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Obras do Complexo Viver
Melhor entram na etapa final
O Complexo Residencial Viver Melhor,
no Araretama, entrou na fase ﬁnal das
obras e a entrega dos apartamentos deve
acontecer a partir de julho deste ano.

Na segunda-feira (3), o prefeito de
Pindamonhangaba, Isael Domingues,
visitou o local para conferir o avanço dos
trabalhos.

A entrega das chaves dos apartamentos
representará a realização do sonho da casa
própria para mais de 1.500 famílias.
PÁGINA 3
Divulgação

A Prefeitura está reorganizando o agendamento para
transporte de pacientes para
fora do município. Esse serviço
visa a levar pacientes do SUS e
seus acompanhantes, quando
necessário, para a realização de
atendimento médico especializado em média e alta complexidade em instituições de saúde
em outras cidades.
Para ter direito ao transporte, o beneﬁciado precisa ser paciente SUS e apresentar o comprovante de agendamento da
instituição em que irá fazer a
consulta ou exame.
PÁGINA 5

ALPINISTA QUE
SUBIU O EVEREST
FAZ PALESTRA
EM PINDA
PÁGINA 3
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
19º
PANCADAS DE CHUVA À TARDE
PREDOMÍNIO DE SOL PELA MANHÃ

31º

UV 10
Fonte CPTEC/INPE

Gestores municipais
se reúnem com
empresários da Acip

PÁGINA 5

Ceu das Artes está
com inscrições
abertas para
oﬁcinas gratuitas
PÁGINA 2

Vizinhança solidária
COMUNIDADE E
PM SE UNEM PELA
SEGURANÇA
NOS BAIRROS
Equipe da Prefeitura e técnicos da construtora visitam canteiro de obras e conferem evolução das atividades no local

Agendamento
de transporte
de pacientes do
SUS passa por
reformulação

Divulgação

PÁGINA 6

PAGAMENTO DO SEGUNDO LOTE DAS
CONTAS INATIVAS DO FGTS É ANTECIPADO
Tomaz Silva / Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal inicia neste sábado (8) o
pagamento das contas inativas
do FGTS para trabalhadores
nascidos nos meses de março,
abril e maio. Inicialmente, os
valores seriam disponibilizados a partir do dia 10 (segunda-feira).
O banco abrirá as agências
no sábado das 9 às 15 horas
para realizar pagamento de
contas vinculadas FGTS, solucionar dúvidas e emitir senha do
Cartão Cidadão. Também está
prevista a abertura antecipada
(2 horas antes) das agências nos
dias 10, 11 e 12 de abril.
PÁGINA 3

O banco abrirá neste
sábado e fará horário
especial na próxima semana
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Ceu das Artes está com inscrições
abertas para oficinas gratuitas

Editorial
Obras em reta ﬁnal

M

ais de 1.500 famílias com novas
moradias e sonhos realizados. A
entrega dos apartamentos deve
acontecer a partir de julho de 2017, mas a expectativa dos novos moradores já é grande.
Isso porque as obras do Complexo Residencial
Viver Melhor, localizado no bairro Araretama, em Pindamonhangaba entraram em reta
ﬁnal.
Com ﬁnanciamento dos programas Minha
Casa Minha Vida (Governo Federal) e Casa
Paulista (Governo Estadual), o complexo conta também com parceria da Prefeitura por
meio da construção de duas escolas, uma creche, uma UBS – Unidade Básica de Saúde – e
a área de lazer no residencial. Além de toda a
pavimentação asfáltica da Estrada Municipal
Carlos Lopes Guedes Filho, conhecida como
Estrada do Mombaça, que dá acesso ao novo
empreendimento.
O local contará também com espaços comerciais e de conveniência, como praças e
áreas verdes. Ao todo, serão entregues 1.536
apartamentos para as famílias sorteadas.
Quando há esforços nas esferas federais, estaduais e municipais para ﬁrmarem boas parcerias, o principal beneﬁciado é o cidadão, por
eles representado.

Eu indico:
A Mão Esquerda
de Deus
Divulgação

Escrito pelo autor
inglês Paul Hoﬀman,
o gênero de ﬁcção é
um dos livros da trilogia “A mão esquerda de Deus”, que foi
lançado pela editora
Suma de Letras, o último livro lançou no
ano de 2013. Quem o
recomendou foi André
Marcos, ﬁscal de posturas.

“Indico esse livro
porque a garotada
irá gostar, o que os
atrai hoje são livros
de histórias de vampiro, guerras entre
religiões e culturas,
etc. Há muita ﬁcção,
evolvendo religião,
conceitos
sociais,
aventura e muitas batalhas. Para

O Centro de Esportes
Uniﬁcado - Ceu das Artes
está com inscrições abertas para oﬁcinas gratuitas.
São mais de 10 modalidades entre artesanato,
canto, dança de rua, circo,
fanfarra, RG Jogos, teatro,
entre outras.
Cada oﬁcina conta com
cerca de 20 vagas, ou seja,
são mais de 250 vagas oferecidas.
As aulas são realizadas
em dias e horários de acordo com cada modalidade.
Serão formadas turmas de
segunda a sexta-feira, nos
períodos da manhã, tarde
e noite.
Para participar, basta
se inscrever no Ceu das

Divulgação

Céu das Artes ﬁca entre o Liberdade e o Vale das Acácias, em Moreira César
Artes, localizado entre o
Liberdade e Vale das Acácias, em Moreira César.
Para a inscrição é preciso

apresentar CPF e RG e,
se o aluno for menor de
idade, precisa estar acompanhado de seus pais ou

responsáveis. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone 36371715.

Prefeitura finaliza obras de galerias pela cidade
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Serviços
Públicos, com apoio da
Subprefeitura de Moreira
César, está realizando um
levantamento de todas as
obras de galerias, que ﬁcaram inacabadas, na cidade. A intenção é ﬁnalizar
os serviços, beneﬁciando
os moradores do entorno
dessas obras.
Na segunda-feira (3),
as obras de galeria de
águas pluviais do Mantiqueira foram retomadas.
A equipe da Prefeitura
está no bairro para concluir a galeria, que contará
com rede de águas pluviais
e bocas de lobo. As obras
foram iniciadas pelas ruas
34, 36 e 45 e irão abranger

Divulgação

Obras de galeria pluviais do Mantiqueira são retomadas
toda a extensão ﬁnal do
bairro, já na divisa com a
área verde.
A obra estava incompleta e causando muitos

proseando

transtornos para os moradores daquela região.
Com a conclusão, a mobilidade e acessibilidade da
população serão melhora-

das, além de acabar com
as enchentes e alagamentos causados por chuvas
intensas (ﬁnalidade das
galerias).

Maurício Cavalheiro
- Cadeira nº 30 da APL Academia Pindamonhangabense de Letras

MADAME FILÓ

O
quem gosta de um bom livro de
aventura, romance e ﬁcação,
recomendo ler ‘A mão de Deus’”.
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ritual se repetia em
todas as manhãs.
Antes de ir para o escritório o marido ﬁngia
beijos carinhosos e ela
acreditava. Depois dos
beijos ele fechava a porta
e ela ia espiá-lo pelas
frestas da persiana. Precisava ter certeza de que
não voltaria, pois não
queria correr risco de
ser ﬂagrada retirando a
mala escondida atrás do
armário.
Ele a proibira de trabalhar fora, até mesmo
naquele momento em
que a inadimplência dos
clientes motivava cortes
profundos nas despesas.
Porém, como precisava de dinheiro para as
necessidades pessoais,
encontrou meio de ganhar algum.
A mala escondia
apetrechos que ganhara
na conclusão do curso de
vidência por correspondência, feito às escondidas. Nela havia peru-

ca, colares, pulseiras,
brincos e bola de cristal.
Incluiu lentes de contato
azuis. Achava lindo! A
maquiagem a deixava
irreconhecível.
Quando o marido
saía, ela pegava a mala
e entrava no ônibus com
destino ao bairro vizinho.
A amiga, que viajara
para a Europa, deixara
a casa aos seus cuidados.
Fizera mais do que isso.
Colocara placa no muro:
“Madame Filó prevê o
futuro. Entre e conﬁra”.
Ganhou fama.
Naquele dia, perto
da hora de ir embora, quase enfartou
ao receber um
cliente ilustre: o
marido. Pensou
que descobrira
a farsa e que
viera desmascará-la.
Mas,
não. Ele
entrou

trêmulo na sala em penumbra. Ela disfarçou
a voz.
- Sente-se. O que o
senhor deseja saber?
Nervoso, ele transpirava e tamborilava os
dedos na mesa.
- Quem será o campeão paulista?
- Palmeiras! – Ele era
corintiano e ela detestava
futebol.
- Pode me dizer quem
será o futuro presidente
do Brasil?
- Outro corrupto. Mas
não é isso que o senhor
quer saber. É?
Ele enxugou o
suor com um lenço
e confessou:
- Não. Estou
tendo caso com
minha secretária. Estou
montando
apartamento
pra
ela.
Quero

saber se ela também me
ama.Madame Filó quase
explodiu. “Então a penúria a ela imposta era por
outro motivo? Cafajeste!”. Pensou em enﬁar as
unhas no pescoço dele e
furar as carótidas. Mas
conteve-se. Respirou
fundo e passeou as mãos
sobre a bola de cristal.
- Vejo aqui que o senhor é casado.
- Sou. Com uma baranga, ruim de mesa e
pior de cama.
O comentário infeliz
foi a gota d’água. Madame Filó socou a mesa
com tanta força que a
bola de cristal se espatifou no chão. Enfurecida,
gritou:
- Quer saber? Sua
secretária é uma vagabunda, uma pervertida.
Já foi pro motel com o
escritório todo. Outra
coisa: melhor o senhor
não voltar mais pra casa.
Sua esposa faz planos
para matá-lo.
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C idade

Obras do
Complexo Viver
Melhor entram
na etapa final
O Complexo Residencial Viver Melhor, no Araretama, entrou na fase final das obras e a entrega
dos apartamentos deve
acontecer a partir de julho
deste ano.
Na segunda-feira (3), o
prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, visitou as obras que contam
com financiamento dos
Programas Minha Casa
Minha Vida, do Governo
Federal e Casa Paulista do
Governo Estadual. A Prefeitura também é parceira
no projeto, com a construção de duas escolas

(cada uma com seis salas
de aula), uma creche, uma
UBS – Unidade Básica de
Saúde e a área de lazer do
complexo, além de toda a
pavimentação asfáltica da
Estrada Municipal Carlos
Lopes Guedes Filho, também conhecida como Estrada da Mombaça, que dá
acesso ao novo residencial.
O bairro contará também com áreas comerciais, e espaços de conveniência, como praças e
áreas verdes.
“Fico feliz em poder
contribuir para que, em
poucos meses, as vidas de

Caixa antecipa
pagamento das contas
inativas do FGTS
Divulgação

milhares de pessoas sejam
modificadas para melhor!
Isso traz dignidade para a
população e garante que
as crianças tenham acesso
à educação e saúde, próximos ao local de sua residência”, afirmou Isael.
A visita do prefeito foi
acompanhada pelo secretário de Habitação, Marcos
Vinícius, e pelo diretor de
Habitação, Frederico Gama,
todos com o objetivo de vistoriar a qualidade da construção e garantir que a entrega da obra seja realizada
dentro do prazo contratado.
“O Araretama está se
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Prefeito, representantes da administração municipal e responsáveis pelas
obras visitaram os apartamentos
tornando sinônimo de desenvolvimento planejado,
qualidade de vida e moder-

nização, o que tem gerado
uma crescente procura por
imóveis no bairro e con-

sequente valorização dos
imóveis existentes", conta
Marcos.

sonho prestes a se realizar
O término das obras e a entrega das chaves dos apartamentos será a realização do
sonho da casa própria para mais de 1.500 famílias de Pindamonhangaba. Esse é o caso
de Luciana Santos, uma das contempladas, que aguarda ansiosa a entrega da nova
casa.
“Conto os dias, as horas e os minutos para me mudar para meu novo lar”, planeja
ela, que, de vez em quando vai até o local para observar o andamento das obras. “Gosto de ir até lá e ficar olhando, sonhando e imaginando em qual daqueles apartamentos
eu vou morar. O lugar é muito bonito, tem muito verde, árvores em volta e agora que
estão quase prontos, dá gosto olhar aqueles prédios”, derrete-se a dona de casa.
Ao todo, serão entregues 1.536 apartamentos para as famílias sorteadas. Cada
imóvel tem 47 m², com dois dormitórios, sala e cozinha conjugadas e banheiro. Serão
96 blocos de apartamentos, além das escolas, unidade de saúde e áreas comerciais e de
lazer.

Alpinista que subiu o Everest
faz palestra em Pinda
Executivo da região é 16º brasileiro a conquistar o cume do Everest
e fala sobre o feito na Palestra No Topo do Mundo

Mais de 7,7 milhôes têm direito ao saque a partir de abril
A Caixa Econômica Federal inicia neste sábado
(8) o pagamento das contas inativas do FGTS para
trabalhadores
nascidos
nos meses de março, abril
e maio. Inicialmente, os
valores seriam disponibilizados a partir do dia 10
(segunda-feira). Mais de
7,7 milhões de brasileiros têm direito ao saque
a partir de abril. O valor
total disponível para saque neste mês ultrapassa
R$ 11,2 bilhões e equivale
a 26% do total disponível.
De acordo com a vice-presidente de Fundos
de Governo e Loterias da
Caixa, Deusdina Pereira,
a estratégia de antecipar
o atendimento dessa segunda fase levou em conta
diversos fatores técnicos.
"Quando divulgamos o
calendário das contas inativas em fevereiro, já estávamos trabalhando para
garantir essa abertura antecipada em abril", esclarece Deusdina.
Atendimento especial
O banco abrirá as agências neste sábado das 9 às
15 horas. As agências terão atendimento exclusivo para realizar pagamen-

to de contas vinculadas
FGTS, solucionar dúvidas,
promover acertos de cadastro dos trabalhadores
e emitir senha do Cartão
Cidadão. Além disso, está
prevista a abertura antecipada (2 horas antes) de
todas as agências nos dias
10, 11 e 12 de abril para
pagamento exclusivo de
contas inativas.
Canais de pagamento
Valores até R$ 1.500
podem ser sacados no autoatendimento, somente
com a senha do Cidadão.
Para valores até R$ 3.000
o saque pode ser realizado
com o Cartão do Cidadão
e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa. Acima
de R$ 3.000 os saques
devem ser feitos nas agências Caixa.
Para facilidade no
atendimento, os trabalhadores devem sempre
ter em mãos o documento
de identificação e Carteira de Trabalho, ou outro
documento que comprove a rescisão de seu contrato. Para valores acima
R$ 10 mil é obrigatória a
apresentação de tais documentos.

No dia 25 de abril, às
19h30, no auditório da
Funvic, em Pindamonhangaba, o público em
geral poderá conferir
como foi a expedição do
montanhista
Cristiano
Müller ao topo do Monte Everest, no Nepal. Ele
que se afastou do trabalho por um ano para desenvolver o projeto “No
Topo do Mundo”.
Durante a expedição
Cristiano Müller aprendeu a lidar com o desconhecido, desenvolveu
ainda mais a habilidade
na área de planejamento
e aprendeu a ter resiliência, respeitando a montanha. O objetivo com a
palestra é motivar equipes de forma inovadora.
Mostrar que se uma pessoa comum conseguiu
chegar até o topo do Everest, com um bom planejamento,
treinamentos
físicos adequados e uma
dose extra de ousadia,
todas as pessoas são capazes de grandes feitos,
basta determinação e dedicação ao projeto.
Durante a palestra,
Cristiano responde a algumas questões: Quando
planejamento e estratégia
passam a ser essenciais
para a conclusão de um
projeto? Qual o momento certo de desistir ou de
seguir em frente? O que
passa na mente de uma
pessoa a 8.848 metros de
altitude?

Divulgação

Cristiano Müller fala sobre experiência e planejamento

Sobre o palestrante

N

ascido em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Cristiano se encantou pelo montanhismo, em 2012, assistindo a uma reportagem do experiente Manoel Morgado. Foi nesse momento que a curiosidade pelo esporte se transformou em paixão e
reacendeu um sonho de infância, de se tornar um profissional em algum esporte. “Foi
então que passei a ver o montanhismo como uma possibilidade para que eu pudesse
retomar o meu sonho de criança, o de poder praticar um esporte em alto nível, superar
os meus próprios limites e realizar feitos grandiosos”, afirma.
Antes de chegar ao Everest, Cristiano conquistou outras montanhas. Entre elas:
Monte Elbrus, na Rússia, a 5.642 metros, Aconcágua, na Argentina, a 6962 metros e o
monte Matterhorn, na Suíça, divisa com a Itália, a 4478 metros de altitude (cume não
alcançado), Monte Denali, no Alasca (cume não alcançado), com 6.194 metros, Aiguille
Du Moine, na França, a 3412metros, Mont Blanc, na França, a 4810 metros (escalando sozinho), Monte Manaslu, no Nepal (cume não alcançado), a 8163 metros, Monte
Kilimanjaro, na África, a 5895 metros de altitude.
Dentro do projeto “No Topo do Mundo”, Cristiano lançará, ainda este ano, um livro
e um documentário, além de conduzir palestras pelo Vale do Paraíba e outras regiões
do Brasil. Segundo ele, a iniciativa permitiu não apenas expedições, mas também garantiu um pouco mais de tempo para sua família, para os estudos e para desenvolver
ações sociais.
Os ingressos estão à venda na Acip por R$ 40 (inteira). Estudantes e pessoas acima
de 60 anos pagam R$ 20. Para grupos com mais de 10 pessoas, os ingressos saem a R$
35. Mais informações pelo telefone 3644-7100.
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LEVANTAMENTO HISTÓRICO
Está sendo realizado um levantamento histórico sobre a Igreja do Rosário, de
Pindamonhangaba.
Os responsáveis pelo estudo solicitam às pessoas que possuam informações sobre
essa igreja, como livros ata da irmandade, fotos ou objetos, que entrem em contato
para auxiliá-los.
Essa igreja existiu onde atualmente está o Condomínio Rosário, na Praça do
Cruzeiro. Ela foi demolida em 1931. Os últimos registros encontrados são datados
de 1906 e 1922.
Quem tiver qualquer informação importante deve entrar em contato com Antônio
Carlos Marcondes de Souza, pelo telefone (12) 99172-8337 ou pelo email
antcmarcondes@hotmail.com

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ORDEM DO DIA

PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR

11ª Sessão Ordinária do ano de 2017, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 10 de abril de 2017, segunda-feira, às 18 horas.

DATA:05/04/2017
ADMINISTRADOR DE FAZENDA
MOTORISTA CARRETEIRO

FUNÇÃO

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 35/2017, do Vereador Renato Nogueira Guimarães (Renato Cebola), que “Institui
a Semana da Virada Cultural no Município de Pindamonhangaba”.
II. Projeto de Lei n° 36/2017, do Vereador Carlos Moura – Magrão, que “Denomina a Avenida 01
(um) do Residencial Viver Melhor, localizado no bairro Araretama – Pindamonhangaba/SP, de
AVENIDA ANTONIO FERNANDES (SILVINHO LOCUTOR)”.

ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br OU COMPARECER AO PAT PARA CADASTRO
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP OU
AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA - MOREIRA CÉSAR,
MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.

Edital - Cita__o - Empresas - Execu__o Fiscal 5851-10
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0508153-42.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial
Urbano
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
José Waldir Alves

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). Claudia Aparecida de Araujo, na
forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis,
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 a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos
legais nela(s) especificados, 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
suficientes para satisfação do débito.
Executada: José Waldir Alves
Documentos da Executada: n/c
Execução Fiscal nº: 0508153-42.2010.8.26.0445- Proc. 5851-10
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 08/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: n/c
Valor da Dívida: R$ 646,99
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de março de
2017.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Edital - Cita__o - Empresas - Execu__o Fiscal 5852-10
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0508154-27.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial
Urbano
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Alisson Felipe Galdino do Prado

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). Claudia Aparecida de Araujo, na
forma da Lei, etc.

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO
ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

		
Pindamonhangaba, 05 de abril de 2017.
Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Edital - Cita__o - Proc. 1044-14 [0501165-63.2014.8.26.0445] [Somente Leitura]
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Edital - Cita__o - Proc. 7582-10 [0509865-67.2010.8.26.0445] [Somente Leitura]
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº:
0501165-63.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial
Urbano
Exeqüente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado:
Renata Campos

Processo Físico nº:
0509865-67.2010.8.26.0445 - Proc. 7582/10-fa
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Municipais
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Roberto Cesar Marchetti Me

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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). Claudia Aparecida de Araujo, na
forma da Lei, etc.

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis,
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 a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos
legais nela(s) especificados, 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
suficientes para satisfação do débito.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis,
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 Localização e Funcionamento. Encontrando-se
a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s)
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s)
especificados, 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 suficientes para
satisfação do débito.

Executada: Renata Campos
Documentos da Executada: CPF: 11019767804, RG: 21926674
Execução Fiscal nº: 0501165-63.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 23/10/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 20818/2011
Valor da Dívida: R$ 1931,62

Executada: Roberto Cesar Marchetti Me
Documentos da Executada: N/C
Execução Fiscal nº: 0509865-67.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Municipais
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0030081
Valor da Dívida: R$ 1606,35

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de fevereiro
de 2017.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 24 de janeiro de
2017.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Edital - Cita__o - Proc. 1592-13 [0500909-57.2013.8.26.0445] [Somente Leitura]
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0500909-57.2013.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado:
Sebastiana Machado Lino Me
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Edital - Cita__o - Proc. 9772-10 [0512054-18.2010.8.26.0445] [Somente Leitura]
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0512054-18.2010.8.26.0445 - Proc. 9772/10-fa
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Municipais
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Alferreira Moveis Me

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis,
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 a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos
legais nela(s) especificados, 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
suficientes para satisfação do débito.
Executada: Alisson Felipe Galdino do Prado
Documentos da Executada: n/c
Execução Fiscal nº: 0508154-27.2010.8.26.0445 - Proc. 5852-10
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 08/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: n/c
Valor da Dívida: R$ 1834,07
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de março de
2017.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis,
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 ISS/ Imposto sobre Serviços. Encontrando-se
a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s)
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s)
especificados, 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 suficientes para
satisfação do débito.
Executada: Sebastiana Machado Lino Me
Documentos da Executada: 07066468/000128
Execução Fiscal nº: 0500909-57.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 06/01/2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3397/2011
Valor da Dívida: R$ 851,45
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de fevereiro
de 2017.
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Edital - Cita__o - Empresas - Execu__o Fiscal 5862-10
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0508164-71.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial
Urbano
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Paulo Alves de Carvalho

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). Claudia Aparecida de Araujo, na
forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis,
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 Localização e Funcionamento. Encontrando-se
a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s)
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s)
especificados, 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 suficientes para
satisfação do débito.
Executada: Alferreira Moveis Me
Documentos da Executada: n/c
Execução Fiscal nº: 0512054-18.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Municipais
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0038251
Valor da Dívida: R$ 1955,31
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 24 de janeiro de
2017.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Edital - Cita__o - Proc. 1771-11 [0502387-71.2011.8.26.0445] [Somente Leitura]
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0502387-71.2011.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial
Urbano
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Jose Francisco da Silva

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na
forma da Lei, etc.
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Edital - Cita__o - Proc. 9962-10(0512244-78.2010.8.26.0445] [Somente Leitura]
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0512244-78.2010.8.26.0445- Proc. 9962/10-fa
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de
Estabelecimento
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Francisco de Assis Gomes de Araujo

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis,
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 a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos
legais nela(s) especificados, 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
suficientes para satisfação do débito.
Executada: Paulo Alves de Carvalho
Documentos da Executada: n/c
Execução Fiscal nº: 0508164-71.2010.8.26.0445 - Proc. 5862-10
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 08/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: n/c
Valor da Dívida: R$ 1060,71
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de março de
2017.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

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
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis,
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 a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos
legais nela(s) especificados, 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
suficientes para satisfação do débito.
Executada: Jose Francisco da Silva
Documentos da Executada: prej.
Execução Fiscal nº: 0502387-71.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 01/01/2007
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4059503
Valor da Dívida: R$ 859,28
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de fevereiro
de 2017.

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). Claudia Aparecida de Araujo, na
forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis,
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 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento.
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos
legais nela(s) especificados, 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
suficientes para satisfação do débito.
Executada: Francisco de Assis Gomes de Araujo
Documentos da Executada: RG 2959565
Execução Fiscal nº: 0512244-78.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00019793
Valor da Dívida: R$ 652,34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** EDITAL ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 (PMP 11226/2017)
Para “aquisição de hortifrúti da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural
para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) conforme
termo de referência”, com entrega dos envelopes até dia 28/04/17 às 09h e início da
sessão às 09h30.
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.
*** COMUNICADO ***
PREGÃO Nº 017/2017 (PMP 10393/2017)
Comunicamos que na licitação supra, que cuida de “aquisição de papel sulfite A4
para consumo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba pelo período de 12
meses”, a unidade de medida é RS (resma), sendo um total de 2.600 caixas, ou seja,
26.000 resmas.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 24 de janeiro de
2017.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Dr. Laerte Machado Guimarães- 590
São Benedito- Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail: visa@pindamonhangaba.sp.gov.br
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Pindamonhangaba, 04 de abril de 2017.
Dengue Mata
Faça Sua Parte
Não Deixe Água Parada

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

31/17

Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
09697
DATA PROTOCOLO:
22/03/2017
Nº CEVS:
353800601-205-000001-1-6 DATA VALIDADE
18/10/2017
CNAE:
2052-5/00 ATIVIDADE INDUSTRIA DE SANEANTES DOMISSANITARIOS
RAZÃO SOCIAL:
ROGAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:
90.821.554/0001-42
ENDEREÇO: AVENIDA ALEXANDRINA CHAGAS MOREIRA
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA
CEP:
ALVARO LUIZ CORREA DE FIGUEIREDO SÁ
RESP. LEGAL:
CPF:
RESP. TÉCNICO: CRISTIANE PEREIRA
CPF:
CBO:
CONS. PROF.: CRF
N º INSCR .:

N°:

964

DISTRITO INDUSTRIAL

12.420-010
UF: SP
289.911.618-55
231.536.008-05
15494 - SP

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
31/03/2017, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e
observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

COMUNICADO
YOSHIAKI ODAN E OUTRO, sito na Estrada Pinheiro km 2, bairro Atanázio em
Pindamonhangaba Sp, CNPJ - 08.451.922/0001-27. Declara que Rubens da Costa
com CTPS nº 51288 - 195 - SP, Rg nº 52.915.516-3, está ausente do emprego desde
o dia 05/03/2017, configurando assim Abandono de Emprego, de acordo com as Leis
Trabalhistas Vigentes.

Pindamonhangaba, 31 de março de 2017.
Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle SEOB-004/2017
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. MIGUEL CARLOS DE
LIMA, responsável pelo imóvel localizado na Rua Antonio Caetano da Silva, nº 260,
para que tome ciência da NOTIFICAÇÃO PRELEMINAR nº 52537/2017, lavrado em
função de obra sendo executada sem projeto aprovado junto à Prefeitura, infringindo
assim o Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para
recurso 02 (DOIS) dias úteis a contar da data desta publicação em atendimento e
conformidade com o disposto em Lei.
ARQUITETA E URBANISTA LUCIANA AYUKO YUI
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CONVOCAÇÃO
Fica a conselheira Karina Lacorte César convocada a comparecer à sede da Fundação
Dr. João Romeiro (Praça Barão do Rio Branco, 25 – Centro, Pindamonhangaba-SP),
no prazo de até 72 horas, a contar desta data, para tratar de assuntos de interesse
do Conselho de Administração desta Fundação.
Pindamonhangaba, 05 de abril de 2017.
Jucélia Batista Ferreira
Presidente da Fundação Dr. João Romeiro
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Agendamento de transporte de pacientes
do SUS passa por reformulação
A Prefeitura de Pindamonhangaba está reorganizando o agendamento
para transporte de pacientes para fora do município. Esse serviço, o TDF
(Tratamento Fora de Domicílio) é responsável por
levar pacientes do SUS
e seus acompanhantes,
quando necessário, para a
realização de atendimento
médico especializado em
média e alta complexidade em unidades de saúde
cadastradas ou conveniadas ao SUS em instituições de referência fora de
Pindamonhangaba, como
Taubaté, São Paulo, Bauru, entre outras.
Para que seja realizado com mais eficiência e
eficácia, o transporte de
pacientes seguirá o cumprimento das regras de
acordo com a Lei Municipal 5677/2014 e Resolução nº. 13 do Ministério
da Saúde, de 23/02/2017,
ambas disponibilizadas
no Setor de Agendamento
e na internet. O TFD somente irá ocorrer quando

esgotados todos os meios
de tratamento e realização
de exame auxiliar diagnóstico terapêutico no
próprio município.
Para ter direito ao
transporte, o beneficiado
precisa ser paciente SUS
e apresentar o comprovante de agendamento da
instituição em que irá fazer a consulta ou exame
ou demais procedimentos
médicos. A solicitação do
transporte deve ser feita
no CEM - Centro de Especialidades Médicas - localizado na rua Dr. Frederico Machado, centro.
“O comprovante de
agendamento de consulta na instituição SUS será
obrigatório. Esta medida
é para dar mais segurança
ao próprio usuário durante o transporte”, explica a
secretária de saúde, Valéria dos Santos.
Alguns pacientes têm,
ainda, direito a acompanhante. São eles: menores
de 18 ou maiores de 60
anos, pessoas com deficiências ou que tenham exi-

Divulgação

Para fazer o agendamento o paciente deverá apresentar comprovante de
consulta ou exame fora da cidade
gência médica de acompanhamento.
O beneficiado e o acompanhante recebem ajuda
de custo para alimentação, para distâncias acima
de 50 km, bem como pernoite, se for o caso.
De acordo com a Se-

Gestores municipais
se reúnem com
empresários da Acip
Na segunda-feira (3), o
prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, foi
um dos convidados para
a reunião mensal da diretoria da Acip - Associação
Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba, junto
com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Martuscelli, e
o diretor de Indústria, Comércio e Serviços, Felipe
César Filho.
Na ocasião, o prefeito
falou sobre as principais
dificuldades nesse início
de administração, além
dos projetos para curto e
médio prazos. Entre eles,
estão a revitalização do
centro da cidade, a reurbanização da rua 7 de
setembro, com a criação
do boulevard e o funcio-

namento das câmeras do
COI – Centro de Operações Integradas - no centro da cidade, que deve
começar ainda neste semestre.
Em sua explanação, o
prefeito apresentou a proposta de reforma da área
da feira livre, na Praça da
Liberdade - que já está em
fase de projeto, para iniciar ainda neste ano. Ainda para melhorar o acesso do público, o prefeito
explicou que, com o novo
processo de licitação de
transportes coletivos, está
previsto o bilhete único ou
integração, que facilitará o
acesso da população e dos
comerciários ao centro da
cidade.
Outro benefício para o
comércio será a criação da

não precisam mais ficar
aguardando atendimento
ao ar livre, podem ficar
sentados enquanto esperam sua vez, e agora também são atendidos por
meio de senha.
Nesta semana, as atendentes passarão por um

Escolas municipais
celebram dia mundial de
conscientização do autismo
Divulgação

Sala do Empreendedor,
tão almejada pela Acip, e
que vai auxiliar os empresários e futuros empresários da cidade, minimizando a burocracia para a
abertura de empresas.
O secretário de Desenvolvimento Econômico,
Marcelo Martuscelli, se
colocou à disposição da
Acip para parcerias e disse que tem certeza que a
cidade voltará a crescer.
"Nossa prioridade tem
sido 'arrumar a casa' e
cortar custos, para garantir o pagamento dos
funcionários. Por isso,
as parcerias são tão necessárias. É muito importante unirmos forças
para que a cidade retome
seu crescimento", disse o
prefeito.

O prefeito falou sobre projetos da administração municipal para
revitalizar o centro da cidade

cretaria de Saúde do município, com a reorganização, algumas melhorias
já foram implantadas. A
equipe de atendentes já
está instalada em uma
sala arejada e com melhores condições de trabalho.
Os pacientes interessados

treinamento do sistema
CROSS - Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde.
Outra melhoria é que
agora há um funcionário que liga para os pacientes confirmando o
transporte, horário e local. Antes, o próprio paciente é que tinha que ligar para o transporte e,
dependendo do horário
da ligação, com o final
do expediente, muitas
vezes não era possível
este contato.
"Todas essas melhorias visam o bom atendimento do paciente, pois
quando se trata de saúde
é preciso ter uma atenção especial. Lidamos
com pessoas fragilizadas e que precisam de
cuidados. Estamos ainda
em processos de melhorias, estaremos em breve
implantando um sistema
que será interligado diretamente com o Setor
de Transporte da Prefeitura", comenta Valéria
dos Santos.

Divulgação

Evento na CMEI Dona Maria Benedita Cabral San Martin
As escolas municipais
de Pindamonhangaba realizaram eventos, nesta semana, em alusão ao dia 2
de abril - Dia Mundial de
Conscientização do Autismo. A data foi criada pela
Organização das Nações
Unidas (ONU), em 18 de
dezembro de 2007, com o
intuito de alertar as sociedades e governantes sobre
esta doença, ajudando a
derrubar preconceitos e
esclarecer a todos.
A Escola Municipal Dr.
Francisco de Assis César
realizou, na tarde de segunda-feira (3), um “Boa
Tarde Especial”, com o
tema "Amar, respeitar e
cuidar". Durante o evento,
os alunos assistiram a um
vídeo informativo sobre a
síndrome, que é represen-

tada pela cor azul por ser
mais comum em meninos
e atingir milhões de pessoas no mundo todo. A
tarde foi finalizada com
a oração do autista, voltada ao olhar acolhedor
das pessoas portadoras
da síndrome. Estavam no
evento alunos da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental.
A CMEI Dona Maria
Benedita Cabral San Martin fez a comemoração
na noite do dia 3, na primeira reunião de pais e
mestres, ministrada pela
Gestora da Unidade, Melissa Parussulo. Foi um
momento de reflexão sobre o desenvolvimento
da criança, apresentação do trabalho realizado pela equipe do CMEI

(funcionários, professores e gestão) , bem como
esclarecimentos sobre o
regulamento dos Centros
Municipais de Educação
Infantil de Pindamonhangaba.
A conversa foi encerrada com a mensagem "Kit
Familiar", contendo ingredientes que não podem
faltar para dar um tempero mais saboroso à vida
familiar.
"O número expressivo
de pais presentes na reunião nos deixa uma sensação de um ano letivo de
sucesso, grandes realizações e um trabalho de excelência pois a comunidade escolar está presente, e
ela é a força de nossa instituição", disse a gestora
Melissa.
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E special Segurança
QUINTA-FEIRA

Vizinhança
Solidária:

Uma corrente do bem

Programa une moradores e polícia por meio de ações primárias em segurança
Jycélia Batista

Residências
ganham placas de
identiﬁcação e a
entrada do bairro
também ganha
uma placa maior,
caso moradores
queiram, sempre
custeada pela
comunidade

Com o objetivo de
resgatar a percepção de
segurança em uma determinada região, vizinhos
deixam de lado possíveis
indiferenças e se unem
por um bem comum:
a segurança no bairro.
Estamos falando do “Vizinhança Solidária”, uma
iniciativa do policiamen-

to comunitário da Polícia
Militar, que, por meio
da união de moradores,
busca prevenir furtos,
roubos e outros delitos,
sobretudo, com a mudança de atitude.
“Mudar o comportamento é fundamental para que as ações
tenham resultados”,

afirma o comandante da
2ª Companhia da Polícia
Militar em Pindamonhangaba, capitão Ricardo Prolungati. “Quando
as pessoas passam a
entender que segurança
não é apenas papel da
polícia, mas que moradores e setor público
podem ajudar com ações

primárias como por
exemplo, manter os terrenos limpos, os portões
fechados, os veículos
trancados e comunicar
à polícia sobre atitudes
suspeitas no bairro, podem evitar crimes, elas
estão contribuindo para
a redução ‘oportunidades’ e de ocorrências.

De acordo com o capitão, o programa “Vizinhança Solidária” é um
forte aliado no combate
a pequenos delitos; e até
crimes maiores são evitados. Desde que os moradores sigam as orientações
corretamente. “A primeira
ação é a sensibilização,
por meio de palestras.

Depois, a mudança de
postura por parte dos moradores. A união, o respeito e as ações conjuntas são
os ingredientes ﬁnais para
o sucesso do programa”,
disse. “Indicadores oﬁciais
revelam que a criminalidade reduz consideravelmente em locais que têm a
iniciativa ativa”.

TUTOR: É O MORADOR LOCAL QUE SERÁ O LÍDER DE UMA OU
MAIS RUAS. INSTRUÍDO PELA PM, ELE É O ELO ENTRE A COMUNIDADE E A POLÍCIA

SOLIDARIEDADE E AÇÃO
Fomos até o Jardim
Yassuda em Pindamonhangaba para conversar com os moradores
sobre os resultados do
programa. Eles participam de palestras, criam
grupos no Whatsapp e
se comunicam, sempre que necessário,
sobre movimentações
suspeitas. Com isso,
conseguiram quase
zerar as ocorrências no
bairro.
“Desde outubro,
quando realizamos
a primeira reunião e
decidimos implantar
o programa, só vimos
vantagens”, comenta
Alexandre Pereira Costa, que é tutor em sua
rua. Ele mora no bairro
há 14 anos, e conta
que, no início, muitas
pessoas tiveram receio
em fazer parte, mas
acabaram demonstrando interesse depois
que já estava implantado. “Isso é natural,
porque as pessoas não
conhecem direito o
programa e não que-

rem se expor. A partir
do momento que todos
percebem os benefícios
que as ações trazem,
a adesão vai acontecendo gradualmente e
ganhamos força.”
Para Vanessa Di
Biasi, moradora do
local há 11 anos, que
é também tutora no
bairro, “tratar no grupo apenas assuntos relacionados à segurança
traz credibilidade e
objetividade às nossas
ações, pois não é pelo
fato de fazermos parte
de uma ação conjunta
que não temos nossa
privacidade a zelar.
Aliás, isso é fundamental”, aﬁrma. “A união
de todos também é de
extrema importância.
Hoje, quando percebemos qualquer atitude
suspeita, já mandamos
mensagens no grupo e
se precisar, acionamos
a polícia.”
Além dos moradores do Jardim Yassuda,
comerciantes da região
central da cidade já se

Jucélia Batista

União, respeito e ações comjuntas são fundamentais para o sucesso do programa "Vizinhança Solidária"

aderiram ao programa
por meio da Acip (Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba). Os bairros

Mombaça, Lessa e Parque das Palmeiras estão
em fase de implantação
do programa.
Quem tiver interes-

se em ter o programa
“Vizinhança Solidária”
em sua região deve
procurar o presidente
da associação de bair-

ros (ou outra liderança) para que entre em
contato com a Cia. da
PM e comecem a fase
de implantação.

QUANDO MORADORES INTERAGEM E SE CONHECEM, O INTERESSE COLETIVO POR
QUESTÕES COMUNS AUMENTA; TRAZ RECIPROCIDADE, OBRIGAÇÕES E LUTA POR DIREITOS

