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Pinda tem 
queda nos casos 
de dengue
A Prefeitura de Pindamonhangaba 
tem se mobilizado fortemente no 
combate à dengue. A cidade tem 
alcançado excelentes resultados já 
que, atualmente, apresenta apenas 
30 casos, quando no mesmo período 
do ano passado apresentava 405 
casos. O trabalho é realizado o 
ano todo, com visitação casa a 
casa, atendimento de denúncias e 
orientações aos munícipes.

Dedetização em locais estratégicos é uma das ações contra a profi feração do Aedes aegypti

PÁGINA 3

“Projeto Saberes do Vale” valoriza tradição do Vale do Paraíba

Quatro fi lmes documentários e uma exposição virtual serão lançados no próximo fi m de semana; em novembro a exposição ação chega a Pinda

Basquete e handebol 
pindenses disputam 
� nal estadual da Copa 
São Paulo

Semana de Incentivo 
à Leitura continua 
até domingo

PÁGINA 2

Fim de semana 
terá eventos de 
conscientização do 
“Outubro Rosa”

Cidade recebe 
atividade nacional 
dos escoteiros

PÁGINA 7 PÁGINA 3

PÁGINA 2

REGIÃO TEM QUEDA DE 
43,59% EM CASOS DE 
HOMICÍDIOS DOLOSOS

Divulgação

Divulgação

Com o objetivo de reunir, documentar, preservar e divulgar saberes e fazeres da região, 
nasceu o “Projeto Saberes do Vale: Cultura e Educação no Vale do Paraíba”. A estreia ofi cial 
será realizada em São José dos Campos na terça-feira (31).
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Todos contra a Dengue

Cidade recebe atividade nacional dos escoteiros

Vale do Paraíba tem queda de 43,59% 
em casos de homicídios dolosos

O Vale do Paraíba e o 
Litoral Norte do Estado de 
São Paulo apresentaram 
redução nos homicídios, 
nos latrocínios, nos furtos 
e nos roubos em setembro.

Os homicídios dolosos 
diminuíram 43,59% no 
mês, passando de 39 para 
22 casos, na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado.

Já o total de vítimas di-
minuiu 37,50% em setem-
bro, baixando de 40 para 
25 pessoas mortas. Assim, 
15 vidas foram poupadas 
nessa região paulista.

Com as diminuições, as 
taxas de homicídios foram 
de 13,77 casos e 14,76 pes-
soas mortas a cada 100 mil 
habitantes.

Em setembro, os estu-
pros foram o único indica-
dor a apresentar aumento 
no Vale e no Litoral Norte. 
O índice subiu 11,63%, de 
43 para 48.

Crimes contra 
o patrimônio

O número de casos e de 
vítimas de latrocínios bai-
xou 100%. Ambos diminu-
íram de um para nenhum 
caso em setembro deste 
ano, na comparação com 
2016.

Os roubos em geral re-
cuaram 26,42%, passando 
de 1.003 para 738, enquan-
to os furtos em geral foram 
reduzidos em 8,99%, pas-
sando de 2.291 para 2.085.

Os roubos de veículo 
baixaram 19,87% em se-
tembro (de 151 para 121 ca-
sos), enquanto os furtos de 
veículos caíram 4,94% no 
período (de 425 para 404).

Os roubos de carga di-
minuíram 20% no mês, 
na região, passando de 20 
para 16 registros. Já os rou-
bos a banco foram reduzi-
dos em 100% - de um para 
zero.

Com o tema “Escotismo e o De-
senvolvimento Sustentável”, o 35º 
Distrito Escoteiro Monteiro Lobato
-SP, realizará entre os dias 27, 28 e 
29 de outubro, a partir das 8 horas, 
o ELO (Escoteiros Locais em Opera-
ção). A atividade é nacional e ocor-
re em vários distritos nos mesmos 
dias, com edições a cada dois anos.

Em Pindamonhangaba o evento 
ocorrerá na 12ª Companhia de En-
genharia de Combate Leve, na ave-
nida Dr. Antônio Pinheiro Júnior, 
no bairro Campo Alegre, e é restrito 
aos escoteiros e aos organizadores.

Mais de 400 jovens, com idade 
entre 11 a 21 anos, além dos adultos 
voluntários, são esperados para o 
evento. 

O escotismo é um movimen-
to mundial que conta com mais de 
cem anos de atividades. No Brasil, 
são mais de 100 mil associados tra-
balhando para construir um mundo 
melhor. Na região abrangida pelo 35º 

Distrito Escoteiro “Monteiro Lobato”, 
os associados têm a partir de 6 anos 
e meio, além de adultos voluntários, 
que desenvolvem atividades para 
educar os jovens que exercem um pa-
pel ativo na sociedade. No País, o ELO 
existe há mais de cinquenta anos.

“Somos um movimento educa-
cional não formal que segue um 

método próprio, diretrizes e um 
programa que buscam o desenvol-
vimento do caráter e de habilidades 
em crianças e jovens. Com certeza, 
o escotismo tem grande importân-
cia para a nossa sociedade”, destaca 
a coordenadora Distrital do Ramo 
Escoteiro e coordenadora Geral do 
ELO, Rosana Rabelo.

O escotismo conta com mais 100 mil associados no Brasil

O ditado “é melhor prevenir do que remediar!” 
é uma máxima muito verdadeira. No caso de 
saúde, a prevenção é sempre o melhor remédio 

e, no combate ao mosquito Aedes aegypti não pode ser 
diferente.  Por isso, a Prefeitura de Pindamonhangaba 
tem se mobilizado fortemente no combate ao mosquito 
transmissor da dengue, do zika vírus e da chikungunya. 

Essa mobilização vem trazendo excelentes resul-
tados: atualmente, a cidade apresenta 30 casos; no 
mesmo período do ano passado apresentava 405 casos.

O trabalho preventivo é realizado o ano todo, com 
visitação casa a casa, atendimento de denúncias e 
orientações aos munícipes – incluindo um mutirão 
em parceria com os Agentes Comunitários de Saúde, 
dentro da campanha “Todos juntos contra a dengue”, 
que será realizado dois sábados por mês.

Os agentes fazem visitas quinzenais em pontos 
estratégicos como borracharias, cemitérios, ferro 
velho, pátios de carros; e visitas mensais em imóveis 
com grande circulação de pessoas para que não haja 
a formação de criadouros. 

Os profi ssionais de saúde estão fazendo a parte 
deles. É importante que nós façamos a nossa, com 
cuidados simples e necessários, pois a prevenção é 
sempre o melhor caminho!

Exposição de livros para adultos 
e crianças destaca Monteiro 
Lobato e Olavo Bilac

COLABOROU COM O 
TEXTO: VÍCTOR BELMONTE

Aos amantes de 
livros temos uma óti-
ma notícia: diversas 
obras, de diferentes 
gêneros estão expos-
tas na Biblioteca Bra-
siliana Guita e José 
Mindlin, na Cidade 
Universitária em São 
Paulo.

A exposição bus-
ca atrair pessoas de 
todas as idades, desde 
crianças até senho-
res, sempre com a 
intenção de oportuni-
zar a leitura de obras 
clássicas, romances, 
contos populares, ál-
buns, entre outras.

O tema da feira 
– “Livros Infantis, 

Velhos e Esquecidos” - 
defi ne bem quais as re-
ais intenções da abor-
dagem do público.

Além de obras 
contemporâneas, 
há livros que foram 
adaptados ao público 
brasileiro e também 
traduzidos, sendo 
caracterizados como 
literatura universal.

A mostra para o 
público infantil vai 
muito além de conto 
de fadas e histórias 
divertidas, com hu-
mor à tona. Os livros 
apresentam para as 
crianças a cultura 
brasileira de uma 
época distinta a de-
las, proporcionando 
uma visão de como 
um dia já foi a infân-

cia de uma criança.
Dois dos escritores 

enfatizados nessa 
feira são Monteiro 
Lobato e Olavo Bilac, 
dois dos nomes mais 
famosos da literatu-
ra brasileira, e que 
dedicaram boa parte 
de sua vida para a 
criação e tradução de 
livros infantis.

Para o público 
mais velho, as obras 
românticas e clás-
sicas são ótimas 
opções. É a oportuni-
dade de ter o contato 
com livros não tão 
conhecidos no país. 
Também há exposição 
de livros em alemão.

A exposição vai até 
segunda-feira (30), 
das 8h30 às 18h30.

A exposição “Livros Infantis, Velhos e Esquecidos” 
é voltada para crianças e adultos

Divulgação

Divulgação

Passeio Ciclístico 
da “Semana da 
Criança e do 
Adolescente” será 
dia 28, no ‘Zito’

Dentro das ativi-
dades da “1ª Semana 
da Criança e do Ado-
lescente” de Pinda-
monhangaba estava 
programado para o 
dia 22 de outubro, 
um “Passeio Ciclísti-
co” em Moreira César, 
mas ele não ocorreu 
em virtude da chuva. 
O evento foi adiado 
para este sábado (28), 
às 14 horas, no Centro 
Esportivo José Ely de 
Miranda, o ‘Zito’. De 
acordo com os organi-
zadores, haverá o sor-
teio de uma bicicleta 
– e os cupons para 
concorrerem ao sor-
teio podem ser troca-
dos por alimentos não 
perecíveis. Mais infor-
mações na Fanpage 
do CMDCA.

NOTA EXPLICATIVA
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COLABOROU COM O TEXTO
 JENNIFER GONÇALVES
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba tem se mobi-
lizado fortemente no com-
bate à dengue. A cidade 
tem alcançado excelentes 
resultados já que, atual-
mente, apresenta apenas 
30 casos, quando no mes-
mo período do ano passa-
do apresentava 405 casos.

Em reconhecimento 
ao trabalho realizado re-
ferente à prevenção do 
mosquito Aedes aegypti, 
o presidente da Câmara, 
vereador Carlos Moura 
Magrão, fez a moção nº 
39/2017, de “cumprimen-
tos e congratulação aos 
agentes da equipe de Ve-
tores, pelo excelente tra-
balho que vêm realizando 
no município de Pinda-
monhangaba, por meio 
das ações de vigilância 
e visitações em residên-
cias, a fi m de controlar os 
criadouros do mosquito 
Aedes aegypty, o que vem 
contribuindo para zerar 
o número de óbitos por 
dengue no município”.

“A cidade tem conquis-
tado um baixo índice de 
casos, mas o alerta conti-
nua. Continuamos traba-
lhando para que esses nú-
meros continuem caindo”, 
comentou o diretor do 
Departamento de Prote-
ção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, da prefeitura, Ra-
fael Lamana.

O trabalho é realizado 
o ano todo, com visitação 
casa a casa, atendimento 
de denúncias e orienta-
ções aos munícipes. “Te-
mos um bom alinhamento 
com as unidades de saúde 
e laboratórios municipais 
que nos informam os re-
sultados dos exames, as-
sim nós vamos até o local 
da residência e fazemos 
o trabalho de avaliação e 
orientação”, explicou Ri-
cardo Manso, coordena-
dor das ações de Combate 
às Arboviroses.

Nessa terça-feira (24), 
os alunos da sala espe-
cial da Escola Estadual 
Prof. Wilson Pires César 
participaram de um “City 
Tour” promovido pelo De-
partamento de Turismo 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

Eles puderam conhecer 
diversos pontos da cida-
de com o monitoramento 
dos responsáveis que os 
auxiliaram. Constam do 
roteiro do passeio: Par-
que Natural Municipal do 
Trabiju, Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina e a 
Biblioteca Municipal Ve-
reador Rômulo Campos 
D’Arace, além do Bosque 
da Princesa.

“Quero agradecer 
imensamente ao Depar-
tamento de Turismo da 

Pinda tem queda nos casos de dengue
MESMO COM OS NÚMEROS MENORES, AÇÕES DE PREVENÇÃO CONTINUAM DIARIAMENTE

A equipe de controle de 
vetores é responsável pela 
execução do Plano Nacional 
de Combate à Dengue. Des-
de o último dia 21 foi inicia-
do o trabalho de mutirão em 
parceria com os agentes co-
munitários da saúde, dentro 
da campanha “Todos juntos 
contra a dengue”, que será 
realizado dois sábados por 
mês. Os próximos neste sá-
bado e nos dias 18 e 25 de 
novembro.

Faz parte desse plano 
a intensifi cação das visi-
tas realizadas em todas 
as residências da cidade, 
sendo feitas pelo menos 
três vezes ao ano, levan-
do orientação e procuran-
do compreender  por que 
moradores não estariam 
seguindo as regras: se por 
falta de instrução ou de 
interesse, e de que manei-
ra isso pode ser mudado.

Os agentes realizam 
também visitas quinze-
nais em pontos estraté-
gicos em locais como: 
borracharias, cemitérios, 
ferro velho, pátios de car-
ros, entre outros; Visitas 
mensais em imóveis com 
grande circulação de pes-
soas para que não haja em 
hipótese alguma a forma-

ção de criadouros; Além 
de avaliações sobre pos-
síveis infestações e aten-
dimento a reclamações, 
podendo ser necessário o 

Alunos da Educação Especial participam de “City Tour”

Os alunos puderam conhecer e aprender um pouco sobre diversos pontos da cidade

prefeitura, por ter opor-
tunizado esse dia ines-
quecível para os meus 
alunos da Educação Es-
pecial. Foi gratifi cante 

ver o sorriso, o brilho no 
olhar e o interesse deles 
em cada explicação e des-
coberta! Parabenizo ao 
Fábio, pelo excelente tra-

balho, atenção, carinho e 
respeito que dedicou aos 
alunos, aos demais mo-
nitores, do museu, e aos 
meninos do Trabiju, Clau-

dionor e Fernando, que 
proporcionaram momen-
tos únicos de aprendizado 
aos alunos”, comentou a 
professora Paula.

Ela explica ainda que 
sua preocupação como 
educadora, principalmente 
na área da Educação Espe-
cial, é oportunizar ativida-
des de lazer para as crian-
ças, adolescentes e adultos 
com defi ciência. Atual-
mente eles ainda sofrem 
preconceito, intolerância e 
exclusão diariamente, por 
isso, nem sempre possuem 
a oportunidade de interagir 
em sociedade.

“O meu objetivo ao 
querer desenvolver essas 
atividades de lazer é tra-
zê-los para a sociedade, 
fazer com que a sociedade 
perceba que eles existem e 
que são pessoas comuns, 
iguais a nós e que a in-
clusão acontece quando 
se aprende a viver com 
as diferenças e não com a 
igualdade”, ressalta.

DICAS DE PREVENÇÃO 
 
·         Não deixe a água da chuva acumular em 

locais como pneus, garrafas ou qualquer objeto que 
possa ser um reservatório.

 
·         Coloque areia nos vasos das plantas para que 

o acúmulo da água não se torne um depósito de ovos.
 
·         Lave os vasos das plantas aquáticas 

com água e sabão utilizando uma escovinha, 
semanalmente.

 
·         Entregue o pneu ao serviço de limpeza ou 

guarde em locais cobertos.
 
·         Mantenha a caixa d’água fechada e limpe 

frequentemente.
 
·         Verifi que semanalmente as calhas, canos e 

ralos para que não tenha acúmulo de galhos e folhas, 
impedindo que a água escoe.

 
·         Coloque seu lixo em sacos plásticos, mantenha 

a lixeira fechada e não jogue lixo em terrenos baldios.
 
·         Cuide da piscina cobrindo com lona e 

utilizando cloro.

bloqueio caso o local seja 
um criadouro de dengue, 
zika vírus, chikungunya e 
febre amarela, fazendo a 
aplicação de inseticida.

DICAS DE PREVENÇÃO 
·         Não deixe a água da chuva acumular em 

locais como pneus, garrafas ou qualquer objeto que 
possa ser um reservatório.

·         Coloque areia nos vasos das plantas para que 
o acúmulo da água não se torne um depósito de ovos.

·         Lave os vasos das plantas aquáticas 
com água e sabão utilizando uma escovinha, 
semanalmente.

·         Entregue o pneu ao serviço de limpeza ou 
guarde em locais cobertos.

·         Mantenha a caixa d’água fechada e limpe 
frequentemente.

·         Verifi que semanalmente as calhas, canos e 
ralos para que não tenha acúmulo de galhos e folhas, 
impedindo que a água escoe.

·         Coloque seu lixo em sacos plásticos, mantenha 
a lixeira fechada e não jogue lixo em terrenos baldios.

·         Cuide da piscina cobrindo com lona e 
utilizando cloro.

As atividades começam na 
sexta-feira (27), com o “1º Passeio 
Noturno”, na praça Monsenhor 
Marcondes. No sábado (28), o 
Bosque da Princesa recebe o Ani-
macão Legal - edição Rosa e, no 
domingo (29), a programação 
tem início pela manhã no Parque 
da Cidade, com aulas de zum-
ba, passeio ciclístico e diversos 
shows durante o dia todo. Todas 
as atividades são gratuitas e 
realizadas pela prefeitura.

Para o passeio noturno de 
sexta-feira, os pets serão bem-
vindos. O evento contará com a 
presença de profi ssionais da área 
e empresas do setor, para tirar 
as dúvidas e realizar a conscien-
tização.

No sábado, durante o Anima-
cão Legal, haverá cães e gatos 
para adoção e doação de mudas 
de árvores, além de brincadeiras 

para as crianças e o tradicional 
desfi le, que irá premiar as catego-
rias: Mister pet, Miss pet, Simpa-
tia e o Queridinho da Galera.

O domingo  no Parque da 

Cidade começa às 8 horas, com 
aulas de zumba e o passeio ciclís-
tico, que terá largada as 10 horas. 
As primeiras 500 pessoas poderão 
trocar 1 kg de alimento por uma 
camiseta do passeio.

O Festival Márcia Lima, no 
domingo (29), encerrará a pro-
gramação do “Outubro Rosa” na 
cidade. O evento será realizado a 
partir do meio-dia, no Parque da 
Cidade, com entrada gratuita, e 
contará com apresentações artísti-
cas e ações benefi centes que visam 
conscientizar a população sobre 
a importância de exames preven-
tivos contra o câncer de mama e 
diagnóstico precoce.

Estão confi rmadas as parti-
cipações da banda Circuladô de 
Fulô, Rafaela Faria, Fuzi, Praian-
do, A Tropa, Gustavo Cruz, Tapa
-Olho Experimental e Cia Colhendo 
Sorrisos.

FIM DE SEMANA TERÁ EVENTOS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO DO “OUTUBRO ROSA”

Ações estratégicas seguem, pois o objetivo é zerar o número de casos
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LUIZ CARLOS PINTO
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A Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba rea-
lizou no dia 23 de outubro, 
a sua 36ª Sessão Ordinária, 
no plenário do Palácio Legis-
lativo Dr. Geraldo José Ro-
drigues Alckmin. A Sessão 
realizada às 18 horas contou 
com dois Vetos do Prefeito 
aos autógrafos nº 52/2017 e 
54/2017.

O Veto n° 03/2017, de au-
toria do Poder Executivo, que 
“Comunica VETO ao Autógra-
fo n° 52/2017 que Institui e 
inclui no Calendário Ofi cial do 
Município de Pindamonhan-
gaba a Semana de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes”, 
teve acatado o indeferimento 
ao Projeto nº 96/2017, de au-
toria do vereador Rafael Goffi  
(PSDB) por unanimidade. De 
acordo com o autor do Proje-
to, já existe no calendário do 
município, uma ação seme-
lhante e que vai entrar com 
outra proposta visando me-
lhorar esta atividade realizada 
em Pindamonhangaba. 

O segundo indeferimento 
do prefeito, o Veto n° 05/2017, 
que “Comunica VETO ao Au-
tógrafo n° 54/2017 que Cria 
o Cadastro Único das Asso-
ciações de Bairro do Municí-
pio de Pindamonhangaba”, 
foi rejeitado por 8 a 2, tendo 
com isso, a proposta do vere-
ador Rafael Goffi , aprovada 
e que deverá ser sancionada 
em breve. Com a criação deste 
Cadastro Único das Associa-
ções de Bairro de Pindamo-
nhangaba, o parlamentar tem 
por objetivo em sua proposi-
tura coibir que pessoas que 
integrem alguma associação 
de bairro, mesmo que ela es-
teja em situação irregular, 

Vereadores aprovam a criação de 
Cadastro Único para Associações 
de Bairro de Pindamonhangaba

O Veto ao Projeto de Lei que Institui e inclui no Calendário Ofi cial do Município de 
Pindamonhangaba a “Semana de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes”, foi acatado por unanimidade pelos parlamentares

se intitulem representantes 
ou até mesmo presidente de 
alguma entidade, querendo 
representá-la em vários plei-
tos perante a Administração 
Pública Municipal, quando na 
verdade a pessoa não exerce o 
cargo mencionado ou não tem 
legitimidade para desempe-
nhar frente a associação. Com 
a criação do Cadastro Único 
das Associações de Bairro, a 
Administração Pública terá 
um maior controle no que se 
refere aos procedimentos de 
representação da associação 
que congrega toda a popula-
ção de uma determinada re-
gião da cidade.

Homenagens
O vereador Felipe César 

– FC (PV), através do Reque-
rimento nº 2.964/2017, pres-
tou homenagem com entrega 
de um Diploma de Honra ao 
Mérito ao jovem atleta Mar-
cos Paulo Leal Ferreira, pela 
sua conquista da Medalha de 
Ouro no Atletismo, na mo-
dalidade dos 110 metros com 
barreira, nos Jogos Sul-Ame-
ricanos da Juventude, realiza-
do em Santiago, no Chile.

Marcos Paulo 
Leal Ferreira
Filho de Marco Antônio 

Ferreira e Magali da Silva 
Leal, nasceu em Pindamo-
nhangaba, em 08 de junho 
de 2001. Com apenas 16 
anos, teve sua trajetória no 
atletismo até os dias atuais 
marcada por diversos títulos, 
fruto de muito empenho e de-
dicação. Campeão Estadual 
Circuito SESI – Sub 16 – Pi-
racicaba (2015); Bi Campeão 
Estadual Sub 16 – Pentatlo 
(2015/2016); Vice Campeão 
Brasileiro Sub 16 nos 100 m 
com barreiras – São Bernardo 
do Campo (2016); Campeão 

Brasileiro Sub 16 – Pentatlo 
(2016). Em 2017: Vice Cam-
peão Brasileiro Sub-18, na 
prova dos 110 metros com 
barreiras em Bragança Pau-
lista; Vice Campeão Estadu-
al Sub 18 na prova dos 110 
metros com barreiras em 
São Bernardo do Campo; 
Campeão da prova dos 400 
metros com barreiras nos 
Jogos Regionais de Caragua-
tatuba; Campeão das provas 
de 110 metros com barreiras 
e nos 40 metros com barrei-
ras no Campeonato Estadual 
dos Joguinhos da Juventu-
de e Campeão da prova dos 
110 metros com barreiras no 
Campeonato Sul-Americano 
da Juventude em Santiago, 
no Chile. Além dos títulos 
mencionados, Marcos Paulo 
Leal Ferreira foi medalhista 
em diversas competições e 
circuitos realizados pela Fe-
deração Paulista de Atletis-
mo e Confederação Brasilei-
ra de Atletismo.

Dia do Médico
Comemorado no último 

dia 18, o Dia do Médico foi 
lembrado no Legislativo Pin-
damonhangabense com a 
entrega de dois Diplomas de 
Honra ao Mérito, aos profi s-
sionais: Dr. Marcos Aurélio 
Villardi e Dr. Enrico Kan-
so Tutihashy, pelo exemplo 
máximo da medicina, feita 
com o coração e dedicação 
no cuidado com a saúde de 
nossa população, sendo um 
ginecologista e outro pedia-
tra, respectivamente. “Um 
coloca no mundo, o outro 
cuida da saúde na sua fase 
infantil”. As homenagens fo-
ram realizadas através do re-
querimento nº 3.010/2017, 
assinados pelos vereadores 
Roderley Miotto (PSDB) Ja-
nio Ardito Lerario (PSDB) e 
Ronaldo Pinto de Andrade – 
Ronaldo Pipas (PR).

 

Acompanhe as transmissões
das sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do Legislativo 
de Pindamonhangaba na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

Dr. Marcos 
Aurélio Villardi
Casado com Rosiléia Villar-

di, tem três fi lhas. Formado em 
1974, pela Universidade Sul 
Fluminense, fez residência na 
Maternidade Carmela Dutra, 
no Rio de Janeiro. Pós gradu-
ado na Instituição Gama Fi-
lho nos cursos de Medicina do 
Trabalho e Auditor da Saúde, 
também concluiu Pós na área 
de Gestão Empresarial na Fa-
culdade FAAP.

Mudou-se para Pindamo-
nhangaba em janeiro de 1977, 
para exercer a função de Mé-
dico Ginecologista Obstetra na 
Maternidade da Santa Casa de 
Pindamonhangaba, onde per-
manece até hoje, tendo sido o 
responsável direto pelo nasci-
mento de milhares de cidadãos 
pindamonhangabenses.

Na Unimed ocupou vários 
cargos, inclusive tendo sido 
presidente de 1986 a 1992 e de 
2000 a 2006, hoje é membro 
titular do Conselho de Admi-
nistração das Federações das 
Unimedes do Estado de São 
Paulo.

De 1993 a 1996 foi Diretor 
de Saúde na administração 
do prefeito Vito Ardito, onde 
deu início ao funcionamento 
do Pronto Socorro Municipal 
e também das unidades de 
Saúde do Araretama e Cidade 
Nova. Também atuou durante 
11 anos na empresa Skaff como 
médico do trabalho.

Atualmente é médico con-
cursado da Prefeitura Munici-
pal nas especialidades de Gine-
cologia e Obstetrícia e Médico 
do Trabalho.

Foi eleito vereador para o 
mandato 2009 – 2012 e ree-
leito para o mandato 2013 – 
2016, onde também atuou na 
Comissão de Saúde. 

Dr. Enrico 
Kanso Tutihashy
Nascido em 1946 é casado 

com a assistente social San-
dra Tutihashi, tem dois fi lhos 
também médicos: Eduardo - 
Cardiologista e Rafael - Cirur-
gião Plástico. 

Iniciou suas atividades 
profi ssionais em Pindamo-
nhangaba, assim que termi-
nou sua residência na espe-
cialidade de Pediatria pela 
Faculdade de Medicina de 
Taubaté hoje Unitau. Du-
rante todos estes anos atuou 
exercendo várias funções de 
destaque na área de saúde e 
educação: Diretor e Profes-
sor de Biologia Geral do Cur-
so Pré-Fac — Vestibulares 
- Taubaté e SJC e mais tarde 
o Cursinho Max Préfac; Di-
retor do Serviço de Medicina 
Social da agência do INAMPS 
de Pindamonhangaba; Dire-
tor de Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba; Diretor 
da Regional de Saúde da Se-
cretaria de Saúde do Governo 
do Estado de SP - DIR XXIV 
— Taubaté; Secretário de Saú-
de e Promoção Social da Pre-
feitura de Pindamonhangaba; 
Diretor Superintendente da 
Unimed Pindamonhangaba; 
Médico Auditor do Ministério 
da Saúde; Supervisor Hospi-
talar do Ministério da Saúde; 
Diretor Administrativo do 
Pronto Atendimento e Hos-
pital Dr Caio Gomes Figuei-

redo da Unimed de Pindamo-
nhangaba; Diretor médico do 
plantão controlador de vagas 
da Secretaria de Saúde de São 
Paulo; Diretor Médico do Nú-
cleo de Qualifi cação e Huma-
nização das Ações de Saúde da 
Secretaria de Saúde do Estado 
DRS-XVII- Taubaté; Assessor 
na Área Médica e Capacitação 
Continuada do Hospital Uni-
versitário de Taubaté; Titular 
do Conselho Gestor do Pro-
jeto de Integração de Ensino 
do Hospital Universitário e o 
Hospital Regional do Vale do 
Paraíba; Médico responsável 
pela capacitação do “Curso 
de Qualidade e Humanização 
no Atendimento na Saúde” 
do Hospital Universitário de 
Taubaté aos alunos do 1° ao 
6° ano da Liga de Pediatria 
e do Corpo de Enfermagem 
do Hospital Universitário de 
Taubaté; Palestrante, minis-
trador e capacitador de Cursos 
aos Profi ssionais da Área da 
Humanização e Qualidade no 
atendimento na Saúde; Presi-
dente Fundador da Associa-
ção dos Ex-alunos da Facul-
dade de Medicina de Taubaté; 
Atualmente concentra suas 
atividades como pediatra da 
Policlínica e Coordenador do 
Pronto Atendimento do Hos-
pital 10 de Julho da Unimed 
de Pindamonhangaba. 

 

ORDEM DO DIA
37ª Sessão Ordinária do ano de 2017, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 30 de outubro de 

2017, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 117/2017, do Vereador Ronaldo Pinto de 
Andrade – Ronaldo Pipas, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 
da Empresa Concessionária ou Permissionária de energia elétrica 
do Município de Pindamonhangaba a realizar o alinhamento 
e retirada dos fi os inutilizados nos postes, notifi car as demais 
empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabea-
mentos e dá outras providências”. Apresentado Substitutivo.

II. Projeto de Lei n° 129/2017, do Vereador Renato Nogueira 
Guimarães – Renato Cebola, que “Institui o Programa Adotando 
as Pistas de Skate”.

Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2017.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Homenageado Marcos Paulo, vereadores e familiares

Homenageados Dr. Marcos Aurélio Vil lardi e Dr. 
Enrico Kanso Tutihashy, vereadores e familiares
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Com o objetivo de reunir, do-
cumentar, preservar e divulgar 
saberes e fazeres da região do 
Vale do Paraíba, nasceu o “Pro-
jeto Saberes do Vale: Cultura e 
Educação no Vale do Paraíba”. 
Quatro documentários serão 
exibidos em quatro cidades da 
região para a população local.

A estreia oficial será realiza-
da em São José dos Campos na 
terça-feira (31) e contará com a 
presença de prefeituras das ci-
dades do Vale do Paraíba e per-
sonagens que participaram do 
projeto.

Em novembro, o projeto  per-
correrá os municípios da região, 
chegando a Pindamonhangaba 
no dia 17. Haverá a exibição dos 
documentários, às 19h30, na 
Praça do Quartel (praça Padre 
João Faria Fialho, s/nº), com 

Colaborou Com o tExto
 JEnniFEr GonçalVES
 a biblioteca Vereador 

rômulo Campos D’ara-
ce, no bosque da Prince-
sa está promovendo uma 
programação repleta de 
atividades em comemora-
ção à “Semana municipal 
de incentivo à leitura”, 
que se iniciou no dia 23 e 
termina no dia 29 de ou-
tubro.

De segunda a sexta-fei-
ra, está sendo realizada 
distribuição de livros do 
Projeto andalivros com o 
apoio da Fabad. a equipe 
sai pela cidade distribuin-
do livros em pontos estra-
tégicos, como em praças e 
pontos de ônibus.

“Esta semana tem sido 
muito produtiva. muitas 
pessoas têm vindo em 
busca dos livros, porque 
os disponíveis na rua es-
tão se esgotando muito 

Com doses de bom humor, 
alegria e ensinamentos cristãos, 
o pastor Cláudio Duarte, que faz 
sucesso na internet, vem ao Vale 
do Paraíba com a finalidade de 
fortalecer a união familiar. o 
carioca ministrará o seminário 
“Família pede socorro”, no dia 
4 de novembro, no Clube asso-
ciação de taubaté, a partir das 
20 horas. 

Cláudio Duarte se tornou 
conhecido por suas mensagens 
direcionadas aos casais, mas em 
seus seminários aborda também 
outros assuntos da atualidade, 
principalmente ligados ao coti-
diano familiar.

as mensagens do pastor se 
tornaram um fenômeno no You-
tube, pois ele trabalha de forma 
bem-humorada o conteúdo evan-
gélico, utilizando-se de termos 
comuns e de fácil entendimento.

“Projeto Saberes do 
Vale” valoriza tradição 
do Vale do Paraíba
Quatro filmes documentários e uma exposição virtual 

serão lançados no próximo fim de semana; 
em novembro a exposição ação chega a pinda

Pastor Cláudio 
Duarte ministrará 
seminário na região

um dos pontos que mais 
chama a atenção em suas men-
sagens é o hábito de fazer pia-
das entre as mensagens evan-
gélicas. Parte da comunidade 
religiosa não concorda com 
essa postura, outros a apre-
ciam e muitos, inclusive fiéis 
de outras religiões, costumam 
aderir aos seus ensinamentos 
e compartilhar sua mensagem. 
Segundo o pastor, é possível 
ser respeitoso, responsável e 
íntegro e ainda fazer rir e se 
divertir.

os preços dos ingressos para 
o seminário variam entre r$ 
40 e r$ 120 na Secretaria do 
Clube associação (av. Juca Es-
teves, 500. Centro -Taubaté) 
e em outros pontos de vendas 
em taubaté ou pelo site www.
vargasingressos.com.br/pastor-
claudioduartetaubate.

Os temas abordados no projeto incluem construções de pau-a-pique, a produção de farinha 
de milho e mandioca e a feitura de paçocas, a fabricação artesanal de brinquedos e o próprio 
brincar, além das tradicionais figuras de barro da região  

entrada franca para todo o pú-
blico.

além dos documentários, 
a exposição virtual do projeto, 
disponível em www.saberes-
dovale.com.br, apresenta fo-
tos, vídeos extras, making of 
do projeto, versões em PDF do 
Kit Educativo para download e 
outras atividades educativas, re-
sultado dos conteúdos coletados 
na ampla pesquisa realizada. os 
professores e demais visitantes 
podem acessar a exposição vir-
tual e baixar o material e os ví-
deos.

“É de grande importância 
que este material chegue ao 
maior número de professores e 
escolas possíveis, pois ele valo-
riza a cultura da região e esti-
mula a reflexão das crianças e 
adolescentes para um reconhe-

cimento de sua história e iden-
tidade”, afirma Júlia Picchioni, 
da tomara! Educação e Cultura, 
uma das idealizadoras e realiza-
doras do “Saberes do Vale”.

as escolas da rede pública de 
ensino dos municípios recebe-
rão kits educativos impressos, 
que incluem um DVD com os 
quatro documentários (brincar, 
Comer, Criar e morar); um ma-
terial do professor, que apresen-
ta orientações gerais para com-
partilhar os princípios e valores 
do “Projeto Saberes do Vale” e 
estimular a reflexão das aulas 
com estes conteúdos.

o projeto é patrocinado pela 
EDP São Paulo, distribuidora de 
energia na região, por meio do 
instituto EDP, organização que 
gere os investimentos socioam-
bientais do Grupo EDP.

“Semana de Incentivo à Leitura” continua até domingo

No período da 
manhã, diversas 
crianças têm visitado 
a biblioteca para 
participar da sessão 
de cinema

rápido, está tendo uma 
grande repercussão”, co-
menta a coordenadora da 
biblioteca, Carmen Pam-
plim.

Durante a semana, di-
versas crianças visitaram 
a biblioteca no período 
da manhã para assistir à 
sessão de cinema “livros 
que viraram filmes”. Com 
o intuito de aguçar o in-
teresse das crianças em 
conhecer melhor os livros 
que inspiraram esse uni-
verso mágico presente nas 
‘telinhas’. “as exibições 
de filmes estão tendo uma 
repercussão muito boa 
também, durante a tarde 
as pessoas presentes na 
biblioteca assistem aos 
filmes e depois se interes-
sam pelos livros em que 
foram inspirados”, disse 
Carmen.

Ela afirma ainda que a 
meta era que 200 livros 

fossem distribuídos du-
rante a semana, mas que 
com a grande procura a 
nova meta é superar 400 
livros.

 Programação
a distribuição de livros 

do “Projeto andalivros” 
com o apoio da Fabad se 
encerra nesta sexta-feira 

(27). no sábado (28) have-
rá um estande e a “Árvore 
do Saber”, com frases e 
resenhas de livros com 
intuito de estimular a po-

pulação, na praça mon-
senhor marcondes e, no 
domingo (29), a Feira de 
livros realizada todos os 
meses na biblioteca. Dos 
dias 27 a 31 será realiza-
da distribuição de livros 
no almoxarifado para os 
funcionários da prefeitu-
ra, durante a entrega das 
cestas.

todos os eventos são 
gratuitos e abertos ao pú-
blico em geral. Para par-
ticipar basta apenas con-
ferir o número de vagas 
disponíveis ligando para 
a biblioteca Vereador 
rômulo Campos D’arace 
3643-2399 ou 3645-1701.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

As mensagens do pastor se tornaram um fenômeno no Youtube
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Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO 
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1000693-44.2017.8.26.0204. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de General Salgado, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Heitor Katsumi Miura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A 
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o (a) CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP move uma ação de Desapropriação 
contra João Victor Nunes Motta, objetivando a implantação do Poço Profundo - 
PPS 17, parte integrante do Sistema de Abastecimento de Água do município de 
General Salgado, numa área de 158,18m², localizada na Rua Azilio Antônio do Prado, 
s/nº, Lote nº 25, Residencial Nunes e Motta, Município e Comarca de General 
Salgado/SP, tendo a SABESP depositado a importância de R$ 23.000,00 (vinte e três 
mil reais), foi deferido à expedição do presente edital, para que terceiros interessados 
venham, no prazo de 10 dias, impugnar o pedido de levantamento da importância 
depositada como oferta prévia e indenização, nos termos do artigo 34, do Decreto-Lei 
3.365/41, contado o prazo a partir da primeira publicação na Imprensa Oficial do 
Estado, o qual será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

 

Palacete Dez de Julho E-mail cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br 
Rua Deputado Claro César, 33, Centro, CEP 12.400-220 

 
 

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA 
Reunião do Conselho Municipal de Cultura 

 
 

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho. 

 

 

Data: 31 de outubro de 2017 – terça-feira 
Horário: 18h 
Local: Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro 

 
 
Pauta:  
 - Posse dos novos conselheiros; 

 - Eleição da nova Presidência, Vice-Presidência e Secretariado 2017-2019 

 

 

Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2017 
 

 
 

Pedro de Camargo 
Presidente do Conselho Municipal de Cultura 

 

COLORADO ESPORTE CLUBE
Fundado em 11 de Janeiro de 1977, com sede na rua São Judas, nº 140, Vila São 
Benedito, Distrito de Moreira César=Pindamonhangaba- Estado de São Paulo
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os associados do Colorado Esporte Clube para a 
Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no próximo dia 11 de novembro, na sede 
da agremiação, localizada na rua São Judas, nº 140, na Vila São Beedito, Distrito de 
Moreira César, em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo.  
Referida assembléia está marcada para às 15 horas, em primeira convocação, sendo 
que não havendo número sufi ciente de associados, esta assembléia será realizada 
30 (trinta) minutos após, com os associados presentes.
Na pauta, eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Diretoria Executiva, bem 
como dos membros do Conselho Fiscal.
Pindamonhangaba, 27 de Outubro de 2017.

MARCO AURELIUS GRECCO 
Presidente

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO Nº 144/2017 (PMP 32637/2017) 
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e 
conservação predial, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, 
das unidades escolares da Secretaria de Educação e Cultura, pelo período de 12 
meses”, com entrega dos envelopes até dia 10/11/17 às 08h e início da sessão às 
08h30. 

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

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2017 (PMP 22949/2017) 
A autoridade superior, com base no parecer da área técnica da Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, homologou, e 20/10/2017, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de materiais de pintura, conforme solicitação do Departamento de 
Serviços Municipais”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Dardour 
Tintas, Comércio e Serviços Ltda: 05-32,50; 06-33,00; 09-33,66; 10-31,50; 12-60,00; 
18-32,9519-77,63; 20-65,00; 23-63,07; 32-4,00; Eletrifi car Serviços de Manutenção 
Elétrica e Hidráulica Ltda ME: 01-2,80; 24-3,12; 33-10,13; 34-32,67; HSX Comércio 
e Serviços EIRELI: 02-0,54; 03-0,56; 13-1,87; 14-1,89; 15-1,87; 16-1,87; 17-1,87; 
25-2,45; 26-12,38; 29-4,20; 30-6,70; Superação Comércio e Serviços EIRELI EPP: 
07-32,80; 08-32,80; 11-68,31; 21-60,00; 22-62,00. Itens fracassados: 04, 27, 28, 31. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 131/2017 (PMP 29742/2017) 
A autoridade superior, face à análise técnica das amostras (memorando nº 
016/2017), e considerando as propostas consolidadas das empresas, homologou, 
em 23/10/2017, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais de 
limpeza e higiene, a fi m de atender a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pelo 
período de 12 meses”, em favor das empresas: MS de Araújo EIRELI ME, o lote 04, 
no valor total de R$ 14.787,50; Orla Distribuidora de Produtos EIRELI, o lote 03, no 
valor total de R$ 105.980,00; Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profi ssional 
Ltda, o lote 01, no valor total de R$ 219.374,10; Terrão Comércio e Representações 
Ltda, o lote 02, no valor total de R$ 188.599,20. 

 
 

 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Secretaria de Saúde e Promoção Social 
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 

Rua Dr Laerte Machado Guimarães –São Benedito  
Pindamonhangaba – SP 

CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995 
E-mail: visa@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 57/17 

Comunicado de DEFERIMENTO: CANCELAMENTO DE CEVS 
Nº PROTOCOLO:  DATA PROTOCOLO:  
Nº CEVS: 353800601-561-000608-0-1 DATA DE VALIDADE:  
CNAE: 5611-2/02 – BARES E OUTROS ESTABELECIMENTO 
RAZÃO SOCIAL: LARISSA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 
CNPJ/CPF: 26.166.313/0001-08 
ENDEREÇO: RUA JOSE BENEDICTO DOS SANTOS N°: 262 
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  MORUMBI 
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.403-680 UF: SP 
RESP. LEGAL: LARISSA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA CPF: 429.945.268-24 
RESP. TÉCNICO:  CPF:  
CBO:  CONS. PROF.: CRO/SP N º INSCR.:    
        

 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, CANCELA O 
CEVS em 07/03/2017, O ACIMA DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) que não exercerá as atividades correspondentes ao número de CEVS. 

 
 
 
 

Pindamonhangaba,25 de outubro de 2017. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Secretaria de Saúde e Promoção Social 
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 

Rua Dr Laerte Machado Guimarães –São Benedito  
Pindamonhangaba – SP 

CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995 
E-mail: visa@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 58/17 

Comunicado de DEFERIMENTO: CANCELAMENTO DE CEVS 
Nº PROTOCOLO: 028417/16 DATA PROTOCOLO: 20/10/2016 
Nº CEVS: 353800561.000.614-09 DATA DE VALIDADE:  
CNAE: 5611-2/01  
RAZÃO SOCIAL: QUERENCIA MAIS PIZZARIA LTDA ME 
CNPJ/CPF: 02.718.239/0001-27 
ENDEREÇO: RUA DR FONTES JUNIOR N°: 233 
COMPLEMENTO:  

 
BAIRRO:  MARIA AUREA 

MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12420-560 UF: SP 
RESP. LEGAL: MARCOS THEOTONIO DA SILVA CPF: 019.363.038-92 
RESP. TÉCNICO: MARIANE CARMONA GEIA CPF: 072.351.998-65 
CBO:  CONS. PROF.: CRN/SP N º INSCR.: 3535   
        

 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, CANCELA O 
CEVS em 25/10/2017, O ACIMA DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) que não exercerá as atividades correspondentes ao número de CEVS. 

 
 
 
 

Pindamonhangaba,25 de outubro de 2017. 
 

 
 

  
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012 
 

CONVOCAÇÃO 
(Em cumprimento a decisão judicial) 

 
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos 

Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos 
nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia: 
Comprovante de votação da última eleição (Obs.: os candidatos que 
justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação 
eleitoral; 
Carteira de Identidade; 
CPF;  
Cartão do PIS/PASEP;  
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;  
Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;  
Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
Atestado de Antecedentes Criminais;  
Comprovante de residência;  
02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);  
Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;  
Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);  
Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos). 
 
 
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
 
Dia 01/11/2017 às 9 horas 
 
66º MARIA CRISTINA AMORIM DE ALMEIDA 
RUA DONA JULIA ALVES VIEIRA, 130 – CENTRO 
PINDAMONHANGABA – SP 
CEP 12400-080 
 
 
 

FABRÍCIO AUGUSTO PEREIRA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA  Nº 10.255, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 
Art. 1º Alterar a composição da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 08/2017, 
constituída pela Portaria Interna 10.149, de 29/06/2017 que passa a vigorar:

- Presidente: Monique Mara Mimoso Dias;
- Membros:   Ana Lopes Morotte 
                     Willam Rodrigues Siqueira

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando a Portaria Interna nº 10.227, de 27 de 
setembro de 2017.
Pindamonhangaba, 26 de outubro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 26 de outubro de 
2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

COLABOROU COM O TEXTO: 
VÍCTOR BELMONTE

 A equipe de taekwon-
do de Pindamonhangaba 
obteve bons resultados na 
etapa do Circuito Liga Vale  
da modalidade realizada no 
último dia 21, em Caçapava.   

Na categoria Poomse, 
Thaís Ricotta conquistou 
medalha de ouro e Thiago 
Faria, a de prata. No Ra-
madan foram mais duas 
medalhas, uma no salto 
em altura e duas no sal-
to em distância. No salto 

em distância, Thiago Fa-
ria conquistou o bronze 
e Laura Zerefi no a prata. 
Laura ainda obteve o se-
gundo lugar no salto em 
altura.

A categoria Kyorugui 
foi a que rendeu melhores 

resultados: duas medalhas 
de ouro e quatro de prata. 
Os medalhistas de ouro fo-
ram Fernando Marques e 
Laura Zerefi no; trouxeram 
prata,Daniel Pires, Lucas 
Maciel, Rafael Nunes e 
Thais Ricotta. 

Taekwondo conquista 11 
medalhas no Circuito Liga Vale

O Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
está chegando, muitos 
alunos estão se dedican-
do cada vez mais para 
conseguir bolsas de es-
tudo ou vaga em univer-
sidade pública, pois boa 
parte das dificuldades 
destes jovens estão re-
lacionadas a questões 
financeiras. 

Pensando nisso, o 
empresário Richard Cri-
velari lançou o BoraFa-
cul, uma plataforma de 
treinamento gratuita, 
para que eles possam ter 
uma opção de se prepa-
rar nesta reta final, sem 
se preocupar com cus-
tos.

O BoraFacul possui 
todas as provas reais 
desde 1998, totalizan-
do 2500 perguntas com 
vídeos explicativos em 
cada uma delas, apre-
sentados por profes-
sores, além de um pla-
no de estudo completo 
onde o aluno programa 
de acordo com seu tem-

Plataforma de treinamento 
gratuita ajudar alunos no Enem

po disponível para estu-
dar. Caso o aluno queira 
estudar um assunto es-
pecifico, basta acessar 
a área de pesquisa do 
portal e realizar a busca, 
todas as questões e ex-
plicações relacionadas 
à sua procura aparecem 
automaticamente.

“Um bom desempe-
nho no Enem depende 
de vários fatores, além 
do conhecimento em 
diversas áreas, também 
é muito importante ter 
intimidade com a prova, 
ou seja, saber interpre-
tar as questões, quais os 
raciocínios para identi-
ficar a resposta correta, 
e no caso da redação, 
conhecer bem os crité-
rios de correção e es-
tratégias para elevar a 
pontuação. E o BoraFa-
cul auxilia o aluno com 
o treinamento para que 
não exista surpresa na 
hora da prova”, diz Ri-
chard.

Segundo o Marcos 
Magri, professor e au-

tor do livro “A Reda-
ção no Enem”, com o 
curto tempo restante, 
mais importante do que 
aprender coisas novas 
é praticar aquilo que já 
foi aprendido. Isso trará 
confiança para a prova. 
E como o Enem mantém 

um padrão no estilo das 
questões, tanto em ter-
mos de formato, quanto 
em conteúdo, praticar 
questões anteriores é 
fundamental.

Para saber mais so-
bre o BoraFacul, acesse: 
www.borafacul.com.br

eralG
EDITAIS
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sportesE
Basquete e handebol pindenses disputam 
final estadual da Copa São Paulo

Neste domingo (29), as equi-
pes de basquetebol feminino, 
handebol feminino e handebol 
masculino da Semelp embar-
cam para a cidade de Presiden-
te Prudente em busca do título 
da Final Estadual da Copa São 
Paulo.

A competição, organizada 
pela Secretaria Estadual de Es-
porte, Lazer e Juventude, é dis-
putada na categoria Sub 16 e re-
úne as 14 regiões esportivas do 
Estado.

A disputa teve início no mês 
de agosto, com a fase Sub Re-
gional, em que a equipe cam-
peã de cada Inspetoria Regio-
nal se classificou para a Fase 
Regional da competição. Na 
Fase Regional, as equipes en-
frentaram os municípios clas-
sificados na Diretoria Regional 
de São José dos Campos (que 
envolve as cidades do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) e as 
campeãs se classificaram para 
a Final Estadual.

Pindamonhangaba partici-
pou e está classificada para a 
Final Estadual nas modalida-

Neste sábado (28), tem início a 
disputa da segunda fase do Campe-
onato Paulista de Futsal Masculino - 
Categorias de Base. Pindamonhan-
gaba terá quatro equipes jogando 
neste dia, nas categorias: Sub 18, 
Sub 16, Sub 14 e Sub 12.

A participação na primeira 
fase da competição se encerrou 
no último dia 14, com a rodada 
realizada no Ginásio de Esportes 
da Associação atlética Ferroviá-
ria, e os 14 times concorrentes fo-
ram classificados em um ranking, 
e, agora na segunda fase, se en-
frentam observando a seguinte 
ordem: 1º x 14º, 2ºx13º, 3ºx12º, 
4ºx11º, 5ºx10º, 6ºx9º e 7ºx8º co-
locados.

A equipe Sub 18, formada pe-
los atletas das turmas de treina-
mento da Semelp, e comandada 
pelo professor Lucas Torão, auxi-
liado por Adilson Caju, terminou 
a primeira fase na terceira coloca-
ção e enfrenta no sábado a equipe 
A. União Mauá/GE  Mauaense. A 
equipe Sub 16, também formada 
pelos alunos Semelp com Torão 
e Caju, terminou a primeira fase 
na segunda colocação geral e joga 
contra a equipe GR Itapevi.

Aula gratuita de zumba no Centro Esportivo “João do Pulo”

Sexta-feira (27)

Evento: Copa Sindiclube de Voleibol Feminino
Categoria: Infanto Juvenil
SemelpPinda x ADC  Daruma/Taubaté
Local: Ginásio Juca Moreira
Horário: 19 horas
 
Evento: III Etapa Nacional - Circuito Loterias Caixa - Natação e 
Atletismo para Pessoas com Deficiência
Local: São Paulo
 
Evento: Campeonato Paulista de Futsal Sub 20 Feminino - semifinal
Semelp Pinda x Corinthians Tiger
Local: São Paulo
 
Evento: Torneio Nacional de Ginástica Artística
Local: Rio de Janeiro
 
Sábado (28)

Evento: II Etapa Festival Mirim de Natação - 2º semestre
Local: CE ‘João do Pulo’
Horário: A partir das 8 horas
 
Evento: III Etapa Nacional - Circuito Loterias Caixa - Natação e 
Atletismo para Pessoas com Deficiência
Local: São Paulo
 
Evento: Liga Paulista de Basquetebol Sub 19 Masculino
Semelp Pinda x São Sebastião
Local: Caraguatatuba
 
Evento: Exame de graduação para Faixa Preta - Judô
Local: São Paulo
 
Evento: Torneio Nacional de Ginástica Artística
Local: Rio de Janeiro
 
Evento: Campeonato Paulista de Futsal Sub 16 e Sub 18 Masculino
Local: São Paulo
 
domingo (29)

Evento: III Etapa Nacional - Circuito Loterias Caixa - Natação e 
Atletismo para Pessoas com Deficiência
Local: São Paulo
 
Evento: Torneio Nacional de Ginástica Artística
Local: Rio de Janeiro
 
Evento: Copa São Paulo de Basquetebol e Handebol - Final Estadual
Local: Presidente Prudente

Confira onde as equipes esportivas de Pindamonhangaba es-
tarão competindo neste fim de semana e leve a sua torcida!

Agenda de Competições

Pinda segue na segunda fase do Campeonato Paulista de Futsal Masculino

des: basquete feminino, han-
debol feminino e masculino e 
voleibol feminino e masculino. 

Neste domingo (29),começa 
a Final Estadual de basquete-
bol e handebol, na cidade de 

Presidente Prudente, e segue 
até o dia 4 de novembro. Já as 
disputas do voleibol ainda não 

As equipes Sub 14 e Sub 12 
são formadas pelos alunos do 
Projeto Crianças Primeiros Pas-
sos, PS Grêmio União, e a cate-
goria Sub 14 tem como treinador 
o professor Pedro, tendo encer-
rado a primeira fase na oitava 
colocação, enfrentando o time 
AD Suzano Futsal. Já a equi-
pe Sub 12, dirigida pelo técnico 
Marco Aurélio, Marcão, termi-
nou a primeira fase em décimo 
lugar e enfrenta, no sábado, a 
equipe GR Itapevi.

Nesta segunda fase, os vence-
dores dos confrontos serão reclas-
sificados no geral, conforme índice 
técnico, sendo que o primeiro co-
locado se classificará direto para 
a semifinal do grupo ouro e os de-
mais se enfrentarão nas quartas de 
final. Os perdedores dos confron-
tos de sábado seguirão disputando, 
da mesma forma, o grupo prata da 
competição.

Os jogos acontecerão no ginásio 
da Federação Paulista de Futsal, a 
partir das 8h30, em São Paulo

Movimento, alegria e atividade 
física em uma só dança: essa é a 
zumba! O sucesso do momento 
estará, nesta sexta-feira (27), dis-
ponível gratuitamente, no Centro 
Esportivo João Carlos de Oliveira 
“João do Pulo”.

As aulas abertas de zumba se-
rão realizadas na quadra externa 
do centro esportivo, sob o coman-
do da professora Vívian Puppio, 
sempre às 19 horas, toda última 
sexta-feira do mês. Em caso de 
chuvas, a aula será transferida 
para o salão de ginástica.

A atividade é indicada para as 
pessoas que gostam de dançar, que 
queiram manter o físico ou perder 
alguns quilinhos, com muita ani-
mação. Pessoas de todas as idades 
podem participar das aulas abertas.

O CE “João do Pulo” fica na rua 
Eng. Orlando Drummond Murgel, 
493, Parque São Domingos.

Divulgação

têm local nem calendário defi-
nidos.

No basquetebol participarão 
as cidades de: Barretos, Fran-
ca, Pindamonhangaba, Ribeirão 
Preto, Avaré, Paraguaçu Paulis-
ta, Valinhos, Lençóis Paulista, 
Araraquara e Birigui. No Han-
debol Feminino estarão as cida-
des: Pindamonhangaba, Praia 
Grande, Ribeirão Preto, Avaré, 
Itapira, Presidente Prudente, 
Restinga, São Carlos, Botucatu, 
Jales, Mococa, Ourinhos e Tie-
tê. E no Handebol Masculino, 
as cidades: Castilho, Barretos, 
Franca, Junqueirópolis, Paro-
nama, Pindamonhangaba, Praia 
Grande, Ribeirão Preto, Rio Cla-
ro, Araraquara, Botucatu, Jales, 
Ourinhos e Tietê.

De acordo com a gestora de 
Esportes, Bruna Muassab, o de-
talhe importante e incentivador 
para as equipes pindamonhan-
gabenses é que, nesta competi-
ção, os participantes não podem 
ser vinculados às federações de 
suas modalidades, o que ofere-
ce uma oportunidade de disputa 
em igualdade entre as cidades.

Basquete feminino da Semelp disputa final em Presidente Prudente neste domingo

Divulgação

Divulgação

Pindamonhangaba está representada em quatro categorias

A professora Vivian Puppio comanda as aulas de zumba
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IMAGENS: ARQUIVO PESSOAL

Teve festa tripla essa semana na casa do 
João Carlos, que fez aniversário no último dia 
21 de outubro. Ele, na foto ao lado da esposa, 

festejou a data juntamente com o fi lho João 
Gabriel, que  aniversariou no mesmo dia. Já 
no dia 24 de outubro foi a vez do outro fi lho, o 

João Pedro, também comemorar mais um ano 
de vida. Os três recebem todo o carinho dos 
amigos e de toda a família!

Festa tripla!

Felicitações ao jornalista!

Parabéns ao jornalista Aércio Muassab pelo ani-
versário celebrado no dia 25 de outubro. Continua 
recebendo os cumprimentos de familiares, parentes 
e amigos. Colegas da Ajop-Associação dos Jorna-
listas, da APL-Academia Pindamonhagabense de 
Letras e das demais entidades às quais ele é mem-
bro participante o felicitam pela data.

Parabéns!

Tudo de bom para o coordenador de Eventos da 
Prefeitura, Ricardo Flores, que comemorou ani-
versário no dia 26 de outubro. Sua esposa Daniela 
e fi lha Duda enviam a seguinte mensagem: “Que 
hoje a alegria reine em seu coração e todos os dias 
você se sinta feliz e realizado”. 

Feliz Aniversário

Muita felicidade para a aniversariante 
do dia 16 de outubro, Ana Luísa César. 
Recebe o abraço de seus pais, familiares e 
amigos.

Parabéns!

Josy Ferreira Gouveia completou mais 
um ano de vida no dia 23 de outubro  e 
comemorou ao lado do marido Glauco 
(foto) e dos fi lhos de quatro patas Pietra 
e Tobias. Recebe o abraço carinhoso de 
todos os amigos e familiares.

Felicidade

Parabéns ao sr. Luiz Lemes, que come-
morou 86 anos no dia 16 de outubro, re-

cebendo o carinho de seus familiares, em 
especial do fi lho Carlos, com ele na foto.

Equipe vitoriosa!

Em reconhecimento ao trabalho realizado referente à prevenção do mosquito Aedes aegypti, os agentes 
da equipe de vetores da prefeitura foram homenageados pela Câmara Municipal, “pelo excelente trabalho 
que vêm realizando no município, por meio das ações de vigilância e visitações em residências, a fim de 
controlar os criadouros do mosquito transmissor da dengue, o que vem contribuindo para zerar o número 
de óbitos causados pela doença”.

Felicidade!

Parabéns para 
Úrsula Raiane, ani-

versariante do dia 25 
de outubro. Ao lado 

de seus amigos ela 
comemorou seus tão 

esperados 17 anos, 
recebendo cumpri-

mentos especiais dos 
familiares. 




