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PÁGINA 2

Thalita Macedo de Carvalho disputou com 30 candidatas

COMEÇA CAMPANHA PARA ATUALIZAR 
CARTEIRA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS

A Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo 
iniciou, nesta semana, 
a “Campanha Estadual 
de Multivacinação” para 
crianças e adolescentes 
de até 15 anos de idade. 

Até o dia 22 de se-

tembro, os profi ssionais 
dos postos de vacinação 
atuarão para conferir e 
atualizar as cadernetas 
de vacinação  e aplicar as 
doses em atraso de acor-
do com cada faixa etária, 
caso seja necessário.

PÁGINA 7

Jovem de Pinda é 
eleita Miss Plus Size 
Vale do Paraíba

Imunizações serão contra até 18 doenças

A jovem Thalita Macedo de 
Carvalho, de 21 anos, foi eleita 
a nova Miss Plus Size Vale do 
Paraíba, no último sábado (9). 

Thalita, que mora no bairro 
Andrade, disputou com 30 can-
didatas de diversas cidades da 
região. PÁGINA 5

CMEI ganha novo 
parque infantil

O CMEI (Centro Munici-
pal de Educação Infantil) 
Maria Aparecida Gomes 
– “Sá Maria” comemora o 
novo parque infantil insta-
lado na unidade. 

Unidade Móvel 
do Programa 
Bolsa Família 
retorna à cidade

PÁGINA 3

PÁGINA 7

Festival das Cores 
encanta turistas 
em Nova Gokula

Governo de 
São Paulo abre 
vagas para estágio

SHOPPING TERÁ 
AULAS GRATUITAS 
DE MÚSICA

JORNALISTA 
CARLOS ABRANCHES 
FAZ PALESTRA NA 
ANHANGUERA

PÁGINA 3
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Eli Estevam
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Ana Maria Zaitune Pamplin, mais uma perda para a APL

Na quinta-feira (7), na capela do Lar São Judas Ta-
deu, aconteceu a missa do 7º dia do falecimento da 
nossa amiga e colega de APL – Academia Pindamo-
nhangabense de Letras, professora Ana Maria  Zaitune 
Pamplin. Pessoa solidária, bem humorada, sempre dis-
posta a nos auxiliar, Ana Maria há de deixar infelizes 
com sua ausência, colegas, amigos e familiares. Embo-
ra ainda angustiante, a tristeza de sua partida também 
há de passar, porque assim como a vida segue por aqui, 
prossegue por lá... Em outra das inúmeras moradas do 
Senhor, onde ela reside agora, aguardando que igual-
mente concluamos a terrena trajetória.

Ana deixou vaga a cadeira nº 28 do quadro de mem-
bros titulares, que tem como patrona a também profes-
sora Elvira de Moura Bastos. Nascida em São Carlos-SP 
no dia 1º de novembro de 1943,  nos deixou no dia 1º de 
setembro último nesta  cidade, onde atuou profi ssional-
mente como educadora e foi exemplar cidadã. Foi vice-
diretora do antigo Instituto de Educação João Gomes 
de Araújo (atual Escola Técnica) e também da Direto-
ria Regional de Ensino instalada neste município; foi 
professora da Fasc- Faculdade Santa Cecília e ao apo-
sentar-se lecionava na tradicional Escola Estadual João 
Martins da Almeida. Ana foi ao encontro de seu com-

panheiro, o peruano Luiz Pamplin Ladines, competente 
engenheiro da Cetesb do qual ela era viúva já havia dez 
anos. Deixou netos e os fi lhos: Carmen Lídia (Bibliote-
ca Vereador Rômulo Campos D’Arace), Luiz antonio e 
Paulo Augusto.

Ana também era poetisa, razão para concluirmos 
esta nota de pesar com um poema que ela deve ter pro-
duzido inspirada na tristeza da partida do companheiro, 
o qual fi nalmente há de recebê-la com um amoroso e 
saudoso abraço:

ANGÚSTIA

 A tristeza invade meu coração,
 chegou a hora da partida.
 Nem mesmo escuto uma canção,
 agora só chora minh’alma sentida!
 
 Quando voltarão os risos de alegria,
 quando estaremos todos juntos, cantando...
 Quando não mais sentiremos nostalgia,
 quando, enfi m, estaremos nos abraçando?!!!

Ana Maria (no destaque) em uma das sessões da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras

Jornalista Carlos Abranches 
faz palestra na Anhanguera 

Fazesp abre inscrições para cursos gratuitos no mês de setembro

No dia 19 de se-
tembro, às 19 horas, a 
Anhanguera de Pinda-
monhangaba receberá o 
jornalista Carlos Abran-
ches, para a palestra 
‘Aprender e aplicar - 
quando a qualidade co-
meça em mim’. 

Na ocasião, Abran-
ches comentará sobre a 
importância do apren-
dizado para o desenvol-
vimento das pessoas e a 
relevância de aplicar os 
conhecimentos adquiri-
dos.

A atividade é uma ini-
ciativa do curso de ad-
ministração da unidade, 
gratuita e aberta ao pú-
blico.  Para participar é 
necessário realizar a ins-
crição pelo telefone (12) 
3644-3300.

A Faculdade Anhan-
guera de Pindamonhan-
gaba fi ca na av. Nossa 
Senhora do Bom Suces-
so, 3.344 (Campo Ale-
gre).

A Escola Fazendária do 
Estado de São Paulo (Fa-
zesp) está com inscrições 
abertas para o curso de 
educação a distância de 
ITCMD – Procedimentos 
e Disseminadores de Edu-
cação Fiscal. As aulas co-
meçam nesta semana e o 
conteúdo fi cará disponível 
no site da Fazesp.

Com duração de 10 ho-
ras, o curso de ITCMD – 
Procedimentos é indicado 
para advogados, ofi ciais 
de cartórios, estudantes e 
cidadãos em geral que de-
sejam aprofundar os seus 
conhecimentos nos aspec-

tos práticos da apuração 
do Imposto sobre Trans-
missão Causa Mortis e Do-
ação de Quaisquer Bens 
ou Direitos. Com isso, o 
aluno consegue calcular o 
valor corretor do imposto 
e os procedimentos para 
realização do pagamento. 
As inscrições seguem até 
o dia 15 e o curso, que teve 
início nessa segunda-fei-
ra (11), segue até o dia 25 
deste mês, com carga ho-
rária de 10 horas.

Para os profi ssionais 
da área da educação, a 
Escola Superior de Ad-
ministração Fazendária 

(Esaf), em parceria com o 
Grupo de Educação Fiscal 
Estadual - Gefe/SP ofere-
ce o curso de Dissemina-
dores de Educação Fiscal 
– DEF. As aulas são divi-
didas em quatro módulos 
e durante três meses os 
participantes terão acesso 
aos principais conceitos 
do Programa Nacional de 
Educação Fiscal (PNEF).  
As aulas acontecem de 18 
de setembro a 26 de no-
vembro, com  carga horá-
ria de 120 horas. 

As inscrições podem 
ser feitas pelo site fazesp.
fazenda.sp.gov.br. Para 

mais informações, acesse 
www.educacaofiscal.sp.
gov.br. 

Igreja Batista de Moreira 
César promove festa do 
“Dia das Crianças” 

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOYCE DIAS

***
O “Dia das Crianças” 

será comemorado com 
muita festa, no dia 22 de 
outubro, na Segunda Igre-
ja Batista, em Moreira 
César. O evento aconte-
cerá das 9 às 14 horas, na 
avenida Nilceia Apareci-
da Borges de Freitas, no 
bairro Laerte Assunção 
(sede da 2ª Igreja Batista 
de Moreira César).

Haverá teatro, músi-
cas, alimentação e uma 
ação social com os alu-
nos da Funvic realizando 
massagens, atividades de 

escovação e orientação 
bucal, além de aferição da 
pressão e medição da gli-
cemia. Terá também uma 
equipe de cabeleireiros, 
oferecendo cortes de ca-
belo gratuitos.

A equipe do Conselho 
Municipal dos Direitos 
da Mulher participará do 
evento encerrando o mês 
da campanha do “Outu-
bro Rosa”. A festa é rea-
lizada pela   Igreja Batista 
de Moreira César e pelo 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher, com o 
apoio da Sabesp, da Fun-
vic e da Prefeitura  de Pin-
damonhangaba. 

A importância da 
imunização  

           

Mesmo seguindo um calendário pré-
defi nido, algumas pessoas deixam 

de tomar as vacinas nos dias marcados 
em suas cadernetas de vacinação. De acor-
do com dados da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo, cerca de 9,8 milhões 
de paulistas estão com doses em atraso. 

Muitos são os motivos que levam a essa 
desatualização e, para auxiliar essas fa-
mílias, a Secretaria Estadual de Saúde ini-
ciou, nesta semana, a “Campanha Estadual 
de Multivacinação”, que pretende imunizar 
crianças e adolescentes até os 15 anos de 
idade.

Durante a campanha, serão disponibi-
lizadas doses contra 18 tipos de doença, 
entre as quais tuberculose, rotavírus, pa-
ralisia infantil, febre amarela, sarampo e 
HPV. 

O público-alvo da campanha são os qua-
se 10 milhões, que terão até o dia 22 de se-
tembro para colocarem em dia a caderneta 
de vacinação.

Além da campanha de rotina, haverá um 
“Dia D”, marcado para o próximo sábado 
(16). Esta é mais uma oportunidade para a 
atualização da imunização, que busca pro-
teger crianças e adolescentes de doenças e 
suas possíveis complicações.

Divulgação
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Temática abordará aprendizado e desenvolvimento
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CMEI ganha novo parque infantil

Funvic receberá palestra sobre o educador Paulo Freire

Colaborou Com o texto: 
Jennifer Gonçalves

***
o Cmei (Centro mu-

nicipal de educação in-
fantil) maria aparecida 
Gomes – “sá maria” co-
memorou, na última ter-
ça-feira (5), o novo parque 
infantil instalado na uni-
dade. o evento realizado 
com a participação dos 
pais aconteceu em dois 
horários, às 8 e às 13 ho-
ras.

o novo parquinho con-
ta com balanço, gira-gira, 
escorregador e gangorra. 
a presença dos pais e do 
subprefeito de moreira 
César, nilson luis de 
Paula santos, foi uma 
oportunidade para a 
população e os gesto-
res conhecerem mais 
de perto a estrutura do 
local e participarem de 
um momento de inte-

gração entre a escola e a 
família.

 “foi muito bom. as 
crianças ficaram encan-
tadas e os pais agradece-
ram pela iniciativa, pois 
as crianças hoje em dia já 
não brincam mais. e ne-
cessitam desse momento 
na escola para resgatar va-
lores tão importantes na 
infância. através do brin-
car podemos vivenciar 
juntamente com as crian-
ças o mundo mágico da 
imaginação e a realidade”, 
comenta a coordenadora 
do local, adriana Cristina 
Pereira vasconcelos ri-
beiro.

o momento da brin-
cadeira auxilia também 
no desenvolvimento das 
crianças, sendo uma “fer-
ramenta” para estimular 
suas relações sociais, au-
tonomia, habilidade mo-
tora e linguagem.

Colaborou Com o texto: 
Jennifer Gonçalves

***
na próxima segun-

da-feira (18), às 18h30, 
a funvic - faculdade de 
Pindamonhangaba pro-
moverá, em parceria com 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
secretária de educação e 
Cultura, uma palestra em 
comemoração ao aniver-
sário do pedagogo Paulo 
freire. Com o tema  “Pau-
lo Freire e os desafios da 
educação na atualidade 
brasileira”, a palestra será 
ministrada por lisete are-
laro.

Paulo freire foi um 

educador, pedagogo e fi-
lósofo brasileiro com re-
conhecimento internacio-
nal. seu maior objetivo 
em relação a educação era 
desenvolver o pensamen-
to crítico dos alunos, para 
que eles refletissem sobre 
a  desigualdade social. Co-
nhecido como patrono da 
pedagogia brasileira, en-
tre suas contribuições está 
também o método de alfa-
betização de adultos que 
leva seu nome.

“a realização deste en-
contro, produto de uma 
parceria entre a universi-
dade e o município, con-
cretiza um momento de 
grande importância para 

a educação em nossa ci-
dade ao promover um de-
bate sobre a vida e a obra 
do educador brasileiro de 
maior proeminência, que 
levou nosso país ao reco-
nhecimento internacional 
na história da Pedagogia”, 
ressalta o secretário de 
educação, professor Júlio 
valle.

o evento é gratuito e 
destinado aos educadores 
da rede municipal de Pin-
damonhangaba, porém o 
público interessado pode 
participar comparecendo 
no auditório da funvic, lo-
calizada na estrada radia-
lista Percy lacerda, 1.000, 
Pinhão do borba.

Os pais e os professores puderam participar de um momento de vivência com as crianças no novo parquinho

Conselho Municipal de Educação 
participa de Encontro Estadual

o novo Conselho mu-
nicipal de educação de 
Pindamonhangaba ini-
ciou sua gestão a todo 
vapor. um exemplo dessa 
atuação foi a participa-
ção de representantes do 
Conselho no “21º encon-
tro estadual de Conse-
lheiros do estado de são 
Paulo”, que aconteceu na 
cidade de Paulínia, inte-
rior de são Paulo, no iní-
cio do mês.

Promovido pela unC-
me (união nacional dos 
Conselhos municipais 
de educação), o evento 
ocorreu na Câmara de ve-
readores da cidade, com 
o tema “os conselhos 

municipais de educação: 
espaços de resistência 
contra a retirada de direi-
tos sociais”.

a equipe de Pindamo-
nhangaba teve a opor-
tunidade de conhecer 
conselheiros de outros 
municípios, de trocar ex-
periências e de participar 
da palestra “a documen-
tação formal e o Conse-
lho municipal de edu-
cação – a elaboração de 
documentos eficazes no 
interior do Colegiado”, 
da educadora angélica 
Curvelo alves, presiden-
te do Cme da cidade de 
suzano. a temática ofe-
receu diretrizes aos con-

selheiros para as suas 
mais diversas atividades 
cotidianas, auxiliando-os 
no bom andamento dos 
trabalhos.

O encontro foi finali-
zado com a palestra “au-
tonomia financeira dos 
Conselhos municipais de 
educação”, ministrada 
pelo professor eduardo 
Cezar da silva, diretor de 
formação da unCme. 

“ficamos muitos satis-
feitos com o evento. foi 
a nossa primeira opor-
tunidade de convivência 
com outros Cme’s e te-
mos certeza que este en-
contro foi um de muitos 
outros que pretendemos 

participar. lançamos a 
sugestão aos organizado-
res de se instalar um pólo 
para atender as cidades 
circunvizinhas a Pinda-
monhangaba. o tema 
veio ao encontro dos 
trabalhos do Cme para 
aprimorar nossas ações 
em favor dos direitos 
sociais dos cidadãos”, 
disse a presidente, pro-
fessora maura Prado 
vieira. “Queremos agra-
decer ao secretário de 
educação municipal, o 
professor Júlio valle, 
que não mediu esforços 
para que o Cme pudesse 
participar deste profícuo 
evento.”Presidente do CME de Pinda, professora Maura Prado 

Vieira (centro), professora Ida Hebe da Costa Simplício 
e professor Benedito Lobo (membros)

Divulgação

Divulgação
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Setor Químico e Reciclagem Plástica - 

Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e 
Farmacêuticas de Pindamonhangaba, Roseira, Arapei, Potim e Aparecida, por seu 
representante legal, convoca os trabalhadores associados ou não, da categoria 
dos trabalhadores nas indústrias enquadradas no 10º Grupo, De Trabalhadores 
nas Industrias Químicas para fins Industriais, de Preparação de Óleos Vegetais e 
Animais, de Perfumaria e Artigos de Toucador, de Resinas Sintéticas, de Velas, de 
Explosivos, de Tintas e Vernizes, de Fósforos, de Adubos e Corretivos Agrícolas, de 
Defensivos Agrícolas, de Material Plástico (Inclusive de Trabalhadores da Indústria 
de Laminados Plásticos), de Matérias Primas Para Inseticidas e Fertilizantes, de 
Abrasivos, da Indústria Petroquímica, de Lápis, Canetas e Material de Escritório, 
de Defensivos Animais e de Re-Refino de Óleos Minerais, (Lubrificantes Usados ou 
Contaminados) e reciclagem Plástica, do quadro anexo ao artigo 577 da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT, para se reunirem em assembléia geral extraordinária que 
se realizará nos dias, horários e locais abaixo enumerados, tendo em vista a base 
territorial da entidade sindical abranger mais de um município: 1) Trabalhadores do 
município de Pindamonhangaba, Assembleia dia 18/09/2017 ás 07h00 na Rodovia 
Vereador Abel Fabrício Dias, nº 2602 – Água Preta – Pindamonhangaba – SP, as 
14h00 na Rua Nicolau Moassab, nº 85, - Loteamento Industrial Feital. Dia 19/09/2017 
as 06h00 na Av. hum, s/n – Inicio do Distrito Industrial, as 14h00 na sede do Sindicato 
sito à Rua dos Bentos, nº 481 – São Benedito e as 18h00 na Avenida Independência, 
861 – Cidade Nova   2) Trabalhadores do Munícipio de Roseira, assembleia 
dia 20/09/2017 ás 06h00 na Rodovia SP 62, KM 67, nº 196 - Distrito Industrial 3) 
Trabalhadores do Munícipio de Potim, assembleia dia 20/09/2017 ás 12h00 na Rua 
Heubach, s/n – Potim – SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  a) 
Discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações a ser apresentada ao 
Sindicato representativo da respectiva categoria econômica. b) Outorga de poderes 
à entidade, por seus representantes legais, para negociação coletiva, celebrar 
acordos, requerer realização de mesa redonda junto ao MTE, constituir comissão 
de negociação e, ainda, em caso de malogro das negociações, suscitar dissídio 
coletivo junto ao Tribunal competente, assistido pela Federação da categoria. c) 
Discussão e deliberação sobre a cláusula que trata das Contribuições. d) Discussão 
e deliberação das Negociações sobre a Convenção Coletiva de Trabalho Específica 
sobre Segurança em Máquinas SOPRADORAS DE PLÁSTICOS, INJETORAS DE 
PLÁSTICO E MOINHO a ser apresentada ao Sindicato das Indústrias do Setor 
Plástico e/ou às empresas, sediadas no Estado de São Paulo, bem como a avaliação 
das Assembleias realizadas nas regiões representadas por sindicatos filiados do 
setor; e) Posicionamento da categoria sobre a eventual realização de movimento 
paredista em caso de malogro das negociações. Não havendo número suficiente 
de acordo com as normas aplicáveis, em primeira convocação, nos horários supra 
- mencionados, as mesmas se realizarão uma hora após, no mesmo dia e local. 
Pindamonhangaba, 12 de Setembro de 2017. Sebastião de Melo Neto – Presidente

Setor Químico e Reciclagem Plástica 2 col por 13 cm
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EDITAL DE CONVOCAÇÂO

Ficam os senhores condôminos do Condomínio do Conjunto Caraíbas, convocados 
para comparecer à Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 20 de 
setembro de 20:00 ás 20:00 horas, ou em segunda  chamada às  20:30 horas, com 
qualquer número de condôminos,  a  fi m  de deliberarem   sobre :
1- Eleição da nova diretoria do Condomínio Do Conj. Caraibas
Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2017

João Alaor dos Santos

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAÇÃO PARA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, 
convocados a comparecer à 9ª Reunião Ordinária/2017 do Conselho Municipal do 
Idoso, no dia e local abaixo discriminados:

Dia:                             14/09/2017 (quinta- feira)

Horário:                     14h (tolerância 10 minutos)

Duração prevista:     Aproximadamente 2 horas

Local:                         Auditório da Prefeitura
Rua:                           Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.400.

Pauta:

I. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;

II. Apresentação de projetos (Lar Irmã Terezinha);

III. Semana Municipal do Idoso (2017);

IV. Assuntos pertinentes ao Conselho;

V. Informes e encerramento. 

Favor confi rmar a presença e/ou justifi cativa da ausência no endereço: 
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 091/2017 (PMP 21909/2017) 

Foi fi rmado o contrato 075/2017, em 05/09/2017, para “aquisição de gás de cozinha 
para atendimento da alimentação escolar, nas unidades escolares do município 
de Pindamonhangaba”, vigente por 12 meses, no valor total de R$ 202.400,00, 
assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Júlio César Augusto do 
Valle, e pela contratada, empresa Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda, o Sr 
Hemerson Tadeu Ribeiro Barbosa, por procuração. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 204/2016 (PMP 21039/2016) 

Foi fi rmado o aditamento 01/2017, em 24/08/2017, ao contrato 192/2016, que cuida 
de “aquisição de gás de cozinha para alimentação escolar”, para prorrogação até 
29/10/2017, assinando pela contratante o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela 
contratada, empresa Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda, o Sr Hemerson 
Tadeu Ribeiro Barbosa, por procuração. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Placa Ait Cod. Infr Data Infr Placa Ait Cod. Infr Data Infr
AKG3981 B440238921 76331 09/08/2017 AXW1688 Z440023667 55412 18/08/2017
AYL9189 Z440023768 55412 25/08/2017 BHT7175 Z440023776 55412 25/08/2017
BNS6698 Z440023623 55412 15/08/2017 BOI9363 Z440023744 55412 24/08/2017
BOV4252 Z440023709 55412 22/08/2017 BPW9888 Z440023620 55412 15/08/2017
BQR3980 B440238923 55680 12/08/2017 BRL9593 Z440023736 55412 23/08/2017
BRL9593 Z440023772 55412 25/08/2017 BRZ6209 Z440023765 55412 25/08/2017
BTQ9157 Z440023693 55412 21/08/2017 BUZ5680 Z440023739 55412 24/08/2017
BUZ8119 Z440023645 55412 16/08/2017 BUZ8119 Z440023762 55412 25/08/2017
BVA1455 Z440023796 55412 26/08/2017 BWF3727 Z440023738 55412 24/08/2017
CAH1373 Z440023791 55412 26/08/2017 CAX1272 Z440023599 55412 14/08/2017
CBV0422 Z440023638 55412 15/08/2017 CBV3527 Z440023639 55412 15/08/2017
CCC0753 Z440023636 55412 15/08/2017 CCV8789 Z440023717 55412 22/08/2017
CDK4357 Z440023788 55412 26/08/2017 CDN9998 Z440023764 55412 25/08/2017
CDS4897 B440238907 55412 07/08/2017 CEJ9238 Z440023650 55412 17/08/2017
CFH5285 B440238928 51851 15/08/2017 CHX2571 Z440023773 55412 25/08/2017
CJQ7475 Z440023691 55412 21/08/2017 CJU0433 Z440023689 55412 21/08/2017
CLD0242 Z440023794 55412 26/08/2017 CLQ1498 Z440023648 55412 16/08/2017
CLX9131 Z440023712 55412 22/08/2017 CND8174 Z440023615 55412 15/08/2017
CNV5838 Z440023618 55412 15/08/2017 CNV5838 Z440023663 55412 18/08/2017
CNV8092 Z440023661 55412 18/08/2017 COK9479 Z440023729 55412 23/08/2017
COS9760 Z440023655 55412 18/08/2017 COT1454 Z440023625 55412 15/08/2017
CQE3666 Z440023635 55412 15/08/2017 CRE1063 Z440023728 55412 23/08/2017
CST1282 Z440023609 55412 14/08/2017 CUE8193 Z440023666 55412 18/08/2017
CVO7257 B440238924 60501 13/08/2017 CYG2791 Z440023745 55412 24/08/2017
CYG4289 Z440023622 55412 15/08/2017 CYG8944 Z440023756 55412 24/08/2017
CYV5494 Z440023674 55412 19/08/2017 DAR5575 Z440023683 55412 21/08/2017
DBU7765 Z440023687 55412 21/08/2017 DCZ1779 Z440023632 55412 15/08/2017
DDL6527 Z440023757 55412 24/08/2017 DDN9292 B440237460 59670 16/08/2017
DDY9517 Z440023658 55412 18/08/2017 DEJ8810 Z440023703 55412 22/08/2017
DFI2677 Z440023606 55412 14/08/2017 DFN4687 Z440023605 55412 14/08/2017
DFQ3403 B440237456 65300 14/08/2017 DFQ3403 B440237457 73150 14/08/2017
DFQ4329 Z440023774 55412 25/08/2017 DGU2954 Z440023719 55412 22/08/2017
DHT7898 Z440023766 55412 25/08/2017 DIG9757 Z440023767 55412 25/08/2017
DIX2212 Z440023746 55412 24/08/2017 DIY4768 Z440023753 55412 24/08/2017
DKI8168 Z440023785 55412 26/08/2017 DKQ2796 Z440023627 55412 15/08/2017
DLU9326 Z440023748 55412 24/08/2017 DME4614 B440237452 61220 09/08/2017
DME7362 Z440023672 55412 19/08/2017 DMV4475 B440238769 76331 10/08/2017
DNJ1055 E000002599 57380 30/08/2017 DOL6834 Z440023769 55412 25/08/2017
DPR1316 B440237458 59670 16/08/2017 DQN9653 Z440023706 55412 22/08/2017
DQQ6099 Z440023676 55412 19/08/2017 DQT0235 Z440023770 55412 25/08/2017
DQW1635 E000002596 76331 30/08/2017 DQW2108 B440238692 51851 10/08/2017
DQW2108 B440238822 51851 15/08/2017 DRK2113 Z440023682 55412 21/08/2017
DRP5288 Z440023626 55412 15/08/2017 DSE7118 Z440023643 55412 16/08/2017
DSN0100 B440238844 54523 16/08/2017 DSQ2137 Z440023754 55412 24/08/2017
DTI6679 B440238906 55412 07/08/2017 DTS6168 Z440023670 55412 18/08/2017
DUA3308 B440238632 76331 10/08/2017 DUR0707 B440238765 55414 10/08/2017
DWE3839 Z440023642 55412 16/08/2017 DWI3508 Z440023735 55412 23/08/2017
DWX5035 B440238908 55412 07/08/2017 DXT0931 Z440023604 55412 14/08/2017
DXW6034 Z440023649 55412 17/08/2017 DXX1050 Z440023652 55412 17/08/2017
DYF5018 Z440023681 55412 19/08/2017 EAB6189 Z440023660 55412 18/08/2017
EAB6899 Z440023637 55412 15/08/2017 EAB7419 B440238767 55413 11/08/2017
EAN1911 Z440023610 55412 14/08/2017 EAO8431 E000002595 55920 29/08/2017
EAO8626 Z440023701 55412 22/08/2017 EAO9043 Z440023614 55412 14/08/2017
EAO9830 B440238903 55680 17/08/2017 EDW2199 Z440023678 55412 19/08/2017
EGL0262 Z440023640 55412 16/08/2017 EGM9068 B440236639 60501 15/08/2017
EGQ3034 Z440023656 55412 18/08/2017 EGT3072 B440238766 55500 10/08/2017
EGU1454 B440238927 59670 15/08/2017 EIB9045 B440238821 76331 09/08/2017
EIB9497 Z440023634 55412 15/08/2017 EIB9799 Z440023778 55412 25/08/2017
EIJ8622 Z440023657 55412 18/08/2017 EIK3067 Z440023715 55412 22/08/2017
EIL4561 Z440023786 55412 26/08/2017 EIT0772 B440234714 60501 16/08/2017

EKN4670 Z440023727 55412 23/08/2017 EKN4670 Z440023760 55412 25/08/2017
EKO0308 Z440023646 55412 16/08/2017 EKW2434 Z440023734 55412 23/08/2017
ENA1507 B440238929 51851 15/08/2017 ENB2391 Z440023699 55412 22/08/2017
ENB2442 B440238871 55680 17/08/2017 ENB2775 Z440023692 55412 21/08/2017
ENP0714 Z440023665 55412 18/08/2017 EOR7335 B440238869 55680 14/08/2017
EPH3390 Z440023624 55412 15/08/2017 EPV8390 E000002598 76331 30/08/2017
EPV8681 Z440023688 55412 21/08/2017 EQB9607 Z440023775 55412 25/08/2017
ERG8570 B440238634 54522 13/08/2017 ERL0488 Z440023752 55412 24/08/2017
ERM6782 Z440023771 55412 25/08/2017 ERM7307 Z440023702 55412 22/08/2017
ERN0710 Z440023781 55412 26/08/2017 ERQ4510 B440237501 57380 16/08/2017
ETM2066 Z440023673 55412 19/08/2017 ETM2155 B440238691 51851 09/08/2017
ETM3775 Z440023714 55412 22/08/2017 ETO1080 Z440023740 55412 24/08/2017
ETR2763 Z440023721 55412 22/08/2017 EUS3593 Z440023751 55412 24/08/2017
EUT3570 Z440023696 55412 21/08/2017 EVI9733 Z440023780 55412 26/08/2017
EXY0409 Z440023659 55412 18/08/2017 EYC5804 Z440023777 55412 25/08/2017
EYJ8023 Z440023677 55412 19/08/2017 EYJ8271 Z440023716 55412 22/08/2017
EYJ8321 E000002597 76331 30/08/2017 EYJ9199 Z440023628 55412 15/08/2017
EYJ9199 Z440023708 55412 22/08/2017 EYP0269 Z440023651 55412 17/08/2017
EYU2074 B440236640 60501 17/08/2017 FAJ7994 Z440023698 55412 21/08/2017
FBB3320 Z440023713 55412 22/08/2017 FBI0768 Z440023601 55412 14/08/2017
FCS9178 Z440023611 55412 14/08/2017 FEB5904 Z440023685 55412 21/08/2017
FEB6998 Z440023741 55412 24/08/2017 FEJ1507 Z440023664 55412 18/08/2017
FFB3180 Z440023697 55412 21/08/2017 FFI7150 B440238902 55412 09/08/2017
FFO7565 Z440023793 55412 26/08/2017 FGK5688 Z440023669 55412 18/08/2017
FGP4977 B440238925 57380 13/08/2017 FGZ4142 Z440023733 55412 23/08/2017
FHI3054 Z440023619 55412 15/08/2017 FHV8373 B440237454 73662 14/08/2017
FHY6668 Z440023644 55412 16/08/2017 FHY6668 Z440023787 55412 26/08/2017
FID1094 B440238981 57380 17/08/2017 FJM8129 Z440023700 55412 22/08/2017
FJZ3350 Z440023668 55412 18/08/2017 FKB7610 B440238930 55500 17/08/2017
FKB7826 B440238922 55500 12/08/2017 FKU1035 Z440023612 55412 14/08/2017
FKU1415 Z440023725 55412 23/08/2017 FKU1734 Z440023616 55412 15/08/2017
FMB8211 Z440023726 55412 23/08/2017 FMB8261 Z440023608 55412 14/08/2017
FMB8401 Z440023641 55412 16/08/2017 FMB8706 Z440023675 55412 19/08/2017
FMD6131 Z440023710 55412 22/08/2017 FMT8520 Z440023647 55412 16/08/2017
FNI4457 Z440023732 55412 23/08/2017 FNP0640 B440238768 67770 12/08/2017

FOM9898 Z440023629 55412 15/08/2017 FPY3559 Z440023789 55412 26/08/2017
FQC1118 Z440023653 55412 18/08/2017 FQZ0335 Z440023684 55412 21/08/2017
FRW7320 Z440023613 55412 14/08/2017 FSK3875 Z440023686 55412 21/08/2017
FSS6309 Z440023743 55412 24/08/2017 FTG9515 Z440023731 55412 23/08/2017
FVD9380 Z440023784 55412 26/08/2017 FXO2029 B440238868 60841 12/08/2017
FYW6292 Z440023607 55412 14/08/2017 FZG0850 Z440023792 55412 26/08/2017
GAE6670 Z440023747 55412 24/08/2017 GBB0384 Z440023690 55412 21/08/2017
GCN6116 Z440023705 55412 22/08/2017 GCQ6820 B440238770 76331 15/08/2017
GDD9240 Z440023707 55412 22/08/2017 GEV8659 Z440023761 55412 25/08/2017
GFP2766 Z440023600 55412 14/08/2017 GGU7154 E000002594 76331 29/08/2017
GHX2120 Z440023759 55412 24/08/2017 GJH4320 Z440023662 55412 18/08/2017
GKH7209 Z440023704 55412 22/08/2017 GMY7595 Z440023617 55412 15/08/2017
GVE6438 B440238865 51851 09/08/2017 GXI8404 Z440023603 55412 14/08/2017
HEJ5575 B440238870 51851 15/08/2017 HFM3535 Z440023742 55412 24/08/2017
HJR9691 B440219627 72340 16/08/2017 HLR5488 Z440023630 55412 15/08/2017
HNS4098 Z440023795 55412 26/08/2017 HZY3319 Z440023602 55412 14/08/2017
JNH3310 Z440023633 55412 15/08/2017 KJT2600 Z440023680 55412 19/08/2017
KKH9913 Z440023737 55412 23/08/2017 KMF4643 Z440023679 55412 19/08/2017
KMK1997 Z440023755 55412 24/08/2017 KNM7327 Z440023730 55412 23/08/2017
KNQ8374 Z440023749 55412 24/08/2017 KNR6790 Z440023763 55412 25/08/2017
KOE5275 B440237453 73662 14/08/2017 KOM6474 Z440023694 55412 21/08/2017
KVO5293 Z440023722 55412 22/08/2017 KXF1824 Z440023783 55412 26/08/2017
KXI1563 Z440023782 55412 26/08/2017 LBV6665 Z440023723 55412 23/08/2017
LJX7180 Z440023718 55412 22/08/2017 LJX7180 Z440023724 55412 23/08/2017
LOX2186 Z440023654 55412 18/08/2017 LPM3374 B440237459 59670 16/08/2017
LRS8446 Z440023779 55412 25/08/2017 MCM6659 Z440023750 55412 24/08/2017

MOW8716 B440238866 76331 12/08/2017 MOW8716 B440238867 51851 12/08/2017
MPG3270 B440237122 55250 12/08/2017 MPG3270 B440237123 54790 12/08/2017
MQR6867 B440237121 57380 09/08/2017 NOQ8506 Z440023758 55412 24/08/2017
OQQ0726 Z440023631 55412 15/08/2017 OWW0267 Z440023671 55412 19/08/2017
PVA5911 Z440023790 55412 26/08/2017 PYN4734 B440237455 73662 14/08/2017
PZH4173 Z440023621 55412 15/08/2017 PZR3275 Z440023695 55412 21/08/2017
PZS8149 Z440023711 55412 22/08/2017 PZX9027 Z440023720 55412 22/08/2017

Pindamonhangaba,12desetembrode 2017.
LUCIANA VIANA - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Processo n.º 26246/2017
Doador: Bontaz Centre do Brasil Indústria e Comércio de Autopeças Ltda. Donatária: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. Objeto: 20 bicicletas novas. Data da 
assinatura: 01/09/2017.
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A jovem Thalita Ma-
cedo de Carvalho, de 21 
anos, foi eleita a nova 
Miss Plus Size Vale do 
Paraíba, no último sába-
do (9). O concurso que a 
elegeu foi realizado em 
Aparecida e organizado 
por Renatha Silva.

Thalita, que mora no 
bairro Andrade, dispu-
tou com 30 candidatas 
de diversas cidades da 
região. Ela recebeu a 
faixa e a coroa da Miss 
Plus Size Vale do Para-
íba 2016, Tati Stuchi, 
também de Pinda.

Além de diversos 
prêmios, Thalita pode-
rá disputar o título de 
Miss Plus Size na etapa 
estadual do concurso, 
que deve acontecer no 
início do ano. Ela será a 
segunda representante 
de Pinda na competição, 
que já tem Mari Mota, 
eleita Miss Plus Size Re-
gional, em julho. 

Os concursos Miss 
Plus Size vem ganhan-
do espaço em todo o 
Brasil e é voltado para 

mulheres com mane-
quim acima do 46. Elas 
são gordinhas, sensuais, 
inteligentes e encontra-
ram em suas curvas um 
motivo a mais para in-
vestirem na autoestima. 
O objetivo dos concur-
sos é  valorizar a beleza 
da mulher que veste GG, 
destacando também o 
mercado voltado a este 
segmento da moda.

“A emoção de ganhar 
não tem explicação. É 
importante que todas 
as mulheres, indepen-
dentemente de padrões, 
se afirmem e acreditem 
em si, na sua beleza e 
em todos seus valores e 
qualidades. Estou muito 
feliz!”, destacou Thalita.

Além de duas candi-
datas na etapa estadual 
do concurso em 2018, 
Pindamonhangaba será 
representada no con-
curso Miss Brasil Plus 
Size, que acontecerá em 
novembro, no Rio de 
Janeiro. Tati Stuchi irá 
disputar o título pelo 
Estado de São Paulo.

Os interessados em participar devem ter idade mínima de 12 
anos e as inscrições acontecem até esta quarta-feira (13)

“Festival das Cores” encanta turistas 
na Fazenda Nova Gokula

Tardes cheias de cor, 
dança, música e ioga. Foi 
isso que o “Holi Festival” 
proporcionou para quem 
foi até a Fazenda Nova 
Gokula durante o “feria-
dão da Independência”.

O Festival das Cores, 
que aconteceu entre os 
dias 7 e 10 de setembro, 
e contou com o apoio da 
Prefeitura, atraiu milha-
res de turistas para Pin-
damonhangaba. Eles vie-
ram participar da festa e 
conhecer a fazenda, que 
abriga a maior comunida-
de de devotos da filosofia 
Hare Krishna da América 
Latina.

“Desfrutar o Holi em 
Nova Gokula, que é um pe-
daço da Índia no Brasil, é 
um privilégio. Estou mui-
to feliz por estar aqui pois 
sinto a essência do Holi, 
que é a confraternização 
entre as pessoas, indepen-
dentemente de raça, classe 
social ou crença”, afirmou 
Marcela Santana, que veio 
de Suzano com a família 
para participar da festa.

“Esse lugar é mágico, 
lindo e traz uma paz inte-
rior. É a primeira vez que 
participo mas virei muitas 
outras vezes porque a cada 
momento de ‘guerra das 
tintas’ me sinto conectado 
com as pessoas em volta e 
com esse lugar”, destacou 
o universitário Romeo Lu-
cas, de São José dos Cam-
pos.

Durante o festival, 
apresentaram-se bandas 
e DJs, além de teatro e 
dança, canto de mantras e 
palestras. Havia barracas 
de comida indiana vega-
na, camping e caminhadas 
por trilhas. O ponto alto da 
festa era, de hora em hora, 
a ‘guerra’ de tinta entre as 
pessoas, que se tornavam 
intervenções de arte am-
bulantes, cobertas de cor 
dos pés a cabeça.

Realizado anualmente 
na Índia, o caráter lúdico 
das cores e a alegria do 
Holi ganhou a atenção dos 
jovens e se propagou no 
mundo todo. A festa origi-
nal, com raízes há cinco mi-
lênios celebra o triunfo do 
bem contra o mal, a redução 
da desigualdade social en-
tre ricos e pobres, idosos e 
crianças, homens e mulhe-
res, todos juntos, quebran-
do as barreiras invisíveis 
que segregam as pessoas.

Jovem de Pinda é eleita 
Miss Plus Size Vale do Paraíba

Eli Estevam

Shopping terá aulas gratuitas de música

Nesta quarta-feira (13), o Sho-
pping Pátio Pinda inicia o projeto 
ABC Musical, com aulas gratuitas 
de violão, guitarra, canto, baixo e 
bateria. 

Realizado com o apoio da Multi 
Produção Musicais, o projeto acon-

tecerá às segundas e quintas-feiras, 
no período noturno, em um espaço 
localizado no corredor da Oscar Cal-
çados.

Os interessados em participar 
devem ter idade mínima de 12 anos 
e as inscrições serão nos dias 11, 12 e 

13 de setembro, das 14 às 20 horas, 
no Pátio Office. 

Para efetivar a inscrição, deve ser 
apresentado um documento com 
foto e os menores de 16 anos devem 
estar acompanhados de um respon-
sável.

Imagem meramente ilustrativa / Internet

Confraternização, devoção e muita alegria marcaram o evento, que atraiu milhares de pessoas

Aulas de violão, guitarra e canto estão programadas

Thalita Macedo disputará a etapa estadual do concurso
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Vale do Paraíba tem seis unidades prisionais 
com portas automatizadas em celas

COLABOROU COM O TEXTO: JOyCE DiAs
***

Um veículo envolvido em cri-
mes na Baixada santista foi abor-
dado pela Polícia Militar de Pin-
damonhangaba no último sábado 
(9), no bairro Água Preta. 

segundo a PM, uma das pas-
sageiras foi presa por tentar jogar 
pela janela do carro 150 gramas de 
maconha. Outro ocupante do ve-
ículo, foi indiciado por estar com 
um celular roubado.

De acordo com a PM, o veícu-

lo foi identificado pelos radares 
da rodovia Abel Fabrício Dias e 
analisado por cadastro registrado 
no Copom – Centro de Operações 
da Polícia Militar. No interior do 
carro havia  três pessoas, todas 
moradoras da Baixada santista. 
A mulher foi quem assumiu ser a 
responsável pela droga.

Os suspeitos foram encaminha-
dos ao Distrito Policial. A mulher 
permanece à disposição da Justiça 
por tráfico de drogas e os outros 
foram liberados.

O Governo de são 
Paulo concluiu a auto-
matização de abertura e 
fechamento de portas de 
celas em 100 presídios 
em regime fechado (in-
cluindo penitenciárias 
e centros de detenção 
provisória) em todo o 
Estado. No Vale do Pa-
raíba, são seis unidades. 
O objetivo é instalar esse 
novo sistema em todas 
as unidades em regime 
fechado, que atualmente 
somam 127.

 A automatização das 
celas tem sido realizada 
por servidores da se-
cretaria de Estadual da 
Administração Peniten-
ciária. Trata-se de um 
sistema automático para 
a abertura e fechamen-
to das portas sem que 
os funcionários tenham 
contato direto com a 
população carcerária. 
Desenvolvido 100% por 
técnicos da secretaria da 
Administração Peniten-
ciária, a automação prio-
riza a tecnologia através 
de um sistema motori-
zado, controlado através 
de painel eletrônico que 
permite abertura e fecha-
mento automaticamente. 
se houver queda de ener-
gia os trabalhos continu-
am, uma vez que a parte 
elétrica está ligada a um 
gerador. Com isso, au-
menta-se a segurança. 
Recentemente, a secre-
taria de Administração 
Penitenciária (sAP) foi 
consultada sobre a possi-
bilidade de fornecer essa 
tecnologia para presídios 
federais.

 O custo atual da auto-
mação é de R$ 2.470 por 
porta de cela automati-
zada.

Carro usado em ação criminosa na Baixada 
Santista é encontrado em Pindamonhangaba

Campanha orienta motoristas sobre o uso correto do acostamento na Dutra

Alertar os motoristas 
sobre comportamentos 
que podem causar aci-
dentes e reforçar que 
atitudes responsáveis 
contribuem para a re-
dução de ocorrências 
e, consequentemente, 
de mortes na via Du-
tra. Este é o objetivo da 
campanha de seguran-
ça ‘Dirigir não é perigo-
so’, da CCR NovaDutra. 

Estudos do Observa-
tório Nacional de segu-
rança Viária apontam 
que 90% dos acidentes 
de trânsito ocorrem por 
falhas humanas, que 
vão desde a desatenção 
dos condutores até o 
desrespeito à legislação 
de trânsito e imprudên-
cia. Dados da Conces-
sionária revelam que 

nos primeiros sete me-
ses deste ano, foram re-
gistrados 558 acidentes 
relacionados à parada 
no acostamento, um 
aumento de 22% com-
parado ao mesmo perí-
odo do ano de 2016. 

Entre janeiro e ju-
lho deste ano, o Vale 
do Paraíba foi o trecho 
com maior incidência 
de acidentes deste tipo, 
com o total de 255 re-
gistros.

Os números ainda 
revelam que ocorreram 
15 registros de atropela-
mentos no acostamen-
to, entre os meses de 
janeiro e julho de 2017, 
aumento de 150%, 
comparado ao mesmo 
período de 2016, quan-
do foram registrados 6 

atropelamentos. 
Mesmo com a atua-

ção forte da concessio-
nária na realização de 
campanhas de orien-
tação e segurança aos 
usuários, muitos ainda 
insistem em utilizar o 
acostamento para o uso 
do celular, pegar algo 
no porta-malas, aguar-
dar uma pessoa, utili-
zar como banheiro e até 
como faixa de tráfego.

O uso indevido do 
acostamento pelos mo-
toristas como faixa de 
rolamento pode preju-
dicar a chegada de via-
turas de emergência da 
Concessionária e tam-
bém da Polícia Rodo-
viária Federal no aten-
dimento às ocorrências 
com vítimas.

Dicas de segurança 
sobre o uso do 
acostamento

Se precisar parar no acos-
tamento:
• Sinalize o local: ligue o 
pisca-alerta e posicione o 
triângulo;
• Desocupe o veículo, 
deixando todos os ocupan-
tes distantes da rodovia. 
Dê atenção especial às 
crianças e aos animais de 
estimação.

O uso do acostamento é 
permitido apenas:
• Em casos de emergência, 
como problemas mecâni-
cos.

O que você não deve fazer 
no acostamento:
• Nunca trafegue pelo 
acostamento;
• Nunca ultrapasse pelo 
acostamento;
• Não utilize o acostamento 
como ponto de encontro ou 
banheiro; procure sempre 
um posto de serviços.

Objetos encontrados pela PM 
com os ocupantes de um carro da 
Baixada Santista  

Divulgação

Divulgação

Polícia

Ação prioriza tecnologia com sistema motorizado e aumenta segurança no local

Atitudes responsáveis evitam ocorrências
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 Imunização ocorre até 22 de setembro e também inclui adolescentes 
menores de 15 anos; vacinas protegem contra 18 tipos de doenças

A Secretaria de Esta-
do da Saúde de São Pau-
lo iniciou, nesta semana, 
a Campanha Estadual 
de Multivacinação para 
crianças e adolescentes 
até 15 anos de idade.

Estão disponíveis do-
ses contra 18 tipos de 
doença, entre as quais 
tuberculose, rotavírus, 
paralisia infantil, fe-
bre amarela, sarampo e 
HPV. O objetivo é colo-
car em dia a caderneta de 
vacinação de cerca de 9,8 
milhões de paulistas que 
compõem o público-alvo.

Até o dia 22 de se-

tembro, os profissionais 
dos postos de vacinação 
atuarão para conferir e 
atualizar as cadernetas 
dos menores de 15 anos e 
aplicar as doses em atra-
so de acordo com cada 
faixa etária, caso seja ne-
cessário.

Além da campanha de 
rotina, haverá um “Dia 
D”, marcado para o pró-
ximo  sábado (16). 

“Esta campanha é 
mais uma oportunidade 
que temos de lembrar os 
pais e responsáveis sobre 
a importância da imuni-
zação para proteger as 

crianças e adolescentes 
contra doenças e suas 
possíveis complicações”, 
afirma a diretora de 
Imunização da Secreta-
ria, Helena Sato.

Em situações de per-
da da caderneta de vaci-
nação, a recomendação 
é de que os pais ou res-
ponsáveis compareçam 
ao mesmo posto de saú-
de onde vacinaram as 
crianças anteriormente, 
para que seja possível 
consultar quais doses já 
foram aplicadas na ficha 
de registro arquivada na 
unidade.

Começa campanha para atualizar 
carteira de vacinação de crianças 

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

 A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
do Departamento de As-

Unidade Móvel do Programa Bolsa 
Família retorna à atividade em Pinda

Jennifer Gonçalves

A unidade móvel auxilia no cadastramento e no acompanhamento 
das famílias do município

sistência Social, retomou 
as atividades da Unidade 
Móvel do programa Bol-
sa Família, no dia 31 de 
agosto.

O projeto “Bolsa Fa-
mília vai até você”, tem 
como objetivo estar pre-
sente em diversas áreas 
da cidade para facilitar 

o acesso das famílias aos 
programas sociais dispo-
níveis.

 Atualmente 16 mil 
famílias participam dos 
programas sociais dispo-
níveis em Pinda, entre os 
mais procurados estão: 
Bolsa Família, Minha 
Casa Minha Vida, Tarifa 
Social de Energia Elétri-
ca, Kit Conversor Digital, 
Carteira do Idoso, entre 
outros.

 O município se tor-
nou referência regional, 
pois foi a primeira cida-
de a receber o veículo no 
Vale do Paraíba. Porém 
as atividades acabaram 
cessando durante o ano 
anterior e foram retoma-
das a partir de demandas 
apontadas na diretoria 
de Assistência Social em 
2017.  

Para o prefeito de Pin-
damonhangaba, Isael 
Domingues o “intuito é 
possibilitar o acesso da 
população, que muitas 
vezes tem dificuldade 
para se locomover devido 
a distância, possibilitan-
do assim o cadastramen-
to, além de acompanhar 
as famílias já beneficia-
das, levando atendimen-
to de qualidade”, afirma.

 A diretora de Assis-
tência Social Ana Pau-
la de Almeida Miranda 
acrescenta a importân-
cia do trabalho realizado 
para os munícipes. “A 
meta é levar atendimento 
de qualidade às famílias 
de baixa renda, garantin-
do acesso aos benefícios 
sociais e à proteção so-
cial”, disse.

 A equipe durante a 

visita usa uniforme, ga-
rantindo a credibilidade 
dos funcionários, e toda a 
estrutura é completa para 
realizar o cadastramento 
ou recadastramento da 
população.

 A unidade móvel fica-
rá próxima ao CRAS ou 
PSF dos bairros e não é 
necessário agendamen-
to para a realização de 
cadastros. Interessados 
podem procurar também 
o Centro Integrado de 
Assistência Social, locali-
zado próximo a Prefeitu-
ra ou o CRAS de Moreira 
César, que funcionam de 
segunda a sexta, das 8 às 
16 horas.

Mais informações po-
dem ser encontradas no 
blog do cadastro único 
http://cadastrounicopin-
da.blogspot.com.br/.

Estão abertas, pelo 
Ciee – Centro de Integra-
ção Empresa – Escola, as 
inscrições para processo 
seletivo unificado desti-
nado ao preenchimento 
de 1.965 vagas de estágio 
e formação de cadastro 
reserva para órgãos do 
Governo do Estado de 
São Paulo.

As oportunidades são 
para estágio em 207 mu-
nicípios, destinadas a 
alunos de cursos de ensi-
no superior, ensino mé-
dio e educação profissio-

nal de nível médio.
Podem se candidatar 

estudantes do primeiro 
ao penúltimo semestre do 
Ensino Médio, da educa-
ção profissional de Nível 
Médio e do Ensino Supe-
rior de diferentes cursos.

A bolsa-auxílio ofe-
recida aos estudantes 
contratados poderá 
variar de R$ 300 a R$ 
1.009,  em jornadas de 
20 a 30 horas sema-
nais. Os estágios terão 
duração de 12 meses, 
podendo ser prorroga-

dos até 24 meses.
A seleção será consti-

tuída de prova objetiva, 
composta de 30 ques-
tões, prevista para ser 
aplicada no dia 8 de ou-
tubro. Na região, have-
rá prova em Aparecida, 
Cruzeiro, São José dos 
Campos e Taubaté.

Os interessados de-
vem realizar suas inscri-
ções até o dia 17 de se-
tembro de 2017, somente 
via internet, através 
do site do Ciee (http://
www.ciee.org.br/).

Governo de São Paulo abre vagas para estágio

Divulgação

Divulgação

No próximo sábado 
(16) haverá o “Dia D” 
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TERÇA-FEIRA

Exército Brasileiro encerrou os desfi les Não faltou criatividade na avenida

Igreja alertou sobre pedofi lia CEU das Artes também marcou presença

FOTOS:  DIVULGAÇÃO

Homenagens, celebrações e 
des� les cívico-militares marcam 
“Dia da Independência”

Na última quinta-feira, dia 7 de se-
tembro, as comemorações ao “Dia da In-
dependência” tiveram início no obelisco 
da praça Monsenhor Marcondes, com o 
hasteamento das bandeiras e homena-
gem aos pindamonhangabenses mem-

bros da Guarda de Honra que participa-
ram do Grito da Independência, ao lado 
de Dom Pedro I. 

Na avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, participaram do desfi le cívico-
militar diversas instituições, entre elas: 

a Corporação Musical Euterpe, o Grupo 
Escoteiro Itapeva, a Fanfarra do CEU das 
Artes, a Fanfarra da Escola Estadual Eu-
nice Bueno Romeiro, a Rede Municipal 
de Ensino, a Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer, igrejas evangélicas, além 

da 2ª Companhia de Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, do 2º BE Combate 
Borba Gato, da 11ª e 12ª Companhia de 
Engenharia de Combate Leve e Corpo de 
Bombeiros de Pindamonhangaba, entre 
outras.

Escolas municipais e estaduais chamaram atenção para várias temáticas
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