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Comissão formada por servidores representantes da prefeitura acompanhará execução e andamento das provas

Concurso Público: Domingo é dia da 
primeira prova em Pindamonhangaba

Pinda recebe, neste domingo, dia 9 de fevereiro, a primeira reaplicação de prova do concurso 
público para a Prefeitura de Pindamonhangaba. As provas serão aplicadas em quatro domingos 
(9/02, 16/02, 01/03 e 08/03), nos períodos da manhã e tarde, em 16 escolas da cidade. Neste dia 9, 
serão realizadas as provas para: professor da Educação Básica (Ensino Fundamental / Infantil) na 
parte da manhã e, na parte da tarde, para agente de controle de vetor, guarda, ajudante (Obras / 
Geral), auxiliar de almoxarife, operador de máquinas e mecânico. PÁG. 3

Exemplo na proteção e cuidado com cães 
e gatos, o Abrigo de Animais da Prefeitura 
de Pindamonhangaba vem executando a 
vacinação e castração de todos os animais 
abrigados. Atualmente, o local tem 50 cães 
e 15 gatos que foram recolhidos conside-
rando os possíveis riscos oferecidos à saú-
de pública e hoje estão tratados e aptos 
para serem adotados.

Abrigo realiza vacinação e 
castração em animais acolhidos

Após mutirão no 
Crispim, cadastro 
continua nas 
unidades de saúde

PÁG. 3

Cerimônia dá 
posse à nova 
diretoria da ACIP

7PÁG. 

Museu expõe fotos 
do carnaval da 
cidade a partir da 
década de 1920

PÁG. 2

7PÁG. 

Parque do Trabiju 
abre agenda 
para visitação 
de grupos

Divulgação

Divulgação
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A prefeitura de Pinda e o Mu-
seu Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina, apre-
sentam um exposição fotográ�ica 
do carnaval de antigamente, feita 
pelos estudantes da época.

As fotos vão estar expostas do 
dia 6 de fevereiro ao dia 7 de mar-
ço, no horário de funcionamento 

do museu, das 8 às 17 horas.
O acervo do de fotos é de 

Eduardo Salles, ele a�irma que é 
importante divulgar essas fotos 
para que Pinda continue a tradi-
ção cultural do carnaval. Ao todo 
são 66 fotos, sendo a mais antiga 
do ano 1920.

Mauro Morais, representante 
do museu, a�irma que é impor-
tante fazer uma exposição como 

essa, para mostrar a cultura bra-
sileira do carnaval e como ela era 
vivida em Pinda, para as pessoas 
verem conhecidos e pessoas que 
�izeram parte da história do car-
naval da cidade.

O museu �ica na Rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, 260, para 
mais informações, entrar em 
contato pelo telefone (12) 3648-
1779.
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Tem muito voluntario trabalhando

Reprodução/Internet

Temos visto muitas ações de 
voluntários ou engajamento so-
cial ultimamente nas mídias, mas 
não se referindo a eles desta for-
ma como voluntários, ou quando 
sim de forma muito discreta.

Voluntários ajudando no res-
gate de animais e no combate a 
incêndios na Austrália, voluntá-
rios apoiando organizações nas 
queimadas da Amazônia, muitos 
ajudando nas inundações de Mi-
nas Gerais e Espírito Santo, que 
estão sendo atingidas de forma 
muito violenta pelas chuvas que 
não estão dando trégua, pessoas 
do mundo inteiro se mobilizando 
para ajuda humanitária aos cam-
pos de refugiados, agora também 
voluntários se mobilizam para 
apoiar as ações de prevenção ao 
novo vírus que preocupa o mun-
do todo o novo coronavírus.

Percebem quanta ajuda? Nos 
Estados Unidos muitas corpora-
ções de bombeiros contam com 
voluntários, todos os bombei-

Construindo
Cidadania

Roberto Ravagnani

É palestrante, jornalista, 
radialista e consultor. Voluntário 

como palhaço hospitalar há 17 
anos, fundador da ONG Canto 

Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para 
América Latina e sócio da empresa de 

consultoria Comunidea.

ros do Chile são voluntários, em 
diversos países há corporações 
com voluntários dispostos a com-
bater as chamas e ajudar o próxi-
mo nas mais diversas situações.

No Brasil é praticamente ine-
xistente corporações de bom-
beiros com voluntários, só tenho 
notícia de uma corporação em 
Santa Catarina.

Quantos gostariam de ajudar 
de forma organizada e prepara-
dos para isso, quantos poderiam 
colocar seus talentos e conheci-

mentos à disposição de muitos, 
precisamos no Brasil e em outros 
países também abrir oportunida-
des para os que querem ajudar, 
neste caso é responsabilidade 
dos governos inserir, capacitar 
e propor legislação para tornar 
isso possível.

Meu grande desejo é que mais 
pessoas conheçam e valorizem o 
trabalho que milhões de pessoas 
fazem anonimamente e gratuita-
mente pelo mundo ajudando pes-
soas, animais e a natureza. 

Museu expõe fotos do carnaval da 
cidade a partir da década de 1920 

Prefeitura e J.E.C.A abrem novas o�icinas
Colaborou com o texto: 

Gabriel Nogueira

 O Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina recebe as 
o�icinas de adereços indu-
mentárias e percussão, para 
crianças, jovens e adultos 
do J.E.C.A (Jovens Estandar-
tes da Cultura e Arte).

As aulas de adereços 
indumentárias aconte-
cem toda terça-feira, das 
19 às 21 horas, já as aulas 
de percussão são todas as 
quintas-feiras, das 19 às 
21 horas. As inscrições são 
feitas pelo site: http://bit.
ly/Jecatatu.

A diretora de Cultura, 
Rebeca Rezende Guarag-

na Guedes, destacou que é 
importante para os jovens 
e adultos criarem e buscar 
a criatividade, também é 
legal buscar novos desa-
�ios, como tocar algum 
instrumento e fazer parte 
das ações do J.E.C.A.

O museu de Pinda �ica 
na Rua Marechal Deodoro 
da Fonseca, 260, centro.

Futsal feminino apresenta 
jogadoras de 2020

Colaborou com o texto: 
Gabriel Nogueira

 As meninas do Guerreiras 
Pinda Futsal, o futsal feminino da 
Secretaria de Esportes, vão fazer 
uma apresentação para mostrar 
os times da sub 15, sub 17 e da 
sub 20.

A apresentação o�icial do elen-

co será no dia 10 de fevereiro às 
19 horas no Teatro Galpão, com 
entrada gratuita para o público.

O técnico da equipe, professor 
Márcio Silva, convida para presti-
giar e conhecer as novas atletas 
que buscam a vitória este ano, o 
novo uniforme de treino, jogo e de 
passeio na categoria da sub 20.

Divulgação

Acolhimento, proteção e cuidado
Acolher. Proteger e cuidar são algumas das fun-

ções desempenhadas no Abrigo de Animais de Pinda-
monhangaba.

De acordo com a prefeitura, atualmente, o local 
tem 50 cães e 15 gatos que foram recolhidos (consi-
derando os possíveis riscos oferecidos à saúde públi-
ca) e hoje estão tratados e aptos para serem adota-
dos.

Ao ser acolhido, o animal recebe vermífugo e va-
cinação antirrábica. Além disso, a prefeitura vem 
investindo na terceirização do serviço de castração 
desses animais com campanhas em diversas regiões 
do município.

Os abrigos - municipais ou pertencentes às asso-
ciações sociais - desempenham importante papel em 
relação à proteção e ao cuidado de animais domés-
ticos como cães e gatos. Embora seja lei: 9.605/98 
- com penas revistas em 2019 - ; infelizmente, muitas 
pessoas ainda maltratam os animais, e cabe a todo 
cidadão, aos defensores da causa animal e ao servi-
ço público não só acolher e cuidar, como denunciar 
essas pessoas, buscando a punição e a redução dessas 
ocorrências.

A médica veterinária e gestora do Abrigo Municipal 
de Pindamonhangaba a�irma que todo o trabalho reali-
zado no local visa “manter o animal em boas condições 
de saúde, fornecendo alimentação balanceada, com 
ração adequada à idade do animal, e ainda, dentro da 
melhor estrutura possível”. Ela relembra as melhorias 
que o espaço vem recebendo para se transformar no Ce-
patas (Centro de Proteção e Atendimento aos Animais).
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O Cpic - Centro de Práticas 
Integrativas e Complementa-
res, de Pindamonhangaba, ini-
ciou novas práticas de cons-
telação familiar, uma terapia 
alternativa psicoterapêutica. 
‘’Esse tipo de terapia ajuda re-
solver problemas familiares 
em geral, vícios e até relacio-
namentos da própria família’’, 
afirma a coordenadora do Cpic, 
Ticianna Gama Santana.

As aulas de constelação fami-

liar acontecerão: dia 5 de feverei-
ro, às 8 horas, com o orientador 
Dimas Oliveira; dia 20 de feverei-
ro, às 13 horas, com a orientado-
ra Lúcia de Mendonça; e também 
nos dias 2 de março, às 13 horas, e 
8 de abril, às 7h30.

É necessário levar a carteiri-
nha do SUS para realização da ati-
vidade. Cada aula tem duração de 
4 horas e será sorteado de duas a 
três famílias.

O Cpic fica na Rua Dr. José Luiz 
Cembranelli, 1005, Parque das 
Nações.

Cpic inicia práticas de Constelação Familiar

Concurso Público: 
Domingo é dia da 

primeira prova em 
Pindamonhangaba

Pinda recebe, neste domingo, 
dia 9 de fevereiro, a primeira re-
aplicação de prova do concurso 
público para a Prefeitura de Pin-
damonhangaba. As provas serão 
aplicadas em quatro domingos 
(9/02, 16/02, 01/03 e 08/03), 
nos períodos da manhã e tarde, 
em 16 escolas da cidade.

Neste dia 9, serão realizadas 
as provas para: professor da Edu-
cação Básica (Ensino Fundamen-
tal / Infantil) na parte da manhã 
e, na parte da tarde, para agente 
de controle de vetor, guarda, aju-
dante (Obras / Geral), auxiliar de 
almoxarife, operador de máqui-
nas e mecânico.

O edital do concurso, horários 
de provas, empregos, nomes dos 
concorrentes, rotas para chegar 
aos locais de provas, salas de 
aulas e outras informações já es-
tão disponíveis no site oficial da 
Prefeitura, o www.pinda.sp.gov.
br, acessando o banner no alto 
da página. A orientação é que os 
concorrentes entrem com ante-
cedência no site e verifiquem sua 
escola e sala de aula, para evitar 
tumulto na hora da prova.

A Prefeitura montou uma co-
missão de acompanhamento do 
concurso, formada por servidores 
representantes das secretarias 
de Administração, Jurídico, Se-
gurança, Comunicação e Gabine-
te do Prefeito, para acompanhar 
a execução contratual durante 
o andamento das provas, que se-
rão aplicadas pelo IUDS (Institu-
to Universal de Desenvolvimento 
Social). Além da comissão, haverá 
voluntários para acompanhamen-
to nos locais de provas, incluindo 
horário de abertura e fechamento 
dos portões.

Os fiscais de provas e fiscais 
volantes, que já estão sendo con-
tratados pela IUDS receberão 
treinamento neste sábado (8), 
também no Teatro Galpão.

A Guarda Municipal também 
participará, nos dias das provas, 
com postos de informações nas 
entradas da cidade pela Avenida 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde, está re-
alizando o cadastro e o re-
cadastramento dos morado-
res da cidade. A ação é uma 
exigência do Ministério da 
Saúde para toda a população 
usuária do SUS.

No sábado (1º), foi rea-
lizado mutirão na UBS Cris-
pim, aberto para os morado-
res da região, atendidos pela 
unidade: Crispim, Água Preta, 
Carangola, Alto Tabaú, Bos-

que, Boa Vista, Maria Emília, 
Morumbi, Santana, Andrade, 
Parque das Palmeiras, Beira 
Rio, Vila Nair, Jardim Yassuda 
e Vila Suíça.   

Após o mutirão, o cadas-
tro continua em todas as uni-
dades de saúde do município, 
que tem até abril com prazo 
estipulado pelo Ministério. 
Para participar do cadastro, 
o munícipe deve levar com-
provante de endereço re-
cente, documentos de todos 
os moradores do endereço 

(CPF e RG) e cartão SUS. Na 
ocasião, a equipe da Secreta-
ria de Saúde preencherá um 
questionário do Ministério 
da Saúde com os dados do 
morador.

De acordo com a secre-
tária de Saúde, Valéria dos 
Santos, em breve o repasse 
do Ministério para a Atenção 
Básica será por CPF cadas-
trado em cada posto ou uni-
dade, por isso o cadastro ou 
recadastramento são tão im-
portantes.

Após mutirão no 
Crispim, cadastro 
continua nas 
unidades de saúde

Nossa Senhora do Bom Sucesso e 
por Moreira César, para orientar 
as pessoas que tenham dúvidas 
sobre os locais das provas.

A Prefeitura solicitou, ainda, 
junto à empresa Viva Pinda, ôni-
bus extras nos dias das provas.

De acordo com o secretário 
de Administração da Prefeitura, 
Fabrício Pereira, somente as pes-
soas que se inscreveram para o 
concurso realizado em agosto de 
2019 poderão refazer as provas. 
Inclusive as pessoas que se ins-
creveram, mas não realizaram as 
provas em agosto, também pode-
rão participar do concurso.

Demais provas
No dia 16 de manhã, as provas 

serão para: assistente de servi-
ços gerais, auxiliar de topografia, 
pedreiro, coveiro, servente de 
obras, eletricista, agente comuni-
tário de saúde e secretário de es-
cola. E, à tarde: diretor de escola, 
dentista, engenheiro, assistente 
social, médico plantonista (clí-
nico geral), médico plantonista 
(pediatra), biomédico citologista, 
médico ambulatorial em clínicas 
básicas e especialidades – psi-
quiatria, médico do trabalho e 
fisioterapeuta.

Dia 1º de março, na parte 
da manhã: agente de organiza-
ção escolar, telefonista, fiscal de 
obras, auxiliar em saúde bucal, 
fiscal sanitário, desenhista, me-
cânico de equipamentos espe-
ciais. Na parte da tarde: moto-
rista especializado, auxiliar de 
enfermagem, fiscal de posturas, 
supervisor de área de controle 
de vetores para vigilância epide-
miológica, topógrafo, protético, 
técnico em nutrição, auxiliar de 
classe e recepcionista.

E, no dia 8, somente na parte 
da manhã, para: psicólogo, nutri-
cionista, enfermeiro, professor 
de Educação Física, arquiteto, 
médico do Programa Saúde da 
Família, terapeuta ocupacional, 
oficial de administração e técni-
co em enfermagem.

Divulgação

Divulgação
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poder legislativo

O conteúdo editorial desta página é de inteira
responsabilidade da Divisão de Comunicação da

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020

Mesa Diretora 2019/2020: 

Vereador Felipe César - FC 
Presidente 

Vereador Carlos Moura - Magrão 
1º Vice-Presidente 

Vereador Osvaldo Macedo Negrão
- Professor Osvaldo

2º Vice-Presidente  
Vereador Janio Ardito Lerario 

1º Secretário 
Vereadora Gislene Cardoso - Gi 

2ª Secretária 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia, 

Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia,
Rafael Goffi Moreira, Renato Nogueira 

Guimarães - Renato Cebola, Roderley Miotto
Rodrigues e Ronaldo Pinto de 

Andrade - Ronaldo Pipas.
Divisão de Comunicação: 

Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783

(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021

 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - (12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

Nota Explicativa da Ordem do Dia

Projeto de Lei nº. 162/2019 - Esta proposta visa regulamentar o serviço de táxi em Pindamonhangaba em 
seus mais diversos aspectos. 
Projetos nº. 204/2019 e 208/2019 - Os projetos têm como objetivo a denominação de prédio público e 
logradouro público.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

 

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 CÂMARA DE VEREDORES DE PINDAMONHANGABA INFORMA QUE O ACESSO 
AO WI-FI NO HORÁRIO  DOS EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLE-

NES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.

INFORME-SE PELO TELEFONE (12) 3644-2284 OU
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR.
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Na 2ª sessão ordinária des-
te ano, realizada na segunda-
feira, dia 03 de fevereiro, a 
Câmara de Pindamonhangaba 
aprovou mais 1 Projeto de Lei 
dando novo nome a uma ave-
nida localizada no Residencial 
e Comercial Portal dos Euca-
liptos, no Distrito de Morei-
ra César e, por unanimidade, 
decidiu adiar a votação de um 
Projeto de Lei que trata da 
questão da concessão de cesta 
básica aos funcionários muni-
cipais da cidade.

O Projeto de Lei n° 
06/2020, do Poder Executivo, 
que “Altera a Lei n° 5.861, de 
08 de dezembro de 2015, que 
dispõe sobre a concessão de 
cesta básica aos servidores 
municipais” estava relacio-
nado na pauta de votação da 
Ordem do Dia. Porém, como 

Projeto de concessão de cesta básica 
aos servidores municipais têm

votação adiada após pedidos de 
vereadores de Pindamonhangaba

Com aval do Plenário da Casa, avenida do Portal dos Eucaliptos,
em Moreira César, também receberá nova denominação

haviam algumas dúvidas em 
relação ao teor do documen-
to, o vereador Carlos Moura – 
Magrão (PR) solicitou o adia-
mento da análise, discussão e 
votação para que o Poder Exe-
cutivo possa promover reade-
quações no Projeto. Após as 
alterações solicitadas, quan-
do o Projeto retornar à Casa, 
será apreciado e votado nor-
malmente.

Avenida 32 do
Portal dos Eucaliptos
Na sequência, os vereadores 

aprovaram – por unanimidade 
– o Projeto de Lei n° 203/2019, 
também do vereador Carlos 
Moura – Magrão, que “Denomi-
na de WALDOMIRO CUNDARI 
a Avenida 32 do Residencial e 
Comercial Portal dos Eucalip-
tos, no Distrito de Moreira Cé-
sar”.

Waldomiro Cundari
Waldomiro nasceu em 18 

de outubro de 1907 em Pin-
damonhangaba, era filho de 
Pedro Cundari e Maria das 
Dores Chagas. Waldomiro foi 
membro fundador da Igreja 
Batista no Vale do Paraíba e 
era aposentado da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão. Em 
Pindamonhangaba residiu a 
maior parte de sua vida na rua 
Sagrados Corações, no bairro 
Alvarenga.

Na década de 1930, sofreu 
um grave acidente de traba-
lho, que o fez perder a visão de 
um dos olhos, acarretando sua 
aposentadoria. Durante a se-
gunda grande Guerra Mundial 
foi designado pelo Governo do 
Brasil para trabalhar em mis-
são na Fábrica do Broca, em 
Guaratinguetá. Quando adulto 

e já casado com a senhora Ma-
ria Leontina Cundari, foi evan-
gelizado pelo irmão Ferreira 
e chegou à cidade de Pinda-
monhangaba para acabar sua 
recuperação de uma tubercu-
lose, após tratamento em Cam-
pos do Jordão. Teve 6 (seis) fi-
lhos: Nadir, Jessé, Jéter, Jair (in 
memoriam), Eunice e Damaris.

Em 2004, durante um Ato 
Solene dos 90 anos da Estra-
da de Ferro Campos do Jordão, 
Waldomiro foi homenageado 
com funcionário aposentado 
mais antigo da Instituição.

No dia 08 de setembro de 
2006, veio a falecer aos 98 
anos de idade na cidade de 
Pindamonhangaba.

ORDEM DO DIA

3ª Sessão Ordinária do ano de 2020, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 10 de fevereiro de 2020, 

segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Substitutivo ao Projeto de Lei n° 162/2019, dos Vereadores Rafael Gof�i 
Moreira, Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, Roderley Miotto e Ronaldo 
Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas, que “Dispõe sobre as normas gerais para a 
permissão do serviço de transporte individual de passageiros em veículos de 
aluguel – táxi, no Município de Pindamonhangaba, e dá outras providências”. 
(Apresentada Emenda)

II. Projeto de Lei n° 204/2019, do Vereador Roderley Miotto, que “Denomina a 
Estratégia Saúde da Família – ESF do Santa Cecília de ANTONIO VIDAL FORONI”.

III. Projeto de Lei n° 208/2019, dos Vereadores Rafael Gof�i Moreira e Renato 
Nogueira Guimarães – Renato Cebola, que “Denomina a Praça do bairro Alto do 
Cardoso, Pindamonhangaba/SP, de PRAÇA JOSÉ MONTEIRO FERRAZ”.

Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2020.

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição 
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
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Em virtude das chuvas, Defesa Civil 
interdita prédio e faz remoção de veículos

Pindamonhangaba registrou 
chuva forte e prolongada a partir 
das 18 horas do dia 5 de feverei-
ro, com pontos de alagamentos 
nas ruas, especialmente alguns 
cruzamentos devido ao grande 
volume de água.

Um prédio foi interditado 
(avenida Abel Corrêa Guimarães) 

por segurança das instalações elé-
tricas úmidas devido à transbor-
damento de calhas com in�iltração 
nos apartamentos pela escadaria. 
Não houve danos estruturais.

Também houve remoção de 
veículos em ruas de área central 
com funcionários da Defesa Ci-
vil atuando. A mesma situação 

ocorreu na rua Aníbal de Jesus 
Pinto Monteiro – onde três veícu-
los foram removidos em virtude 
das águas. Não houve registro de 
queda de árvores.

No dia 1º de fevereiro (sába-
do), em virtude da forte chuva 
e ventos, vários pontos da cida-
de apresentaram problemas. As 

Abrigo realiza vacinação e castração 
em animais acolhidos

Exemplo na proteção e cui-
dado com cães e gatos, o Abri-
go de Animais da Prefeitura de 
Pindamonhangaba vem execu-
tando a vacinação e castração 
de todos os animais abriga-
dos. Atualmente, o local tem 
50 cães e 15 gatos que foram 
recolhidos considerando os 
possíveis riscos oferecidos à 
saúde pública e hoje estão tra-
tados e aptos para serem ado-
tados.

Ao ser acolhido, o animal 
recebe vermífugo e posterior-
mente a vacinação antirrábica. 
Atualmente, a Prefeitura está 
investindo na terceirização 
do serviço de castração de to-
dos os animais. “Nosso traba-
lho aqui hoje é para manter 
o animal em boas condições 
de saúde, fornecendo alimen-
tação balanceada, com ração 
adequada à idade do animal, e 
ainda, dentro da melhor estru-
tura possível, que atualmente 
vem sofrendo melhorias com 
a construção e reformas civis”, 
a�irmou a médica veterinária e 
gestora Fernanda Lucci Mussi 
Fagundes.

Ela frisou que o abrigo não 
executa nenhum tipo de eu-
tanásia, tendo em vista a ve-
dação da legislação federal 
e estadual sobre crimes am-
bientais. “Porém cabe salien-
tar que na própria norma le-
gal, há a previsão da adoção da 
eutanásia, que somente deve 
ser adotada quando o animal 
oferece risco a saúde coletiva 
e somente posterior adoção de 
todas as medidas veterinárias 
necessária para atendimento 
do animal, e ainda assim, pre-
cedendo do laudo veterinário 
atestando a saúde prejudicada 
do animal, ou seja, somente 
em casos extremos”.

Recentemente foram apli-
cadas as doses da v10 (sen-
do três doses para o �ilhote e 
duas para adultos). Esta vaci-
na é uma importante imuni-
zação que fornece proteção 
aos animais de sete doenças 
consideradas graves: cinomo-
se, hepatite infecciosa cani-
na, parvovirose, leptospirose, 
adenovirose, coronavirose e 
parain�luenza canina.

Já a vacina antirrábica pro-
tege os cães e gatos contra a 
raiva e é fornecida, gratuita-
mente, a todos animais pets 
da municipalidade, objetivan-
do o controle da raiva animal. 
“Não adotamos a “matança de 
animais” no abrigo, e sim, rea-
lizamos o controle de zoonoses 
adotando todos os protocolos 
de saúde pública e entidades 
voltadas ao tema, a exemplo, o 
Instituto Pasteur, laboratório de 
referência do Governo do Esta-
do de São Paulo na análise de 
cérebro de animais que vieram 
a óbito com sintomas de raiva, 
febre amarela dentre outras en-
fermidades que possam trazer 
risco à saúde pública”, explicou 
o diretor do Departamento de 
Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, Rafael Lamana.

Paralelamente, o setor 
também realiza apoio técnico 
veterinário às autoridades 
competentes – Polícia Mi-
litar Ambiental, Polícia Ci-
vil, Ministério Público – na 
formulação de laudos téc-
nicos que subsidiam e ca-
racterizam o crime de maus 
tratos, e realiza visitas com 
caráter orientativo quanto 
a posse responsável de ani-
mais.

A atividade do Abrigo de 
Animais, atualmente, consiste 
no controle de zoonoses, que 
não se deve confundir com 
bem-estar animal, porém há 
de se destacar o forte apoio 
dos voluntários que tentam 
proporcionar qualidade à vida 
animal aqueles que estão abri-
gados no setor, inclusive por 
vezes, alcançando adotantes 
para os pets.

Em obras
Atualmente, o abrigo está em obras e ainda no primeiro semestre deste ano será transformado no Cepatas - Centro 

de Proteção e Atendimento aos Animais.
O novo espaço terá recepção, consultório, parte administrativa, sala de vacinação, sala de cirurgia, sala de proce-

dimentos, canil para quarentena, maternidade, gatil, sala de internação, espaço para animais de grande porte, nova 
pintura e fachada, além de espaço para eventos como feiras de adoção.

“Foi um compromisso do nosso plano de governo e vamos cumprir, pois em nossa gestão a vida animal também é 
prioridade. Ainda este ano teremos nova campanha de castração para toda a cidade e queremos cada vez mais um 
olhar especial para essa causa”, a�irmou o prefeito Isael Domingues.

A equipe do abrigo é composta além da gestora Fernanda, pelos servidores Marcella Christoff - Assessora, Doro-
cy Rafael e Josué Alves Rafael - Auxiliar de serviços gerais, que atendem na Estrada do Maçaim, s/n ou pelo telefone 
3648-2959 ou pelo e-mail: abrigodeanimais@pindamonhangaba.sp.gov.br.

ações da Defesa Civil iniciam 
através do recebimento de cha-
mados pelo CCO (Centro de 
Controle Operacional) da Se-
cretaria de Segurança Pública, 
através do 199.

Na ocasião foram afetados 
diversos bairros com quedas 
de árvores em pontos isolados 
e um destelhamento no Casto-
lira, onde foram afetadas duas 
famílias de um mesmo imóvel 
iniciado pelo sobrado vizinho. 
Não houve vítimas.

A área foi interditada e as fa-
mílias foram transferidas para 
a moradia da frente do imóvel. 
O local permanece isolado até 
a conclusão do laudo para en-
caminhamento à Secretaria de 
Assistência Social, que já está 
monitorando junto à Defesa Ci-
vil a situação.

Na região central (rua Mi-
guel Ângelo Imediato) e nos 
bairros Maricá, Santana, Boa 
Vista e Lessa ocorreram quedas 
de árvores e galhos. No cemité-
rio também foi registrado que-
da de árvore.

Em outros locais afetados 
com quedas de árvores, os tra-
balhos seguiram pelos dois dias 
seguintes, com corte dos galhos 
e troncos para desobstrução de 
vias e coleta do material.

Divulgação

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** DESPACHO ***

PREGÃO Nº 204/2019 (PMP 25653/2019) 
A autoridade superior, com base na manifestação da Secretaria de Meio Ambiente, parecer 
jurídico e de acordo com a súmula 473 do STF, e que cabe à Administração rever seus atos, 
cancelou, em 06/02/2020, a vistoria realizada em 06/12/2019, e manteve a determinação 
de realização da vistoria na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de poda e supressão de exemplares arbóreos em 
vias, logradouros e canteiros de vias públicas, prédios públicos e áreas verdes nos limites 
do Município de Pindamonhangaba e Distrito de Moreira César”, nos termos do Termo de 
Referência, item 14, nos equipamentos da empresa Misael Amaro Lamim Branco ME, a 
contar da publicação deste ato. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Processo n.º 36797/2019

Doadora: Tecnopackaging Importação e Exportação Ltda. Donatária: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba. Objeto: doação de uma TV LED 4k de 50”, no valor de R$1.890,50 (um mil e 
oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos). Data da assinatura: 13/12/2019.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.301, DE 13 DE JANEIRO DE 2020.
Denomina uma via pública no Loteamento Residencial Mantiqueira de WASHINGTON LUIZ 
QUEIROZ SILVA.
(Projeto de Lei nº 142/2019, de autoria do Vereador Prof. Osvaldo Macedo Negrão)
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art 1° Fica denominada de WASHINGTON LUIZ QUEIROZ, a Rua 28 (vinte e oito) do Loteamento 
Residencial Mantiqueira, no Município de Pindamonhangaba.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2020.

Dr. Isael Domingues                                         
Prefeito Municipal                              

André Maurício Salgado Rodrigues
Secretário Adjunto respondendo pela Secretária Municipal de Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 13 de janeiro de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA INTERNA Nº 10.916, DE 27 DE JANEIRO DE 2020. 
Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve 
designar os atuais membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 009/2019 para 
dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 11 
de fevereiro de 2020, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2020.

Ricardo Alberto Pereira Piorino 
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 27 de janeiro de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 – CMDCA –  CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONVOCAÇÃO – 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020

Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, Titulares e Suplentes do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes governamentais e da sociedade civil, 
convocados a comparecerem na data abaixo, para a realização da “3ª Reunião Ordinária de 2020”, 
cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

•	 Leitura	e	Aprovação	de	Ata;
•	 Diagnóstico	Municipal;
•	 Apresentação	Equipe	Técnica	Lar	Irmã	Júlia	–	acolhimento	de	12	a	18	anos;
•	 Ofício	Ministério	Público;
•	 Informes	Gerais.

Data:  11/02/2020 (terça-feira)
Horário:      8h00 (oito horas)
Local:          Auditório da Prefeitura Municipal

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem	seus	suplentes	e	justifiquem	sua	falta	através	do	e-mail:	cmdca@pindamonhangaba.
sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.742, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

Declara	de	utilidade	pública,	 para	 fins	de	desapropriação,	 área	 localizada	Estrada	Municipal	 do	
Kanegae, no Bairro do Bom Sucesso – Pindamonhangaba-SP, de propriedade de PATRÍCIA 
PEREIRA DE MORAIS e dos coproprietários JOSÉ RICARDO PEREIRA DE MORAIS e  DANIELLE 
ANTUNES THOMÉ.

Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e nos 
termos do art. 5º, letra “´d”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,

D  E  C  R  E  T  A :
Art.1º	Fica	declarada	de	utilidade	pública,	para	fins	de	desapropriação	amigável	ou	judicial,	área	
localizada na Estrada Municipal do Kanegae, no Bairro do Bom Sucesso – Pindamonhangaba-
SP, de propriedade de PATRÍCIA PEREIRA DE MORAIS e dos coproprietários JOSÉ RICARDO 
PEREIRA DE MORAIS e  DANIELLE ANTUNES THOMÉ, a qual possui as seguintes medidas e 
confrontações:

“Uma gleba de terra inserida em área maior, objeto da Matrícula Nº 59.694 do CRIA de 
Pindamonhangaba, situada na Estrada Municipal do Kanegae, no Bairro do Bom Sucesso – 
Pindamonhangaba-SP, com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se no ponto “37” situado 
na	Estrada	Municipal	do	Kanegae,	deste	ponto	 	deflete	à	direita	e	segue	por	uma	extensão	de	
16,15m	no	rumo	magnético	17°24’26”	NW	até	o	ponto	“38”	,	deste	ponto	deflete	à	direita	e	segue	
por uma extensão de 46,13m no rumo magnético 08°14’25” NE até o ponto “39”, , deste  ponto 
deflete	à	esquerda	e	segue	por	uma	extensão	de	23,36m	no	rumo	magnético	02°54’29”	NE	até	
o ponto “35C”, confrontando do ponto “37 ao ponto “35C”com a Estrada Municipal do Kanegae , 
deste	ponto	deflete	à	direita	e	segue	por	uma	extensão	de	37,70m		no		rumo	magnético	81°29’10”	
SE	até	o	ponto	“35B”,	deste	ponto	deflete	à	direita	e	segue	por	uma	extensão	de	85,08m	no	rumo	
magnético 08°36’55” SW até o ponto “35A”, confrontando do ponto “35C” ao ponto “ 35A” com o 
imóvel	da	matrícula	nº	59.694,	deste	ponto	deflete	à	direita	e	segue	por	uma	extensão	de	15,38m	
no	rumo	magnético	86°42’34”	SW		até	o	ponto	“	36”,	deste	ponto	deflete	à	direita	e	segue	por	uma	
extensão de 13,44m no rumo magnético 63°00’56” NW  até encontrar o ponto “37”, origem do 
caminhamento,  confrontando do ponto “ 35 A” ao ponto “ 37”com o imóvel da matrícula Nº 48.033, 
encerrando a área de 3.001,80m² (três mil e um metros e oitenta decímetros quadrados).  
Art.2º	A	área	descrita	no	art.	1º	será	necessária	para	fins	de	instalação	e	aquisição	de	ETE	para	
implantação de esgotos sanitários dos bairros Bonsucesso, Queiroz, Kanegae e adjacências.
Art. 2º As despesas com a execução deste Decreto, correrão por conta de verba da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de fevereiro de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal     

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal de Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 03 de fevereiro de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Estão abertas as inscrições 
para a 12ª edição da Olimpíada 
Nacional em História do Brasil 
(ONHB), projeto desenvolvido 
pelo Departamento de História 
da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). O primei-
ro prazo para se cadastrar - com 
desconto - termina dia 9 de mar-
ço. Já a segunda fase de inscri-
ções segue até 24 de abril.

Com um formato totalmente 
original, a Olimpíada de Histó-
ria é aberta para professores e 
alunos dos ensinos Fundamen-
tal (8º e 9º anos) e Médio de es-

colas públicas e particulares de 
todo país. Na última edição, em 
2019, registrou número recorde 
de inscritos com mais de 73 mil 
participantes de todos os esta-
dos brasileiros.

Para participar, os interes-
sados devem formar equipes 
compostas por um professor de 
História e três alunos. A compe-
tição conta com seis fases online 
– com duração de uma semana 
cada – além da final presencial 
realizada na Unicamp, em Cam-
pinas-SP. As provas começam no 
dia 4 de maio e seguem até 13 

de junho. Já a grande final ocor-
re dias 15 e 16 de agosto.

A professora do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas 
(IFCH) da Unicamp e coordena-
dora da ONHB, Cristina Mene-
guello, explica que as respostas 
às questões de múltipla escolha 
e realização de tarefas podem 
ser elaboradas pelos participan-
tes com base em debate com os 
colegas, pesquisa em livros, in-
ternet, orientação do professor, 
além de uma gama de documen-
tos e referências oferecidas.

“O principal objetivo da Olim-

píada de História é incentivar o 
desenvolvimento da análise crí-
tica e discussões sobre temas di-
versos. Não é necessário que os 
participantes tenham estudado 
o conteúdo previamente, uma 
vez que são oferecidos informa-
ções, textos, imagens e mapas 
para que embasem a elaboração 
das respostas”, explica.

Para a coordenadora, o for-
mato proposto permite que os 
participantes experimentem e 
vivenciem como é o trabalho de 
um historiador.  Além disso, por 
meio dos conteúdos e do estudo 

aprofundado dos temas em His-
tória do Brasil, a Olimpíada aju-
da os estudantes a se preparar 
para vestibulares, concursos e 
prova do ENEM (Exame Nacio-
nal do Ensino Médio), entre ou-
tros.

Após as seis fases, no míni-
mo 200 equipes (800 partici-
pantes) serão classificadas e 
convocadas para a final presen-
cial. O projeto é desenvolvido 
pelo Departamento de História 
por meio da participação de do-
centes, alunos de pós-gradua-
ção e graduação.

Abertas as Inscrições para 12ª Olimpíada 
Nacional em História do Brasil

Durante o ano de 2019, 
a EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Vale do 
Paraíba, atuou fortemen-
te no trawbalho contra as 
fraudes de energia. Conhe-
cidas popularmente como 
“gatos” expõe o respon-
sável e terceiros a sérios 
riscos, como choques elé-
tricos, curto circuitos e até 
incêndios, além de acarre-
tar prejuízos para toda so-
ciedade.

Por meio do trabalho 
de fiscalização realizado 
foram identificadas 4.538 
irregularidades de ener-
gia em residências, co-
mércios e indústrias na 
região. Em Pindamonhan-
gaba foram registrada 
349 irregularidades. Esta 
energia recuperada pela 

EDP, 30 mil Megawatts-ho-
ra (MWh), é o suficiente 
para abastecer as cidades 
de Lorena e Aparecida jun-
tas por um mês. Após o fla-
grante, o responsável pelo 
local é convidado a partici-
par da apuração da energia 
furtada junto dos técnicos 
especialistas da empresa e, 
conforme regras da Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), é reali-
zado a cobrança de todo o 
valor não faturado durante 
o período do furto.

O furto de energia, além 
de perigoso, contribui para 
tornar a conta de luz mais 
cara para todos os consu-
midores, uma vez que a 
quantidade de energia per-
dida por fraude e os custos 
para identificar e coibir as 

irregularidades são leva-
dos em consideração pela 
Aneel para estabelecer o 
valor da tarifa de energia 
para cada área de conces-
são. O Estado também é 
prejudicado, já que deixa 
de arrecadar o Imposto 
sobre Comercio e Serviço 
(ICMS), cobrado por meio 
da conta de luz, que pode-
ria ser utilizado em bene-
fícios à própria população.

Além do impacto finan-
ceiro, os furtos e fraudes 
de energia pioram a qua-
lidade do serviço presta-
do, prejudicando todos os 
consumidores. As ligações 
clandestinas sobrecarre-
gam as redes elétricas, 
deixando o sistema de dis-
tribuição mais suscetível a 
interrupções e oscilações 

no fornecimento de ener-
gia.

“Muitas vezes, os “ga-
tos” são feitos de forma 
precária, o que aumenta 
muito o risco de aciden-
tes graves a quem pratica 
o crime e para toda a po-
pulação. O objetivo das 
ações da EDP é garantir 
a segurança e também a 
qualidade do serviço aos 
consumidores que pagam 
suas contas em dia,” desta-
ca Giuliano Vieira, gestor 
executivo da EDP.

Para conscientizar a po-
pulação e alertar crianças e 
adultos sobre os riscos das 
fraudes, a EDP realiza pro-
jetos durante todo o ano 
com as comunidades e es-
colas dos municípios onde 
a concessionária atua.

Como denunciar
Com intuito de coibir 

cada vez mais a prática, a 
EDP pede que a população 
contribua, denunciando 
as ligações irregulares. A 
Distribuidora disponibi-
liza os seguintes canais 
de atendimento aos con-
sumidores: Site EDP Onli-
ne: www.edponline.com.
br; Aplicativo EDP Onli-
ne (compatível com as 
plataformas Android™, 
iOS e Windows Phone); 
Agências de atendimento; 
Central de Atendimento ao 
Cliente: 0800 721 0123 (li-
gação gratuita, 24 horas/
sete dias por semana).

 É importante salientar 
que o sigilo da denúncia é 
total, e a inspeção realiza-
da com a máxima urgência.

EDP registra 349 ocorrências de 
fraudes de energia em Pinda em 2019
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Parque do Trabiju 
abre agenda para 
visitação de grupos

Na noite de terça-feira (4), 
a nova diretoria da Acip tomou 
posse para o biênio 2020/2022, 
em cerimônia realizada no Pala-
cete 10 de Julho, que reuniu au-
toridades da cidade, diretores da 
Acip e a imprensa local.

A cerimônia teve início com a 
apresentação de um vídeo da re-
trospectiva do último biênio e na 
sequência a mesa foi composta 
pelo comandante da 2ª Cia de En-
genharia de Combate Borba Gato, 
Tenente Coronel Conrado José 
Sales Mororó, pelo secretário de 
Desenvolvimento Econômico da 
Prefeitura de Pinda, Álvaro Staut, 
pelo presidente Thiago Derrico e 
pela presidente eleita, Ana Cristi-
na Pucci de Souza.

Para Álvaro Staut, que repre-
sentou o prefeito Isael Domin-
gues, a parceria com a ACIP tem 
sido muito importante para o de-
senvolvimento da cidade. “Reali-
zamos uma grande parceria com 
a Acip na diretoria que se encerra 
e esperamos contar com a parce-
ria da diretoria para o novo biê-
nio. A Ana Cristina é muito deter-
minada e, tenho certeza, fará um 
excelente trabalho frente à Acip”, 
destacou.

Em seu discurso, Thiago Der-
rico salientou ter aprendido mui-
to durante o tempo que esteve à 

Diretoria biênio 2020/2022

Presidente – 
Ana Cristina Pucci de Souza
1ª Vice-Presidente – 
Acília Aparecida César Lourenço
2º Vice-Presidente – 
Douglas Torres Louza
1º Secretário – 
Elisabete Aparecida dos Santos
2º Secretário – 
Marcelo Luiz de Oliveira
1º tesoureiro – 
Carlos Alberto Camilo
2º tesoureiro – 
Edmar Gomes de Paula
Diretor Social – 
Carlos Marcelo César

1º Diretor de SCPC – 
Jorge Ricardo Baruki Samahá
2º Diretor de SCPC – 
Mauro Rogério de Almeida
Conselho Deliberativo
Luiz Ramos Pera
Marcelo Aparecido Guerrero
José Renato Gouppê Schmidt
Luiz Otávio Palhari
Joaquim Carlos Simões de Araújo
Suplentes
Nivaldo Balarin
Thiago Alves Derrico
Ricardo Garcia
José Francisco Ruzene
Hamilton Vieira Pires
Pedro Marinelli

Cerimônia dá posse à 
nova diretoria da Acip

frente da Associação. “Aprendi 
três importantes coisas: inovação 
sem planejamento não dá certo, 
aprendi que delegar é importan-
te e também aprendi a dizer não. 
Estou extremamente agradecido”, 
comentou emocionado. E fina-
lizou destacando a importância 
do trabalho das colaboradoras 
da Acip. “Elas vestem a camisa 
mesmo, se dedicam ao máximo 
para a Associação Comercial”. E 
na sequência recebeu uma ho-
menagem das colaboradoras: um 
texto e uma caneta, que foi entre-
gue pela gerente da Acip, Helena 
Barros.

A presidente Ana Cristina 
Pucci de Souza afirmou ser uma 
grande felicidade estar à frente 

da Acip. “Como presidente, pre-
tendo dar continuidade ao tra-
balho iniciado no biênio passa-
do, imprimindo a determinação 
e a força da mulher empresária”. 
Ela destacou ainda a parceria da 
Prefeitura e de todos os parceiros 
que sempre contribuem para o 
desenvolvimento da Acip. “Quero 
continuar contando com o apoio 
de todos nessa nova diretoria. 
Tenho certeza que serão anos 
de crescimento e prosperidade”, 
concluiu.

Ao final da cerimônia, os pre-
sentes participaram de um co-
quetel, que foi gentilmente ce-
dido pela Sicredi Vanguarda, a 
quem a Acip agradece.  A nova 
diretoria ficou assim constituída:

Conhecer para preservar. 
Seguindo esta máxima utiliza-
da em Unidades de Conserva-
ção Ambiental, o Parque Mu-
nicipal do Trabiju abre suas 
portas para receber grupos de 
visitantes.

Na última semana de janei-
ro, o Parque foi além da função 
de educação para preservação, 
ao receber um grupo de agen-
tes de turismo de diversas 
cidades. A visita foi também 
uma forma de aumentar a di-
vulgação do próprio local.

O grupo foi organizado pela 
Trip Rural, com coordenação 
de Regina Midori, e contou 
com guia de turismo de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Ribei-
rão Pires, Guarulhos, Campos 
do Jordão, Aparecida, Cunha, 
São José dos Campos, Lorena, 
Guaratinguetá, Taubaté, Nova 
Iguaçu, entre outras cidades.  

Para fazer a visita moni-
torada ao Parque do Trabiju, 
basta agendar seu grupo na 
Secretaria de Meio Ambiente, 
pelo e-mail parquedotrabi-
ju@pindamonhangaba.sp.gov.
br ou telefone 3645-1797. Os 
grupos precisam ser de no 
mínimo 2 pessoas e no máxi-
mo 20 pessoas. As visitas são 
realizadas de segunda-feira a 
sábado. O parque é fechado ao 
público em geral.

Divulgação Divulgação

Prefeitura esclarece sobre Empreendimento ‘Bem Viver’
A Prefeitura de Pindamonhan-

gaba, por meio da Secretaria de 
Habitação, divulgou, na quinta-
feira (6), informações sobre os 
1536 apartamentos do Empre-
endimento “Bem Viver Pindamo-
nhangaba”, para esclarecer sobre 
todos os procedimentos que já 
estão sendo tomados para trata-
tiva dos problemas de construção 
civil apresentados pelos síndicos 
e moradores do local.

De acordo com o secretário de 
Habitação, Marcelo Martuscelli, 
o Empreendimento “Bem Viver 
Pindamonhangaba” teve o início 
de sua construção nos anos de 
2013 a 2016, em que foram en-
tregues 1536 apartamentos atra-
vés do Programa Federal Minha 
Casa Minha Vida - faixa 1, de res-
ponsabilidade do governo federal 
(FAR) em que o agente financia-
dor foi o Banco do Brasil. Ele in-
formou ainda que as empresas 
responsáveis pela obra foram a 
Forcasa Incorporação Imobiliá-
ria e Empreendimentos Ltda e 
SPL Engenharia. “Após a entrega 
das unidades, a construtora per-
manece com um escritório e can-
teiro de obras e reparo no local 
para prestarem suporte e atendi-
mento aos moradores”, lembrou. 
“Muitos destes problemas foram 
sanados, porém as famílias con-
tinuam se queixando principal-
mente dos problemas de cons-
trução civil. Apesar do município 
entrar com a responsabilidade de 
encaminhar apenas os nomes dos 
munícipes e cadastrá-los para 
participarem do sorteio, sempre 
que acionada realiza contato com 
os responsáveis da construtora 

solicitando os reparos e conser-
tos necessários”, garantiu.

O secretário relatou ainda que 
em janeiro de 2020 foi realizada 
uma reunião com os síndicos dos 
seis condomínios e foi elabora-
do um documento com todos os 
principais problemas estruturais 
e de construção civil para inter-
venção da Prefeitura junto aos 
responsáveis. “Após documento 
entregue nesta Secretaria de Ha-
bitação, foi encaminhado direta-
mente à Cenopi São Paulo Banco 
do Brasil, aos cuidados do geren-
te responsável pela engenharia, 
solicitando providências”, afir-
mou Martuscelli.

Ele destacou ainda que foi en-
caminhado ofício também à em-
presa construtora SPL /Forcasa 
solicitando resposta em 15 dias 
sobre todas as reclamações e pe-
didos de providências solicitadas 
pelos síndicos. “E, para finalizar, a 
pedido do nosso Prefeito Dr. Isa-
el, encaminhamos todos os pro-
blemas ao proprietário da Forca-
sa, pedindo providências e uma 
reunião urgente para resolver-
mos muitas destas questões per-
tinentes à empresa. No momento, 
estamos no aguardo do retorno 
dos mesmos no prazo máximo de 
15 dias para tratativas sobre os 
problemas”, frisou o secretário.

Os 1536 beneficiários destes 
apartamentos receberam nesta 
quinta-feira (6) formulários do 
Banco do Brasil para prestarem 
suas queixas sobre os seus apar-
tamentos. “Ambas serão proto-
coladas juntamente ao Banco do 
Brasil solicitando providências 
urgentes”, finalizou Martuscelli.

Divulgação

Divulgação
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Tudo de lindo!

Para Eliane Ferreira, aniver-
sariante do dia 6 de fevereiro. 
Seus amigos da Prefeitura lhe 
desejam muita felicidade!!

Sabedoria e paz 

Para o prefeito Isael Domingues, aniver-
sariante do próximo domingo (9). Sua esposa 
Cláudia Vieira, seus �ilhos Matheus e Vinícius, 
seu sogro Edson, sua mãe, suas irmãs, familia-
res e amigos desejam bênçãos sem �im, saúde e 
muita sabedoria em seu novo ciclo. 

Novo ciclo    

Quem também fez ani-
versário no último dia 5 foi 
o diretor de teatro Ademir 

Pereira. Sua esposa Tere-
zinha, seus �ilhos Thales, 

Lucas e Rômulo e todos os 
seus amigos e familiares o 

parabenizam, desejando que 
seu novo ciclo seja repleto 

de saúde, de alegria e de 
muitas conquistas. 

Tudo de bom 

Para Sérgio Ribeiro, cinegra�ista do portal R3, que 
completou mais um ano de vida na última quarta-feira 
(5). Toda a sua família e amigos, em especial os colegas da 
imprensa desejam sucesso, alegria e paz.  

Baile do Havaí  
 
No dia 1º de fevereiro o clube da Ferroviária recebeu mais uma edição do tradicional “Baile do Havaí”. Realizado pela 

Ferroviária e ADC Novelis, a festa levou cerca de 4500 pessoas as dependências do clube, segundo os organizadores. 

Parabéns 
 

Para Djalma Varela, 
aniversariante desta 

sexta-feira (7). “Deus, eu 
te agradeço de todo co-

ração, pelo grande amor 
que o Senhor me deu. 

Derrame em nós a Tua 
Benção!”, são os votos da 

sua esposa Heliete. 
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