilizado 
como base para a contação de histórias

espetáculo teatral destaca universo masculino

Reprodução

Duração: 60 minutos
Gênero: Comédia
Temática: Cultura Popular
Classificação Indicativa: 12 anos

é a necessidade do homem 
em avantajar o que, geral-
mente, não consegue ter. 

O personagem inter-
pretado por Marcos Wa-
inberg é o retrato do ho-
mem frágil, sobretudo o 
típico brasileiro de classe 
média, que finge que não 
é com ele.

Já Roberto lopes traz 
um personagem, hora ma-
cho e experiente, tão co-
mum nos dias de hoje. 

A comédia será apre-
sentada no teatro Galpão 
(Cootepi), no sábado (27), 
às 20 horas. Os ingressos 
estão à venda com preço 
promocional de R$ 25; na 
hora custará R$ 50. Infor-
mações pelos fones: 3645-
7215 ou 3522-7774 (neto 
Jeans) ou pelo fone (12) 
99718 8378 (DI Carlo). 

A Realização é da Di 
Carlo Produções Artísti-
cas/Cia Filhos da Pauta 
de São Paulo, do ator e 
produtor/Diretor Di Carlo 
Araújo.

A classificação é 16 anos.

Membros do Rotary durante aniversário da instituição

Beto e Marcão são vividos pelos atores Roberto Lopes e Marcos Wainberg
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SEXTA-FEIRA

Atletismo encerra seletiva para 
Jogos Regionais do Idoso

Os moradores da Vila 
Suíça e região podem se 
matricular nas aulas de 
taekwondo. Trata-se de 
mais uma opção de ati-
vidade física para quem 
deseja conhecer e prati-
car arte marcial. A moda-
lidade é desenvolvida no 
Centro Educacional Mu-
nicipal ‘Ana de Assis Gar-
cez’ - centro comunitário, 
na rua Francisco Ademar 
Fonseca, nº 90, Vila Suíça.

As aulas são realizadas 
às terças e quintas-feiras, 

das 9 às 10h30 e das 18 às 
19h30 e às sextas-feiras a 
partir das 19 horas.

As aulas de taekwondo 
são abertas às crianças, 
jovens e adultos. Os inte-
ressados em se matricular 
podem procurar por Patrí-
cia ou Miller responsáveis 
pelo centro comunitário. 
O professor orienta os 
moradores a comparecer 
ao local com roupas que 
permitam a mobilidade 
física facilitando os movi-
mentos.

Pinda seleciona atletas de judô

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está reali-
zando a seletiva para os 
Jori – Jogos Regionais do 
Idoso – desde o dia 22 de 
fevereiro. O encerramen-
to da atividade acontece 
neste domingo (28) com 
as provas de atletismo no 
Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira, ‘João 
do Pulo’, a partir das 
7h30.

Nesta sexta-feira (26) 
haverá seletiva para os 
representantes da dança 
de salão. Os professores 
estarão atentos aos movi-
mentos dos dançarinos a 
partir das 19 horas. Esta 
atividade acontecerá no 
‘João do Pulo’. No mesmo 
local, no sábado (27), será 
realizada a seletiva da na-
tação, a partir das 8h30.

A seletiva para os 
Jogos Regionais do Idoso 
é uma atividade desen-
volvida pela Secretaria 
de Juventude, Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. As 
pessoas a partir dos 60 
anos estão convidadas 
a participar das ações e 
conquistar uma vaga para 
representar o município.

De acordo com a 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer, este 
trabalho também visa a 
valorização da melhor 
idade e estimula a prática 
esportiva. Para participar 
é necessário apresentar 
um documento ofi cial 
com foto. Àqueles que 
vão completar 60 anos 
neste ano também podem 
participar.  

Na tarde de terça-feira (23) ocorreram os jogos de buraco

A Prefeitura de Pindamonhangaba dá opor-
tunidade aos atletas da cidade para participar de 
competições. A administração, que tem como foco 
os atletas que são do município, realiza no dia 5 de 
março a seletiva de judô, no Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira, ‘João do Pulo’.

A seletiva é aberta a todos os interessados para 
formação das equipes masculina e feminina para 
os Jogos Abertos da Juventude e Jogos Regionais 
2016. Para participar é necessário apresentar o RG, 
CPF, comprovante de residência de 2016 e uma 
foto 3x4 recente.

A graduação mínima para participar da seleti-
va dos Jogos Abertos da Juventude é faixa azul; 
já o nível mínimo para os Jogos Regionais é faixa 
laranja. A seletiva terá início às 16 horas, porém, a 

pesagem acontecerá das 14h30 às 15h30.
De acordo com a Secretaria de Juventude, Es-

portes e Lazer, para os Jogos Abertos da Juventude 
poderão participar os atletas nascidos nos anos de 
2001, 2000, 1999, 1998 e 1997. Nos Jogos Regionais 
poderão representar a cidade os nascidos em 2000 
ou antes. Mais informações pelo telefone 3648-
2248.

CONFIRA AS CATEGORIAS DA SELETIVA:
MASCULINO: -55KG, -60KG, -73KG, -81KG, -90KG, 
-100KG, E + DE 100KG.
FEMININO: -44KG, -48KG, -52KG, -57KG, -63KG, 
-70KG, -78KG, E + DE 78KG.

Centro comunitário oferece 
aulas de taekwondo

As aulas são abertas aos 
moradores de todas as idades
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Sapopemba aposta 
em retrospecto contra 
‘Vila’ para avançar 

Sapopemba e Vila São 
José se enfrentam neste do-
mingo (28), às 10h30, no 
Azeredo, pelo jogo de ida das 
quartas de fi nal da Copa Re-
gional, categoria amador.

O ‘Sapo’ fará o primeiro 
jogo em casa e tem a tare-
fa de vazar a melhor defesa 
do campeonato. Para isso, 
o técnico Vicente contará 
com o time completo e com 
o apoio da torcida. “A nossa 
equipe cria muito, tanto que 
só não fi zemos gol em uma 
partida. Temos um bom re-
trospecto contra o Vila São 
José, porém iremos a campo 
com muito respeito. Apesar 

disso, vamos ganhar porque 
só a vitória interessa agora”, 
prometeu. 

O Vila São José, primeiro 
colocado da chave A, chega 
com certa vantagem e um 
grande desafi o para o adver-
sário: sua forte defesa. Nos 
quatro jogos da fase classi-
fi catória, o ‘Vila’ não levou 
nenhum gol e conta com 
isso para conseguir avançar 
de fase. “Sempre cobro para 
termos a bola no pé. A partir 
disso é manter o posiciona-
mento e não deixar o adver-
sário jogar”, afi rmou Cle-
mente, treinador do ‘Vila’. O 
time tem vantagem por ter se 

classifi cado melhor que o Sa-
popemba, contudo Clemente 
garantiu que os jogadores 
não se esforçaram menos por 
isso. “Temos que continuar 
no mesmo ritmo, até porque 
o primeiro jogo é na casa de-
les. Vamos lá e vamos buscar 
só a vitória”, disse.

Competição: As quartas 
de fi nal serão realizadas em 
jogos de ida e volta, decididas 
no saldo de gols e os times que 
farão o segundo jogo em casa 
têm vantagem no caso de re-
sultados iguais; já semifi nal e 
fi nal serão decididas em jogos 
únicos e com cobrança de pê-
naltis em caso de empate.

DOMINGO - 28 DE FEVEREIRO - 10h30
SAPOPEMBA      X   VILA SÃO JOSÉ - AZEREDO
BANDEIRANTE   X   CANTAREIRA     - FEITAL
CIDADE NOVA    X   ARARETAMA      - BOSQUE
FORÇA JOVEM   X   CASTOLIRA       - RAMIRÃO

PRÓXIMOS JOGOS DA COPA REGIONAL AMADOR

Vila São José 
possui melhor 

defesa do 
campeonato


