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“Dia D” imuniza mais de 3 mil 
pessoas em Pindamonhangaba

A Secretaria de Municipal de 
Saúde de Pindamonhangaba re-
alizou, no último sábado (12), o 
“Dia D” da Campanha Nacional 
de Vacinação Contra Infl uenza 
(gripe). Com a vacina trivalente 
– que possibilita a imunização 

aos vírus Infl uenza A, Infl uenza 
B e outros vírus respiratórios –, 
a prefeitura disponibilizou sete 
locais para a imunização: Ciaf, 
Araretama II, Crispim, Cisas, 
Cidade Nova, Terra dos Ipês e 
praça Monsenhor Marcondes. 

De acordo com dados divul-
gados pela Vigilância Epide-
miológica, nessa segunda-fei-
ra (14), 3.016 pessoas foram 
vacinadas no último sábado; 
totalizando 17.643 imunizadas 
desde o início da campanha.  A 

meta para este ano no municí-
pio é imunizar 32.000 pesso-
as. Atualmente a cidade conta 
com 55,13% da meta alcança-
da. A campanha segue até o dia 
1º de junho.

PÁGINA 3

Vacinação é a única maneira de se 
imunizar contra a Infl uenza (gripe), 
se mantendo resistente à doença

Conselho de Segurança 
realiza reunião 
nesta terça-feira
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“Campanha do 
Agasalho” percorre 
os bairros de 
Moreira César 
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Projeto “Andrade Verde” 
auxilia na revitalização 
das margens do 
ribeirão do Curtume

Pinda realiza 
“I Encontro de 
Formação para a 
Educação Infantil”
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Divulgação

REGISTRO CULTURAL ALTAIR FERNANDES

Juventrova 2018:  encerrado o prazo para envio de trovas
Divulgação

Pinda está na repescagem da 
“Gincana da Solidariedade”

Na sexta-feira (11), Pin-
damonhangaba foi sede 
da “Gincana da Solidarie-
dade”, para as escolas da 
chave 2. O evento foi reali-
zado no ginásio do Centro 
Esportivo “João do Pulo”, 
e Pinda foi representa-
da pela Escola Municipal 
Elias Bargis Mathias, do 
Araretama, que arrecadou 
mais de 16 mil kg de arroz, 
entrando para a repesca-
gem.

No total, 44 toneladas 
de arroz foram arrecada-
das pelas escolas da chave 
2. São elas: Colégio Obje-
tivo, de Caçapava; Escola 
Edileusa Brasil, de São Se-
bastião; Colégio Max, de 
Taubaté, e Elias Bargis, de 
Pinda. A escola que mais 
arrecadou nesta etapa foi 
a representante de Caça-
pava, que já conquistou 
vaga para a fi nal.

No dia 30 de maio será 
realizado o congresso téc-
nico da final, na sede da 
Vanguarda em São José 
dos Campos, com as 
seis escolas finalistas 
para a definição do ali-
mento a ser arrecadado 
para a final. O alimento 
para as escolas da re-
pescagem ainda não foi 
divulgado.

Em 18 anos de gincana, 
3 milhões e 86 mil quilos 
de alimentos foram doa-
dos para 300 instituições 
assistenciais da região.

O campeão de 2017 foi 
o Colégio Adventista, de 
Bragança Paulista.

Faculdade promove vestibular para 
cursos presenciais e a distância

A Faculdade Anhan-
guera de Pindamonhan-
gaba está com inscrições 
abertas para o vestibu-
lar, que acontece em 19 
de maio, às 14 horas, nas 
modalidades EAD e pre-
sencial. Interessados em 
cursar graduações nas 
áreas de Exatas, Huma-
nas e Saúde podem se ins-
crever pelo portal www.
vestibulares.br, ou direta-
mente na unidade, até 18 
de maio. No site, o vesti-
bulando ainda encontra o 
guia completo do processo 
seletivo, que inclui a rela-
ção dos cursos oferecidos, 
edital do vestibular e in-
formações sobre bolsas de 
estudo e fi nanciamentos 
públicos e privados.

Na ocasião, a Anhan-

guera também realizará 
um concurso, com a ofer-
ta de bolsas de estudos 
de 50% e de 100%, para 
os melhores colocados no 
vestibular. O critério de 
seleção será a pontuação 
no processo seletivo. No 
dia da prova, é necessário 
comparecer na unidade 

com um documento pes-
soal com foto, comprovan-
te de pagamento da taxa 
de inscrição e caneta esfe-
rográfi ca preta ou azul.

A Faculdade Anhan-
guera de Pindamonhan-
gaba fi ca na av. Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
3.344 (Campo Alegre).

Escola Elias Bargis recebe certifi cado de participação na gincana

Divulgação

Encerradas na sexta-
feira (11) o prazo para o 
envio de trovas para par-
ticipar  XXIV Juventrova,  
tradicional concurso anual 
da modalidade poética tro-
va realizado pela seção local 
da UBT- União Brasileira 
de Trovadores e Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
direcionado à participação 
de escolas  do Ensino Fun-
damental (a partir do 6º 
ano) e Curso Médio (redes 
pública e particular).                                                                        

As escolas participan-
tes deste ano (trovas en-
viadas dentro do prazo), 
quando o concurso já al-

cança a marca de 24 re-
alizações ininterruptas 
(24 anos de Juventrova), 
são as seguintes: 1. Escola 
Estadual Alexandrina Go-
mes de Araújo Rodrigues;  
2. EE Alfredo Pujol; 3. EE 
Célia Keiko Ikeda; 4. EE 
Deputado Claro Cesar; 
5. EE Dirce Ap. Pereira 
Marcondes; 6. EE Iolan-
da Vellutini; 7. EE Isis de 
Castro; 8. EE João Mar-
tins de Almeida; 9. EE 
João Pedro Cardoso; 10. 
EE José Aylton Falcão; 
11. EE José Wadie Mi-
lad; 12. EE Monsenhor 
João José de Azevedo; 

Certifi cados 
do Juventrova 
não retirados

A coordenadora de bi-
bliotecas Carmen Zaitu-
ne  Rodrigues informa que 
se encontram à disposição 
para a retirada na bibliote-
ca Rômulo Campos D’Arace 
(Biblioteca do Bosque), cer-
tifi cados em nome de alunos 
que foram vencedores de 
edições do Juventrova e não 
foram recebe-los nos respec-
tivos eventos de premiação.   
Os certifi cados que 
devem ser retirados são:
Certifi cados do Juven-
trova 2007.  Gislaine 
Cristina Souza Vieira  da 
Escola Estadual Ísis Cas-
tro Mello Cesar;  Pamiel-
lem Mayara O. Eleotério 

da EE Mário Tavares. 
Certifi cados do Juven-
trova 2011. Carlos Eduardo 
Lopes Salgado da EE Dr. Al-
fredo Pujol.
Certifi cados do Juven-
trova 2016.  José Jonas da 

Silva – 7º ano - da EE Pro-
fessora Escolástica Antunes 
Salgado; Cristiane da Silva 
Teixeira – 3º ano Ensino Mé-
dio – da EE Eloyna Salgado 
Ribeiro;  Rafaela Lázaro – 1º 
ano Ensino Médio – da EE 

Eloyna Salgado Ribeiro; Va-
nessa de Cássia Soares Olivei-
ra Dias – 2º ano Ensino Mé-
dio – da EE Dr. Alfredo Pujol; 
Ana Beatriz Ramos Cursino 
– 1º ano Ensino Médio – da 
Etec João Gomes de Araújo.

13. EE Pedro Silva;  14. 
EE Ryoiti  Yassuda; 15. 
Colégio Santa Mônica 
(colégio de ensino parti-

cular); 16. EE Theodoro 
Correa Cintra (Campos 
do Jordão);  17. EE Wil-
son Pires. 

O Juventrova deste 
ano teve como tema a 
palavra “Compromisso”

Evento de premiação reúne alunos 
trovadores e trovadores veteranos 
de diversos estados do Brasil numa 
festa nacional da trova

CONSEG REALIZA MAIS 
UMA REUNIÃO ORDINÁRIA 

O Conselho de Comu-
nitário de Segurança de 
Pindamonhangaba (Con-
seg) reúne-se nesta terça-
feira (15), para mais uma 
reunião ordinária que 
será presidida pelo pre-
sidente Alexandre “Pió”. 
Estarão presentes no en-
contro a comandante da 
Polícia Mililitar na cidade, 
Capitã Lucimeire Jerony-
mo, e o delegado titular 
Dr. Vicente Lagioto, que 
apresentarão as metas e 
estratégias adotadas pela 
polícia local no combate 
ao crime.

Neste encontro tam-
bém serão apresentadas 
as pautas transmitidas no 
Encontro Regional dos 
Consegs, que foi realizado 
semana passada em São 

José pela Coordenadoria 
Estadual dos Conselhos 
de Segurança.

“Convidamos toda a 
população, lideranças de 
bairro e representantes de 
entidades para que pos-
sam participar e discutir 
conosco a melhoria da se-
gurança pública no muni-
cípio. A reunião é aberta 
para qualquer morador 
e a participação popular 
é muito importante para 
direcionar as ações de po-
lícia para as prioridades do 
município”, afi rmou “Pió”.

As reuniões do Con-
selho têm início às 19h e 
acontecem no auditório 
da Acip (Associação Co-
mercial) localizado na rua 
Deputado Claro César, 44 
– centro.

Belo exemplo!
        

Na edição desta terça (15), trazemos 
entre outras notícias, uma matéria 

sobre o projeto “Andrade Verde” – que visa à 
revitalização fl orestal das margens do ribeirão 
do Curtume, um dos afl uentes do rio Paraíba do 
Sul em Pindamonhangaba. 

Um grupo de moradores resolveu “dar uma 
faxina” no local, que infelizmente pela falta de 
educação de outros, vivia cheio de lixos – mesmo 
recebendo limpeza pública. Aliás, este é um 
dos grandes problemas urbanos: o descarte 
inadequado de lixo e de resíduos, que denigrem o 
meio ambiente e tornam a paisagem feia. E não 
somente em Pindamonhangaba, mas em diversos 
municípios do País.

O fato é que esses moradores realizaram 
uma “faxina” no local – que de início recebeu 
roçada do matagal acompanhada da retirada de 
lixo. Assim, eles iniciaram a primeira etapa de 
renovação da área. A segunda parte do processo 
focou na plantação de 180 mudas de árvores que 
receberam do Setor de Viveiro do Departamento 
de Meio Ambiente. 

Hoje, a área tornou-se um dos locais mais 
visitados e admirados do bairro. E, da plantação 
à manutenção, desde equipamentos até mão de 
obra, todo o projeto “Andrade Verde” é custeado 
por doações dos moradores locais – que em 
vez de criticar os órgãos públicos – decidiram 
colocar “a mão na massa” e contribuir para as 
ações de limpeza e de refl orestando da área do 
seu bairro.

Belo exemplo. Que possa inspirar outras 
comunidades!
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“Dia D” imuniza mais 
de 3 mil pessoas em 
Pindamonhangaba

colaborou com o texto:
bruna Silva

a Secretaria de Saúde da Pre-
feitura de Pindamonhangaba re-
alizou, no último sábado (12), o 
“Dia D” da campanha nacional 
de Vacinação Contra Influenza.

com a vacina trivalente – 
que possibilita a imunização aos 
vírus Influenza A, Influenza B 
e outros vírus respiratórios –, 
disponibilizada em sete locais: 
ciaf, araretama ii, crispim, ci-
sas, cidade nova, terra dos ipês 
e praça monsenhor marcondes, 
a vacinação transcorreu normal-
mente durante todo o sábado.

conforme dados divulgados 
nessa segunda-feira (14), pela 
Vigilância Epidemiológica, 3.016 

pessoas foram vacinadas no dia 
‘D’, totalizando 17.643 imuniza-
das desde o início da campanha.  
a meta para este ano em Pin-
damonhangaba é de imunizar 
32.000 pessoas, atualmente a ci-
dade conta com 55,13% da meta 
alcançada. A campanha segue 
até o dia 1º de junho.

 “a vacinação é a única ma-
neira de se imunizar contra a in-
fluenza, se mantendo resistente 
à doença”, ressalta o diretor da 
vigilância epidemiológica, ra-
fael Lamana. Além da vacina, 
lamana orienta a população 
para tomar alguns cuidados de 
prevenção como: constante hi-
gienização das mãos, ao tossir 
ou espirrar proteger com lenços 
ou mãos, manter os locais sem-

pre bem arejados e evitar aglo-
merações.

as pessoas que fazem parte 
dos grupos prioritários: grávi-
das, mulheres que deram à luz 
recentemente, crianças com me-
nos 05 anos, idosos, indígenas, 
trabalhadores da área da saúde, 
comorbidades, professores e 
indivíduos privados de liberda-
de que ainda não se vacinaram 
podem se dirigir até o posto de 
vacinação mais próximo para a 
imunização.

a vacinação prossegue nos 
locais: ciaf, araretama ii, cris-
pim, cisas, cidade nova e ter-
ra dos ipês, de segunda a sex-
ta-feira, dentro do horário de 
atendimento: das 8 às 11h30 e 
das 13 às 16h30.

“Campanha do 
Agasalho” está 
em Moreira

colaborou com o texto:
bruna Silva

Nesta terça-feira (15), 
a Campanha do Agasalho 
“Uma atitude que aquece 
nossos corações”, dá prosse-
guimento a arrecadação nos 
bairros de Moreira César. O 
Fundo Social de Solidarieda-
de, em parceria com a Sabep 
e o Exército, percorrem hoje 
os bairros: Vila São Benedito, 
Vila São José, Pasin, Manti-
queira e Terra dos Ipês I e II.

Na segunda-feira (14), 
foi realizada a arrecadação 
no Parque São Benedito, 
Quadra Coberta, Campos 
Maia, Jardim Rezende, Vila 
Rica e Lessa.

Além da arrecadação porta 
a porta, a campanha também 
conta com caixas de coleta 
em diversos pontos em toda 
a cidade, como prédios públi-
cos, comércio, escolas, centros 
comunitários e igrejas.

Para quem deseja fazer a 
sua doação para a campa-
nha deste ano, é importante 
que as peças a serem doa-
das estejam em bom estado 
de conservação. Na última 
campanha, 10 mil peças 
foram descartadas devido 
ao mau estado.

Em 2017, 57 mil peças 
foram arrecadadas na cam-
panha e para este ano, a 
meta é superar este número. 
Até o momento, foram cole-
tadas mais de 4 mil. 

A “Campanha do Agasa-
lho 2018” é feita pelo Fundo 
Social de Solidariedade em 
parceria com a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
Sabesp, Exército, Hospital 
10 Julho da Unimed, Dele-
gacia da Mulher, Diretoria 
Regional de Ensino, Polícia 
Militar, Shopping Pátio 
Pinda e Acip – Associação 
Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba.

“Semana do meI” terá Sebrae móvel 
na praça monSenhor marCondeS

integrando a programação 
da “Semana do mei”, Pinda-
monhangaba recebe, na quarta-
feira (16), duas vans do “Sebrae 
móvel”, na praça monsenhor 
Marcondes. O atendimento ao 
público será das 10 às 16 horas.

trata-se de um escritório mó-
vel, utilizando-se uma van cus-
tomizada para o atendimento ao 
público, preparado para orientar, 
por meio de atendimentos indivi-
duais ou coletivos, quem desejar 
abrir ou aprimorar seu negócio, 
seja empreendedor individual 
(ei), microempresa (me) ou em-
presas de Pequeno Porte (EPP).

Seus objetivos são fomentar 
o empreendedorismo e facilitar 
o acesso aos empresários e em-
preendedores a melhores prá-
ticas, cursos e ferramentas de 
gestão empresarial, auxiliando 
no crescimento de seus negócios 
e da comunidade local.

as atividades da “Semana 
do mei” estão sendo realizadas 
pela parceria entre a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, e o Sebrae.

Meta do município é imunizar 32 mil pessoas até o fim da campanha

Moradora doa peça de roupa para “Campanha do Agasalho”

a programação  da “Sema-
na do mei” teve início nessa 
segunda-feira (14) e termi-
nará na sexta-feira (18), com 
palestras nas áreas de beleza, 
alimentação, acesso ao crédito 
entre outros.

os interessados em partici-
par do evento podem se inscre-
ver na sala do Sebrae aqui, que 
fica no PAT de Pindamonhanga-
ba – avenida albuquerque lins, 
138, São benedito ou pelo tele-
fone 3642-9744.

duas vans do “Sebrae móvel” levam atendimento à população

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Biblioteca de Moreira 
exibe filme do “Pontos 
MIS” nesta quarta

colaborou com o texto:
Jennifer GonçalveS

A Biblioteca de Moreira 
César recebe, nesta quar-
ta-feira (16), às 14 horas, 
de forma gratuita, a exibi-
ção do filme “Os Xeretas”. 
A produção infantil faz 
parte da programação do 
“Pontos MIS”.

O longa-metragem 
“Os Xeretas” mostra três 
amigos inseparáveis que 
encontram uma meni-
na que faz parte do povo 
Aleph. Para retornar ao 
seu mundo, o grupo de 

crianças ajudará a garota 
a encontrar seu medalhão 
que foi roubado.

No dia 30, a Biblioteca 
de Moreira irá exibe, às 14 
horas, o filme nacional “Os 
12 Trabalhos”, que tam-
bém pertence à programa-
ção do “Pontos MIS”z.

 As exibições do ponto 
MIS são realizadas graças 
a uma parceria entre a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultu-
ra, e o MIS - Museu da 
Imagem e do Som, de São 
Paulo.
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EDITAL DE CHAMADA DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CONSELHO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA/SP 
 

PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 
PARA A GESTÃO 2018/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE PINDAMONHANGABA. 
 

O CMAS – Conselho Municipal da Assistência Social de Pindamonhangaba na pessoa 
de seu Presidente, no uso de suas atribuições legal com base na Lei Municipal nº 
6.043/2017 de 19 de julho de 2017 bem como diretrizes aprovadas em 5ª reunião 
extraordinária, no dia 09/05/2018, vem, 

CONVOCAR a Sociedade Civil, representante de usuário ou de organizações de 
usuários da Assistência Social para o credenciamento e inscrição como representante 
que queiram completar o quadro de Conselheiro Suplente Representante Sociedade 
Civil que deverão integrar o Conselho Municipal da Assistência Social, na gestão 
2018/2020, cujas normas são regidas pelo presente Edital.   

Artigo 1°. Ficam convocados Representantes da Sociedade Civil  

a. 01 (um) representante de usuário ou de organizações de usuários da Assistência 
Social. Consideram-se, preferencialmente, usuários ou representantes de 
organizações de usuários da Assistência Social, as pessoas vinculadas aos 
serviços, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais, organizadas sob a 
forma de associações, fóruns ou outras formas de constituição jurídica ou social 
de âmbito municipal. 

Artigo 2º. O pedido de credenciamento dos representantes candidatos deverá ser feito 
no Setor Executivo dos Conselhos Municipais de Pindamonhangaba, à Avenida 
Albuquerque Lins, 138 - Bairro São Benedito, no período de 15 a 21 de maio de 2018, 
no horário das 13 às 17 horas.  

Artigo 3°. Representante de usuário ou de organizações de usuários da Assistência 
Social, deverão apresentar os seguintes documentos: 

 Ficha de inscrição (conforme modelo anexo I) 
 Declaração ou cópia de documento que comprove sua vinculação aos serviços, 

programas, projetos ou benefícios socioassistenciais. 
Parágrafo único: Os inscritos deverão se apresentar para uma Assembleia Extraordinária 
no dia 13de junho de 2018, às 8:00h no Auditório da Prefeitura Municipal, onde será 
eleito o representante que completará o quadro de conselheiro suplente. 

Artigo 4º. Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria Executiva do CMAS.    

Amauri Monteiro 
Presidente 

ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

DADOS PESSOAIS 

Nome: _______________________________________________________________ 

RG: ____________________________ CPF: ________________________________ 

Endereço Completo: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Telefones de contato: ___________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

 

TIPO DE VAGA A CONCORRER  
 
 
a. (   ) Representante de usuário ou organizações de usuários da Assistência Social 

Documentos apresentados: 
(  ) Ficha de Inscrição 
(  )Declaração ou copia de documento que comprove sua vinculação aos serviços, 
programas, projetos ou benefícios socioassistenciais 

 

Pindamonhangaba, _____ de ________________________ de 2018. 

 

__________________________________________ 
(ASSINATURA) 

                            
 

RESUMO DAS DATAS 
Aprovação do Edital 09 de maio de 2018 
Publicação do Edital 11 de maio de 2018 
Período de Inscrição 15 a 21 de maio de 2018 
Analise deferimento 23 de maio de 2018 
Publicação da lista dos inscritos 25 de maio de 2018 
Prazo recursal 04 a 06 de junho de 2018  
Publicação do resultado final 08 de junho de 2018 
Assembleia para a Eleição 13 de junho de 2018 
Posse dos eleitos e eleição da 
diretoria – Gestão 2018/2020 

27 de junho de 2018 

 

 

ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO PARA REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 
CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

RG: ____________________________ CPF: ________________________________ 

Endereço Completo: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Telefones de contato: ___________________________________________________ 

(  )Declaração ou copia de documento que comprove sua vinculação aos serviços, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 053/2018 (PMP 10616/2018) 
A autoridade superior homologou, em 07/05/2018, a adjudicação do pregoeiro 
na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para 
fornecimento de sacolas ecológicas, em atendimento ao Departamento de Turismo 
na distribuição de materiais referentes ao turismo de Pindamonhangaba”, em favor 
da empresa Pedro Olavo Fabbri Fazio Confeções e Comércio ME, o item 01, no valor 
total de R$ 24.600,00. 

 

 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS FUNDEB 

Pindamonhangaba  
 
 

 

CACS FUNDEB 

Pindamonhangaba, 14 de maio de 2018. 

 

 O parágrafo 4º do artigo 6º do Regimento do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica destaca que:  

O Conselheiro que tiver 2 (duas) faltas consecutivas sem justificativa será substituído. 

Ressalta-se que quando o conselheiro titular justificar sua ausência e o suplente estiver 

presente, será validada a presença, pois o segmento está representado. Havendo 3 (três) 

faltas justificadas sem a substituição pelo suplente, o conselheiro será substituído. 

 Em cumprimento ao regimento estão desligados os conselheiros abaixo citados: 

Ariel Duque de Paulo – Segmento de Estudantes (Ensino Médio – titular) 

Delosmar Aparecido Rodrigues Santos Alves (Pais de Alunos – 1º titular) 

Gildevan Castro de Matos (Aluno EJA Municipal – suplente) 

João Victor Avelino Sampaio Faria (Estudantes Ensino Médio – suplente) 

Waldir Luiz Gonçalves (Aluno EJA Municipal – titular) 

 Sem mais, 

 

Érika Fernanda Gomes da Silva 
Conselheira Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.117, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
Dispõe sobre o combate a pichações no Município de Pindamonhangaba e dá outras 
providências.
(Substitutivo ao Projeto de Lei nº 78/2017, de autoria do Vereador Felipe César – FC 
e Carlos Moura – Magrão)
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o combate às pichações no Município de Pindamonhangaba, 
evitando a poluição visual e degradação paisagística, atendendo ao interesse público 
e à ordenação da paisagem da cidade com respeito aos seus atributos históricos 
e culturais, bem como promovendo o conforto ambiental e a estética urbana do 
Município.
 Art. 2°  Entende-se por ato de pichação, riscar, desenhar, escrever, borrar ou 
por outro meio conspurcar edifi cações públicas ou particulares, suas respectivas 
fachadas, equipamentos públicos, monumentos ou bens tombados além de 
elementos do mobiliário urbano. 
Art. 3°  O ato de pichação constitui infração administrativa passível de multa no 
valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), independentemente das sanções 
penais cabíveis e da obrigação de indenizar os danos de ordem material e moral 
porventura ocasionados. 
§1° Se o ato for realizado em monumento ou bem tombado a multa será no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do ressarcimento das despesas de restauração 
do bem pichado.
§2° Será aplicada uma multa para cada edifi cação, pública ou particular, 
equipamento público, monumento ou coisa tombada e elemento do mobiliário 
urbano individualmente considerado, incidindo tantas multas quantos forem os bens 
atingidos por atos de pichação.
§3º Em caso de reincidência a multa será aplicada em dobro. 
Art. 4° A fi scalização do cumprimento desta lei fi cará a cargo do Poder Executivo. 
Art. 5° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba,  25 de abril de 2018.

Dr. Isael Domingues                                              
Prefeito Municipal                                 

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 25 de abril de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/app/Projeto de Lei 47/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.010, DE 19 DE ABRIL DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Eng. Luis Carlos Domiciano, Engenheiro, 
para substituir o Diretor do Departamento de Infraestrutura, Eng. José Maurício Sales 
de Abreu, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 09 a 28 de 
abril de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
09 de abril de 2018.

Pindamonhangaba, 19 de abril de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 19 de 
abril de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.012, DE 19 DE ABRIL DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento no inc. VII do art. 15 da Lei Municipal nº 6.075, 
de 20 de dezembro de 2017 c/c o inc. VII do art. 1º do Decreto nº 5.487, de 12 de 
janeiro de 2018,

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o servidor Jálissen Pereira Duarte para compor o Conselho 
Municipal Gestor de Parcerias Público-Privadas (CMGP).
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 19 de abril de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabiano Vanone

Secretário de Gabinete
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 19 de 
abril de 2018

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 
“ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA”
                        Ficam convocados todos os associados interessados para participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 
LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA ”, a ser realizada no dia 29 DE MAIO DE 2018, com 
início às 19:00 horas, em primeira convocação, com a metade dos associados ou 19:30 horas, 
em segunda convocação, com qualquer número dos associados do Loteamento “RESIDENCIAL E 
COMERCIAL LAGUNA”,  a ser realizada no seguinte endereço: Rua Primavera nº 5,  loteamento 
“Residencial e Comercial Laguna”, bairro Ipiranga  – Pindamonhangaba – SP,  a fim de 
deliberarem sobre os seguintes assuntos:
- Prestação de contas do ano 2017;
- Discussão sobre itens de Segurança, tais como: Aquisição de Câmeras, construção de calçadas 
em alguns pontos, instalação de redutores de velocidade para veículos/ placas de sinalização e 
dedetização do residencial.
- Regularização das normas para utilização do clube;
- Discussão sobre a possibilidade de aquisição de aparelhos de exercícios físicos para Academia; 
- Comunicação da renúncia de tesoureiro e de membro do conselho fiscal e ocupação dos cargos 
vagos;
- Outros assuntos de interesse geral.
OBS: O associado que se fizer representar por procuração, a mesma deve estar com firma 
reconhecida, limitado o número máximo de uma procuração por mandatário, conforme 
determina a Cláusula IX – item 1.6 do Estatuto da Associação.
                                    Pindamonhangaba, 14 de Maio de 2018.

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA
Edson Casagrande Vilela- Presidente

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 DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1503141-20.2016.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Pro Enger Construtora Ltda e outro

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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), 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 Dívida
Ativa. 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) especificados, 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 suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Luciano Ramos da Silva Júnior
Documentos da Executada: CPF: 340.169.908-31
Execução Fiscal nº: 1503141-20.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 29/07/2016
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
Valor da Dívida: R$ 1.701,45

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de julho de 2017.

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

Processo Digital nº: 1503141-20.2016.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Pro Enger Construtora Ltda e outro

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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), 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 Dívida
Ativa. 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) especificados, 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 suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Luciano Ramos da Silva Júnior
Documentos da Executada: CPF: 340.169.908-31
Execução Fiscal nº: 1503141-20.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 29/07/2016
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
Valor da Dívida: R$ 1.701,45

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de julho de 2017.

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

Processo Digital nº: 1501859-78.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Roberto dos Santos e outro

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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), 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 Dívida
Ativa. 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) especificados, 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 suficientes
para satisfação do débito.

Executada: R.santos Recuperadora Me e Roberto dos Santos
Documentos da Executada: CNPJ: 05.429.843/0001-21, CPF: 272.848.298-50
Execução Fiscal nº: 1501859-78.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 01/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 17211
Valor da Dívida: R$ 2.176,10

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de novembro de 2017.

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

Processo Digital nº: 1501859-78.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Roberto dos Santos e outro

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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), 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 Dívida
Ativa. 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) especificados, 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 suficientes
para satisfação do débito.

Executada: R.santos Recuperadora Me e Roberto dos Santos
Documentos da Executada: CNPJ: 05.429.843/0001-21, CPF: 272.848.298-50
Execução Fiscal nº: 1501859-78.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 01/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 17211
Valor da Dívida: R$ 2.176,10

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de novembro de 2017.

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

Divulgação

otidianoC
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Young World CLC

“Branco Sai, Preto Fica” é o fi lme do Cine Didum da semana

Cmei Maria Luiza realiza festa para as mães

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

***
O Palacete 10 de Julho 

exibe, nesta quarta-feira 
(16), às 19 horas, gratui-
tamente, a fi cção “Branco 
Sai, Preto Fica”.

O fi lme conta a histó-
ria de um atentado que 
acontece nos anos 80 em 
um baile na periferia de 
Brasília, “Branco sai, pre-
to fi ca” é uma frase dita 
por um policial no local. 
Neste atentado, dois ho-
mens negros se aciden-
tam. Com elementos de 
documentário, musical 
pop e fi cção científi ca, 
uma terceira pessoa sur-
ge do futuro em busca 
de provas sobre a res-
ponsabilidade do Esta-

do brasileiro no fato.
A exibição é uma par-

ceria entre a Secretaria 
de Educação e Cultura da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba com o projeto 
Cine Didum e Sessão Sesc.

O fi lme “Histórias Cru-
zadas” será exibido dia 
30, às 19 horas, na Escola 
Municipal Julieta Rea-
le Vieira, no Castolira, e 
também faz parte desta 
parceria.

 As vagas para assistir 
“Branco Sai, Preto Fica” 
são limitadas a 50 luga-
res e a distribuição dos 
ingressos será a partir das 
18h40.

O Palacete 10 de Julho 
fi ca localizado na rua De-
putado Claro César, 33, 
centro.

O Centro Munici-
pal de Ensino Infan-
til (Cmei) Maria Luiza 
Lima de Almeida reali-
zou, na sexta-feira (11), 
a comemoração do “Dia 
das Mães”. O objetivo 
foi mobilizar alunos, 
professores e familia-
res para um momento 
de apresentações e re-
cepção através de café 
organizado pela própria 
unidade escolar.

O evento teve a par-
ticipação efetiva dos 

pais, tanto do período 
da manhã como tarde, 
sendo que as apresen-
tações realizadas pelas 
crianças emocionaram 
a todos os presentes.

“Amor, cuidado e 
confi ança são os princi-
pais requisitos que en-
contramos na creche 
Maria Luiza. Parabéns 
a toda a equipe que 
cuida dos nossos fi-
lhos”, elogiou Adriana, 
mãe de aluno do berçá-
rio.

Pinda realiza “I Encontro de 
Formação para a Educação Infantil”

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, em parceria com 
a o Instituto Superior de 
Educação, realiza, no dia 
19 de maio, o “I Encontro 
de Formação para a Edu-
cação Infantil”. O evento 
acontecerá na Faculdade 
Anhanguera, das 9 às 17 
horas.

As primeiras inscri-
ções foram realizadas 
para professores da Rede 
Municipal de Ensino. 
Para o público externo, as 
inscrições serão de 15 a 17 
de maio, na Secretaria de 
Educação - que está em 
novo endereço: Rua Se-
nador Dino Bueno, 119, 
centro, ou pelo telefone 
3644-1570.

O encontro é uma ini-
ciativa da prefeitura, sen-
do voltado para professo-
res da Educação Infantil 
(prioritariamente da Rede 
Municipal), com vagas re-
manescentes abertas ao 
público externo.

“Esse momento vol-
tado às educadoras que 
trabalham com a infân-
cia surgiu de uma reivin-
dicação da própria rede 
que demandou formações 
nesse sentido. Desde o 
ano passado, as forma-
ções feitas pela SEC têm 
atraído professores de 
outras cidades e, desta 
vez, não será diferente”, 
afi rmou o secretário de 
Educação e Cultura, pro-
fessor Júlio Valle.

Programação
O encontro terá a pa-

lestra “Os desafi os e as 
práticas inclusivas com a 
primeira infância”, com 
a professora Dra. Angela 
Di Paolo Mota, que tam-
bém ministrará a ofi cina 
“Identifi cando sinais de 
risco na primeira infância 
- o olhar do professor e as 
práticas inclusivas”.

Serão realizadas ain-
da as seguintes ofi cinas: 
“Linguagem das Artes e 
Interdisciplinaridade”, 

com Massumi Guibu; 
“Linguagens expressivas 

na creche”, com Cláudia 
Laloni; “Leitura, contos 

e encantos”, com Tatia-
na Prietto; e “Territórios 

educativos - cidade apren-
diz”, com Caio Martine.

“Os desafi os e as práticas inclusivas com a primeira infância” é um dos temas a serem abordados

Distribuição dos ingressos para assistir ao fi lme começa às 18h40
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TERÇA-FEIRA

Projeto “Andrade Verde” 
cultiva a diversidade vegetal
Moradores do residencial Andrade visam à revitalização florestal das margens do ribeirão do Curtume

Colaborou Com o texto: 
Dayane Gomes

o panorama da avenida sar-
gento José Joaquim dos 
santos sobrinho, no lo-

teamento residencial andrade, 
divide-se em faixas. entre a pas-
sagem asfaltada e o córrego de 
tom marrom, há um intervalo 
esverdeado que desenvolve no-
vas formas e dimensões em de-
corrência da diversidade vege-
tal plantada e conservada pelos 
residentes das proximidades 
interessados na reconstrução 
da mata atlântica, a matriz am-
biental do Vale do Paraíba.

a correnteza amarronzada é 
o ribeirão do Curtume, um dos 
afluentes do rio Paraíba do Sul 
em Pindamonhangaba. o riacho 
percorre paralelamente a avenida 
do bairro por cerca de um quilô-
metro e foi em suas margens que 
alguns vizinhos se mobilizaram 
para introduzir um projeto comu-
nitário de recomposição ambien-
tal em 2016. “um dia eu estava 
conversando com a minha vizi-
nha de frente e ela falou: ‘Que tal 
a gente fazer uma limpeza ali?’. 
na hora, eu concordei porque era 
o que queria e só estava faltando 
um parceiro”, narra Flávia de mi-
randa, que foi uma das precurso-
ras do movimento. “sempre tive 
jardim. adoro plantas! e eu te-
nho comprometimento sério com 
ecologia, por exemplo, reciclo 
semanalmente e convido todos a 
reciclar também”, ressalta.

Inicialmente, os trabalhos se 
concentraram na procura de in-
formações sobre a utilização do 
espaço com o Departamento de 
meio ambiente da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. em segui-
da, Flávia distribuiu panfletos 
pelas redondezas para a escolha 
de espécies e a determinação da 
quantidade de mudas que se-
riam adquiridas.

Etapas da revitalização 
ambiental

assim, uma “faxina” deu iní-
cio à primeira etapa de renovação 
do local com a roçada do mata-
gal acompanhada da retirada de 

lixo, uma vez que ambos atraiam 
mosquitos, ratos, baratas e escor-
piões. “antes, quando não tinha 
esse cuidado, as pessoas viam 
aquela desordem e jogavam lixo, 
até outras coisas grandes, tipo en-
tulho e móveis usados. Hoje, es-
poradicamente, aparece alguém 
fazendo isso”, menciona luiz 
Fernando Campos, de 63 anos, 
que atua como diretor social da 
associação do bairro andrade.

a segunda etapa do processo 
focou na recepção de 180 mudas 
de árvores do setor de Viveiro do 
Departamento de meio ambien-
te, que foram distribuídas entre 
os moradores. Inclusive, alguns 
adotaram plantas para colocar 
em suas próprias moradias. em 
seguida, o solo argiloso, pedre-
goso e duro das beiradas do ri-
beirão do Curtume começou a 
receber as novas companhias.

a propósito, em março des-
te ano, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da se-
cretaria de serviços Públicos, 
realizou uma ação de limpeza e 
manutenção do córrego para a 
recomposição do dique-aterro 
lateral que foi construído para 
conter as cheias do rio e preve-
nir enchentes.

“nós seguimos as técnicas 
recomendadas pelo Viveiro. 
Colocamos terra vegetal, gel de 
plantio, vermiculita. mas, nos-
sa grande dificuldade é de mo-
lhar as plantas”, explica Flávia. 
a aposentada, de 64 anos, su-
pervisiona uma das “zonas de 
responsabilidade” ordenadas 
ao longo das cinco ruas perpen-
diculares à avenida jardinada e 
gosta de acompanhar o planeja-
mento da disposição da encosta: 
as árvores com porte maior são 
fixadas no alto do dique de terra 
e as plantas e flores rasteiras fi-
cam na parte inferior, ao lado da 
calçada.

Trabalho comunitário

Da plantação à manutenção, 
desde equipamentos até mão 
de obra, todo o projeto “an-
drade Verde” é custeado por 
“vaquinhas” e doações dos re-
sidentes do bairro andrade. Já 

A ação ambiental acontece às margens do ribeirão do Curtume, um afluente do rio Paraíba do Sul

Os residentes do bairro Andrade apoiam e dirigem todo o 
empreendimento comunitário

O “Andrade Verde” foca na conservação do ecossistema típico do Vale do Paraíba

As mudas plantadas 
no local vieram do 
Viveiro Municipal do 
Departamento de Meio 
Ambiente da cidade

Dayane Gomes Dayane Gomes

no início em 2016, a colabora-
ção comunitária se fundamen-
tou como o pilar da ação que 
vem reflorestando uma área da 
mata atlântica, um bioma de 
floresta tropical, dentro de Pin-
damonhangaba.

aqueles que podem, põem a 
mão na terra para abrir as covas 
de plantio e irrigar as plantas. 
aqueles que não conseguem, 
ajudam como podem, disponi-
bilizando, por exemplo, dinhei-
ro para compra de ferramentas 
adequadas para jardinagem. até 
mesmo porque, o apoio local se 
estende ao aspecto ideológico de 
identificação e interação entre 
os vizinhos.

De acordo com adamir apa-
recida nunes marcelino, a tica, 
de 57 anos, um dos pontos de 
comum acordo é “evitar que as 
pessoas joguem lixo. Pois, com 
a plantação é possível uma lim-
peza do ribeirão, pelo menos, 
nas beiradas”. A afirmação da 
presidente da associação do 
bairro andrade, que trabalha há 
12 anos na Pastoral da Criança, 
vai ao encontro das propostas 
indicadas por luiz Fernando 
Campos. “nós queremos dar 
um formato para o projeto, pois 
a iniciativa já existe, mas o tra-
balho tem que ser em conjun-
to para preservar o ambiente e 
revitalizar o ribeirão”, destaca 
o aposentado que mora há 26 
anos no loteamento residencial 
andrade.

O projeto ‘Andrade 
Verde’ tem como 
missão atrair 
recursos humanos e 
investimentos para 
que o ribeirão do 
Curtume, em toda 
a sua extensão, 
readquira sua 
vitalidade natural

Dayane Gomes

Dayane Gomes
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