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População deve auxiliar em 
ações de combate à dengue

A população de Pindamo-
nhangaba deve auxiliar as equi-
pes da prefeitura nas ações de 
combate ao mosquito transmis-
sor da dengue, chikungunya e 
zika vírus.

Levantamento realizado nos 
fi nal de 2017 apontou um au-
mento de 307% no número de 
larvas do Aedes encontradas na 
região central da cidade. O estu-
do também mostrou que os cria-
douros estão dentro das casas. 
Por isso é importante a colabora-
ção dos moradores para que vi-
giem suas casas, detectem e aca-
bem com possíveis criadouros.

PÁGINA 3

A equipe de Controle de Vetores visita os bairros com ações como nebulizações e 
conscientizando a população sobre as formas de acabar com os criadouros
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Inscrições para o Fies 
começam em fevereiro

Palacete 10 
de Julho exibe 
sessão gratuita 
de cinema

ASSEMBLEIA 
DÁ INÍCIO AO 
OBSERVATÓRIO 
SOCIAL

PÁGINA  5

Estado firma 
convênios com 
TCE para ampliar 
transparência

Conselho de 
Segurança retoma 
reuniões mensais e 
debaterá pichações
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O  GRANDE MESTRE GILBERTO FREYRE 
O sociólogo, antro-

pólogo e historiador 
pernambucano GIL-
BERTO FREYRE (Reci-
fe, 1900/1987) teve uma 
existência profícua dedi-
cada  aos estudos sobre 
o Brasil. Foi, reconheci-
damente um intelectual 
privilegiado! Esteve em 
Columbia (USA) onde 
defendeu a sua  tese 
(1922): ”Vida Social no 
Brasil em meados do 
século XIX”, sob a infl u-
ência de outro grande 
sociólogo e antropólogo 
Franz Boas. Do “Mes-
tre de Apipucos” (uma 
referência ao aprazível 
bairro de Recife onde 
residiu toda a sua vida) 
falou Monteiro Lobato, 
outro mito da nossa Li-
teratura: ”O Brasil vai 
ser o que Gilberto Freyre 
disser. Freyre é um dos 
gênios da palheta mais 
rica e iluminante que 
estas terras antárticas 
ainda produziram”.

Pioneiro no estudo 
histórico e sociológico 

dos territórios de coloni-
zação portuguesa, é im-
portante salientar que 
Portugal sempre esteve 
presente no pensamen-
to do Grande Mestre de 
Pernambuco. Gilberto 
Freyre foi inclusive poe-
ta! O seu poema: ”Bahia 
de Todos os Santos e de 
todos os pecados mere-
ceu elogios rasgados do 
consagrado poeta, per-
nambucano como ele, 
Manuel Bandeira.

A obra que Gilber-
to Freyre nos legou é 
marcante. Na nossa 
modesta opinião, quem 
desejar entender o Bra-
sil tem que conhecer 
a trilogia gilbertiana: 
”Casa Grande e Senza-
la” (1933), ”Sobrados 
e Mocambos” (1936) e 
“Ordem e Progresso” 
(1957). No contexto da 
sua obra, sem dúvida, 
”Casa Grande Senzala” 
foi o livro idealizado por 
ele; é o livro-mãe, a ma-
triz teórica do seu pen-
samento. E, lembrar que 

enfrentou os vendavais 
do preconceito quando 
lançou o seu livro mais 
famoso, há quase oitenta 
anos! Um livro acusado 
por muitas sociedades 
como imoral e anticató-
lico! E, ele apenas dizia 
o que o povo falava; ci-
tava fatos da realidade 
brasileira. E, em 1933, 
um padre da congrega-
ção mariana, ligada aos 
jesuítas em Recife, fez a 
campanha de queimar o 
livro em praça pública. 
Por pouco, os exaltados 
não queimaram o autor! 
“Casa Grande e Senza-
la” tornou-se um livro 

mais reconhecido do 
que o próprio autor. Foi 
traduzido em diversas 
línguas em 12 países; ul-
trapassou as cinquenta 
edições, um fato extra-
ordinário no Brasil. Um 
livro que descobre aos 
brasileiros quem somos 
nós; trata do que é ser 
brasileiro, da formação 
da sociedade brasilei-
ra. Louvemos o gran-
de GILBERTO FREYRE 
que, entre muitos títulos 
e honrarias, foi Gran-
de Ofi cial da Legião de 
Honra da França (2008) 
e Sir-Cavalheiro do Im-
pério Britânico (1971).

ITA lança projeto de práticas sustentáveis 
em reformas de imóveis públicos

Práticas e técnicas sus-
tentáveis em reformas e 
retrofi t (modernização de 
um imóvel antigo), espe-
cialmente em edifi cações 
públicas, são viáveis e 
devem ser adotadas pela 
construção civil brasilei-
ra. É para comprovar essa 
afi rmação que o Instituto 
Tecnológico de Aeronáuti-
ca (ITA) lança nesta quar-
ta-feira (31), o Projeto Ha-
bitas.

O projeto contempla 
a reforma de duas edifi -
cações do campus do De-
partamento de Ciência e 
Tecnologia Aeroespacial 
(DCTA), em São José dos 
Campos - a Casa Niemeyer 
e a Casa de Cultura & Sus-
tentabilidade –, e visa 
comprovar as vantagens 

socioeconômicas de uma 
reforma sustentável em re-
lação ao modus operandi 
atual da construção civil.

O objetivo, segundo o 
coordenador do projeto, 
professor Wilson Cabral 
de Sousa Júnior, do De-
partamento de Recursos 
Hídricos e Saneamento 

Ambiental do ITA, é que-
brar paradigmas do setor 
e demonstrar a viabilidade 
de replicação em qualquer 
lugar do país. 

O conceito de susten-
tabilidade que será traba-
lhado no Projeto Habitas, 
explica o coordenador, 
considera a reduç ã o de im-

O projeto contempla o campus do Departamento 
de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA)
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pactos socioambientais e a 
autossufi ciê ncia, desde a 
concepção do projeto e es-
colha dos materiais às téc-
nicas de geração e aprovei-
tamento de energia e água. 

Criado a partir da in-
quietação da comunidade 
do ITA, o Projeto Habitas 
também tem como fi nali-
dade o subsídio à capacita-
ção dos futuros engenhei-
ros e pós-graduados do 
instituto, especialmente 
na temática das constru-
ções sustentáveis. 

Além de pesquisado-
res e acadêmicos do ITA, 
o projeto tem o apoio de 
especialistas do setor pú-
blico e privado e empresas 
parceiras para a elabora-
ção dos projetos executi-
vos e execução das obras.

Assembleia dá início ao Observatório 
Social Pindamonhangaba

O Estatuto do Obser-
vatório Social Pindamo-
nhangaba foi aprovado 
por unanimidade e tam-
bém foram apresentados 
os membros dos Con-
selhos Administrativo, 
Fiscal e Consultivo, em 
assembléia realizada na 
segunda-feira (29). Os 
membros da comissão or-
ganizadora fazem parte de 
empresas privadas e insti-
tuições da cidade, que co-
mungam com o desejo de 
contribuir para uma so-
ciedade mais igualitária. 
É regra do Observatório 
que seus membros sejam 
apartidários, ou seja, não 
podem estar ligados a ne-
nhum partido político. 

Durante a assembleia, 
que foi presidida por João 
Bosco Andrade Pereira, 
presidente do Sindicato 

Rural e membro da comis-
são, alguns pontos impor-
tantes do estatuto foram 
explicados aos presentes 
como os diferentes tipos 
de associados que o Ob-
servatório pode ter: asso-
ciado fundador, associado 
contribuinte, associado 
voluntário, associado efe-
tivo, associado institucio-
nal e associado mantene-
dor. Foram apresentadas 

também as diversas fren-
tes em que o Observa-
tório pode atuar, como 
na fiscalização das con-
tas públicas, ações vol-
tadas à educação fiscal 
nas escolas e treina-
mentos de pequenas 
empresas para partici-
pação nas licitações da 
prefeitura. 

Maria Helena Simões 
de Carvalho, presidente do 

Conselho Administrativo, 
informou a todos que com 
exceção da cidade de São 
Paulo,  Pindamonhangaba 
será a primeira cidade do 
Vale do Paraíba a receber 
o treinamento para as pe-
quenas empresas partici-
parem das licitações. “Isso 
é um grande incentivo 
para o Observatório e um 
grande ganho para a nossa 
cidade”, avaliou. 

Inscrições para o Fies 
começam em fevereiro

As inscrições para 
o Fundo de Finan-
ciamento Estudantil 
(Fies) começam no 
próximo mês. Entre 
os dias 19 e 23 de fe-
vereiro, quem fez uma 
das edições do Exame 
Nacional do Ensino 
Médio (Enem) a partir 
de 2010, com média 
igual ou superior a 450 
pontos, e tirou nota su-
perior a zero na reda-
ção poderá concorrer 
a uma das vagas para o 
primeiro semestre.

Serão ofertadas va-
gas a juro zero para 
estudantes que tive-
rem renda per capita 
mensal familiar de até 
três salários mínimos. 
Nela, o aluno começará 
a pagar as prestações 
após se formar, com 

parcelas de, no máxi-
mo, 10% de sua renda 
mensal. Em 2018, se-
rão 100 mil vagas nessa 
modalidade. 

Na segunda moda-
lidade, o programa vai 
oferece vagas exclusi-
vas para alunos com 
renda familiar per capi-
ta de até cinco salários 
mínimos e que morem 
nas regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste.

O fi nanciamento 
será realizado com re-
cursos do BNDES e aten-
derá estudantes de todo o 
País. Essas novidades fa-
zem parte do Novo Fies, 
lançado no fi m do ano 
passado pelo Governo do 
Brasil. As inscrições se-
rão realizadas exclusiva-
mente pela internet, no 
site do Fies Seleção.
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O vilão é o mosquito
Quem acompanha as redes sociais está vendo 

diariamento casos de macacos agredidos e 
mortos, desde que o aumento de casos de febre 
amarela tomou o noticiário do país. 

A ignorância está na base destas terríveis 
cenas de maus-tratos. Porque o macaco não 
transmite a doença. A exemplo dos humanos, 
eles são vítimas do vírus, levado para lá e para 
cá pelos mosquitos - o Haemagogus (nas áreas 
de mata) e, nas cidades, o já conhecido Aedes 
aegypti (o mesmo da dengue, da zika e da 
chikungunya). Portanto, o combate à doença tem 
uma premissa simples: tem que acabar com o 
mosquito. 

Pindamonhangaba desenvolve, ao longo de 
todo o ano, um intenso trabalho de combate aos 
criadouros. No entanto, levantamento realizado 
nos fi nal de 2017 sinalizou um aumento de 307% 
no número de larvas do Aedes encontradas na 
região central da cidade.

Os locais onde mais foram encontradas larvas 
foram em vasos de plantas, materiais inservíveis 
nos quintais, ralos, reservatórios de água e 
bromélias. Ou seja, todos dentro de residências!

Toda a população deve se unir na luta contra 
o mosquito. A prevenção ainda é a melhor arma 
contra o Aedes e suas doenças. Não deixar a água 
parada e usar repelente diariamente são medidas 
efi cazes contra o grande vilão da estação.

Vale ressaltar que as medidas tomadas 
pelo Poder Público, sozinhas não resolverão o 
problema, se a população não se conscientizar 
que seus atos são determinantes para a 
preservação da saúde de toda a comunidade. 

O combate contra o mosquito Aedes aegypti 
é árduo e cansativo, contudo, um mosquito que 
mede menos de um centímetro não pode ser 
maior do que você.



Colaboração dos moradores da cidade é essencial para acabar com criadouros do mosquito, sob ameaça de epidemia de várias doenças
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A Prefeitura Muni-
cipal de Pindamonhan-
gaba por meio da Se-
cretaria de Habitação, 
Meio Ambiente e Regu-
larização Fundiária ini-
ciou, na segunda-feira 
(29), uma capacitação 
em jardinagem e paisa-
gismo básico destinada 
aos integrantes do Pead 
- Programa Emergen-
cial de Auxílio ao De-
sempregado, com inte-
resse no assunto.

O workshop integra 
o “Programa Cidade 
Florida” e tem como 
objetivo a apresenta-
ção da importância da 
jardinagem em espaços 
verdes do município, le-
vando em consideração 
as qualidades estético-
funcionais e também a 
harmonia dos ambien-
tes com compatibiliza-
ção de espécies vege-
tais.

O diretor do Depar-
tamento de Meio Am-

Palacete 10 de Julho exibe sessão gratuita de cinema

Prefeitura alerta população no combate à dengue Pindamonhangaba 
luta contra o Aedes 

aegypti constantemente. 
A equipe de Controle de 
Vetores da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura visita 
todas as regiões da cidade 
durante o ano, fazendo o 
controle e conscientizan-
do a população sobre as 
formas de acabar com os 
criadouros do mosquito 
transmissor da dengue, 
chikungunya e zika vírus.

No entanto, levanta-
mento realizado nos fi nal 
de 2017 sinalizou um au-
mento de 307% no nú-
mero de larvas do Aedes 
encontradas na região 
central da cidade. “Onde 
havia uma média de 1,6 
criadouros agora encon-
tramos 6,5, número consi-
derado muito elevado pelo 
Ministério da Saúde, e que 
indica sinal de alerta e ris-
co de epidemia”, explicou 
o diretor do Departamen-
to de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde, Rafael 
Lamana. “Mas ainda te-
mos tempo de acabar com 
essa ameaça, se a popula-
ção nos ajudar”.  

Os locais onde mais 
foram encontradas lar-
vas foram, nesta ordem: 
1º vasos de plantas, 2º 
materiais inservíveis nos 
quintais, 3º ralos, 4º re-
servatórios de água e 5º 
bromélias. Ou seja, todos 
dentro de residências, por 
isso é tão importante a 
colaboração dos morado-
res para que vigiem suas 
casas, detectem e acabem 
com possíveis criadouros.

O diretor Rafael La-
mana explica que, além 
da conscientização, a 
Prefeitura irá intensifi car 
as visitas dos agentes de 
controle de vetores nas ca-
sas, e passar, nas ruas da 
região de maiores índices 
de larvas, com o carro com 
o fumacê. “Mas de nada 
adianta essa ação se os 
moradores não acabarem 
com os criadouros, pois 
o fumacê acaba somente 
com os mosquitos que es-
tiverem no local naquele 
momento em que passa 
o carro, e não acaba com 
larvas e ovos, nem com 
os mosquitos que nasçam 
nos dias seguintes”, ga-
rantiu.

Além do risco de den-
gue, chikungunya e zika 
vírus, outro problema 
acarretado pelo Aedes 
aegypti pode ser o início 
da febre amarela urbana. 
Até o momento, o Estado 
de São Paulo tem somen-
te casos de febre amarela 
silvestre, mas caso não 
seja feita a imunização 
dos moradores da área ru-
ral e o vírus consiga pas-
sar para as cidades, seus 
transmissores seriam o 
Aedes aegypti, e difi cil-
mente seria contida uma 
epidemia dessa doença.

“Se todos nós fi zermos 
nossa lição de casa, o Ae-
des aegipty não vai se es-
palhar nem contaminar 
as pessoas. Mas é um caso 
que depende mais de cada 
cidadão do que do poder 
público, pois os princi-
pais criadouros do Aedes 
estão dentro das casas 
e nos quintais. Pedimos 
que cada pessoa faça a sua 
parte, pois tudo o que está 
em nosso alcance também 
está sendo feito”, destacou 
Lamana. 

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE OFERECE 
CURSO DE JARDINAGEM PARA PEADS

biente, Frederico Lúcio de 
Almeida Gama, indicou 
que a qualifi cação servirá 
de base para o treinamen-
to de novos servidores. “A 
maioria dos PEADs não 
tem noção de jardina-
gem. Então, antes deles 
começarem a trabalhar, 

é importante que eles te-
nham uma instrução, uma 
aprendizagem sobre mé-
todos de poda, fertilização 
e outras técnicas da área”, 
destacou.

As aulas abordarão te-
mas como: dicas de adu-
bação e irrigação, regras 

para podagem, relação de 
ferramentas e formas de 
controle de pragas e do-
enças. Sendo que as ativi-
dades acontecem até esta 
sexta-feira (2) e em dois 
turnos: exercícios práticos 
das 8 às 13 horas, no Par-
que da Cidade, e instru-

ções teóricas das 14 às 
16 horas, no auditório 
da sede da prefeitura.

Além disso, dentro 
da proposta do curso, 
visitas técnicas serão 
realizadas em praças, 
locais com córregos e 
no Bosque da Prince-
sa com o propósito de 
conceder conhecimen-
tos suficientes para as 
práticas de serviços 
relacionados à implan-
tação de zonas verdes 
públicas em Pindamo-
nhangaba. “Nós quere-
mos formar bons jardi-
neiros”, enfatizou Fred 
Gama.

Sendo assim, as 
plantações e os tra-
balhos desenvolvidos 
pelos estudantes estão 
inseridos no planeja-
mento de transição da 
sede do Departamento 
de Meio Ambiente para 
o Parque da Cidade e 
nos serviços prestados 
pelo setor.

 Participantes da capacitação estão plantando mudas no Parque da Cidade

Na quarta-feira (31), uma 
exibição gratuita do fi lme 
“#Resistência” ocorrerá no 
Palacete 10 de Julho às 19 ho-
ras. A distribuição dos ingres-
sos será às 18h30 e estão dis-
poníveis somente 50 lugares.

“#Resistência” é um docu-
mentário dirigido e narrado 
por Eliza Capai e tem como 
conteúdo os movimentos de 
ocupação e os protestos nas 
ruas durante o processo que 
culminou com o impeach-
ment de Dilma Rousseff  e em 
seu vice, Michel Temer, to-
mando posse como presiden-
te do Brasil. Para desenvolver 
o material audiovisual, a dire-
tora frequentou, entre os me-

ses de abril e agosto de 2016, 
as ocupações em edifícios 
públicos realizadas como res-
posta à ação do Legislativo.

O fi lme foi lançado na se-
mana em que o afastamento 
de Dilma Rousseff  completou 
um ano e tem a classifi cação 
indicativa livre, permitida 
para todos os públicos.

A mostra de cinema con-
siste em uma realização do 
Cine Didun com apoio da 
Prefeitura  de Pindamonhan-
gaba, por meio do Departa-
mento de Cultura, e do Video 
Camp e será apresentada no 
Palacete 10 de Julho, locali-
zado na rua Deputado Claro 
César, 33, centro.
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O documentário é dirigido e narrado por Eliza Capai
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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

A primeira Sessão 
Ordinária de 2018, re-
alizada na segunda-fei-
ra, dia 29 de janeiro, no 
Plenário Francisco Ro-
mano de Oliveira, teve 
dois projetos de Lei na 
Ordem do Dia, que re-
cebeu mais quatro in-
clusões.

Ordem do Dia
O Projeto de Lei n° 

162/2017, de autoria do 
vereador Renato No-
gueira Guimarães – Re-
nato Cebola (PV), que 
“Determina a dispo-
nibilização, por meios 
eletrônicos, no site da 
Prefeitura de Pinda-
monhangaba, da lista 
de espera para vagas 
nas creches e escolas 
municipais”, foi apro-
vado por unanimidade. 
Em sua justificativa, o 
parlamentar alega que 
este Projeto de Lei visa 
efetivar um mecanismo 
bastante utilizado pelas 
administrações sobre a 
transparência pública. 
Quanto à divulgação da 
lista de espera propria-
mente dita, temos uma 
previsão constitucional 
sobre a necessidade de 
transparência dos atos 
da administração que, 
somada à menciona-
da necessidade de uni-
versalização da oferta 

Primeira Sessão Ordinária de 2018 é 
marcada com aprovação de projetos que 

garantem verbas para obras na cidade
Os Projetos de crédito complementar visam a construção de calçada no 

Araretama, fechamento da lateral da feira livre e a construção de duas creches, 
uma no Arco Iris e outra no Parque das Palmeiras

da educação infantil 
(também decorrente da 
Constituição Federal), 
a depender do critério 
utilizado para convo-
cação das crianças para 
uma das vagas, a prin-
cípio, determina a ne-
cessidade de sua publi-
cação, garantindo aos 
responsáveis a possibi-
lidade de acompanha-
mento da efetiva posi-
ção da criança na lista 
de espera.

Já o Projeto de Lei n° 

167/2017, de autoria da 
Mesa Diretora, que “Al-
tera a Lei n° 5.184, de 
18 de abril de 2011, que 
dispõe sobre o Plano de 
Carreiras e Salários dos 
servidores da Câmara 
Municipal de Pindamo-
nhangaba”, foi adiado 
por 60 dias, a pedido do 
Presidente da Comissão 
de Legislação, Justiça e 
Redação, vereador Feli-
pe César (PV).

Inclusões
Quatro propostas de 

autoria do Executivo fo-
ram inclusas na Ordem 
do Dia, sendo o Projeto 
de Lei nº 10/2018, que 
“dispõe sobre a celebra-
ção de convênio para a 
cessão ou permuta de 
servidores entre o Po-
der Executivo Muni-
cipal e o Poder Legis-
lativo Municipal”, foi 
aprovado por todos os 
parlamentares. Na jus-
tificativa apresentada, 
historicamente as re-
partições públicas têm 
sofrido com o limitado 
quadro de funcionários 
em contraponto ao au-
mento da demanda. Em 
nível municipal, essa 
problemática ganha 
contornos ainda mais 
severos, sobretudo 
quando levado em con-
sideração as restrições 
traçadas pela Lei, cujos 
reflexos foram senti-
dos mesmo diante do 
enxugamento da má-
quina. Com o propósito 
de conferir celeridade 
às atividades adminis-
trativas, a cessão de 

 
PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2018

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que se acha aberto pregão 
presencial nº 01/2018, com encerramento dia 15/02/2018, às 08h30, para contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de equipamentos para captura, gravação e 
transmissão de som e vídeo para a transmissão da TV Câmara no canal compartilhado 
da ALESP e na Internet, com instalação completa, ajustes técnicos e treinamentos aos 
usuários. Mais informações pelo telefone (12)3644-2250, ou na Câmara, na Rua Alcides 
Ramos Nogueira, 860 – Mombaça, mesma localidade, das 08 h às 12 h e das 13h30 às 
17h30, inexistindo custo para retirada na Câmara. O edital também estará disponível pelo 
site www.pindamonhangaba.sp.leg.br sem ônus.

servidores contribuirá 
sensivelmente no aten-
dimento e otimização 
dos serviços, o que re-
fletirá diretamente em 
benefícios para a pró-
pria população. A ces-
são de servidores e es-
tagiários deverá seguir 
os critérios de conve-
niência, oportunidade, 
disponibilidade e reci-
procidade. 

Três projetos de 
Abertura de Crédito 
Adicional, de autoria 
do Poder Executivo 
foram aprovados por 
unanimidade: o Projeto 
de Lei nº 11/2018, pro-
põe a abertura de crédi-
to adicional especial no 
valor de R$ 160.000,00 
(cento e sessenta mil 
reais), na Secretaria 
Municipal de Infraes-
trutura e Planejamento 
referente ao convênio 
n° 490/2017, celebrado 
com o Governo do Es-
tado de São Paulo, por 
meio da Casa Civil, para 
construção de calçadas 
no Bairro Araretama. 

Já o Projeto de Lei 
nº 12/2018, refere a 
abertura de crédito adi-
cional especial no valor 
de R$50.000,00 (tre-
zentos e cinquenta mil 
reais), na Secretaria 
Municipal de Infraes-
trutura e Planejamento 
referente ao convênio 
n° 645/2017, celebra-
do com o Governo do 
Estado de São Paulo, 
por meio da Casa Civil, 
para reforço da estrutu-
ra metálica e fechamen-
to lateral da Feira Livre 
Municipal. 

Concluindo, o Pro-
jeto de Lei nº 13/2018, 
dispõe sobre a abertu-
ra de Credito Adicional 
Suplementar, no valor 
de R$ 2.706.000,00 
(dois milhões, setecen-
tos e seis mil reais), na 
Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, 
referente ao saldo do 
convênio relativo aos 
Termos de Compromis-
so PAC2 07748/2013 
e PAC2 09084/2014, 
para construção de uma 
creche no Residencial 
Arco Iris e uma creche 
no Residencial Parque 
das Palmeiras. 

Próxima Sessão 
Ordinária
A 2ª Sessão Ordiná-

ria de 2018, será rea-
lizada no dia 05 de fe-
vereiro, segunda-feira, 
a partir das 18 horas, 
no Plenário “Francisco 
Romano de Oliveira”, 
localizado na rua Al-
cides Ramos Noguei-
ra, 860 – Loteamento 
Mombaça. A sessão 
é aberta à população 
e poderá, ainda, ser 
acompanhada atra-
vés da transmissão “ao 
vivo” pela internet no 
portal www.legislativo.
sp.leg.br e no canal 4 
(digital) da operadora 
de TV a cabo NET, de 
Pindamonhangaba.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA

FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-900, Fone: (12) 
36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO 
Processo Físico nº:
0502437-97.2011.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Municipais
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Liberalino de Souza Leite

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Tributos Municipais. 
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro 
teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., 
acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especifi cados, juros de mora, correção monetária e 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto 
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens sufi cientes para satisfação do 
débito.
Executada: Liberalino de Souza Leite
Documentos da Executada: Informação indisponível 
Execução Fiscal nº: 0502437-97.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Municipais
Data da Inscrição: 08/12/2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4050720
Valor da Dívida: R$ 732,19
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de novembro de 2017.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CONSELHO COMUNITÁRIO DE 
SEGURANÇA DE PINDAMONHANGABA

Ordem do Dia
I REUNIÃO ORDINÁRIA 2018

Data: 06 de fevereiro de 2018       Horário Início: 19h          Horário Término: 21h30
Local: Auditório da ACIP – Rua Deputado Claro César, Centro
• Abertura dos trabalhos pelo Presidente com Composição da Mesa
• Saudação à Bandeira Nacional
• Leitura resumida e aprovação da Ata da reunião anterior
• Palavra dos Membros Natos do Conselho
a- Comandante Polícia Militar do município com apresentação dos resultados, metas e ações 
adotadas pelo órgão policial durante o ano de 2017.
b- Delegado Titular da Polícia Civil do município com apresentação dos resultados, metas e ações 
adotadas pelo órgão policial durante o ano de 2017.
• Palavra dos Membros Institucionais Públicos
a- Representante do Poder Executivo Municipal
b- Representante do Poder Legislativo Municipal
• Ordem do Dia com tema específi co:
“Como combater a pichação em Pindamonhangaba ?” – tema a ser apresentado pelo Secretário de 
Proteção e Bem Estar, Coronel José Sodário Viana da Prefeitura Municipal.
• Apresentação por escrito das demandas das Associações de Moradores de Bairro
• Palavra aberta à Comunidade
Inscrição prévia (até às 20h) - com delimitação de tempo
• Encerramento
Agradecimentos, síntese da reunião e avisos gerais.
Convocação da próxima reunião: 06/03/2018
Pindamonhangaba, 26 de janeiro de 2018.

Alexandre Pereira Costa “Pió”
Presidente do CONSEG Pindamonhangaba

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 REGISTRO DE PREÇO Nº 137/2017 (PMP 29946/2017) – reabertura 
Para “aquisição de fi lme radiográfi co para impressoras dry por um período de 12 meses”, com 
entrega dos envelopes até dia 16/02/18 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. 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de VALDIR GONÇALVES, em virtude do mesmo não ter 
sido encontrado nos endereços indicados, em diligências efetuadas no protocolo nº 173.041, e 
atendendo ao requerimento da credora fi duciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá 
Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da 
importância em mora, correspondente a R$ 18.436,96 em 24/01/2018, além das despesas de 
intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais é devedor em decorrência 
de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de fi nanciamento imobiliário nº 
144440047157, fi rmado em 29 de junho de 2012, garantido por alienação fi duciária, registrado 
sob nº 06, na matrícula nº 49.006, tendo por objeto o imóvel situado na RUA IGNACIO CABRAL 
MOREIRA Nº 160, RESIDENCIAL ANDRADE, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.402-530. O 
prazo para pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, 
sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/
requerente.
Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2018.

ANA CATARINA PEDROSA
- Ofi cial Substituta -

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Ofício nº.187/2017 – DPRAS.  Pindamonhangaba, 20 novembro de 2017.
A 
Jadna da Rosa Pereira ME
Rua Dr. Gustavo de Godoy, 161 - Centro.
Pindamonhangaba, SP. 
CEP: 12.400-040  
Em atenção ao processo nº. 31888 de 19/10/2017 no qual solicita o cadastro/licença funcionamento 
inicial, informamos que para prosseguimento, deverá apresentar cópia dos documentos que segue:
• Projeto Aprovado e seus memoriais para atividade a ser explorada;
A documentação deverá ser entregue, em um prazo de 05 dias, sito a Rua Dr. Laerte Machado 
Guimarães, 590 – São Benedito, nesta.
O não atendimento do presente acarretará no indeferimento do pedido e posterior arquivamento. 
Maiores informações, Tatiane/Mara pelo telefone (12) 3644-5948. 
Atenciosamente.

Rafael Lamana
Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

SINDICATO RURAL DE PINDAMONHANGABA
Rua Dr. Frederico Machado nº 65, Centro – Pindamonhangaba

CNPJ sob o nº: 54.125.851/0001-90
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, 

CONSELHO FISCAL, DELEGADOS REPRESENTANTES PERANTE A FEDERAÇÃO DA 
AGRICULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO E RESPECTIVOS SUPLENTES

Pelo presente Edital, que está afixado na sede social da entidade, ficam convocados todos os 
associados quites e em pleno gozo de seus direitos Sindicais, nos termos do artigo 15 do Estatuto 
Social, a comparecerem à Assembleia Geral para Eleição da Nova Diretoria, nos termos seguintes:
a). A eleição ocorrerá em 02/03/2018, em primeira convocação, às 08h na Rua Dr. Frederico 
Machado, nº 65, Centro, Pindamonhangaba e, terminará às 17h.
b). O registro das chapas poderá ser feito de 31/01/2018 à 09/02/2018 das 09h às 12h e das 14h às 
16h, na sede do Sindicato (art. 17 do Estatuto).
c). O prazo para impugnação das candidaturas é de 03 (três) dias, por associados quites com a 
tesouraria, a contar da afixação da relação das chapas registradas (art. 53 do estatuto).
d). Não havendo quórum na primeira convocação, a segunda convocação realizar-se-á no mesmo 
dia 02/03/2018 às 09h, na sede do Sindicato, na forma do art. 39, § 1º do Estatuto, encerrando-se 
a votação às 17h.
e). A posse dos eleitos ocorrerá na data do término do mandato da administração anterior (art. 62 
do estatuto).

Conselho de Segurança retoma 
reuniões mensais e debaterá pichações

ERALG

O Conselho Comunitá-
rio de Segurança de Pin-
damonhangaba retoma, 
no mês de fevereiro, as 
reuniões mensais da en-
tidade com a participação 
da sociedade. A novidade 
para este ano será o local 
do encontro que passará 
agora a ser realizado no 
auditório da Acip (Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial de Pindamonhanga-
ba).

As reuniões do Conseg 
acontecem sempre na pri-
meira terça-feira de cada 
mês e a diretoria da en-
tidade está convidando a 
população a participar da 
primeira reunião ordiná-
ria de 2018, que aconte-
cerá no próximo dia 6 de 
fevereiro, às 19 horas.

Pichação
De acordo com o pre-

sidente do conselho, Ale-
xandre Pió, dois assuntos 
de grande importância 
estão na pauta do próxi-
mo encontro: o balanço 
dos índices de segurança 
do ano de 2017 em Pinda-
monhangaba e o progra-
ma de combate à picha-
ção que será colocado em 
prática pela prefeitura do 
município e será exposto 
pelo Ssecretário de Prote-
ção e Bem Estar ao Cida-
dão, José Sodário Viana.

Participarão do encon-
tro: delegado titular da 
Polícia Civil do municí-
pio, Dr. Vicente Lagioto; 
comandante da Compa-
nhia da Polícia Militar, 
capitã Lucimeire Jerôny-
mo, demais autoridades, 
presidentes de associação 
de moradores de bairro 
e população em geral. A 
Acip está localizada na 
rua Deputado Claro Cé-
sar, 44 – centro. 

Estado fi rma convênios com TCE para 
ampliar transparência e controle externo

O governador Geral-
do Alckmin assinou, na 
segunda-feira (29), con-
vênios com o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE). 
O objetivo é aprimorar e 
agilizar o intercâmbio de 
informações entre o gover-
no estadual e o TCE, o que 
vai ampliar a transparência 
e fortalecer o controle ex-
terno.

“O governo do Estado 
de São Paulo, pelo terceiro 
ano consecutivo, foi o pri-
meiro lugar do Brasil em 
transparência no ranque-
amento da Controladoria 
Geral da União. Dando 
prosseguimento nesse tra-

balho, hoje assinamos dois 
convênios e três protocolos 
com o Tribunal de Contas 
do Estado e o Ministério 
Público do Estado”, disse 
o governador Geraldo Al-
ckmin ao fi rmar os termos 
com Arquivo Público, Ou-
vidoria-Geral, Secretaria 
da Fazenda, Detran SP e 
Junta Comercial do Estado 
de São Paulo (Jucesp).

O Arquivo Público auxi-
liará o TCE na gestão e pre-
servação de documentos, e 
no cumprimento da legis-
lação de acesso a informa-
ção. Também serão realiza-
dos cursos e treinamentos 
visando à qualidade e efi -
ciência da gestão pública 
e a execução das normas 
arquivísticas.

A Ouvidoria estadual 
prestará consultoria junto 
a TCE, para que incentive a 
implantação de ouvidorias 
em todos os municípios 
do Estado de São Paulo. 
A composição de ouvido-
ria tem se mostrado uma 
ferramenta cada vez mais 
efi caz na interlocução com 
o cidadão e no cumprimen-
to das normas de acesso à 

informação previstas na 
Lei federal nº 12.527/2011. 
Além de cursos e treina-
mentos, será produzida 
uma cartilha com orienta-
ções, “Ouvidoria – primei-
ros passos”, para distribui-
ção aos municípios.

A troca de informações 
com a Secretaria da Fa-
zenda auxiliará o tribunal 
no controle da formação 
da base de preços médios 
para compras realizadas 
pelo governo. Para isso, o 

TCE acompanhará as notas 
fi scais emitidas pelas em-
presas e, a partir daí, ter a 
referência dos preços pra-
ticados no mercado. A pri-
meira fase da formatação 
da base de preços será para 
mercadorias do grupo de 
medicamentos e alimentos.

Com o Detran.SP, o 
convênio prevê que o TCE 
acesse informações refe-
rentes a veículos de muni-
cípios sob sua fi scalização, 
o que permitirá um contro-

le mais efi ciente das frotas 
públicas.

Já o convênio assinado 
com a Junta Comercial do 
Estado de São Paulo dará 
ao TCE o acesso ao banco 
de dados dos cadastros de 
empresas. A medida per-
mitirá que o tribunal rea-
lize, com mais efi ciência e 
agilidade, cruzamento de 
informações que aprimora-
rão a fi scalização de licita-
ções realizadas pelos muni-
cípios e pelo Estado.

Sidney Beraldo, presidente do TCE, assina os convênios 
no Palácio dos Bandeirantes

Divulgação

Divulgação

As reuniões mensais são abertas à população e contam com a presença de autoridades policiais da cidade
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QUARTA-FEIRA

TexTo: VícTor BelmonTe

o atletismo pindamonhan-
gabense sempre rendeu bons 
resultados. não há quem não re-
corde de ao menos um nome no 
atletismo da cidade, João carlos 
de oliveira. Foi o grande a atleta 
da modalidade nos anos 70 e 80 
nas provas de salto triplo e salto 
em distância. 

mais recentemente tivemos 
nomes como Adilson rodrigues 
e Jésio roberto da rosa, ambos 
de Pindamonhangaba. Adilson 
fez parte da primeira turma do 
Projeto Futuro, em São Paulo, e 
Jésio o grande destaque da cida-
de nas provas de fundo. 

os atletas que hoje represen-
tam a cidade também se desta-
cam, é o caso de marcos Paulo 
leal, campeão dos Jogos Sul-a-
mericanos e Thamires evelin, 
líder do ranking brasileiro no 
salto em altura.

Para um futuro próximo o 
atletismo de Pinda tem algu-
mas apostas, uma delas é lara 
luiza leal Bueno. Atleta de 14 
anos treina há cerca de um ano 
e meia e já vem conquistando 
resultados expressivos.

Início no atletismo

lara sempre foi uma menina 
esportiva, praticou esportes du-
rante toda a sua vida, sendo eles 
vôlei, natação, futebol, jazz, tê-
nis de mesa e ginástica rítmica. 

ela  conheceu o atletismo 
através de seu primo, marcos 
Paulo. ela via que ele viajava 
bastante para competir e ganha-
va muitas provas. Surgindo aí o 
interesse pela modalidade, que 
até então não conhecia, nem se-
quer assistia pela televisão.

em 2015, com 12 anos, o seu 
primo disse que a modalidade 
estava com vagas abertas e a 

Da dificuldade no 
início aos grandes 
resultados e conquistas

chamou para conhecer melhor 
e praticar. Um ano depois, em 
março de 2016, lara começou a 
treinar.

Objetivos e inspirações 

Desde o início, quando co-
meçou a praticar a modalidade, 
lara tinha em mente que queria 
conquistar pódios, igual ao seu 
primo. ela foi para o atletismo 
já com esse objetivo, e com o 
pensamento de que não seria 
fácil e teria que lutar bastante 
para que, de fato, conseguisse. 

mesmo em busca de bons 
resultados, o início foi bastante 
difícil. Foi neste momento que 
recebeu maio apoio de seu pri-
mo, treinador e amigos. com 
toda a dificuldade de realizar os 
lançamentos, arremessos, sal-
tos e educativos de coordena-
ção, ela começou a reparar mais 
nos treinamentos de atletas que 
treinavam há mais tempo que 
ela, principalmente em seu pri-
mo, que se tornaria a sua grande 
inspiração.

Dessa forma foi evoluindo, 
ficando mais veloz, mais forte, 
mais coordenada e com a cabe-
ça ainda mais focada – tudo que 
um atleta de atletismo precisa 
evoluir. 

Primeiras experiências

Quando se começa a treinar 
atletismo, de imediato é impossí-
vel dizer qual prova o atleta vai se 
especializar, seja nos saltos, cor-
ridas de curtas ou longas distân-
cias, arremessos ou lançamentos.

com lara não foi diferen-
te, quando começou a treinar, 
participava de tudo, cogitando 
a possibilidade de realizar as 
provas combinadas – junção de 
várias provas de acordo com a 
categoria.

Ainda sem saber qual prova 
seria sua especialização, e a qual 
se dedicaria para buscar bons 
resultados, lara participou da 
sua primeira competição. Foi 
o circuito Sesi, na etapa de 
Taubaté.

ela participou das provas de 
60 metros rasos, e salto em dis-
tância. não chegou a conquistar 
pódio, mas o seu desempenho 
nas duas competições havia sido 
muito bom.

O pentatlo

Passado o tempo, com todo 
o foco e dedicação de lara, 
junto com seu treinador de-
cidiram que participaria das 
provas combinadas, que na sua 
categoria seria o pentatlo. As 
provas do pentatlo são o salto 
em distância, salto em altura, 
80 metros com barreiras, ar-
remesso de peso e 800 metros 
rasos.

É uma prova muito comple-
xa, que exige muito preparo do 
atleta, o que lara viria buscar. 
A maior dificuldade para ela 
era – e é- o salto em altura. Sua 
técnica nessa prova não é muito 
avançada, o que torna mais di-
fícil. 

Dentre as cinco provas do 
pentatlo, a prova que lara mais 
se destaca é o 80 metros com 
barreiras. Atualmente ela ocu-
pa a décima sexta posição no 
ranking brasileiro, na categoria 
mirim, dessa prova. esse re-
sultado foi conquistado na sua 
maior experiência dentro do 
atletismo, o “Brasileiro escolar”.

Jogos escolares

estudando na escola esta-
dual Professora Antônia carlota 
Gomes, no seu bairro – cidade 
nova- lara participou dos jogos 

escolares de atletismo, repre-
sentando a sua escola. ela dis-
putou a prova 80 metros com 
barreiras, e passou pelas pri-
meira e segunda fases da com-
petição.

A próxima fase foi a Final 
estadual do Jogos escolares do 
estado de São Paulo (JeeSP), 
realizada na cidade Praia Gran-
de, litoral sul do estado. Seria a 
primeira vez que a atleta dormi-
ria fora de casa para competir, 
se tornando uma das suas maio-
res experiências.

com o bom desempenho na 
competição, acabara ser convo-
cada pela Federação Paulista de 
Atletismo (FPA) para a disputa 
do Brasileiro escolar, que teve 
como sede em 2017 curitiba. 

lara foi selecionada para 
duas provas, 80 metros com 
barreiras e o revezamento 4x75 
metros. 

nos 80 metros com barreiras 
lara fez o seu melhor tempo, 
13”04 segundos. não alcançou 
pódio, mas ficou na sexta colo-
cação, e com o tempo que con-
quistou conseguiria o décimo 
sexto lugar no ranking da con-
federação Brasileira de Atletis-
mo (cBAt). 

o revezamento 4x75 metros 
era mais uma chance de con-
quistar a sua primeira medalha 
em nível nacional. e com a forte 
equipe do estado de São Paulo, 
tinha grandes chances de con-
quista-la. 

A medalha veio, a equipe 
conseguiu a segunda colocação 
na competição.

Principais conquistas

em pouco mais de um ano é 
difícil alguém conseguir resul-
tados expressivos, ainda mais 
se tratando de nível nacional, 
como foi o Brasileiro escolar 
que lara conquistou. 

Além dessa importante con-
quista, lara conseguiu me-
dalhas no estadual de 2017, 
realizado nos dias 23 e 24 de se-
tembro, na Arena caixa de Atle-
tismo, na cidade de São Bernar-
do do campo.

A primeira medalha veio na 
sua prova individual, os 80 me-
tros com barreiras. Lara ficou na 
quinta colocação. A outra me-
dalha foi no revezamento 4x75 
metros de Pinda, que juntas al-
cançaram o terceiro lugar.

Visão para o futuro

o ano de 2018 promete ser 
ainda melhor para lara. Será o 
seu último ano na categoria mi-
rim, sub 16 anos. A atleta parti-
cipará de campeonatos estaduais 
e brasileiros, na categoria mirim, 
assim como em 2017. Por fazer 
15 anos, a atleta poderá parti-
cipar dos Jogos regionais pela 
primeira vez, e representar Pin-
damonhangaba na mais impor-
tante competição regional. 

Aos 14 anos, Lara Leal é uma promessa do atletismo da cidade

Entre as principais conquistas da atleta estão o Campeonato Estadual e o Brasileiro Escolar

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Em 2018, ela quer representar Pinda nos Jogos Regionais
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