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Divulgação

Vacinação contra a gripe termina 
sexta-feira para grupos prioritários

A campanha de 
vacinação contra a gripe 
termina nesta sexta-
feira (9) em todo o país. 
Apesar do Ministério da 
Saúde ter noticiado que 
agora toda a população 
poderia se vacinar, o 
Estado de São Paulo não 
aderiu a essa possibilidade 
e, com isso, as cidades 
da região, incluindo 
Pindamonhangaba, 
também não irão abrir a 
vacinação fora do grupo 
prioritário.

De acordo com 
informações da Secretaria 
de Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, até o 
fi nal dessa segunda-feira 
(5), 89,25% da população-
alvo foi imunizada, 
número próximo da meta 
mínima de 90%.

Pinda é campeã da Copa 
Mantiqueira de Futsal Feminino

Pindamonhangaba foi a grande campeã da Copa Mantiqueira de Futsal Feminino, encerrada no 
domingo (4), em Campos do Jordão. As Guerreiras de Pinda Semelp venceram por 2 a 1 o Desportivo 
Itália de Campos do Jordão. A partida fi nal foi emocionante do início ao fi m.

CONSEG SERÁ 
REATIVADO EM 
PINDA

Após permanecer alguns 
anos desativado em Pindamo-
nhangaba, o Conselho Comuni-
tário de Segurança do município 
será reativado com a posse da 
nova diretoria. O evento acon-
tecerá nesta terça-feira (6), às 
19h30, na sede da OAB.

DIVERSAS 
ATIVIDADES 
MARCAM 
SEMANA DO MEIO 
AMBIENTE 

A cidade comemora, até sá-
bado (10), a Semana do Meio 
Ambiente, com atividades edu-
cativas e de conscientização da 
população sobre a importância 
da ação de cada um na preserva-
ção ambiental.

Conheça Juliano Marques 
Gomes, que usa seu talento para 
fotografi a e sua curiosidade so-
bre as aves, para contribuir na 
catalogação de espécies de pás-
saros que vivem na cidade.

ESCOLAS MUNICIPAIS 
GANHAM LABORATÓRIO 
MÓVEL DE CIÊNCIA

PRAZO PARA 
ALISTAMENTO MILITAR 
TERMINA EM 30 DE JUNHO

MOREIRA CÉSAR TERÁ I 
FESTA JULHINA DURANTE 
ANIVERSÁRIO DA CIDADE
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Até segunda-feira (5), 89,25% da população alvo havia sido vacinada

Guerreiras de Pindamonhangaba vencem com gol no fi nal da partida
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Divulgação

TARDE DE AUTÓGRAFOS COMEMORA MEIO AMBIENTE

Em comemoração 
ao Dia do Meio 
Ambiente (5 de 
junho) a Tekoha 
Brasil Camisetas 
Ecológicas convida 
para o lançamento 
do livro Sonhos 
de Francisco 
– Educação 
Ambiental, de 
Marcelo Fernandes. 
O evento acontece 
dia 12 de junho, 
a partir das 15 
horas, na sede da 
Tekoha, na avenida 
Fortunato Moreira, 
247, no espaço Âme 
Café.

Empresa 
envolvida em ações 
em favor do meio 
ambiente e da 
ecologia em geral, 
a Tekoha adianta 
que nessa tarde de 
autógrafos haverá 
contação de história 
e explanações de 
assuntos referentes 
aos cuidados com 
o meio ambiente, 
conhecimento dos 
biomas, educação 
ambiental e sobre 
a consciência 
sustentável. O 
evento é aberto ao 
público.

O escritor Marcelo Fernandes e Cleide Machado Bleck, da Tekoha

Marcelo Fernandes é 
de São José dos Campos, 
formado em fi losofi a e 
grande admirador da 
natureza o que o inspirou 
a criar a obra Sonhos de 
Francisco. O autor percor-
re municípios do Vale do 
Paraíba em sua missão de 
conscientizar as pessoas 
sobre a importância cul-
tural e ambiental da nossa 
região vale-paraibana. 

Inspirada em sua 
obra, a Tekoha está lan-
çando  uma nova coleção 
de camisetas. O primeiro 
personagem é o simpá-
tico macaquinho Muri-
qui, macaco que integra 
os povos das fl orestas do 
Vale (Mata Atlântica) e 
que não sobrevive em lo-
cais onde tenha ocorrido 
degradação ambiental. 
“Além de ser um animal 
muito cordial entre si, so-

cialmente, é uma ani-
mal pacífi co”, explica o 
pesquisador Maurício 
Talebi, bioantopólogo 
da Unifesp-Diadema, 
e complementa que “os 

muriquis são vitais para 
manter a própria fl ores-
ta onde vivem, porque 
as sementes que descar-
tam caem no solo e nas-
cem novas árvores”. 
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O autor

DER retoma serviços de UBA nas 
rodovias do Vale do Paraíba 

O Departamento de 
Estradas de Rodagem 
(DER), órgão vinculado 
à Secretaria de Logís-
tica e Transportes, re-
tomou na quinta-feira 
(1º/6), os serviços das 
Unidades Básicas de 
Atendimento (UBAs) 
nas rodovias não conce-
didas na região do Vale 
do Paraíba. O contrato 
para prestação dos ser-

viços tem investimento 
de R$ 1,2 milhão.

O Consórcio Monte 
Campo é a empresa res-
ponsável pela prestação 
de serviços de atendimen-
to aos usuários, que con-
tarão agora com uma frota 
de veículos (viaturas de 
inspeção e guinchos) com-
pletamente renovada. 

Ao todo, mais de 1.000 
quilômetros de rodovias 

integram o sistema viá-
rio da Diretoria Regional 
do DER em Taubaté, que 
atende às rodovias do 
Vale do Paraíba. Serão be-
nefi ciados municípios de 
uma vasta região que in-
clui São José dos Campos, 
Pindamonhangaba, Cam-
pos do Jordão, Caçapava, 
Lorena, Caraguatatuba e 
Cachoeira Paulista, entre 
outros.    

Os serviços de guincho 
e socorro mecânico são 
oferecidos gratuitamente 
aos usuários das rodo-
vias administradas pelo 
DER. Pelo telefone de 
atendimento - 0800 055 
5510, os motoristas po-
derão obter informações 
sobre condições de tráfe-
go, comunicar situações 
de emergência e solicitar 
atendimento nas rodovias.

Contrato de prestação de serviços terá investimento de R$ 1,2 milhão 
para atender aos usuários em mais de mil quilômetros

Campanha “Foca 
no trânsito” atinge 
mais de 10 milhões 
de pessoas

A campanha Foca no 
Trânsito fechou o mês de 
maio com mais de 10 mi-
lhões de pessoas atingi-
das pelas mensagens no 
Twitter, Facebook, outras 
mídias sociais e comer-
ciais de TV. Nos vídeos, 
a Foca, personagem sím-
bolo da campanha, inte-
rage com as pessoas em 
situações de deslize e que 
resultam na maioria dos 
acidentes no trânsito. Só 
no Facebook, os vídeos 
foram visualizados mais 
de 5 milhões de vezes, o 

equivalente à população 
da Nova Zelândia.

Segundo o balanço da 
campanha, o mês de maio 
terminou com a promoção 
de mais de 300 ações de-
senvolvidas com o apoio 
de prefeituras municipais, 
empresas privadas e so-
ciedade civil. As iniciati-
vas resultaram em pedá-
gios educativos, palestras 
em escolas, panfl etagens, 
operações de fi scalização 
do Programa Direção Se-
gura e distribuição de kits 
de campanha.

Excelentes resultados  

O fi m de semana foi de muito esporte 
em Pindamonhangaba e região, e 
das competições que o município 

participou, as equipes conquistaram bons 
resultados. Na Copa Mantiqueira de Fut-
sal Feminino, que se encerrou no domingo 
(4), em Campos do Jordão, a vitória foi das 
meninas de Pinda. 

No Estadual de Atletismo, Sub 16 e Sub 
18, que aconteceu em Campinas, Pinda-
monhangaba também trouxe ótimos resul-
tados. Totalizando oito medalhas. Sendo 
duas de ouro, três de prata e três de bronze.

Outra competição que a cidade também 
fez bonito foi na Liga Intermunicipal de 
Ginástica Artística, segunda etapa. Nas 
categorias pré-infantil e infantil Pindamo-
nhangaba conquistou a prata. Além do se-
gundo lugar geral, as atletas representan-
tes da cidade conquistaram bons resultados 
individuais. A competição foi realizada no 
último sábado (3), em Hortolândia, com 11 
equipes disputando.

Incentivar práticas esportivas também é 
uma forma de investir em saúde, em edu-
cação e em cidadania. Que todos os atletas 
das diversas categorias e modalidades es-
portivas representantes da cidade possam 
ter no esporte resultados para além dos 
campos e das quadras! 

Livro conta sobre os animais do Vale do Paraíba, 
entre eles o macaco muriqui
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Vacinação contra a gripe termina 
sexta-feira para grupos prioritários

Escolas municipais ganham 
laboratório móvel de ciência por 
meio do projeto “Nau dos Mestres”

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, através 
de seu Departamento de 
Assistência Social, ofere-
ceu na quinta-feira (1º/6) 
e sexta-feira (2), um cur-
so de capacitação sobre 
o marco regulatório da 
nova lei 13.019/14 para 
entidades carentes locais, 
além de departamentos 
da prefeitura.

Todas as instituições 
que tem desejo de fi rmar 
parceria com a prefeitura 
através de convênio terão 
que se adequar à nova lei, 
que é de 2014, porém o 
prazo limite dela é de até 
2017 para a regularização 
de todos. Estiveram pre-
sentes representantes de 
24 entidades, além dos 
departamentos de Saúde, 
Assistência Social e Fi-
nanceiro da prefeitura.

O objetivo desta ca-
pacitação é oferecer as 
entidades e departamen-

A campanha de vaci-
nação contra a gripe ter-
mina nesta sexta-feira (9) 
em todo o país. Apesar do 
Ministério da Saúde ter 
noticiado que agora toda 
a população poderia se 
vacinar, o Estado de São 
Paulo não aderiu a essa 
possibilidade e, com isso, 
as cidades da região, in-
cluindo Pindamonhanga-
ba, também não irão abrir 
a vacinação fora do grupo 
prioritário.

Até o momento, a ci-
dade ainda não conseguiu 
atingir o público alvo da 
vacinação. De acordo com 
informações da Secretaria 
de Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, até o 
fi nal dessa segunda-feira 
(5), 89,25% da popula-
ção-alvo foi imunizada, 
número próximo da meta 
mínima de 90%.

Os grupos com menor 
adesão são: crianças de 6 
meses a menos de 5 anos, 
com 69,98% de cobertura, 
e gestantes, com 62,82% 
de cobertura. A priori-
dade é que as vacinas se-
jam destinadas, primei-
ramente, a este público 
alvo, formado por pes-
soas mais vulneráveis às 
complicações que a gripe 
pode causar.

Desta forma, e pela ne-
cessidade de aumentar o 
estoque de vacinas, a va-
cinação, até o momento, 
não foi liberada para o pú-
blico em geral. Atualmen-
te, Pindamonhangaba tem 
em estoque aproximada-
mente 600 doses da vaci-
na, a serem suplementada 
pela Secretaria do Estado 
da Saúde.

Até sexta-feira (9), 25 
postos de vacinação estão 
preparados, em toda a ci-
dade, para atender o gru-
po prioritário. Também 
está sendo feita a busca-a-
tiva pela equipe da Saúde, 
indfo até os locais em que 
se encontram mais pes-

soas do grupo prioritário, 
como hospitais, lares de 
idosos e de crianças, por 
exemplo. Pindamonhan-
gaba tem que imunizar 
31.070 pessoas contra a 
infl uenza.

As pessoas dos grupos 
prioritários são: crian-
ças de 6 meses a menores 
de 5 anos, gestantes em 
qualquer idade gestacio-
nal, mulheres no período 
de 45 dias após o parto, 
trabalhadores da área de 
saúde dos serviços públi-
cos e privados, pessoas 
com 60 anos ou mais de 
idade, portadoras de do-
enças crônicas não trans-
missíveis e outras con-
dições clínicas especiais 
independentemente da 
idade, população privada 
de liberdade e do sistema 
prisional, e os professores 
das escolas públicas e pri-
vadas que estão em sala 
de aula.

Para o Estado de São 
Paulo foram incluídos, 
desde o dia 13 de maio, os 
seguintes grupos para va-
cinação: Policial Militar e 
Civil, bombeiros, funcio-
nários do Poupa Tempo, 
funcionários dos Correios, 
e Defesa Civil. As pessoas 
destes grupos serão iden-
tifi cadas pelos crachás ou 
holerites.

Para ser imunizado, é 
indispensável levar docu-
mento pessoal e cartão de 
vacinação. As pessoas 
portadoras de doenças 
crônicas não transmis-
síveis (comorbidades) 
devem apresentar a 
prescrição médica. As 
puérperas devem levar 
também a certidão de 
nascimento da criança 
ou cartão da gestante. 
Professores e trabalha-
dores da Saúde devem 
apresentar documento 
que comprove o vínculo 
com a categoria profi ssio-
nal (contracheque, cra-
chá, etc).

Pindamonhangaba co-
memora 312 anos em 10 
de julho e uma progra-
mação extensa de even-
tos está sendo planejada 
para o mês inteiro. Pela 
primeira vez, Moreira 
César terá uma Festa 
Julhina comemorativa 
ao aniversário da cida-
de. Será nos dias 14, 15 e 
16 de julho, na Praça do 
Cisas.

O evento está sendo 
organizado pela Subpre-
feitura de Moreira César e 

Fundo Social de Solidarie-
dade, e haverá apresenta-
ções de violas e violeiros, 
shows regionais, feira de 
artesanato, comidas tí-
picas, atrações para as 
crianças, entre outras.

Na sexta e no sábado, 
a partir das 17 horas, e no 
domingo, a partir das 14 
horas. Como em todas as 
atrações da programação 
ofi cial de aniversário de 
Pindamonhangaba, a en-
trada para a Festa Julhina 
será gratuita. 

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOYCE DIAS

***
Nesta semana, escolas mu-
nicipais de Ensino Funda-
mental recebem o projeto 
“Nau dos Mestres”, pro-
grama de incentivo a ci-
ência que oferece diversos 
materiais educativos para 
os alunos e professores. O 
projeto promove experi-
ências de ciência ligadas 
também à física, química, 

matemática, biologia e 
sustentabilidade.

O objetivo é convidar 
os alunos a “navegarem” 
nos saberes da ciência, a 
bordo do Nau dos Mes-
tres, que é um laboratório 
de ciências móvel com-
posto por caixas que abor-
dam diferentes temas.

Ao todo, 17 escolas 
municipais de Pindamo-
nhangaba que ainda não 
receberam o projeto, vão 

ganhar um laboratório 
móvel com 24 experi-
mentos diferentes, além 
de 120 livros, cds de au-
diodescrição e dois livros 
de orientação para os 
professores.

Vão ser oferecidos tam-
bém, três workshops para 
os professores e gestores, 
inclusive para aqueles das 
escolas já participantes do 
projeto. O primeiro deles 
será realizado nesta quar-

ta-feira (7) das 18 ás 21 ho-
ras, na Fabad (Faculdade 
Bíblica da Assembleia de 
Deus, no bairro Santana. 
Os próximos estão agen-
dados para 31 de agosto e 
16 de novembro.

Neste ano o proje-
to “Nau dos Mestres” 
tem como contrapartida 
o Ministério da Cultura 
(MINC) e o patrocínio da 
Novelis, para trazer os 17 
Naus para o município.

Moreira César terá 
1ª Festa Julhina durante 
aniversário da cidade

Representantes de instituições 
de Pinda recebem capacitação 

Representantes de 24 instituições e de três departamentos da Prefeitura de 
Pinda estiveram presentes na capacitação

Joyce Dias

Divulgação

Até o momento, Estado de SP 
não liberou as vacinas para a 
população em geral

tos da Prefeitura a opor-
tunidade de qualifi cação 
para que todos trabalhem 

de maneira correta, con-
forme a nova regulamen-
tação, além de também, 

desenvolverem um traba-
lho de acordo com a admi-
nistração municipal.

Crianças entre seis meses e menores de cinco anos, e gestantes estão nestes grupos
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                                                              EDITAL  nº 001/DDM/2017 
 
 
 
                                                                        A Sra. Dra. MARIA ELISABETE BASSI 
                                                              Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Polícia  
                                                              de Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, no uso 
                                                              e gozo de suas atribuições legais, etc... 
 
                                                              FAZ  SABER  AO  PÚBLICO  EM  GERAL    QUE,  

usando de suas atribuições legais, que lhe conferem o Art. 27, inciso II do Decreto 
nº 44.448 de 24/11/1999 e Resolução SSP-46 de 21/12/1970, o Exmo. Sr. Dr. JOSE 
ANTONIO DE PAIVA GONÇALVES, Digníssimo Delegado Seccional de Polícia 
de Taubaté-SP, realizará no próximo dia 20 de junho de 2017, às 10:00 hs., nesta 
Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, CORREIÇÃO ORDINÁRIA E 
PERIÓDICA, referente ao PRIMEIRO SEMESTRE do corrente ano. Ficam, pois, 
convidados todos os funcionários sujeitos a fiscalização correicional e demais 
pessoas interessadas, as quais poderão apresentar queixas, reclamações e sugestões 
atinentes ao serviço policial e/ou administrativos prestados por esta repartição 
policial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, foi expedido o presente Edital, que será publicado e afixado na forma da 
Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pindamonhangaba aos 01 de junho 
de 2017. Eu, Hugo Lucena Zaidan Granja, Escrivão de Polícia que o digitei.  
 
                                                    REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
 
 
 
                                                    Dra. MARIA ELISABETE BASSI 
                                                                    Delegada de Polícia 

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

EXTRATO – PREGÃO N° 003/2017

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto pregão presencial, nº 
03/2017, com encerramento dia 21/06/2017, às 14h, para contratação de empresa especializada 
para fornecimento de materiais de expediente. Maiores informações pelo telefone (12)3644-2250, 
ou na Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h às 
12h e das 13h30 às 17h30, inexistindo custo para retirada na Câmara. O edital também estará 
disponível pelo site www.pindamonhangaba.sp.leg.br sem ônus.

PreFeiTUra mUniCiPaL de Pindamonhangaba
esTado de sÃo PaULo

PORTARIA INTERNA  Nº 10.131, DE 1º DE JUNHO DE 2017. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e de acordo com a subcláusula 19.1 do Termo de Convênio nº 01/2017,   RESOLVE DESIGNAR 
o Sr. Fabrício Augusto Pereira, Secretário de Administração, para exercer a função de GESTOR  
do convênio celebrado com a União, visando à exploração do Aeródromo de Pindamonhangaba.

Pindamonhangaba, 1º de junho de 2017.

isael domingues                                                  
Prefeito municipal         

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 1º de junho de 2017.

anderson Plínio da silva alves
secretário de negócios Jurídicos

 PreFeiTUra mUniCiPaL de Pindamonhangaba
PUbLiCidade dos ProCessos de LiCiTaÇÃo

*** adiamenTo ***

PregÃo nº 049/2017 (PmP 16132/2017) 
Comunicamos que a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em 
locação de equipamentos totalmente automatizados, podendo ser interligados entre si através 
de esteira, para realização de exames de análises para os diversas setores técnicos, com 
o fornecimento de todos os reagentes e insumos necessários para os exames, ao Laboratório 
Municipal de Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, fica adiado sine-die, para análise da 
impugnação interposta pela empresa Labinbraz Comercial Ltda (processo 17731/2017). 

*** homoLogaÇÃo ***

PregÃo nº 016/2017 (PmP 10389/2017) 
A autoridade superior, com base na análise dos documentos, realizada pela Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, e Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, negou provimento ao 
recurso interposto pela empresa Wenzel de Carvalho & Santos Ltda ME (processo 13201/2017), e 
homologou, em 29/05/2017, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada em serviços de manutenção corretiva e preventiva de fogões e fornos instalados 
nas unidades escolares, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência”, em favor da 
empresa Edinaldo Lopes de Oliveira 68324731849, os itens 01 e 02, no valor total de R$ 9.560,00. 

PregÃo nº 020/2017 (PmP 12205/2017) 
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, negou 
provimento ao recurso da empresa Santos Gouvea Comercial Ltda EPP (processo 14802/2017), 
e homologou, em 25/05/2017, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de ferragens 
a serem utilizadas pela Usina de Asfalto e Artefatos de Concreto, conforme solicitado pelo 
Departamento de Serviços Municipais, pelo período de 12 meses”, em favor das empresas, os itens 
a seguir (item- vl unit em R$): 01-6,63; 04-16,00; 05-23,28; HSX Comércio e Serviços EIRELI EPP: 
02-4,70; 03-10,23; 07-60392; Santos Gouvea Comercial Ltda EPP: 06-36,00. 

PregÃo regisTro de PreÇo nº 025/2017 (PmP 12212/2017) 
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 
negou provimento à manifestação em ata da empresa Raul Rabello Neto EPP, e homologou, 
em 25/05/2017, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de tampões para galeria 
de águas pluviais e grelhas de ferro fundido, conforme solicitação do Departamento de Serviços 
Municipais pelo período de 12 meses”, em favor da empresa Nhanderio Comércio de Materiais 
Hidráulicos EIRELI ME, o item 01 no valor unitário de R$ 231,60, e o item 02 no valor unitário de 
R$ 154,74. 

PregÃo regisTro de PreÇo nº 038/2017 (PmP 13732/2017) 
A autoridade superior, com base no parecer da Coordenadoria de Eventos, da Secretaria Municipal 
da Educação e Cultura (memorando 067/2017-CE), homologou, em 31/05/2017, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa para locação de estruturas, com ou sem 
mão de obra, responsabilidade técnica em montagem, desmontagem e operação em estruturas 
metálicas, para coberturas, pisos e afins, para atendimento apoiar as festividades do calendário 
oficial do Município de Pindamonhangaba e eventos realizados pela Prefeitura por um período de 
12 meses”, em favor da empresa SBS Eventos Ltda ME, os itens (item; vl unit em R$): 01-882,09; 
02-5.000,00; 03-650,00; 04-4,50; 05-12,10; 06-8,73; 07-6,10; 08-83,00; 09-25,00; 10-4,10. 
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Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba convocados 
e aos munícipes faço o convite a comparecer na data e local abaixo, para a realização da 05ª Reunião 
Ordinária 2017, cuja pauta vem a seguir: 

 

   

Pauta  

 Apreciação Ata 04º Reunião Ordinária. 
 Apresentação de trabalhos realizados por este Conselho no Biênio 2015/2017. 

  
 

Local:  Casa de Câmara e Cadeia de Pindamonhangaba (atual Palacete Tiradentes), Praça Barão 
do Rio Branco s/nº ( Sede Academia Pindamonhangabense de Letras - APL ) 
 
Data: 06/06/2017 as 18:00. 
 
Tempo estimado de duração: 2 horas. 
 
 
 
 

Gustavo Felipe Cotta Tótaro 
Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico 

de Pindamonhangaba. 

Após permanecer al-
guns anos desativado 
em Pindamonhangaba, o 
Conselho Comunitário de 
Segurança do município 
será reativado com a pos-
se da nova diretoria. O 
evento acontecerá nesta 
terça-feira (6), às 19h30, 
na sede da OAB. Com 
apoio e incentivo das au-
toridades de segurança 
do município, os novos 
integrantes do Conseg 
reuniram-se no mês de 

maio para a composição 
da nova diretoria e discu-
tiram os traços iniciais do 
trabalho.

A nova diretoria ficou 
composta da seguinte 
forma: presidente - Ale-
xandre Pió, vice -   Gerson 
Leme; primeira secretá-
ria - Vanessa De Biasi; 
segundo secretário - Edu-
ardo Carvalho, e diretor 
social -  tenente Samuel,  
demais membros: Ricar-
do Camargo Leite, Marco 

Aurélio da Cunha e ou-
tras lideranças de bairro. 

A comandante da 2ª 
Companhia da Polícia 
Militar de Pindamonhan-
gaba pertencente ao 5º 
BPM/I, capitã Lucimeire 
Jeronymo e o delegado 
titular da Polícia Civil do 
município,  Dr. Vicen-
te Lagioto, são membros 
natos do Conseg e parti-
cipam integralmente das 
atividades do conselho.

A nova diretoria está 

animada para o início 
das atividades e agradece 
ao apoio de todos, espe-
cialmente do capitão PM 
Ricardo Prolungati, co-
mandante da unidade de 
Polícia Militar do muni-
cípio e até o mês passado, 
grande incentivador da 
reativação do Conseg.
Sobre oS ConSeg’S

Os conselhos comu-
nitários de segurança do 
município, criados atra-
vés do decreto estadual 

nº 23.455, de 10 de maio 
de 1985, são grupos de 
pessoas do mesmo bairro 
ou município que se reú-
nem para discutir e ana-
lisar, planejar e acompa-
nhar a solução de seus 
problemas comunitários 
de segurança, desenvol-
ver campanhas educati-
vas e estreitar laços de 
entendimento e coopera-
ção entre as várias lide-
ranças locais.               

Cada conselho é uma 

entidade de apoio à Po-
lícia Estadual nas rela-
ções comunitárias, e se 
vinculam, por adesão, às 
diretrizes emanadas da 
Secretaria de Segurança 
Pública. As reuniões or-
dinárias de cada conselho 
são mensais. A Secretaria 
de Segurança Pública tem 
como representantes no 
Conseg, o comandante da 
Polícia Militar da área e o 
delegado de polícia titu-
lar do município.

Conselho Comunitário de Segurança 
será reativado em Pindamonhangaba

Nova diretoria do Conseg será empossada hoje, dia 6 de junho, na OAB

Divulgação
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Pindamonhangaba co-
memora, até sábado (10), 
a Semana do Meio Am-
biente, com atividades 
educativas e de conscien-
tização da população so-
bre a importância da ação 
de cada um na preserva-
ção ambiental.

A programação co-
meçou na segunda-feira 
(5), Dia Mundial do Meio 
Ambiente, com uma ação 
educativa na Praça Mon-
senhor Marcondes. Di-
versos jogos ambientais 
foram desenvolvidos pela 
Casa Verde, para interati-
vidade com a população e, 

assim, conscientizar sobre 
o tema.

Também na segunda-
feira, foi realizado o Semi-
nário Ambiental, organi-
zado pela Casa Verde, na 
Escola Municipal Gilda 
Piorini Molica, para pro-
fessores. Os temas das 
palestras do primeiro 
dia foram: Projeto Viva a 
Liberdade, Área de Sol-
tura e Monitoramento, 
Conhecendo as Plantas 
Medicinais, Preparando 
uma horta orgânica, A 
Árvore e a conservação 
da água, Seleção de resí-
duos, além de exposição 

de rãs-touro e de maque-
te ambiental do Vale do 
Paraíba.

Diversas atrações estão 
programadas para a sema-
na. O destaque é a Cami-
nhada no Parque Natural 
Municipal do Trabiju, na 
quinta-feira (8), a partir 
das 13 horas. A caminha-
da será pela Trilha Ecoló-
gica da Cachoeira e haverá 
também a explanação na 
Exposição Cinco Elemen-
tos, nas ocas do Parque. 
A participação tanto na 
caminhada quanto nos 
outros eventos da progra-
mação é gratuita.

A programação teve 
uma prévia, no dia 30 de 
maio, quando a Casa Ver-
de realizou palestras para 
alunos do Ensino Médio 
da escola Desembargador 
Afonso de Carvalho, em 
Santo Antônio do Pinhal.

A Semana do Meio 
Ambiente é realizada 
graças a uma série de 
parceiros, como Prefei-
tura de Pindamonhan-
gaba (Secretaria de Meio 
Ambiente, Secretaria de 
Educação, Casa Verde), 
Ibama, ongs, Instituto 
Florestal, APTA, entre ou-
tros.

Programação

Semana do Meio Ambiente começa com atividade na praça 

 foto 

Pindamonhangaba comemora, até sábado (10), a Semana do Meio Ambiente, com atividades educativas e de 
conscientização da população sobre a importância da ação de cada um na preservação ambiental. 

A programação começou na segunda-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, com uma ação educativa na 
Praça Monsenhor Marcondes. Diversos jogos ambientais foram desenvolvidos pela Casa Verde, para 
interatividade com a população e, assim, conscientizar sobre o tema. 

Também na segunda-feira, foi realizado o Seminário Ambiental, organizado pela Casa Verde, na Escola 
Municipal Gilda Piorini Molica, para professores. Os temas das palestras do primeiro dia foram: Projeto Viva a 
Liberdade, Área de Soltura e Monitoramento, Conhecendo as Plantas Medicinais, Preparando uma horta 
orgânica, A Árvore e a conservação da água, Seleção de resíduos, além de exposição de rãs-touro e de 
maquete ambiental do Vale do Paraíba. 

Diversas atrações estão programadas para a semana. O destaque é a Caminhada no Parque Natural Municipal 
do Trabiju, na quinta-feira (8), a partir das 13 horas. A caminhada será pela Trilha Ecológica da Cachoeira e 
haverá também a explanação na Exposição Cinco Elementos, nas ocas do Parque. A participação tanto na 
caminhada quanto nos outros eventos da programação é gratuita. 

A programação teve uma prévia, no dia 30 de maio, quando a Casa Verde realizou palestras para alunos do 
Ensino Médio da escola Desembargador Afonso de Carvalho, em Santo Antonio do Pinhal. 

A Semana do Meio Ambiente é realizada graças a uma série de parceiros, como Prefeitura de 
Pindamonhangaba (Secretaria de Meio Ambiente, Departamento de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, 
Casa Verde), Ibama, ongs, Instituto Florestal, APTA, entre outros. 

  

Data Horário Evento 
Palestrante Local Público-alvo 

6/6 8 às 10h30 

Trilha Interpretativa e 
Dinâmica Casa Verde 

  

Parque da Cidade 

Alunos dos 4º e 
5º anos da 
Escola Paulo 
Freire 

6/6 13h30 às 16 
horas 

Trilha Interpretativa e 
Dinâmica Casa Verde 

  

Parque da Cidade 

Alunos dos 4º e 
5º anos das 
Escolas Abdias 
e Gilda 

6/6 9 às 15 
horas 

Arborização Urbana: Troca 
de mudas por óleo de 
cozinha e pilhas/baterias 

Departamento 
de Meio Ambiente 

Parque da Cidade Munícipes 

7/6 8 às 10h30 

Jogos e Dinâmicas Casa Verde 

Lar São Judas Alunos do Lar 

7/6 13h30 às 
16h30 

Jogos e Dinâmicas Casa Verde 

Lar São Judas Alunos do Lar 

76 14 às 16 
horas 

Auditório da prefeitura. Roda de conversa: 
Ideias e soluções 
sobre loteamentos 
clandestinos e a 
ameaça que 
representam a 
biodiversidade e 
recursos hídricos, 
direitos de posse 
incertos. 

Germano Miguel de 
Assis, Urbano Patto, 
Silvia vieira, Professor 
Daniel (Cetas – centro 
de triagem de animais 
silvestres) , advogado 
municipal Dr. Vitor 
Duarte 

Aberto ao 
público 

8/6 8 às 11 
horas 

Oficina de mudinhas de 
plantas medicinais Lígia Cristina Berthou 

Casa Verde Alunos do 
Curso: 
“Ecologistas do 
Futuro” 

8/6 13h30 às 
16h30 

Oficina de mudinhas de 
plantas Lígia Cristina Berthou 

Casa Verde Alunos do 
Curso: 
“Ecologistas do 
Futuro” 

8/6 Período da 
tarde 

Caminhada no Parque 
Trabiju 

Departamento 
de Meio Ambiente, 

Guardas ambientais, 
Brigada de 

Emergência 

Parque Trabiju Escolas 
municipais e 
público em 
geral 

9/6 8 às 11 
horas 

Oficina Restaurante de 
Aves 

Daniel do Centro de 
Triagem de Animais 
Silvestres 

Casa Verde Alunos do 
Curso: 
“Ecologistas do 
Futuro” 

9/6 13h30 às 
16h30 

Oficina Restaurante de 
Aves 

Daniel do Centro de 
Triagem de Animais 
Silvestres 

Casa Verde Alunos do 
Curso: 
“Ecologistas do 
Futuro” 

10/6 12 as 17 
horas 

Parque da cidade Doação de animais + 
arborização urbana : 
troca de muda por 
óleo. 

ONG “adote” e casa 
de “jaya” 

Departamento 
de meio ambiente 

Público 

 
 

Semana do Meio 
Ambiente começa 
com atividade 
na praça

Gestoras participam de 
lançamento do projeto 
“A Cidade da Gente”

O lançamento do projeto contou com a presença do escritor José Santos e gestoras das escolas municipais

COLAbOrOu COM O TExTO: 
JOyCE DIAS

***
Aconteceu na manhã 

de segunda-feira (5), o 
lançamento do proje-
to “A cidade da Gente”, 
no Museu Histórico Pe-
dagógico Dom Pedro 
I Dona Leopoldina. O 
programa consiste em 
valorizar a cidade de 
Pindamonhangaba, as-
sim como os pontos tu-
rísticos e históricos do 
município.

Estiveram presentes 
no lançamento, gestoras 

regionais e gestoras das 
escolas municipais con-
templadas pelo projeto 
-  EM Dr. Ângelo Paz da 
Silva, EM Dr. Francis-
co de Assis César e EM 
Arthur de Andrade. O 
escritor e organizador 
do projeto José Santos 
esteve presente também 
apresentando  e expli-
cando a continuidade do 
programa, que  terá en-
cerramento com o lança-
mento do livro: “A cida-
de da Gente”.

O livro será produzido 
com a ajuda dos alunos 

das escolas participantes 
do projeto, que visita-
ram pontos turísticos de 
Pinda para escreverem 
uma carta com o tema 
“O bosque da Princesa 
e a Igreja Matriz”. As 
cartas foram entregues 
ao escritor que às uti-
lizará como base para 
produzir o livro infan-
tojuvenil sobre Pinda-
monhangaba.

O escritor José San-
tos, permanecerá na 
cidade por três dias e 
oferecerá para os es-
tudantes e professores 

encontros para debater 
sobre o livro e montar 
o esqueleto do mesmo, 
além de também visitas 
aos pontos turísticos e 
históricos do municí-
pio.

O projeto “A Cidade 
da Gente” é um pro-
grama de educação pa-
trimonial, organizado 
pelo escritor José San-
tos, com apoio do De-
partamento de Turismo 
e Patrimônio Histórico 
do município e visa valo-
rizar a história de Pinda-
monhangaba.

Prazo para 
alistamento 
militar termina 
em 30 de junho

Jovens do sexo mas-
culino que completam 18 
anos em 2017 têm até 30 
de junho para cumprir o 
alistamento militar obri-
gatório, na Junta de Ser-
viço Militar (JSM) mais 
próxima do local de resi-
dência ou pela internet.

O alistamento é obriga-
tório e, sem ele, o cidadão 
fica impedido, por exem-
plo, de tirar passaporte, 
ingressar no serviço pú-
blico ou ser matriculado 
em qualquer instituição 
de ensino – inclusive uni-
versidades.

Está previsto paga-
mento de multa, que varia 
de acordo com a quantida-

de de dias em que o candi-
dato deixou de se alistar.

Para se alistar, o jovem 
deve apresentar: Certi-
dão de Nascimento ou 
documento de identidade 
(Carteira de Identidade, 
Carteira de Trabalho, pas-
saporte, carteira de iden-
tificação funcional ou ou-
tro documento público); 
comprovante de residên-
cia (ou declaração firmada 
pelo alistando ou por pro-
curador bastante), e uma 
foto 3x4.

A Junta de Serviço 
Militar de Pindamonhan-
gaba fica na avenida Al-
buquerque Lins, 138, São 
benedito.

Joyce Dias

Jovens do sexo masculino que completam 18 anos 
em 2017 têm até 30 de junho para fazerem o 
alistamento militar

Divulgação
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GRUPO III

NIS NOME SITUAÇÃO

12668287229 ADAIL ALVES DA SILVA COMPATIVEL

12626791239 ADIEL DE JESUS CAMPOS COMPATIVEL

12387319992 ADILSON FERNANDES DA SILVA COMPATIVEL

13820743854 ADRIANA AMORIM FRANCO DE OLIVEIRA COMPATIVEL

12707236987 ALCIDEIA SOARES DA SILVA COMPATIVEL

23674294180 ALICE MONTEIRO COMPATIVEL

16104686800 ALINE MARTINS FRANCISCO DE OLIVEIRA COMPATIVEL

15414360069 ALINE RODRIGUES SANTOS DA SILVA COMPATIVEL

16019877117 ALTAMIR HENRIQUE SANCHES DOS SANTOS COMPATIVEL

20612650043 ANA BEATRIZ CORREA DA CONCEICAO COMPATIVEL

23625771310 ANA CLARA DA SILVA BRITO COMPATIVEL

12831754250 ANA CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA COMPATIVEL

13042407267 ANA FLAVIA ABREU LONGUINE DA SILVA COMPATIVEL

12462472292 ANA LUCIA MARIANO/ DAILTON NASCIMENTO FERREIRA COMPATIVEL

12227064155 ANGELA APARECIDA SIMPLICIO OLIVEIRA COMPATIVEL

12339773875 APARECIDA DE FATIMA MOREIRA COMPATIVEL

23633579520 AUZENEIDE NUNES DA SILVA COMPATIVEL

16480903359 CLAUDINEIA LOURENCO COMPATIVEL

20785106833 DEBORA DOS SANTOS MACHADO COMPATIVEL

13012241255 DIEGO TAVARES DE FRANCA COMPATIVEL

21212562129 EDMARA VICENTE COMPATIVEL

21269778953 ELIANA RIBEIRO TAVARES COMPATIVEL

21218503485 ELIS REGINA APARECIDA DA SILVA COMPATIVEL

20936947882 ELZA TERESINHA LOPES DA SILVA COMPATIVEL

16020057756 EUNICE CORREA DA SILVA COMPATIVEL

12462431502 FABIO FERREIRA COMPATIVEL

20778576404 FABIO ROBERTO SILVA COMPATIVEL

20711026100 FABIULA APARECIDA DE SOUZA COMPATIVEL

12756943225 FABRICIA ALVES DE OLIVEIRA COMPATIVEL

21208003889 FATIMA PIEDADE MARCELO SOUZA COMPATIVEL

16194728052 FLAVIA APARECIDA AZEVEDO MARQUES COMPATIVEL

20783383228 FLAVIANE SALGADO DE PAULA COMPATIVEL

16314819823 FRANCIELE PEREIRA DA CRUZ COMPATIVEL

23662025635 GLEISE DAIANE RODRIGUES DE ABREU COMPATIVEL

12391186047 HELOISA HELENA NASCIMENTO MACHADO COMPATIVEL

13793252816 IRANI JESUS DAMACENO PRAES COMPATIVEL

12096064165 ISAIAS BATISTA DO NASCIMENTO COMPATIVEL

12541754142 IZABEL CRISTINA DA SILVA COMPATIVEL

20387564750 IZABEL CRISTINA SOARES DA SOUZA COMPATIVEL

16288991806 JAILMA DOS SANTOS COMPATIVEL

12285621347 JANDIRA HABERLER PARRA DE MORAES COMPATIVEL

22023472457 JANDIRA MOREIRA COMPATIVEL

20778580347 JANE CRISTINA DE MATOS COMPATIVEL

16250179179 JAQUELINE DE ALMEIDA SIMOES COMPATIVEL

20785057077 JAQUELINE SANTOS MARQUES SOARES COMPATIVEL

13058911253 JEFERSON SANTOS MARQUES COMPATIVEL

21070711685 JENIFFER DAIANE BRANDAO COMPATIVEL

16272030348 JESSICA FIALHO GALVAO COMPATIVEL

12410307819 JOAO CELSO LOURENCO COMPATIVEL

12749194263 JOCEMARA PINHEIRO DA SILVA COMPATIVEL

12357786967 JOEL DOS SANTOS COMPATIVEL

13060073251 JORGE REIS DE OLIVEIRA COMPATIVEL

10406861347 JOSE ANTUNES DOS SANTOS FILHO COMPATIVEL

10437249481 JOSE CARLOS DO ROSARIO COMPATIVEL

12946575235 JOSE DIOGO DOS SANTOS COMPATIVEL

23718990381 JOSE DONIZETI COSTA COMPATIVEL

16326032327 JOSE THIAGO SANTOS DE ASSSIS/ BEATRIZ APARECIDA FERREIRA FARIA                  COMPATIVEL

12391009889 JOSE VALDIR VICENTE COMPATIVEL

12013074087 JOSE WALTER PEREIRA COMPATIVEL

20780509190 JOSIANE APARECIDA FERREIRA DIAS COMPATIVEL

16286574418 JOSIANE GONCALVES DE OLIVEIRA COMPATIVEL

20700000881 JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS COMPATIVEL

16313722877 JOYCE MAGALHAES COMPATIVEL

20945674911 JUCELIA DE ARAUJO SANTANA DE SOUZA COMPATIVEL

12994087253 JULIANA CRISTINA DOS SANTOS COMPATIVEL

12869827255 JULIANA DE MELLO BRAGA COMPATIVEL

12621540238 JULIANA DE OLIVEIRA BECH COMPATIVEL

12912148245 JULYANA DO CARMO SALUSTIANO BAPTISTA COMPATIVEL

12350600760 JUSSARA COSTA GARCIA SANTOS COMPATIVEL

16218438741 JUSSARA GOMES DA SILVA COMPATIVEL

16271417028 KARINA APARECIDA GUIMARAES COMPATIVEL

16249769960 KARLA MAYTE MARCONDES COMPATIVEL

20785066262 KARLA SAMYRPEREIRA DA SILVA COMPATIVEL

12912085227 KATIA MATIAS DE GODOI DOS SANTOS COMPATIVEL

16482038116 KATIA SILVA COMPATIVEL

12526071579 KEILA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS COMPATIVEL

16195064093 KELVIN SILVA BUENO COMPATIVEL

16512330979 KELY CRISTINA DE SOUZA TEIXEIRA COMPATIVEL

16369353850 LARISSA DE CASTRO VITAE LEITE COMPATIVEL

20773752077 LAZARA HELENA CAMPOS REGO COMPATIVEL

12923667249 LEANDRO LEITE COMPATIVEL

20785089106 LEONARDO LUCAS DE MOURA COMPATIVEL

20785053640 LERRINE TABADA RODRIGUES MACIEL COMPATIVEL

13294153898 LETICIA CRUZ DOS SANTOS OLIVEIRA COMPATIVEL

13000570259 LILIAN APARECIDA DOS SANTOS LOURENÇO COMPATIVEL

12889639268 LILIAN APARECIDA VICENTE COMPATIVEL

20785111497 LILIAN CONCEICAO MOREIRA COMPATIVEL

12623286266 LILIAN CRISTINA DE FATIMA BARBOSA COMPATIVEL

12855467243 LILIANE BRAGA COMPATIVEL

20485836763 LILIANIE OLIVEIRA MARQUES COMPATIVEL

16506856565 LINDSAY ELLEN DE MELO COMPATIVEL

16369396266 LUANA CRISTINA RIBEIRO BENTO COMPATIVEL

16444462852 LUANA CURSINO COMPATIVEL

12541931117 LUCENICE MARIA DE MORAES COMPATIVEL

20439262156 LUCIA ADRIANA GONCALVES COMPATIVEL

16485012908 LUCIA HELENA FLORIANO DE SOUZA COMPATIVEL

16491421075 LUCILENE DE PAULA CESARIO PEREIRA COMPATIVEL

16369401189 LUIZ ANTONIO RODRIGUES LEAL COMPATIVEL

13060065232 MAIARA LARRISA RIBEIRO DOS SANTOS COMPATIVEL

23636271535 MARCELA APARECIDA CORREA LEITE DA SILVA COMPATIVEL

12999080389 MARCELO LUCIANO DOS SANTOS COMPATIVEL

12414602386 MARCELO RONALDO TELLO COMPATIVEL

16406970390 MARCIA CARVALHO DOS SANTOS COMPATIVEL

12996155256 MARCIA DAVID MENDES ROSA COMPATIVEL

16512492294 MARCIA MARIA DA SILVA COMPATIVEL

12396958994 MARCIA NUNES COMPATIVEL

10290753861 MARCIA REGINA DE VARES VIEIRA COMPATIVEL

13475680814 MARCIO APARECIDO DA SILVA COMPATIVEL

16519128385 MARCIO ELISEU COSTA COMPATIVEL

13297583818 MARCIO LUIS DOS SANTOS MORAIS COMPATIVEL

12374465030 MARCO ANTONIO INOCENCIO COMPATIVEL

12409233939 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA COMPATIVEL

21024456961 MARCOS ANTONIO PEREIRA COMPATIVEL

12275274393 MARCOS NOGUEIRA COMPATIVEL

12638436269 MARCOS VINICIUS MARCONDES VIEIRA COMPATIVEL

16420680736 MARIA DA GLORIA DA SILVA GONCALVES COMPATIVEL

16508570634 MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS COMPATIVEL

12885194261 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES COMPATIVEL

16369603806 MARIA DO ROSARIO MONTEIRO COMPATIVEL

16374016433 MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE BRITO COMPATIVEL

16444765391 MARIA MARLENE DE MELO COMPATIVEL

12972161256 MARIA SILVANA DOS SANTOS COMPATIVEL

16405132456 MARIANE MARIANO VIANA DO AMARAL COMPATIVEL

16521286103 MARTA MARIA DAVID CLARO COMPATIVEL

16445424490 MATHEUS ADRIANO DA SILVA FELIX COMPATIVEL

12726903268 MAURICIO CAVALCANTE DE FREITAS COMPATIVEL

12759061258 MAURIMEIRE DE SOUZA PEREIRA COMPATIVEL

16369444821 MAYARA APARECIDA CORREA DE OLIVEIRA COMPATIVEL

23725620357 MAYRON PATRICK DA SILVA CASTRO COMPATIVEL

16580753111 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA COMPATIVEL

12950892223 MIRIAN CORREA DE OLIVEIRA COMPATIVEL

12248009374 MIRIAN FERREIRA NASCIMENTO COMPATIVEL

16446284935 MISLEIRE DO NASCIMENTO JULIAO COMPATIVEL

12903170268 MISSBELE ROSA CABRAL COMPATIVEL

12909936254 MONICA RODRIGUES ALEXANDRINO COMPATIVEL

12384428502 NAZIDI CAVALCANTE MARQUEZINI DA SILVA COMPATIVEL

12960780231 NELSON LEITE COMPATIVEL

16544624226 PAMELA CRISTINA DE MATOS MARIA COMPATIVEL

16682724293 PAMELA DEOLINDA MARIA CANDIDO COMPATIVEL

23641931815 PAULA GISLENE MELO DOS SANTOS COMPATIVEL

16626265033 PAULA TAIS CIRINO SALGADO COMPATIVEL

12506301021 PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA COMPATIVEL

10882793443 PAULO DE OLIVEIRA COMPATIVEL

13060539544 PRISCILA APARECIDA PALMA NUNES COMPATIVEL

16578026208 PRISCILA DOS SANTOS SALU COMPATIVEL

12676688261 PRISCILA TATIANA DE JESUS OLIVEIRA GABRIEL COMPATIVEL

16666379315 RAFAEL EDELVES JESUS DA SILVA COMPATIVEL

20121676549 RAFAELA OLIVEIRA GOMES COMPATIVEL

16554628704 RAFHAELLE RAMOS DE FREITAS COMPATIVEL

23619177143 RAQUEL CORDEIRO/ ADEMIR DE JESUS SALGADO COMPATIVEL

16579770156 REGIANE APARECIDA DOS SANTOS COMPATIVEL

23676307972 REGINALDO MARCONDES DO PRADO COMPATIVEL

13313048580 RENNAN DUARTE DE ANDRADE COMPATIVEL

12679249269 RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS COMPATIVEL

12464661246 RITA DE CASSIA DA SILVA SILVEIRA COMPATIVEL

10779790801 ROBERTO SERGIO BRUNIERI COMPATIVEL

19033422215 RODRIGO DE CASTRO MOREIRA DE JESUS COMPATIVEL

12473574814 ROGERIO DA CONCEICAO COMPATIVEL

16580897075 ROSANA GOMES DOS SANTOS COMPATIVEL

17064376723 ROSANGELA DOS SANTOS COMPATIVEL

20934601997 ROSANGELA RODRIGUES FEITEIRO COMPATIVEL

12422674218 ROSARIA ROSA DA COSTA COMPATIVEL

12882929236 ROSEANE ALBERTINA DA SILVA COMPATIVEL

16544732770 ROSEANE APARECIDA DO PRADO DE OLIVEIRA COMPATIVEL

20217830441 ROSECLEIDE BATISTA GOMES DA SILVA COMPATIVEL

16544733904 ROSELENE APARECIDA CUSTODIO COMPATIVEL

13389196853 ROSELY DE OLIVEIRA BRAGA COMPATIVEL

16666345860 ROSEMEIRE DE OLIVEIRA COMPATIVEL

16692576319 ROSILEIA DE SOUZA CABRAL COMPATIVEL

12624092244 ROSINEIA CRISTINA DE SOUZA COMPATIVEL

12462432274 SANDRA BENEDITA MENDONCA COMPATIVEL

16621928581 SARA ALVES MATOSO COMPATIVEL

16689903517 SEMEA CAMARGO MARQUES COMPATIVEL

10760206500 SEVERINA MARIA DA SILVA COMPATIVEL

12848529220 SIDNEY JUSTINO DA SILVA COMPATIVEL

12549876603 SILVANA MAXIMO SANTOS COMPATIVEL

10563834533 SILVELISIA ALVES DE MATOS COMPATIVEL

16584566111 SILVIA APARECIDA DA SILVA ELIAS COMPATIVEL

23619141041 SILVIA DE CASTRO CORREA COMPATIVEL

17039754809 SILVIO CRISTIANO MARQUES COMPATIVEL

16583369592 SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA COMPATIVEL

20778568363 SONISLEINE DA SILVA MARCELONI COMPATIVEL

16194803828 STEFANY EMILIANO MOREIRA COMPATIVEL

12955444245 SUELEN DE FATIMA FELISBERTO COMPATIVEL

16581274624 SUELLEN APARECIDA DA SILVA COMPATIVEL

12933276242 SUELLEN RODRIGUES BARBOSA COMPATIVEL

23619681402 TAIRINE BITENCURTT SOARES DEMBIESQUE COMPATIVEL

20785073730 TAMIRIS APOLINARIO DA SILVA COMPATIVEL

12867384437 THAYNARA GOES RODRIGUES COMPATIVEL

16621200421 THIAGO DE MENDONCA SANTANA PINTO COMPATIVEL

13327348773 THIAGO DUARTE DOS SANTOS BENTO COMPATIVEL

20217001283 THOMAS ALBERTO MARCELINO RAYMUNDO COMPATIVEL

13151462854 TIAGO MATTOS DA SILVA COMPATIVEL

12677004269 TONI PETROCHELLI RODRIGUES COMPATIVEL

17040721544 TONY DE OLIVEIRA COMPATIVEL

16544886336 VALQUIRIA GONÇALVES DE OLIVEIRA COMPATIVEL

21012634185 VANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA COMPATIVEL

16600493306 VIVIANE PEREIRA COMPATIVEL

16583166713 WESLEY APARECIDO FLORIANO COMPATIVEL

12351655011 WILCEIA DE CASTRO ALVES COMPATIVEL

12705038258 WILSON DOS SANTOS CABRAL / JULIANA MARIA RODRIGUES COMPATIVEL

IDOSOS

10414216528 ELZA LOPES DE PAULA COMPATIVEL

DEFICIENTES

16019843859 ANA LUCIA DOS SANTOS DINIZ ARRUDA COMPATIVEL

Observação: Caso você já tenha comparecido nesta Secretaria e assinado o Formulário do Banco do Brasil e apresentado cópia dos documentos NÃO 

É NECESSÁRIO COMPARECER NOVAMENTE.

Marcus Vinicius Faria Carvalho

Secretário de Habitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO

 EDITAL DE CHAMAMENTO / CONVOCAÇÃO:
 PRÉ SELECIONADOS E  SEUS CÔNJUGES/COMPANHEIROS –  

GRUPO III:

 A Secretaria de Habitação 
de Pindamonhangaba na pessoa de 
seu Secretário torna público o Edital 
de chamamento / convocação dos 
candidatos “pré selecionados” do 
GRUPO III, Sorteados no “Programa 
Minha Casa, Minha Vida” e que 
se encontram COMPATÍVEIS  a 
comparecerem “juntamente” com 
seus cônjuges e companheiros 
e apresentarem XEROX LEGÍVEL 
ATUALIZADO dos documentos abaixo 
em caráter urgente na SECRETARIA 
DE HABITAÇÃO – situada na Rua: 
Dr. Monteiro de Godoy, nº 445 – 
BOSQUE (ao lado do DSM) para: 
APRESENTAÇÃO DE XEROX DE 
DOCUMENTAÇÃO, ASSINATURA 
DE FORMULÁRIOS solicitada pelo 
BANCO DO BRASIL e PROGRAMA 
MINHA CASA MINHA VIDA, o qual 
deverá ser feita de 2ª a 6ª feira, das 
7h30 às 11h e das 13h até as 16h30.
 XEROX LEGÍVEIS DA 
DOCUMENTAÇÃO ABAIXO:
* RG do responsável familiar e cônjuge 
ou companheiro;
* CPF do responsável e cônjuge ou 
companheiro;
* Para Casados: Certidão de 
Casamento;

* Para solteiros e/ou amasiados – 
CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS 
DOISe se possuírem CONTRATO 
DE UNIÃO ESTÁVEL é necessário 
apresentar também.
* Será preenchido na data da 
entrega destes documentos uma 
DECLARAÇÃO POSITIVA e/ou 
NEGATIVA DE UNIÃO ESTÁVEL;
* Se divorciados os separados – 
CERTIDÃO DE CASAMENTO 
AVERBADA;
* Se viúvos – CERTIDÃO DE 
CASAMENTO E ÓBITO;
* Se estiverem em processo Judicial 
de Separação e não possuírem 
Certidão de Casamento Averbada, é 
OBRIGATÓRIO a apresentação da 
DOCUMENTAÇÃO DO CASAL;
* Em caso de esposas / maridos 
DESAPARECIDOS: apresentar CÓPIA 
DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA;
* Comprovante de Endereço Atual;
* Declaração de Renda Atualizada 
2017 do Responsável familiar e 
cônjuge/companheiro– (Holerith / 
Aposentadorias / Pensionistas / 
Declaração de Autônomo / Benefício 
do LOAS - cartão e recibo);
* Em caso de possuir portadores de 
necessidades especiais na família 

– apresentar ATESTADO MÉDICO 
do membro familiar PORTADOR 
DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
COM CID DA DOENÇA; (Física / 
Cadeirantes / Visual / Intelectual / 
Auditiva e Nanismo);
* Procuração Pública – Xerox 
Autenticada (É obrigatória 
providenciar junto ao Cartório de Notas 
se o contemplado ou cônjuge não 
for ALFABETIZADO/ ou se estiver 
IMPOSSIBILITADO), juntamente 
com XEROX do RG e CPF do 
PROCURADOR;
 Ficam os interessados 
devidamente notificados que o não 
comparecimento no prazo de 15 
dias “JUNTAMENTE” COM SEUS 
CONJUGES E COMPANHEIROS 
após essa publicação, poderá implicar 
na exclusão dos candidatos do referido 
Programa, para todos os fins de direito, 
conforme exigências do Ministério das 
Cidades.
 Abaixo seguem os 
candidatos que deverão comparecer 
juntamente com seus cônjuges e 
Procuradores – se for o caso, na Secretaria 
de Habitação para apresentação de xerox 
legíveis dos documentos e assinaturas de 
formulários:
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sportesE

Pindamonhangaba foi 
a grande campeã da Copa 
Mantiqueira de Futsal Fe-
minino, encerrada no do-
mingo (4), em Campos do 
Jordão. As Guerreiras de 
Pinda  venceram por 2 a 1 
o Deportivo Itália de Cam-
pos do Jordão. A partida 
fi nal foi emocionante do 
início ao fi m.

As Pindenses abriram 
o placar logo no inicio do 
jogo, com Bruna Caxu. 
Com um bom volume de 
jogo, as Guerreiras man-
tiveram o controle da par-
tida durante grande parte 
do primeiro tempo.

No segundo tempo, era 
esperado que Campos fos-
se pra cima e buscasse o 
empate, mas com um sis-
tema defensivo bem equi-
librado e com ótima atua-
ção da goleira Shirlene, 
Pinda suportou a pressão 
até os últimos minutos de 
jogo. Faltando 2 minutos, 
Pinda sofreu o empate 
com gol de Samaria.

Depois do gol, as Pin-
denses foram pra cima e, 

Pindamonhangaba 
foi vice-campeã na 
II etapa da Liga 
Intermunicipal de 
Ginástica Artística, 
categoria pré-
infantil e infantil. 
A competição foi 
realizada no sábado 
(3), em Hortolândia, 
e teve a participação 
das equipes de 
Pindamonhangaba, 
Hortolândia, Boituva, 
Jundiaí, Barueri, 
Bragança Paulista, 
Osasco, Clube 
Pinheiros, São José dos 
Campos, Indaiatuba e 
Campinas.

Além do segundo 
lugar geral, as atletas 
representantes da 
cidade conquistaram 
bons resultados 
individuais.

Gabriela Abdo foi 
campeã no solo, na 
trave de equilíbrio e 

no individual geral.
Maria Julia Basílio 

fi cou com o terceiro 
lugar na trave de 
equilíbrio, no solo, 
paralelas e quarto no 
individual geral.

Annita Pain foi 
terceira colocada no 
salto sobre a mesa e 
quarta colocada na 
trave de equilíbrio.

Eduarda Vitor fi cou 
com o quarto lugar no 
solo e em quinto lugar 
nas paralelas.  

A equipe da Semelp 
(Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer) é 
formada pelo técnicos 
e assistentes: Marcelo 
Ronconi, Monique 
Ellen e Suelen 
Teixeira, e ginastas: 
Ana Clara Usier, 
Annita Pain, Eduarda 
Vitor, Gabriela Abdo, 
Maria Clara Barbosa 
e Maria Julia Basilio.

Pinda é campeã da Copa 
Mantiqueira de Futsal Feminino

As Guerreiras 
de Pinda 
venceram a 
competição 
numa fi nal 
emocionante

faltando 13 segundos pro 
fi nal, a “pequena gigante” 
Diih fez o gol do título, 
muito comemorado pelas 
meninas.

A equipe de Pinda é 
formada pelas goleiras: 
Shirlene, Jakeline, Samy 
e Rayssa; fi xas: Thayla, 
Carol, Thawane e Duda; 
alas: Jane, Bruna Caxu, 
Liandra, Emilly, Analuz, 
Diihh, Michele Piper, Dé-
bora, Karwn e Tati Teber-
ga; pivôs: Waleska, Sa-
mantha e Mari.

Comissão técnica: téc-
nico, Marcio Silva; prepa-
rador de goleiras, Gledson 
Donizeti; gestor geral, 
Dante Guerrero;diretor de 
Esportes, Macedo; secre-
tário da Semelp, Everton 
Chinaqui.

Alex Santos

GINÁSTICA ARTÍSTICA É 
PRATA NA II ETAPA DA 
LIGA INTERMUNICIPAL

Divulgação

Divulgação

O município trouxe óti-
mos resultados da 2ª Etapa 
Regional do Campeonato 
Estadual Sub 16 e Sub 18 
de Atletismo, realizado no 
domingo (4), em Campinas. 
Foram oito medalhas, no to-
tal, sendo duas de ouro, três 
de prata e três de bronze.

O atleta Fabrício Júlio 
Pereira de Souza, catego-
ria sub 16, foi campeão 
nos 100 metros com bar-
reiras e do salto em dis-
tância, e Marcos Paulo 
Leal Ferreira foi vice-cam-
peão nos 400 metros com 
barreiras e no revezamen-
to 4x100m.

No sub 18, Gisele Du-
bsky foi vice-campeã no 
lançamento do disco, Ke-
rolaine Esteves Rafael 
foi terceira colocada no 
lançamento do dardo e 
no revezamento 4x100m. 
Mariane Teresa Evaristo 
Pinto foi terceira colocada 
nos 80 metros com barrei-
ras do sub 16 e terceira no 
revezamento 4x100m do 
sub 18.

Os atletas Lucas Souza 
Rocha e Gabriel Araújo fo-
ram vice-campeões no re-
vezamento 4x100m sub 18 
e, no feminino, Sara Cris-
tina Pereira e Ana Luzia de 
Brito Silva foram terceiras 
colocadas no revezamento 
4x100m sub 18.

A equipe de Pindamo-
nhangaba tem à frente o 
técnico Luiz Gustavo Con-
solino. Equipe representante de Pinda 

Próximas 
competições

As próximas competi-
ções da equipe represen-
tante de Pindamonhan-
gaba são o Campeonato 
Brasileiro Sub 18, de 23 a 
25 de junho, em Bragança 
Paulista e, a fi nal estadual 
dos Jogos Abertos da Ju-
ventude, dias 28 e 29, em 
Presidente Prudente.

Atletas de Pinda fi zeram bonito em 
Hortolândia

Pindenses se destacam 
no Estadual de Atletismo

Divulgação

Atleta Marcos 
Paulo durante 

competição
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ual é seu talento?Q
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A arte que contribui para a ciência

Houve um tempo em 
que caçar passarinho fazia 
parte das brincadeiras da 
criançada, ter um estilin-
gue, mirar e acertar o alvo 
era a meta da garotada. 
Parece mórbido, mas fa-
zia parte da infância. Hoje 
muita coisa mudou, muita 
mata baixou, muitas espé-
cies se extinguiram. 

Agora a ordem é lutar 
pela preservação de toda 
espécie de vida. Em re-
lação aos passarinhos a 
tendência é observá-los, 
protegê-los, estudá-los, 
distinguir seu canto, co-
nhecer os pássaros do seu 
entorno. 

Desde os 12 anos, Ju-
liano Marques Gomes, 
gosta de observar as aves. 
Hoje, adulto, ele dedica 
pelo menos algumas horas 
toda a semana para obser-
var e fotografar pássaros 
em Pindamonhangaba.

E foi em suas andanças 

em busca de boas fotos, 
que, em junho de 2016, 
ele se deparou com uma 
espécie rara de coruja. Às 
margens do rio Paraíba, 
ele encontrou a Jacurutu, 
a maior espécie de coruja 
das Américas. “Primeiro 
eu ouvi o som dela. Gra-
vei e no outro dia voltei. 
Ao soltar o playback com 
o som, a coruja passou a 
responder e eu pude loca-
lizar um casal da espécie 
numa árvore alta”, relem-
bra Juliano.

Alguns dias depois, ele 
voltou ao local para tentar 
fotos mais próximas e, ao 
subir numa árvore, avis-
tou, no alto de outra árvo-
re de cerca de 18 metros, o 
ninho da coruja, contendo 
ovos. “Foi muita sorte e eu 
passei a voltar lá toda se-
mana, para acompanhar 
o desenvolvimento dos fi -
lhotes”, conta ele.

Em agosto de 2016, 

juntamente com um ami-
go biólogo, Juliano entrou 
na mata a procura de si-
nais do nascimento dos 
fi lhotes. Eles conseguiram 
avistar cascas de ovos e 
constataram que um ovo 
havia caído do ninho e ou-
tros dois haviam eclodido, 
com dois fi lhotinhos da 
coruja.

“Continuei acompa-
nhando tudo e, logo de-
pois, um dos fi llhotinhos 
morreu, restando apenas 
um, que eu fotografei em 
vários momentos”.

Os registros de Juliano 
continuaram até novem-
bro, quando o fi lhote, já 
crescido, deixou o ninho 
e partiu. O casal continua 
no local até hoje.

Com as fotos e anota-
ções, Juliano conse-
guiu registrar a espé-
cie no WikiAves, uma 
plataforma de infor-
mações sobre espécies 

de pássaros de todo o 
país.

Ele também apresen-
tou sua descoberta ao 
Avistar Brasil, maior en-
contro nacional de obser-
vadores de aves. Pelo seu 
trabalho, ele foi convida-
do a fazer uma pales-
tra, no dia 20 de maio, 
no Instituto Butantã, 
para pesquisadores, bi-
ólogos e observadores 
de aves de todo o país. 
“Foi uma grande expe-
riência poder falar so-
bre a espécie registrada 
aqui na cidade.”, desta-
cou ele.

Essa não foi a primeira 
espécie de ave registrada 
por Juliano na Wikiaves. 
Ele já contribuiu com re-
gistros de outras espécies 
encontradas em Pindamo-
nhangaba, como  o gavião 
do banhado, o falcão de 
coleira e o papa formiga 
de grota, entre outros.

Na plataforma WikiAves, Pinda-
monhangaba ocupa a 70ª posição 
entre os municípios brasileiros, em 
números de espécies de aves regis-
tradas, totalizando 342 espécies vis-
tas por aqui.

A jacurutu (bubo virginianus)  é 
uma coruja grande e poderosa, com 
“orelhas” proeminentes. Maior ra-
pinante noturno das Américas, é 
também conhecida como joão-cu-
rutu e corujão.

Grande e imponente coruja, com 
orelhas proeminentes, grandes 
olhos amarelados e garras podero-
sas totalmente cobertas de penas, 
ela pode chegar a 60 centímetros e 
pesar até 1,5 kg.

Fêmeas são maiores que os ma-
chos. A cor em geral varia do cinza 
pálido ao marrom escuro. 

Juliano Marques

Juliano Marques

Juliano Marques

Juliano Marques

Juliano Marques

Juliano Marques Gomes, dedica algumas horas, toda a semana, para observar e fotografar pássaros

A jacurutu foi avistada às margens do Rio Paraíba

No dia 28 de julho, eles viram os ovos no ninho

Em setembro, um dos fi lhotes havia sobrevivido

O fi lhote cresceu forte e já fi cava sozinho no ninho

Em novembro ele foi visto pela última vez, quando 
quando provavelmente deixou o ninho para buscar 
uma companheira
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