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“Carnaval Solidário 2018” terá monitoramento 
por câmeras e reforço na segurança

Todo o trajeto em que os blocos passarão foi estudado com prioridade pelas vias que possuem câmera de monitoramento

Alinhar e planejar a seguran-
ça do Carnaval 2018 de Pinda-
monhangaba. Este foi o principal 
objetivo da reunião realizada na 
última segunda-feira (8), na 2ª 
Companhia da Polícia Militar do 
5° BPM I. Na ocasião, se reuni-
ram o diretor de Administração, 
João Henrique Ferrari Gontijo, 
a diretora de Trânsito Luciana 
Viana, o comandante da Guarda 
Municipal, Sandro Faria Alva-
renga, o coordenador de Even-
tos, Ricardo Flores, a represen-
tante da empresa de Segurança 
Privada AltaSeg, Thamires Lopes 
e a comandante da 2ª Cia. capitã 
Lucimeire Jeronymo. 

Juntos, eles debateram ques-
tões ligadas à segurança dos fo-
liões durante os dias de festivi-
dades. Entre as novidades está 
o monitoramento através das 
Câmeras do COI – instaladas no 
município, no ano passado. Todo 
o trajeto em que os blocos passa-
rão será monitorado por câmera. 
As imagens serão acompanhadas 
em tempo real pela Guarda e pela 
Polícia Militar, além das imagens 
que serão gravadas nas passagens 
dos foliões. Também está em 
processo de instalação mais uma 
câmera ligada ao COI na área de 
eventos do Parque da Cidade. 

APLICATIVO AVISA 
SOBRE CHUVA OU 
TEMPESTADE NO 
LOCAL ONDE 
ESTÁ O USUÁRIO

Começa período de alistamento militar 
para quem completa 18 anos em 2018

O 2º Batalhão de 
Engenharia de Combate 
“Batalhão Borba Gato” informa 
que começou o período de 
alistamento militar para jovens 
(homens) que completam 
18 anos em 2018. Este ano, 
a novidade é o alistamento 

eletrônico, onde o jovem pode 
se cadastrar pelo site ofi cial de 
alistamento.

Para se alistar é preciso 
apresentar: certidão de 
nascimento, RG, CPF, 
comprovante de residência, 
e telefone para contato. A 

Junta de Serviço Militar em 
Pindamonhangaba fi ca na 
avenida Albuquerque Lins,138, 
no bairro São Benedito, CEP: 
12410-030. O horário de 
atendimento é de segunda a 
sexta-feira das 8h30 às 11 horas 
e das 14z às 16h30.

O prazo do alistamento vai até o dia 30 de junho de 2018 na Junta Militar ou pela Internet
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Faltam 7 dias para o desligamento do 
sinal analógico de TV em Pinda e região

Departamento de Meio Ambiente realiza 
primeira doação de mudas do ano   
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CONFÚCIO: SEMPRE ATUAL!
 No atual momento da 

nossa História Política em 
que observamos uma ver-
dadeira degeneração moral, 
nunca é tarde para empre-
endermos refl exões com 
base no pensamento daque-
les que desejavam um pro-
gresso justo para os povos. 
Nesse sentido, quero refe-
rir-me a um pensador nas-
cido na China: CONFÚCIO 
(551-479 AC) o qual sempre 
enfatizou a integridade das 
pessoas como um caminho 
para se obter a coesão so-
cial e harmonia. Esse fi lóso-
fo acreditava que a manei-
ra mais prática de efetuar 
correções na denominada 
degeneração moral, em es-
pecial dos governantes, era 
um retorno aos valores tra-
dicionais de governo feu-
dal, para enfrentar, não só 
a agitação como os confl itos 
da época. Assim, ele ressal-
tava a importância capital 
da convenção familiar e dos 
papéis sociais; pensou nas 
relações marido-mulher, 
pai-fi lho, soberano e súdito 
e, os deveres mútuos entre 
eles. Por exemplo: um súdi-
to tem o dever de obedecer 

ao rei, mas, este tem o dever 
de ouvir as críticas e suges-
tões de seus governados. O 
ato de colocar em evidên-
cia responsabilidades dos 
indivíduos de cumprir os 
deveres sociais  representa-
ria um grande meio de pro-
mover, e, quiçá, de atingir a 
harmonia social.

É importante salientar 
que Confúcio tinha trans-
formado a casa de sua famí-
lia em LU (província chinesa 
onde viveu) em uma Escola, 
ensinando a qualquer aluno 
interessado, crítico, não im-
portando a sua condição so-
cial. Aos cinquenta anos de 
idade, iniciou uma viagem 
de treze anos pela China, 
na busca incessante de um 
governante que o auxiliasse 
a colocar em prática as suas 
ideias políticas em prática.
Triste tarefa que não obte-
ve êxitos! Certamente hoje, 
o resultado não seria dife-
rente. No retorno, passou o 
resto da sua vida ensinando 
aos seus discípulos que re-
gistraram as suas ideais nos 
ANALECTOS (LUN_YU), 
publicados no Brasil, em 
várias edições pelas Edito-

ras LPM, Pensamento e Fo-
lha, também denominados 
Diálogos de Confúcio que 
constituem o livro doutri-
nal mais importante do Sis-
tema Filosófi co chamado 
Confucionismo o qual con-
ta hoje com mais de 400 
milhões de seguidores. É 
importante que se destaque 
que Confúcio, ainda é hoje 
o mais infl uente pensador 
chinês.

Confúcio era tão avan-
çado para a sua época, que 
afi rmava, por exemplo, que 
os soberanos deviam ser 
escolhidos por seus mé-
ritos, mostrar verdadeira 
devoção por seus súditos, 
desenvolver caráter virtuo-

so, promover a educação de 
valores morais de seu povo 
e atender suas necessida-
des materiais.Quer dizer: 
para a sociedade funcio-
nar com harmonia, ca-
beria ao governante agir, 
tratando todos com igual-
dade, pois a finalidade do 
governo não é subjugar 
as  pessoas, e a força é 
absolutamente desneces-
sária para os governantes 
que cumprem com os seus 
deveres.

No nosso modesto 
ponto de vista, mais atu-
al e necessário do que 
esses pensamentos sá-
bios, nos dia de hoje, é 
impossível!
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Começa alistamento militar para 
quem completa 18 anos em 2018

Famílias que têm 
direito ao kit digi-
tal gratuito e não 
retiraram, ainda dá 
tempo

A próxima quarta-
feira, dia 17 de janeiro, 
é o prazo fi nal para o 
desligamento defi nitivo 
do sinal analógico de te-
levisão em 17 cidades do 
Vale do Paraíba e tam-
bém em Atibaia e Bra-
gança Paulista. Após 
essa data, só será pos-
sível assistir à progra-
mação da TV aberta por 
meio do sinal digital. 
Para continuar assistin-
do aos seus programas 
favoritos, basta verifi car 
se a sua antena é digi-
tal e se o seu televisor 
precisa, ou não, de um 
conversor. Instalar os 
equipamentos é indis-
pensável para vivenciar 
a experiência com a TV 
digital. 

As famílias de baixa 
renda atendidas pelo 
Governo Federal que 

ainda não retiraram seu 
kit gratuito devem re-
alizar o agendamento 
o quanto antes. Basta 
ligar para 147 (ligação 
gratuita) ou acessar 
www.sejadigital.com.
br e escolher o melhor 
local, data e horário. 
Além de retirar os equi-
pamentos, é importan-
te realizar a instalação 
para vivenciar a experi-
ência com a TV digital. 

Dos 195 mil kits gra-
tuitos disponíveis para 
a região, mais de 145 mil 
deles já foram entregues 
às famílias de baixa ren-
da que têm direito. Em 
Pindamonhangaba já 
foram entregues mais 
de 14 mil kits gratuitos, 
de cerca de 19 mil kits 
disponibilizados pela 
Seja Digital – empresa 
responsável por opera-
cionalizar a migração 
do sinal analógico para 
o sinal digital da televi-
são no Brasil. 

O desligamento do 
sinal analógico de TV 

O EXÉRCITO INFORMA QUE, QUEM NÃO SE ALISTAR NÃO PODERÁ:
– Ingressar como funcionário, empregado ou associado em – instituição, empresa ou associação ofi cial, ofi ciali-

zada ou subvencionada ou cuja existência ou funcionamento dependa de autorização ou reconhecimento do Governo 
Federal, Estadual, dos Territórios ou Municipal;

– Assinar contrato com o Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municipal;
– Prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino;
– Obter carteira profi ssional, registro de diploma de profi ssões liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de 

qualquer função e licença de indústria e profi ssão;
– Inscrever-se em concurso para provimento de cargo público;
– Exercer, a qualquer título, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer função pública ou cargo 

público, eletivos ou de nomeação, pelos cofres públicos federais, estaduais ou municipais, quer em entidades paraesta-
tais e nas subvencionadas ou mantidas pelo poder público;

– Receber qualquer prêmio ou favor do Governo Federal, Estadual, dos Territórios.

O 2º Batalhão de En-
genharia de Combate 
“Batalhão Borba Gato” 
informa que começou o 
período de alistamento 
militar para jovens (ho-
mens) que completam 18 
anos em 2018. Este ano, a 
novidade é o alistamento 
eletrônico, onde o jovem 
pode se cadastrar pelo site 
ofi cial de alistamento.

Para se alistar é preci-
so: certidão de nascimen-
to, RG, CPF, comprovante 
de residência, e telefone 
para contato. 

O prazo do alistamento 
vai até o dia 30 de junho 
de 2018. Se não tiver CPF, 
o jovem deve comparecer 
à Junta Militar.

A Junta de Serviço Mi-
litar em Pindamonhanga-
ba fi ca na avenida Albu-

Faltam 7 dias para o desligamento do sinal analógico de TV em Pinda e região 
ocorrerá em 17 de janei-
ro, em 19 municípios da 
região: Aparecida, Ati-
baia, Bragança Paulis-
ta, Caçapava, Cachoei-
ra Paulista, Campos do 
Jordão, Canas, Cruzei-
ro, Guaratinguetá, Iga-
ratá, Jacareí, Lorena, 
Pindamonhangaba, Pi-
quete, Potim, Roseira, 
São José dos Campos, 
Taubaté e Tremembé.

querque Lins, 138 - São 
Benedito, CEP: 12410-
030.

O horário de atendi-
mento é de segunda a sex-

ta-feira das 8h30 às 11 ho-
ras e das 14 às 16h30.

Para mais informações, 
entre em contato com 
a junta pelo telefone: 

(12) 3648-1070, pelo 
email: eb4csm052jsm@
gmail.com ou acesse o 
site: www.alistamento.
eb.mil.br.
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Folia e segurança            
       

Segurança é um assunto muito sério. Por isso, 
debater ações seguras ainda mais em eventos 

de grande público é fundamental. 

Pensando nisso, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba reuniu representantes dos 
departamentos de Administração, de Trânsito, da 
Guarda Municipal e da coordenadoria de Eventos, 
juntamente com comandante da 2ª Companhia 
da Polícia Militar do município, além de uma 
representante da empresa de Segurança Privada 
AltaSeg para alinhar questões relacionadas à 
segurança no “Carnaval Solidário 2018”.

Uma das principais novidades anunciadas pelo 
grupo será o monitoramento através das Câmeras 
do COI, que foram instaladas na cidade no ano 
passado. De acordo com informações da prefeitura, 
todo o trajeto em que os blocos irão passar foi 
estudado com prioridade pelas vias que possuem 
câmera. 

As imagens serão acompanhadas em tempo real 
pela Guarda e pela PM, além das imagens que serão 
gravadas nas passagens dos foliões. Também está 
em processo de instalação mais uma câmera ligada 
ao COI na área de eventos do Parque da Cidade. 

A PM também prevê diversas ações de prevenção 
durante as festividades, com policiamento efetivo 
tradicional, além do rádio de patrulhamento, 
rondas da Força Tática e Rocam.

Todas essas medidas são importantes e visam à 
diversão segura dos foliões.
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Carnaval terá monitoramento por 
câmeras e reforço na segurança

Na última segunda-fei-
ra (8), foi realizada uma 
reunião, na 2ª Compa-
nhia da Polícia Militar do 
5° BPM I, para o alinha-
mento do planejamento 
de segurança do Carnaval 
2018 de Pindamonhan-
gaba. Estavam presentes 
o diretor de Administra-
ção, João Henrique Fer-
rari Gontijo, a diretora de 
Trânsito Luciana Viana, 
o comandante da Guarda 
Municipal, Sandro Faria 
Alvarenga, o coordena-
dor de Eventos, Ricardo 
Flores e a representante 
da empresa de Segurança 
Privada AltaSeg Thami-
res Lopes. 

Uma das principais 
novidades será o moni-
toramento através das 
Câmeras do COI que fo-
ram instaladas no ano 
passado. Todo o trajeto 
dos blocos foi estudado 
com prioridade pelas vias 
que possuem câmera. As 
imagens serão acompa-
nhadas em tempo real 
pela Guarda e PM, além 
das imagens que serão 
gravadas nas passagens 
dos foliões. Também está 
em processo de instalação 
mais uma câmera ligada 
ao COI na área de eventos 
do Parque da Cidade. 

O coordenador de 
Eventos, Ricardo Flores, 
explica que o diferencial 

deste carnaval foi o plane-
jamento. “Trabalhamos 
desde o ano passado de 
forma integrada: Eventos 
e Segurança, para fazer 
esta mudança de trajeto 
para 2018. Temos câme-
ra na saída dos blocos no 
quartel, câmeras no tra-
jeto paralelo a linha do 
trem, e a novidade é que 
o setor de informática 
da prefeitura está provi-
denciando uma câmera 
que vai monitorar e gra-
var tudo dentro da área 
do Parque da Cidade nos 
shows noturnos”, explica 
Ricardo Flores. 

Outra medida impor-
tante no Parque da Cida-
de será todo o fechamen-
to com grades na área de 
mata. A população não terá 
acesso a esta área. Além das 
câmeras, o local dos shows 
noturnos receberá torres de 
fiscalização da Polícia Mi-
litar e a entrada um portal 
para monitorar a entrada e 
saída de todos. 

A comandante de 
policiamento de Pinda-
monhangaba, capitã Lu-
cimeire Jeronymo, re-
forçou durante a reunião 
que a principal prioridade 
é a segurança e que serão 
realizadas também diver-
sas ações de prevenção 
durante as festividades. 
“Será empregado o po-
liciamento efetivo tradi-

Alunos que vão morAr no ‘Bem 
viver’ reAlizAm mAtrículAs 

cional, além do rádio de 
patrulhamento, rondas da 
Força Tática e Rocam. A 
intenção é evitar crimes de 
maior potencial. Nas par-
tes externas iremos fazer 
as rondas e a verificação 
preventiva com foco em 
pessoas armadas ou fazen-
do uso de drogas”, disse. 

Reforçada a seguran-
ça por parte da prefeitura 
neste período a ação da 
Atividade Delegada que 
retomou o funcionamento 
com o dobro de policiais 

desde 2017, o serviço de 
segurança privada que já 
foi contratado pela prefei-
tura através de licitação e 
o apoio da Guarda Muni-
cipal.

“De acordo com o que 
vimos no carnaval passa-
do, principalmente por 
parte da Prefeitura, foi 
um evento com muita se-
gurança, a população teve 
tranquilidade e pode se 
divertir. Trabalhamos em 
conjunto, com apoio da 
Postura e da Guarda Mu-

nicipal”, comentou a capi-
tã Lucimeire. 

Ela afirma ainda que o 
evento realizado no Par-
que da Cidade pode auxi-
liar no combate ao crime. 
“Locais fechados em fatos 
de ocorrer ocorrências 
graves é menor, pois os 
envolvidos são inibidos, 
não é fácil ocorrer uma 
fuga. Além de ter a oportu-
nidade de aumentar a nos-
sa visibilidade”. 

O coordenador de 
Eventos faz uma avaliação 

positiva sobre a reunião. 
“Nós desejamos um carna-
val seguro como o realiza-
do no ano anterior, e esse 
ano com mais apresenta-
ções como o Bloco do Juca 
Teles em Moreira e também 
do Barbosa no centro, além 
vinda inédita do Bloco da 
Maricota nós também au-
mentamos o reforço na se-
gurança para que os foliões 
possam se divertir com a 
família e amigos, além dos 
moradores das cidades vizi-
nhas”, comentou.

Os estudantes do En-
sino Fundamental (1° 
ao 5°ano) cujos pais ou 
responsáveis pela guar-
da foram contemplados 
com imóveis no empre-
endimento “Bem Viver”, 
no Araretama, devem 
realizar a transferência 
para as novas escolas lo-
calizadas no residencial. 
Este procedimento teve 
início no dia 8 de janeiro. 

Para os alunos do En-
sino Infantil, as transfe-
rências devem ser feitas 
somente a partir de 5 de 
fevereiro de 2018.

Para as pessoas que 

estudam na região cen-
tral, a solicitação da 
transferência deve ser 
feita na Secretaria de 
Educação (em frente ao 
supermercado Maktub); 
para estudantes de Mo-
reira César, na escola 
“Prof. Mário de Assis 
César”; para os matri-
culados em unidades 
do Araretama e região, 
a mudança deve ser fei-
ta na “Prof. Elias Bargis 
Mathias”. O atendimen-
to será das 8 às 17 horas 
e os documentos ne-
cessários são: cópia da 
certidão de nascimento; 

cópia da carteira de vaci-
nação; cópia do compro-
vante de endereço; cópia 
do cartão bolsa família 
(se for beneficiário); 2 
fotos 3x4 (não obriga-
tório); e a transferência 
original (se vier de outra 
rede ou particular).

Diante do grande nú-
mero de moradores do 
residencial “Bem Viver”, 
os alunos das escolas 
“Prof. Anibal Ferreira”, 
“Prof. Elias Bargis Ma-
thias” e “Vito Ardito” 
continuarão, neste início 
de ano, estudando nas 
mesmas unidades.

Departamento de Meio 
Ambiente realiza primeira 
doação de mudas do ano

O Departamento de 
Meio Ambiente realiza-
rá nos dias 24 e 25 de 
janeiro a primeira doa-
ção de mudas deste ano.

No dia 24 serão dis-
tribuídas mudas exóti-
cas, ornamentais e fru-
tíferas para moradores 
da área urbana e, dia 

25, as nativas e frutífe-
ras para moradores da 
área rural de Pindamo-
nhangaba.

Para fazer a retirada 
das mudas, os muníci-
pes devem apresentar 
o comprovante de en-
dereço. Serão distribu-
ídas 30 senhas por dia, 

a partir das 7 horas, e 
cada pessoa pode reti-
rar até 20 mudas, sendo 
cinco de cada espécie.

As mudas serão distri-
buídas no Viveiro Muni-
cipal, que fica na rua Noel 
César Pires, sem número, 
próximo à entrada para o 
bairro Maricá.

Reunião entre representantes da Prefeitura, da PM e de empresa de segurança particular alinhou 
questões relacionadas à segurança no Carnaval

Os munícipes poderão retirar suas mudas no Viveiro Municipal
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Mais de 1.500 famílias irão morar no “Bem Viver”
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Vereadores, autoridades municipais e funcionários da Prefeitura e assessores da Câmara 
participaram das vistorias em escolas de Pindamonhangaba 

O Presidente da Comis-
são de Educação, Cultura, 
Turismo e Esporte da Câ-
mara de Pindamonhanga-
ba, vereador Ronaldo Pin-
to de Andrade – Ronaldo 
Pipas (PR) apresentou no 
dia 21 de dezembro, um 
minucioso relatório das 
recentes visitas que fez 
às unidades escolares de 
Pindamonhangaba que 
estão recebendo obras e 
serviços de manutenção 
do Poder Executivo. Essas 
atividades fazem parte de 
uma cobrança feita pelo 
vereador e demais mem-
bros da Comissão em re-
cente reunião realizada na 
Secretaria de Educação do 
município.

Vistoria nas
Escolas em
Manutenção
Segundo o relatório, no 

dia 14 de dezembro, quin-
ta-feira, às 14 horas, a Co-
missão de Educação, Cul-
tura, Turismo e Esporte 
representada pelo asses-
sor parlamentar da verea-
dora Gislene Cardoso – Gi 
(DEM), Durival dos San-
tos Júnior esteve em visi-
ta às Escolas Municipais 
e CMEI em Manutenção. 
Também participaram das 

Vereadores da Comissão de Educação, 
Cultura, Turismo e Esportes  fazem 

vistoria em escolas de Pindamonhangaba
Unidades escolares estão sendo reformadas e recebendo manutenção pelas

diversas Secretarias da Prefeitura; obras e serviços foram cobradas pelos membros
da Comissão em recente reunião na Secretaria de Educação da cidade

vistorias o vereador Jorge 
da Fármacia, o vice-pre-
feito, Ricardo Piorino, o 
Secretário de Educação 
e Cultura, Julio do Valle, 
a Primeira Dama e Pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Claudia 
Domingues, o Assessor 
Parlamentar do Presiden-
te da Câmara, vereador 
Margrão e os Assessores 
Parlamentares Lucas  Go-
mes Ferreira (vereador 
Roderley Miotto) e Maya-
ra dos Santos Conceição.

Foram feitas 4 visto-
rias: a primeira na Escola 
Municipal “André Franco 
Monteiro”, localizada no 
bairro Crispim. No lo-
cal foram constatadas as 
seguintes manutenções: 
Pintura Geral, reparos no 
sistema elétrico geral, na 
parte elétrica indepen-
dente para cada sala, iso-
lamento térmico no telha-
do, reforma no telhado, 
na Mini Quadra e reforma 
da cozinha, com reparo no 
piso do refeitório.

A segunda vistoria foi 
realizada na Escola Muni-
cipal “Rachel de Aguiar”, 
no Vale das Acácias, Dis-
trito de Moreira César. 
Nesta unidade escolar fo-

ram realizadas as seguin-
tes manutenções: reforma 
geral no telhado, isola-
mento térmico do telha-
do, ajustes na parte elé-
trica geral, construção de 
um telhado para entrada e 
saída dos alunos na escola 
e de piso de cimento usi-
nado. Também está pre-
vista a instalação de um 
alambrado para separar o 
refeitório do jardim.

A terceira vistoria da 
Comissão de Educação 
da Câmara aconteceu na 
CMEI “Ildefonso Macha-
do”, localizada no bairro 
Laerte Assunção, também 
no Distrito de Moreira 
César. Neste local, foram 
confirmadas as seguintes 
manutenções: reforma ge-
ral no telhado, isolamento 
térmico do telhado; refor-
ma na parte elétrica geral, 
reforma do banheiro e da 
cozinha.

E finalmente, a última 
Unidade Escolar visita-
da foi a Escola Municipal 
“Abdias Júnior Santiago 
e Silva”, no bairro Santa 
Cecília. Foram constata-
das os seguintes serviços 
e obras: reforma geral 
no telhado, isolamento 
térmico do telhado, ma-
nutenção elétrica geral, 
pintura geral do prédio, 
reforma geral da cozinha 
e do piso do pátio, que foi 
feito com cimento usina-
do.

Todo esse trabalho é 
fruto da reunião que os 
vereadores Ronaldo Pin-
to de Andrade – Ronaldo 

Pipas (PR), Re-
nato Nogueira 
Guimarães – 
Renato Cebola 
(PV) e Gislene 
Cardoso – Gi 
(DEM) – que in-
tegram a Comis-
são Permanente 
de Educação, 
Cultura Turis-
mo e Esporte 
da Câmara de 
Pindamonhan-
gaba – realiza-
ram no dia 22 
de novembro, na 
sede da Secreta-
ria de Educação 

da cidade com dirigentes 
da Prefeitura Municipal. 
Neste encontro, os verea-
dores trataram de diver-
sos assuntos relacionados 
à educação do município, 

com destaque para as re-
formas das escolas de 
Pindamonhangaba. Além 
do presidente da Comis-
são, Ronaldo Pipas e da 
vereadora Gislene Car-
doso – Gi, participaram 
do encontro de trabalho, 
o Secretário de Serviços 
Públicos, Josué Bondió-
li Júnior, a Diretora de 
Administração de Educa-
ção e Cultura, Rosemeire 
de Oliveira Nascimento, 
a Professora responsá-
vel pelo CMEI, Luciana 
Teixeira; a Gestora Re-
gional Educação Básica, 
Irene Ribeiro de Aguiar 
Mello, o responsável da 
SB Construções, Adriano 
Siqueira Duarte e os as-
sessores parlamentares, 
Fabienne Costa Lemes e 
Durival Júnior.

LEI N.º 6.085, DE 08 DE JANEIRO DE 2018.

Dispõe sobre o desembarque de mulheres, idosos e deficientes físicos usuários do serviço de transporte coletivo 
urbano no município de Pindamonhangaba, e dá outras providências.
(Projeto de Lei n° 100/2017, de autoria do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola e subscrito pelos 
Vereadores Carlos Moura – Magrão e Roderley Miotto)

 VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a 
Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º Fica determinado que os veículos do serviço de transporte coletivo do município de Pindamonhangaba são obrigados 
a realizar o desembarque de mulheres, idosos e deficientes físicos fora das paradas regulamentadas, no período compreendido entre 22 horas e 5 
horas do dia seguinte.
 Art. 2º O desembarque será realizado sempre que solicitado pelos usuários, de modo que haja condições de segurança na parada 
do veículo de transporte coletivo na via e que não desvie das vias que compõem o itinerário da linha.
 Parágrafo único. O desembarque não poderá ocorrer em local onde seja proibida a parada de veículos e deverá respeitar a 
distância mínima de 250m (duzentos e cinquenta metros) entre o ponto regular de ônibus e o local indicado pela usuária.
 Art. 3º Deverá haver ampla divulgação do direito assegurado nesta Lei, em local de alta visibilidade nos terminais, pontos de 
ônibus e espaços internos dos veículos de transporte coletivo.
 Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2018.
 

VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO
PRESIDENTE

LEI N.º 6.086, DE 08 DE JANEIRO DE 2018.

Dispõe sobre a divulgação do benefício do sepultamento de pessoas carentes e de baixa renda.
(Projeto de Lei n° 132/2017, de autoria do Vereador Carlos Moura - Magrão)

 VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a 
Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º É obrigatória a divulgação do benefício do sepultamento das pessoas comprovadamente carentes e de baixa renda, 
previsto na Lei nº 2.497/1990.
 Parágrafo único. A divulgação prevista no caput deste artigo deverá ser feita nas portarias de hospitais, clínicas e outros locais 
de prestação de serviços de saúde no município e na página oficial da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba na internet.
 Art. 2° A divulgação deverá ser feita por meio de cartazes, confeccionados pela Administração Pública e afixados em locais de 
fácil visualização e leitura, trazendo informações detalhadas sobre o benefício e os beneficiários.
 Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2018.
 

VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO
PRESIDENTE

LEI N.º 6.087, DE 08 DE JANEIRO DE 2018.

Estabelece a cota para mulheres vítima de violência doméstica nos Programas de Habitação de Interesse Social, no 
âmbito do município de Pindamonhangaba.
(Projeto de Lei n° 151/2017, de autoria da Vereadora Gislene Cardoso - Gi)

 VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a 
Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º Fica estabelecida cota de no mínimo 7% (sete por cento) para mulheres em situação de violência doméstica, como 
critério de prioridade para reserva de unidades de moradias de interesse social nos programas de habitação de interesse sociais instituídas pelo 
município de Pindamonhangaba.
 § 1º Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 
cause lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, e as formas de violências domésticas determinadas na Lei 
Federal nº 11.340/06.
 § 2º A cota de prioridade determinada no caput deste artigo restringe-se as mulheres em situação de violência doméstica que 
ainda não sejam titulares de direitos de propriedade imóvel.
 Art. 2° A situação de violência doméstica poderá ser comprovada mediante processo criminal expedido por Distrito Policial 
e relatório de encaminhamento e acompanhamento elaborado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social ou outro órgão de 
referência de atendimento à pessoa vítima de violência doméstica.
 Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2018.
 

VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO
PRESIDENTE

LEI N.º 6.088, DE 08 DE JANEIRO DE 2018.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar informações sobre a forma correta de “Lavar as Mãos” e “Escovar os 
Dentes” nas Escolas da Rede Municipal de Pindamonhangaba e dá outras providências.
(Projeto de Lei n° 158/2017, de autoria do Vereador Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas)

 VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a 
Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º Nas Escolas da Rede Municipal do município de Pindamonhangaba, devem ser afixadas informações sobre a forma de 
lavar as mãos e escovar os dentes.
 § 1º As afixações informadas visam alertar os alunos e os pais sobre a importância de lavarem as mãos e escovarem os dentes, 
e a manutenção de boas condições de saúde.
 § 2° As afixações fornecidas têm como objetivo à:  
 I – redução progressiva do número de crianças doentes;
 II – redução de pessoas com doenças bacterianas nos postos de saúde e pronto socorro;
 III – promoção de saúde dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino;
 IV – incentivar alunos e os pais sobre a importância de lavarem as mãos e escovarem os dentes; e
 V – diminuir o número de famílias que levam suas crianças aos postos de saúde em busca de dentistas.
 Art. 2º As informações afixadas ficarão a cargo das Escolas, no que se refere às dimensões e ao local onde serão afixadas, desde 
que visíveis aos alunos.
  
   Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
  Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2018.
 

VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO
PRESIDENTE

LEI N.º 6.089, DE 08 DE JANEIRO DE 2018.

Institui o Programa Municipal 
de Desenvolvimento da Produção 
Artesanal e Incentivo a Valorização 
do artesão do Município de 
Pindamonhangaba.
(Projeto de Lei n° 172/2017, de autoria do 
Vereador Renato Nogueira Guimarães – 
Renato Cebola e subscrito pela Vereadora 
Gislene Cardoso - Gi)

VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara 
aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da Lei 
Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Programa Municipal de 
Desenvolvimento da Produção Artesanal e Incentivo a Valorização 
do Artesão do Município de Pindamonhangaba, visando assegurar 
ao município o desenvolvimento turístico sustentável e integrado, 
incentivar o processo artesanal e/ou orgânico e a manutenção da 
geração de trabalho e renda, fortalecer as tradições culturais, a 
produção familiar, proporcionar melhores condições de vida à 
população, aumentar as receitas e melhorar a capacidade do Poder 
Municipal em gerir as ações do setor.  

Art. 2º São diretrizes do Programa Municipal de 
Desenvolvimento da Produção Artesanal e Incentivo a Valorização 
do Artesão do Município de Pindamonhangaba:

I – Valorização da identidade e cultura Pindamonhangabense 
na forma como se expressam na região histórica e geográfica em 
que se situa o Município;

II – Expansão e renovação da produção artesanal, familiar e 
orgânica do Município;

III – Promoção da integração da atividade artesanal e 
orgânica e da produção familiar com outros setores e programas de 
desenvolvimento sustentável, em especial, com o turismo;

IV – Incentivo à qualificação da produção artesanal, orgânica e 
familiar, à restauração de técnicas tradicionais e ao aperfeiçoamento 
dos métodos e processos de produção;

V – Valorização e promoção dos produtos em âmbito estadual 
e nacional;

VI – Apoio à comercialização por meio da organização 
de eventos, rodadas de negociação e pontos de exposição e 
comercialização dos produtos; e

VII – Busca de suporte e apoio junto a entidades locais, 
estaduais e nacionais para o desenvolvimento do programa. 

Art. 3º Para fins desta Lei, considera-se:
I – Produto artesanal; aquele produzido de forma independente, 

exigindo do seu produtor o conhecimento e execução integral, em 
cuja produção predomine o trabalho manual, com o uso limitado de 
equipamentos e ferramentas, de forma a se garantir uma produção 
diferenciada e não meramente repetitiva.

a- O produtor artesão terá autonomia no planejamento, 
organização e definição das condições de seu trabalho, assim como 
no desenvolvimento de seu produto, desde a sua conceituação 
até a sua inserção no mercado, utilizando preferencialmente do 
espaço doméstico ou comunitário na elaboração dos produtos os 
quais atenderão a expressão culturais relacionados aos aspectos 
característicos da cidade de Pindamonhangaba e da Região do Vale 
do Paraíba.

b- Considera-se para este fim também todos os fabricantes de 
bebidas alcoólicas e não alcoólicas, bem como produção da linha 
comestível, desde que os produtos utilizados para a fabricação 
não sejam orgânicos, caso contrário o fabricante se enquadrada na 
alínea a do inciso II.

II- Produto orgânico: é o resultado de um sistema de 
produção agrícola, que busca manejar de forma equilibrada os 
recursos naturais, cultivado sem uso de fertilizantes, agrotóxicos 
e produtos reguladores de crescimento, livre de organismos ou 
componentes geneticamente modificados, cuja produção observará 
a manutenção da estrutura e da profundidade do solo, sem alterar 
suas propriedades por meio do uso de produtos químicos e 
sintéticos, tendo por base o uso de técnicas verdes e sustentáveis, 
tais como, estercos animais, rotação de culturas, adubação verde, 
compostagem e controle biológico de pragas e doenças.

a- O produtor orgânico é definido como indivíduo/os que 
produz de forma equilibrada os recursos naturais, não utilizando 
agrotóxicos, adubos químicos ou substâncias sintéticas que agridam 
o ambiente.

III- Produção familiar: é a atividade direta e pessoalmente 
explorada pelo agricultor e sua família, que lhes absorva toda 
a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso 
social e econômico, realizada preferencialmente, no espaço 
doméstico ou comunitário para elaboração dos produtos.

§ 1° Para efeitos desta lei, poderá ser designado 
“estabelecimento artesanal” localizado em área urbana aquele que 
apresentar produção anual máxima de: 

a- cinco mil quilos para polpas de frutas;
b- cinco mil litros para suco, água de coco, néctar e refresco;
c- cinco mil litros para bebidas alcoólicas;
d- cinco mil litros para as demais bebidas;
e- cem quilos de compota e doces derivados de frutas; e
f- duas mil unidades de produtos artesanais derivados de 

material reciclável.
Art. 4° Esta Lei atenderá as seguintes categorias de produção 

artesanal: 
I- Artes e ofícios para o trabalho com têxteis, cerâmica, 

elementos vegetais, peles e couros, madeira e cortiça, metal, pedra, 
papel e gráfica;

II- Produção e confecção artesanal e/ou orgânica de bens 
alimentares e bebidas tipo suco, licor, cerveja, cachaça, vinho e 
outras, sem adição de conservantes, essências, corantes e outras 
substâncias artificiais; e

III- Restauro de patrimônio móvel e construção tradicional
Parágrafo único. Pode ser utilizada como matéria-prima 

predominante nos produtos a que se refere esta Lei:
I- A de origem animal, vegetal e mineral em estado natural;
II- A processada de forma artesanal, industrial ou mista; e
III- A decorrente de processos de reciclagem ou 

reaproveitamento.
Art. 5° Será certificada pelo Poder Público Municipal a 

produção artesanal familiar e orgânica que atender aos critérios 
abaixo definidos:

I- Respeito aos valores históricos, sociais e culturais;
II- Obediência às normas ambientais municipais, estaduais e 

federais, com realização prévia de estudo e relatório de impacto 
ambiental, quando exigido;

III- Adoção de práticas sustentáveis e não agressoras do meio 
ambiente;

IV- Respeito às normas sanitárias de segurança da produção 
e do produto;

V- Respeito e observância às normas e regulamentos federais, 
estaduais e municipais de registro e comercialização dos produtos; e

VI- Permissão da visitação pública em dias determinados, de 
acordo com normas e programação definidas pelo órgão municipal 
de turismo.

§1° O Poder Público Municipal, ouvidos os produtores 
artesanais e orgânicos e suas associações e cooperativas, mediante 
decreto, estabelecerá os critérios técnicos para a certificação, bem 
como para a criação do selo correspondente, no prazo máximo de 
90 (noventa) dias da aprovação desta lei, caso contrário os critérios 
poderão ser estabelecidos pelas cooperativas do setor.

§2° Em atendimento ao disposto no art. 2°, III, desta lei, 
o Poder Público Municipal manterá sistema de informações, 
atualizado periodicamente, sobre a produção artesanal do 
município, que será utilizado na definição das políticas públicas e 
no planejamento de ações de fomento para o setor.

§3° A produção artesanal, familiar e orgânica instalada em 
áreas urbanas do município, desde que certificada nos termos 
desta lei, não sofrerá restrições quanto à sua localização destinada 
à produção e comercialização dos seus produtos e o Poder 
Público Municipal simplificará os procedimentos, adequando 
suas exigências às finalidades, dimensões e especificações que 
caracterizam a produção artesanal, nos termos da lei.

Parágrafo único. Os produtos de origem animal, deverão 
conter certificado estabelecido pela norma do SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal), quando conveniente. 

Art. 6° A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba poderá 
disponibilizar áreas públicas para a comercialização, sempre de 
forma coletiva, dos produtos referidos por esta Lei, respeitadas 
as normas vigentes de comercialização de produtos e serviços em 
espaços públicos.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

 
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2018.

 

VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO
PRESIDENTE

ATO Nº 001, DE 08 DE JANEIRO DE 2018.

Dispõe sobre a constituição de Comissões Permanentes, 
Brigada de Incêndio e Controle Interno.
 

VEREADOR CARLOS EDUARDO DE MOURA, 
Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
RESOLVE:

Art. 1º Constituir as Comissões Permanentes da Câmara 
de Pindamonhangaba, com validade de 08 de janeiro de 
2018 a 09 de janeiro de 2019, compostas, no mínimo, por 
03 (três) servidores.

Art. 2° As Comissões Permanentes abaixo relacionados 
passam a ser constituídas pelos seguintes servidores:

a) COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO: 
1- André Luis Marques Salgado
2- Gabriel Fernando de Oliveira Leite
3- João Rodrigo Moreira
4- Neila Maria Gomes

b) COMISSÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO 
PATRIMONIAL:

1- André Luis Marques Salgado
2- Luis Cláudio Gonçalves
3- Maria Marcelina Baptista Moraes
c) COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS:
1- Aline de Melo Amadei
2- Maria Marcelina Baptista Morais
3- Ricardo Rodrigues Augusto
4- Robson Luiz Monteiro (Mestre de Cerimônias)

d) COMISSÃO DE SINDICÂNCIA:
1- Adilson Guilherme Costa Alvarenga
2- Fabiano Rosa do Amaral
3- Neila Maria Gomes

e) COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR: 

1- Elisângela Azevedo da Silveira
2- Gabriel Fernando de Oliveira Leite
3- Marcelo Heleodoro da Silva

f) COMISSÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO 
CIDADÃO:

1- Elisângela Azevedo da Silveira
2- Gabriel Fernando de Oliveira Leite
3- Marcelo Heleodoro da Silva

g) CIPA-COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES:

1- André Luis de Araújo
2- Luis Cláudio Gonçalves
3- Sidnei Nogueira

Art. 3° Fica nomeado a servidora CRISTIANE DE 
OLIVEIRA SANTOS para responder pelo CONTROLE 
INTERNO.

Art. 4° A BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO 
passa a ser composta pelos seguintes servidores:

1 - Alex Fabiano da Silva RG 27.619.525-5

2 - Adilson Guilherme Costa 
Alvarenga

RG 429122457

3 - André Luis de Araújo RG M-7.704.096 – CHEFE 
DE BRIGADA

4 - Gabriel Fernando de Oliveira 
Leite

RG 43.440.828-1 – LÍDER 
PAVIMENTO TÉRREO

5 - João Rodrigo Moreira RG 35.015.169-6

6 - Luiz Cláudio Gonçalves RG 32.212.021-4 – LÍDER 
DE PAVIMENTO I

7 - Luiz Carlos Pinto RG 14.712.949

8 - Marcelo Heleodoro da Silva RG 18.045.487

9 - Mário Avelino dos Reis RG 21.331.575-0

10 - Marcelo de Oliveira RG 255544728

11 - Ricardo Rodrigues Augusto RG 19018340

12 - Robson Luis Monteiro RG 13.406.450-1

13 - Sidnei Nogueira RG 152369478

Art. 5° As atribuições das Comissões Permanentes, 
Controle Interno e Brigada de Combate a Incêndio são 
reguladas em instrumento normativo próprio.

Art. 6° Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2018.

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

Publicado no Departamento de Administração.
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AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e

Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 01-2018
Em: 09/01/2018
Processo nº:35352/2017
Atividade: Comercio Varejista de Bebidas.
Razão Social: Ricardo Gonçalves de Carvalho
CNPJ / CPF: 334.870.298-47
Endereço: Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso nº1615, Alto do Cardoso
Município:Pindamonhangaba.
Responsável Legal: Ricardo Gonçalves de Carvalho
CPF: 334.870.298-47
Auto de Infração nº: 2022   
Defesa: Não apresentou defesa.
Auto de Imposição de Penalidade de:
Multa nº.1831 
Recurso: Não apresentou recurso.
Termo:NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA
Nº. 2088   

Rafael Lamana - Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2ª VARA CÍVEL
Rua Alcides Ramos Nogueira n. 780, ., Mombaça - CEP 12421-705, 
Fone: (12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pinda2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE AUSÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE BENS

Processo Digital nº: 1001547-96.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: JANETE MARIA SALGADO MARCONDES
Requerido: APPARECIDA SALGADO DA SILVA

Justiça Gratuita

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE AUSÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE BENS
PROCESSO Nº 1001547-96.2014.8.26.0445

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que perante 
este Juízo se processam os autos de nº 1001547-96.2014.8.26.0445 e nele foi DECLARADA 
AUSÊNCIA de APPARECIDA SALGADO DA SILVA, RG 23709406-X  brasileira, nascida em 
08/12/1938, filha de Geralda Salgado , estando em lugar incerto e não sabido, tendo sido nomeada 
curadora de seus bens a Sra. JANETE MARIA SALGADO MARCONDES, RG 11.162.288-8, 
brasileira, casada, e que foi arrecadado o seguinte bem de propriedade da ausente: "1/3 do imóvel 
da parte ideal de uma casa e seu respectivo terreno, situada na Av. Albuquerque Lins, nº 129, 
havido por força da matrícula nº 11.040 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Pindamonhangaba/SP". E para que chegue ao conhecimento de todos, extraiu-e o presente Edital, 
que será afixado na sede deste Juízo, no local de costume e publicado no Diário da Justiça e em 
jornal local de ampla circulação de 02(dois) em 02(dois) meses, pelo prazo de 01(um) ano, 
ANUNCIANDO a arrecadação e CHAMANDO a referida ausente a entrar na posse dos bens 
arrecadados. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba aos 16 de outubro de 2017.

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

EDITAL DE EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE AUSÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE BENS
Processo Digital nº: 1001547-96.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: JANETE MARIA SALGADO MARCONDES
Requerido: APPARECIDA SALGADO DA SILVA
Justiça Gratuita
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE AUSÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE BENS
PROCESSO Nº 1001547-96.2014.8.26.0445
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que perante
este Juízo se processam os autos de nº 1001547-96.2014.8.26.0445 e nele foi DECLARADA
AUSÊNCIA de APPARECIDA SALGADO DA SILVA, RG 23709406-X brasileira, nascida em
08/12/1938, filha de Geralda Salgado , estando em lugar incerto e não sabido, tendo sido nomeada
curadora de seus bens a Sra. JANETE MARIA SALGADO MARCONDES, RG 11.162.288-8,
brasileira, casada, e que foi arrecadado o seguinte bem de propriedade da ausente: “1/3 do imóvel
da parte ideal de uma casa e seu respectivo terreno, situada na Av. Albuquerque Lins, nº 129,
havido por força da matrícula nº 11.040 do Cartório de Registro de Imóveis de
Pindamonhangaba/SP”. E para que chegue ao conhecimento de todos, extraiu-e o presente Edital,
que será afixado na sede deste Juízo, no local de costume e publicado no Diário da Justiça e em
jornal local de ampla circulação de 02(dois) em 02(dois) meses, pelo prazo de 01(um) ano,
ANUNCIANDO a arrecadação e CHAMANDO a referida ausente a entrar na posse dos bens
arrecadados. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba aos 16 de outubro de 2017.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIA CALLES NOVELLINO 
BALLESTERO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe 
o processo 1001547-96.2014.8.26.0445 e o código 30EEA49

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2017 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 145/2017 de “aquisição de acessórios para 
serralheria, conforme solicitação do departamento de serviços municipais pelo período de 
12  meses”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, 
assinadas em 13/12/2017: 

ATA nº 210/2017 Empresa: FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

01 kg 1.008.002.003646 - eletrodo comum e-
6013 

JOMARCA 225,00 20 

03 pç. 1.008.002.003577 - disco de corte 
abrasivo, de tela de vidro 12"x5/8"x1/8", 
do tipo seco p/ maq. Policorte ,maxcorte 
cortar peç de ferro 

BRASKORT 8,71 200 

04 pç. 1.008.002.003575 - disco de corte 
abrasivo, de tela de vidro 12"x3/4"x1/8", 
do tipi seco p/ maq. Policorte, maxcorte 
cortar pç de ferro 

BRASKORT 8,71 200 

12 pç. 1.007.001.002796 - fechadura para porta 
de correr (bico de papagaio) 

STAM 901/30 28,76 50 

16 Unid. 1.013.001.019686 - roldana para portão 
de correr com aba de 2 1/2". 

MAX 19,31 100 

20 Unid. 1.013.002.019680 - eletrodo 7018 ok 48 
com diâmetro de 2,50mm. 

UMA 12,40 100 

21 Unid. 1.013.002.019681 - eletrodo 7018 ok 48 
com diâmetro de 3,25mm 

UMA 12,40 100 

23 Unid. 1.013.002.019683 - eletrodo de inox com 
diâmetro de 3,25mm 

UNA 29,80 100 

ATA nº 211/2017 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

05 PÇ 1.008.002.003852 - disco de corte 
abrasivo 9" x 1/8"x 7/8" 

ITAMBE 5,42 300 

10 Unid. 1.012.001.004972 - galao fundo anti 
corrosivo 

ZARCÃO 
NATRIELLI 

CINZA 

46,00 50 

13 Unid. 1.013.001.019684 - fechadura de inox 
polido externa 803/02. 

STAM 43,32 50 

17 pç. 1.007.001.002776 - gonzo de ferro, 
devendo ser liso, do tipo fixo (dobradiça), 
com diametro de 1" x 7,5cm de 
comprimento 

AEME 10,38 300 

19 Unid. 1.013.001.019685 - gonzo de ferro, 
devendo ser liso, com furo, com diâmetro 
de 5/8". 

AEME 4,80 300 

ATA nº 212/2017 Empresa: UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

02 kg 1.008.002.013793 - eletrodo comum e-
6013 

CIFARRELLI 211,00 20 

06 pç 1.024.002.010399 - disco de corte 
7"x1/8"x7/8" 

CIFARRELLI 4,40 300 

07 pç 1.024.002.010392 - disco de corte 
4.1/2"x1/8"x7/8" 

TELSTAR 3,47 400 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

08 Unid. 1.008.001.019679 - disco de corte 
abrasivo, de tela de vidro 7" x 5/128" x 
7/8" 

TELSTAR 4,86 200 

09 pç 1.008.002.013797 - disco de corte 
abrasivo 

TELSTAR 3,78 300 

11 pç 1.013.001.005233 - fechadura auxiliar 
(tetra) 

TELSTAR 36,80 50 

15 Unid. 1.024.001.019678 - correia a-34 para 
maquina policorte. 

POLYFORT 4,83 20 

22 Unid. 1.013.002.019682 - eletrodo de inox com 
diâmetro de 2,50mm. 

JOCEC 30,43 100 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2017 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 150/2017 de “aquisição de ferramentas e 
equipamentos, conforme solicitação do departamento de serviços municipais”, foram 
elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 
14/12/2017: 

ATA nº 214/2017 Empresa: D. L. ISHIZUCKA - ME 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

02 pç 1.008.002.003440 - chibanca com cabo 
de madeira resistente com 90 cm 

MINASUL 29,80 20 

03 pç 1.008.001.014558 - desempenadeira 
plástica lisa, medindo 180x30cm, com 
cabo 

PLASUNI 4,46 50 

06 pç 1.008.002.003572 - martelo de carpinteiro 
(martelo de unha)  

THOMPSON 18,00 52 

ATA nº 215/2017 Empresa: D. L. ISHIZUCKA - ME 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

13 pç 1.008.002.003522 - broca de aço rápido 
1/4" 

PLUS 2,15 100 

14 pç 1.008.002.003513 - broca de aço rápido 
1/8" 

PLUS 0,94 100 

15 pç 1.008.002.003515 - broca de aço rápido 
3/16" 

PLUS 1,52 100 

ATA nº 216/2017 Empresa: FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

16 un 2.008.002.003883 - martelete DEWALT 
D25481K 

2.000,00 01 

18 pç 1.008.002.003435 - disco corte 
diamantado, diam.110mm  

ROCAST 7,50 200 

ATA nº 217/2017 Empresa: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. 
EPP 

Item Unid. 
De 

medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

05 pç 1.008.002.003415 - marreta, em 
aco,fosfatizada,cabeca 

RIO CLARO 16,10 20 

17 pç 2.008.001.018031 - martelo perfurador 
rompedor, potente para furar e romper: 
remoção de 225 kg de concreto por hora 
na função cinzelamento 

DWT-H 1125 2.500,00 01 

ATA nº 218/2017 Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

Item Unid. 
De 

medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

08 UN 1.008.001.019671 - Nível em Alumínio 
14" Profissional 

STARFER 15,21 50 

11 pç 1.008.002.003462 - trenas 7, 5 m HAMMER 12,23 100 

ATA nº 219/2017 Empresa: UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

01 pç 1.008.001.003163 - cavadeira manual 
com 2 laminas e 8" 

MONOFORT 19,20 20 

04 pç 1.008.002.003591 - enxada em aco 
especial de 2 1/2 libras 

BELLOTA 19,40 50 

07 pç 1.008.002.003441 - metro madeira 
natural bambu 

BAMBU 11,39 50 

09 PÇ 1.008.002.003686 - ponteiro de aço de 
12" 

RIO CLARO 3,48 50 

10 UN 1.008.001.019672 - Talhadeira Sextavada 
em Aço Forjado 16x250mm com Protetor 

EDA 13,76 50 

12 UN 1.008.002.015622 - Alicate corta 
vergalhão de 30" 

STAFER 110,00 01 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2017 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 170/2017 de “aquisição de materiais descartáveis pelo 
período de 12 meses”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade 
de 12 meses, assinadas em 22/12/2017: 

ATA nº 232/2017 Empresa: COMERCIAL SANDALO LTDA ME 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

02 PC 1.016.001.006721  Copo descartável 
poliestireno (ps),  para líquido, padrão ABNT-
NBR em vigor, com capacidade para 200ml, 
isento de bolhas, furos, rachaduras ou 
deformações. os copos deverão estar 
acondicionados em embalagem contendo 100 
unidades. 

Coposul 2,13 18.000 

ATA nº 233/2017 Empresa: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

03 PC 1.022.001.017130 Saco de pipoca: saco de 
papel para pipoca, na cor branca, tamanho: 7 x 
15 x 4cm (cxaxl). Pacote com 500 unidades. 

BIGPEL 8,50 400 

ATA nº 234/2017 Empresa: UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA ME 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

01 CX 1.011.002.004857 Luva descartável para 
manipulação de alimentos confeccionada com 
resina de polietileno de primeiro uso (não 
reciclado), atóxico, produto com grau 
alimentício, isento de componentes metálicos, 
caixa com 100 unidades. 

VOLK 1,12 1700 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

          Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 44.ª Sessão Ordinária de 2017, 
da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba/SP, realizada em 
27.11.2017.
Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e 
sete de novembro de dois mil e dezessete, 
nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Quadragésima Quarta Sessão 
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Tarcísio José Moreira dos Santos 
Junior, membro titular, Carlos Alberto Camilo, 
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a 
ata da 43.ª Sessão Extraordinária, realizada 
em 21.11.2017. Na ORDEM DO DIA, 
foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite 
INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0137/17 Ana Paula Capelo e 1-0140/17 
Cleiton Leandro Alves Cabral. II– RELATOR: 
Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, 
por votação unânime: 1-0141/17 Valdir José 
Correa e 1-0162/17 Osvany Luiz Campanhola.
Nada mais havendo a tratar, foram dados 
encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai 
assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 27  de novembro de 2017.

Ata da 45.ª Sessão Ordinária de 2017, 
da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba/SP, realizada em 
04.12.2017.
Às treze horas e trinta minutos do dia quatro 

de dezembro de dois mil e dezessete, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Quadragésima 
Quinta Sessão Ordinária do corrente ano, sob 
a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e 
presença dos senhores, Tarcízio José Moreira 
dos Santos Junior, membro titular, Carlos 
Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada 
a ata da 44.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 27.11.2017. Na ORDEM DO DIA, 
foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo 
Leite DEFERIDO, por votação unânime: 
1-0143/17 Renato Alckmin Ramos Nogueira 
e INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0146/17 Deives Dener Braga de Souza. 
II – RELATOR: Sr. Tarcízio José Moreira dos 
Santos Junior INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0091/17 Maicon Erivelton de 
Carvalho Silva. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados 
encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai 
assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2017. 

Ata da 45.ª Sessão Extraordinária de 2017, 
da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba/SP, realizada em 
05.12.2017.
Às treze horas e trinta minutos do dia cinco 
de dezembro de dois mil e dezessete, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Quadragésima 
Quarta Sessão Extraordinária do corrente ano, 
sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo 
Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular e Vanderson Luiz da 
Costa, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada 

a ata da 45.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 04.12.2017. Na ORDEM DO DIA, 
foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite 
INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0152/17 Airton Rodrigues Andrade e 
DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0164/17 
Edesio Barbosa dos Santos. II – RELATOR:   
Vanderson Luiz da Costa DEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0076/17 Viva Transporte 
Coletivo LTDA. III – EXPEDIENTE: Ofício 
032/17-JARI encaminhado ao Diretor 
Municipal de Trânsito encaminhando as Atas 
da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados 
encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai 
assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2017. 

Ata da 46.ª Sessão Ordinária de 2017, 
da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba/SP, realizada em 
11.12.2017.
Às treze horas e trinta minutos do dia onze 
de dezembro de dois mil e dezessete, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Quadragésima 
Sexta Sessão Ordinária do corrente ano, sob 
a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e 
presença dos senhores, Tarcízio José Moreira 
dos Santos Junior, membro titular, Carlos 
Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a 
ata da 45.ª Sessão Extraordinária, realizada 
em 05.12.2017. Na ORDEM DO DIA, 
foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite 
INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0170/17 Patricia dos Santos Silva Rocha. 
II– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo 
INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0153/17 Maria Aparecida dos Santos 
Assis, 1-0156/17 Marcos Paulo Delphino, 

1-0165/17 Brunielle Francine Rodrigues 
dos Santos e 1-0180/17 Laiso de Souza 
Vianna. III – EXPEDIENTE: Ofício 033/17-
JARI encaminhado ao Diretor Municipal de 
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para 
publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados 
encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai 
assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2017. 

Ata da 46.ª Sessão Extraordinária de 2017, 
da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba/SP, realizada em 
12.12.2017.
Às treze horas e trinta minutos do dia doze 
de dezembro de dois mil e dezessete, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Quadragésima 
Sexta Sessão Extraordinária do corrente ano, 
sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo 
Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular e Vanderson Luiz da 
Costa, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada 
a ata da 46.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 11.12.2017. Na ORDEM DO DIA, 
foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite 
INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0173/17 Alexandre Mangabeira. II– 
RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo 
DEFERIDO, por votação unânime: 1-0063/17 
Gabriel Tarso Parente Carvalho Medeiros 
Silva.
Nada mais havendo a tratar, foram dados 
encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai 
assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2017.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO PARA A 6ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo Municipal de 
Previdência de Pindamonhangaba convocados para a 6ª reunião do respectivo Conselho de 
Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do Departamento de Recursos Humanos, sito à 
Rua Deputado Claro César, n°30, nesta cidade, com início impreterivelmente às 15 horas do dia 10 
de janeiro do ano de 2018.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC 
n°. 01/2004, art. 10);
b)  Revisão do quadro de pensionistas do FPMP;
c)  Outros assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2018.

Thiago Vieira Carvalho - Superintendente do FPMP

Aplicativo avisa sobre chuva ou 
tempestade no local onde está o usuário

Com a chegada do verão 
inicia-se também a tempo-
rada de chuvas na região 
Sudeste. Pensando nisso, 
um aplicativo poderá in-
formar à população sobre 
a possibilidade de chuva 
ou de tempestade na loca-
lização exata onde a pessoa 
está. Trata-se do “SOS Chu-
va”.

É a chamada previsão 
imediata que, diferente da 
previsão do tempo conven-

cional, consegue informar a 
incidência de chuva, grani-
zo ou tempestade com pre-
cisão de 1 quilômetro e com 
antecedência de 30 minu-
tos a 6 horas. 

Desde outubro, o aplica-
tivo “SOS Chuva” pode ser 
baixado gratuitamente em 
smartphones e já conta com 
mais de 60 mil usuários. A 
ferramenta foi desenvolvi-
da por cientistas do Inpe 
(Instituto Nacional de Pes-

quisas Espaciais) em co-
laboração com a Unicamp 
(Universidade Estadual de 
Campinas), a Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de 
Queiroz e o Instituto de As-
tronomia, Geofísica e Ciên-
cias Atmosféricas – ambos 
da USP (Universidade de 
São Paulo).

“A previsão de tempo 
que ouvimos no jornal é 
uma previsão que está, de 
certa forma, bem estabe-
lecida. Sua teoria foi de-
senvolvida nos anos 1950. 
Já a previsão imediata 
é um desafio novo, com 
funções, equipamentos e 
modelagens matemáticas 
completamente diferentes. 
Até porque é diferente di-

zer que amanhã vai chover 
ou falar que daqui a duas 
horas vai chover no pon-
to exato onde você está”, 
disse Luiz Augusto Toledo 
Machado, pesquisador do 
Centro de Previsão de Tem-
po e Estudos Climáticos do 
Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (CPTEC/
Inpe) e coordenador do 
projeto.

O projeto temático 
“SOS Chuva”, iniciado em 
2016, e que tem o apoio da 
Fapesp, desenvolverá mais 
dois aplicativos: um volta-
do para a agricultura e ou-
tro para a Defesa Civil. Os 
pesquisadores pretendem 
também aumentar a com-
preensão da dinâmica das 

ariedadesV

Sesc oferece  atividades gratuitas 
para mães e para bebês 

nuvens e melhorar mode-
los matemáticos usados na 
previsão climática.

O aplicativo “SOS Chu-
va” pode ser baixado na 

App Store (iOS) e na Google 
Play Store (Android). Mais 
informações em: http://
soschuva.cptec.inpe.br/
soschuva

Durante o mês de ja-
neiro, o Sesc Taubaté ofe-
rece uma programação 
especial para crianças de 
até 3 anos. Na “Oficina 
Pilates Mamãe e Bebê”, 
a professora Polyana 
Cristina Pereira, mostra 
a modalidade que tem 
como objetivo englobar 
todos os benefícios do 
pilates no puerpério sem 
que a mãe fique longe do 
bebê. Desta forma a mãe 
consegue retomar suas 
atividades físicas após o 
parto, o que vai lhe pro-
porcionar condiciona-

mento físico e fortaleci-
mento muscular.

Os bebês também são 
beneficiados por inúme-
ros estímulos como: de-
senvolvimento da audi-
ção e da fala através da 
musicalidade, desenvol-
vimento sensório-motor 
e psíquico-motor.

Para participar as 
mães deverão estar libe-
radas pelo médico para 
a prática de atividade 
física e deverão levar 
um carregador ergonô-
mico (canguru ou sling) 
para os bebês menores 

de 6 meses. Esta ativida-
de acontecerá no sábado 
dia 13, às 15 horas, e ne-
cessita de inscrição.

Para estimular o pa-
ladar das crianças a 
“Oficina Sensorial para 
bebês”: Contato com o 
Alimento, ministrada 
pela nutricionista Caro-
lina Albuquelque visa a 
alimentação saudável 
desde cedo. Esta oficina 
sensorial será repleta 
de oportunidades para 
os bebês de 9 meses a 3 
anos, explorarem, com 
seus sentidos as diferen-

tes texturas, aromas, 
formatos e cores de uma 
forma leve e divertida, 
acontecerá dia 28, do-
mingo, às 10 horas. 

Todas as atividades 
são gratuitas e as inscri-
ções para quem possui a 
Credencial Plena do Sesc 
estão abertas e podem ser 
feitas na Central de Aten-
dimento. Os demais inte-
ressados também podem 
se inscrever, mediante de 
disponibilidade de vagas. 

Mais informações 
pelo telefone: (12) 3634-
4000.

Divulgação
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Tijolos ecológicos garantem construções 
mais econômicas, limpas e rápidas
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TEXTO: JOYCE DIAS

É o sonho da maioria das pes-
soas construir a casa própria. E 
em meio à crise, concretizar este 
sonho só é possível com muita 
economia. Um dos caminhos 
para essa realização pode ser 
encontrado nos tijolos sustentá-
veis solo-cimento. Essa matéria
-prima oferece uma economia 
de aproximadamente 30% na 
obra, e garante conforto, segu-
rança, beleza, autoconstrução, 
agilidade e praticidade.

Os tijolos solo-cimento são 
considerados sustentáveis devi-
do a sua fabricação ser realiza-
da através da técnica de com-
preensão de materiais que vão 
desde cédulas de dinheiro até 
uma mistura de terra, cimento 
e água. Ao contrário dos tijolos 
tradicionais ele favorece o meio 
ambiente desde sua fabricação 
até a sua utilização. Isso porque 
essa técnica não gera muitos li-
xos nem entulhos, devido ao seu 
assentamento ser realizado com 
cola a base de PVA.

Isso mesmo, seu assenta-
mento é construído à base de 
cola branca! Essa característica 
gera a praticidade e a possibili-
dade de qualquer um conseguir 
construir sua própria casa e em 
pouco tempo. Mas o planeja-
mento e o acompanhamento de 
algum especialista na técnica 
sustentável são essenciais. Por 
isso que Mauriti Ramos trouxe 
para Pindamonhangaba seus 
conhecimentos sobre o sistema.

Mauriti é assessor e cons-
trutor da técnica de tijolos sus-
tentáveis. Além de produzir, ele 

orienta e capacita pessoas, de 
dentro e de fora do País, interes-
sadas em aderir ao método. “Eu 
sou muito procurado principal-
mente pela América Central, 
porque esse é o melhor sistema 
de construção que existe para 
situações de terremoto”, explica 
o assessor, que também auxilia 
interessados de Honduras, Pa-
namá, Costa Rica e México.

“Nós concorremos com 15 
países e com 15 sistemas cons-
trutivos diferentes e ganhamos 
em tudo: em economia, segu-
rança, beleza, conforto térmico 
e acústico”, acrescenta o cons-
trutor, que atualmente está 
construindo uma casa no bair-
ro comercial Cidade Jardim, 
em Pinda. Ele explica também 

que, em uma construção tradi-
cional existe muito desperdício 
de materiais, o que difere das 
obras ecológicas que economi-
zam ainda mais durante a etapa 
de acabamento.

“O conjunto da obra vai te 
proporcionar uma economia 
muito grande, de 20% a 25%, 
porque gera muito pouco des-
perdício”, explica. Outra carac-
terística da matéria prima é o 
conforto térmico oferecido tanto 
no inverno, quanto no verão. Ele 
explica que isso acontece devido 
ao processo de fabricação dos ti-
jolos e ao material utilizado. “O 
que mantém a temperatura é a 
terra compactada”, esclarece.

Inovação e técnica

Os tijolos solo-cimento são 
fabricados por meio da mistu-
ra homogênea de solo, cimento 
e água e com a compactação e 
cura hídrica. Porém, ele possi-
bilita a opção de produzir tam-
bém com materiais alternativos, 
como por exemplo, cédulas de 
dinheiro, garrafa pet e resíduos. 
Apesar de ainda ser inovadora, 
essa técnica é antiga e chegou ao 
Brasil em 1941.

Sua construção é de fácil aca-
bamento, pois em muitos casos, 
os proprietários preferem não 
pintar e desfrutar da caracte-

rística rústica dos tijolos apa-
rentes. A impermeabilização 
é indispensável e em casos de 
revestimento, a execução é sim-
ples e rápida. Os tijolos possuem 
dois furos, e durante o assenta-
mento esses furos são colados e 
encaixados de maneira em que 
possibilitam a passagem prática 
das colunas, além das instala-
ções elétricas e hidráulicas.

Para orientação e mais infor-
mações sobre o método constru-
tivo, o assessor ecológico pode 
ser encontrado nas redes sociais: 
Mauriti Tijolos Ecológicos.

De acordo com assessor ecológico, esse método de construção 
foi o mesmo utilizado na muralha da China

Joyce Dias Joyce Dias

Por ser uma construção ágil e prática, os próprios 
proprietários podem fazer sua casa em até dez semanas
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Fácil acabamento: 
os proprietários 
preferem não 

pintar deixando a 
característica rústica 

dos tijolos
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