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Prefeitura prioriza limpeza pública com 
várias frentes e mais de 200 pessoas nas ruas

Serviços de limpeza e de manutenção são intensifi cados neste período por toda a cidade

Divulgação

2PÁG. 

Cpic abre novas 
práticas em Pinda

Uma preocupação 
comum para todas as 
cidades nesta época 
do verão é o aumento 
de grama e mato nas 
praças, canteiros e 
rotatórias. Para ame-
nizar esse problema a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através da 
Secretaria de Meio Am-
biente, vem atuando 
com várias frentes de 
trabalho para execu-
tar os serviços de poda 
e roçada nos espaços 
públicos. 

PÁG. 6

O Cpic, Centro de Práticas In-
tegrativas e Complementares 
de Pindamonhangaba oferece  
diversas atividades e aulas para 
público de todas as idades.

Plano Diretor segue para aprovação da Câmara
A revisão do Plano Diretor 

Participativo segue mais um 
passo para sua concretização. 
Após a realização de todas  as 
etapas previstas em edital, o 

projeto de lei da revisão do Pla-
no Diretor de Pindamonhanga-
ba foi encaminhado para apro-
vação da Câmara Municipal.

PÁG. 3

Sábado é “Dia D” de vacinação contra o Sarampo em Pinda
Sábado (15) é “Dia D” de vacinação contra o sarampo e Pindamonhangaba está participando do 

calendário estipulado pela Secretaria de Saúde do Estado. PÁG. 5

Prefeitura inicia implantação 
de monitoramento de 
veículos isentos de pedágio

PÁG. 2

Uma vida inteira 
para o carnaval

Guarani Marcondes 
Avelar tem 72 anos e 60 
anos de carnaval. São 60 
anos dedicados para a 

felicidade e a cultura da 
cidade de Pindamonhan-
gaba, 60 anos de história. 

PÁG. 5

Divulgação

Divulgação
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Editorial

Alberto Wladimir Cardoso foi a primeira pessoa 
a acertar o enigma do último Proseando. Respondeu 
“Pindamonhangaba” e ganhou ocordel “Um caso de 
amor na Parada Vovó Laurinda”. (A letra inicial de 
cada parágrafo formava o nome de nossa cidade). 
Parabéns, Alberto!

Agora chegou a sua vez. Descubra porque o mi-
neirinho errou o local da meditação. Quem primeiro 
enviar a resposta correta ao WhatsApp 99735-0611, 
ganhará um brinde surpresa.

MEDITAÇÃO
Tenho um amigo mineiro. Viúvo.Gente boa, mas mui-

to ansioso. Coração generosíssimo.Cruzeirense doente. 
Mora na Serra da Saudade. Só sai da tocauma vez na vida 
e outra na morte. De vez em quando consigo falar-lhe ao 
telefone. Ele não gosta. Prefere o tête-à-tête.

Semana passada, pela primeira vez na vida, ele se 
modernizou: pegou o celular da �ilha e me ligou, deses-
perado. Contou que a vizinha, também viúva, estava se 
engraçando com ele. “Ela é bunidimais, sô! Táquerenofo-
runfácoeu, mais só dispois de nóis secasá”. 

Contou-me que ela fez outras exigências: que ele to-
masse banho pelo menos duas vezes por semana; que 
parasse de coçar a bunda, de cuspir no chão e, principal-
mente, que controlasse a ansiedade. Ele me ligou dizendo 
que controlar a ansiedade era quase impossível. Pediu-me 
ajuda. Sugeri que �izesse meditação, que, se quisesse, pode-
ria meditar comigo. Passei-lhe o endereço na Mooca, em 
São Paulo: Rua São Rafael, 606. Marcou apenas o número, 
pois a rua tinha o nome dele e ele jamais a esqueceria.

No dia combinado, devido ao acúmulo de trabalho, 

Proseando
Maurício Cavalheiro
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Eu indico

Esta nova versão do personagem, 
que rendeu o Oscar de Melhor 
Ator à Joaquin Phoenix, conta a 
origem de um dos maiores vilões 
de todos os tempos, e que  trouxe 
uma temática bastante impac-
tante para o público. Diferente-
mente dos quadrinhos, a base da 
loucura de Coringa se refere a 
uma sociedade corrompida pelo 
caos. Arthur Fleck (Coringa) é um 
comediante mal sucedido com 
sérios transtornos mentais. Com 
uma vida extremamente di�ícil, 
ele acaba se perdendo em meio a 
tantos problemas.
“Este �ilme é extremamente 
realista, e isso o faz excepcional. 
Ele aborda a vida de um cidadão 
desamparado pelo Estado e total-
mente oprimido pela sociedade. 

A indicação dessa semana 
é o filme ‘‘ Coringa’’

Reprodução/Internet

Ao vermos esse �ilme, acredito 
que criamos um pouco de cons-
cientização sobre o modo como 
tratamos as pessoas”.

Célio Almeida - estudante 

cheguei atrasado à meditação. Fiquei do lado de fora. Ao 
�im da sessão, procurei por ele entre os participantes. Não 
estava. Decidi ir embora. Estava abrindo a porta do carro 
quando ouvi meu nome. Era ele, carrancudo, apontando-
me o indicador e rasgando o verbo. Estava furioso. Cuspin-
do vitupérios relatou que chegara pela manhã e, à primei-
ra pessoa que encontrou, perguntou: “Oncotô?”. 

- Terminal Rodoviário Tietê. Para aonde o senhor vai?
- Proncovô?
Ele citou a rua e o motivo. Orientaram-no a pegar a 

linha vermelha do metrô. Ele fez tudo direitinho, ou qua-
se. Encontrou a rua e caminhou até o número que ano-
tara no papelzinho. Era um galpão marrom, pichado, 
fechado, implorando reforma. Havia pequena porta 
semiaberta. Ele se aproximou, abriu-a e encontrou um 
corredor escuro. Caminhou por ele, ouvindo vozes. Na 
metade do corredor havia porta que dava acesso ao 
grande salão iluminado por velas. Nele, viu o homem 
gordo, vestindo mawashi, no centro, circundado por ou-
tras pessoas com vestes estranhas. Ao vê-lo, o homem 
gordo encostou o indicador no nariz, exigindo silêncio. 
Com outro gesto, fê-lo se sentar. E ordenou:

- Fechem os olhos. Vamos ouvir o silêncio!
Meu amigo fechou um olho só. Viu, ao lado, o jovem que 

esfregava as mãos na barriga e suava. Travava luta di�ícil 
e interminável até ser vencido pelos gases estomacais. O 
ruído foi condenatório. Se o som metralhador fosse inodo-
ro, talvez o ritual tivesse continuado. Entretanto, a mistu-
ra de ovo cozido com repolho contaminou o local. 

Meu amigo terminou a narrativa, pondo �im em nossa 
amizade.

Naquele mesmo dia descobri o que aconteceu e o por-
quê do equívoco. Ele entrara num ensaio teatral. Desde en-
tão, tenho tentado, em vão, me comunicar com ele.

Cpic abre grupos sobre 
educação nutricional

Colaborou com o texto: 
Gabriel Nogueira

O Cpic (Centro de Práticas In-
tegrativas e Complementares) 
abriu dois grupos de educação 
nutricional, para orientar e di-
recionar uma vida mais saudá-
vel para as pessoas. ‘‘A educação 
nutricional tem como objetivo de 
transformar a forma de pensar 
em relação a hábitos alimentares 
e conhecimentos da nutrição’’, 
a�irma a coordenadora do Cpic, 
Ticianna Gama Santana.

O grupo adulto acontece toda 
segunda-feira, às 14 horas e às 
15 horas o grupo infantil, de 6 a 
10 anos, na Vila dos Afetos - Av. 
Sen. Teotônio Vilela - Res. Vale 
das Acácias. O outro grupo é toda 
quarta-feira, o grupo adulto é às 
14 horas e o infantil às 15 horas, 
no Centro Especialidades Me-
dicas - Rua Frederico Machado, 
179, São Benedito.

Os grupos têm duração de 
dois meses, cada semana vai ser 
abordado um tema, a Nutricio-
nista Verônica Amadei, respon-
sável pelos grupos, enfatiza que a 
educação nutricional serve para 
melhorar os seus conhecimentos, 
atitudes e valores da alimentação 
para a saúde.

Novas práticas
No Cpic, tem ainda muitas ati-

vidades e aulas para todo público, 

Divulgação

Desa�ios do verão  

É do conhecimento da maioria que no início do 
ano as chuvas se intensi�icam em alguns esta-

dos brasileiros, incluindo São Paulo e, consequente-
mente, cidades como Pindamonhangaba.

O que muitos desconhecem ou não compreendem é 
que neste período, o crescimento da grama e do mato 
nas praças, nos canteiros e nas rotatórias acelera, ge-
rando grande preocupação para todos os municípios. 
Por isso, durante o verão, é necessária uma força-ta-
refa empenhada para amenizar esse problema.

A limpeza, a manutenção, os serviços de poda nas 
ruas são de responsabilidade do poder público. Mas a 
limpeza da calçada e dos terrenos particulares é res-
ponsabilidade dos moradores – segundo o artigo 25 
do Código de Posturas do município – que diz ainda 
que todo o proprietário de imóvel (casa ou terreno) 
deve mantê-lo limpo. 

É por isso que a população pode e deve colaborar 
para que sua cidade �ique mais bonita: mantendo lim-
pa a frente da sua casa ou do seu terreno, orientando 
quem descumpre e, em última hipótese, denunciando 
o morador que não cumprir a legislação. Em Pinda-
monhangaba esta denúncia pode ser anônima. 

Em se tratando de limpeza; de manutenção e de 
combate aos criadouros do mosquito da dengue é ne-
cessário que cada um faça a sua parte. Isso também é 
cidadania.

de todas as idades.
Ticianna destacou que a ativi-

dade �ísica é muito importante, 
ainda mais quando as práticas 
são constantes. “Exercitar-se re-
gularmente promove a melho-
ra da postura corporal, menor 
propensão às doenças cardíacas, 
reduz o estresse e a indisposi-
ção, melhora na �lexibilidade do 
corpo, aumenta a autoestima e 
o condicionamento �ísico”, desta-
cou.

A Yoga acontece toda terça-
feira e quinta-feira, das 8:30 às 
9:30 horas, e à tarde, toda terça-
feira às 15:30 horas. A prática de 
Meditação é toda sexta-feira, das 
8:30 às 9 horas da manhã. Dança 
circular acontece às quartas-fei-

ras das 14:30 às 16 horas.
A Terapia Comunitária é toda 

terceira quarta-feira do mês, às 
8 horas da manhã, o Artesanato 
também é toda a terceira quarta-
feira do mês, às 9 horas da ma-
nhã.

O grupo de Escuta Ativa acon-
tece de quinze em quinze dias, 
toda sexta-feira, das 9 às 10 da 
manhã. A Constelação Familiar 
não tem dias �ixos, é preciso se 
informar no Cpic para �icar por 
dentro das práticas.

Essas atividades precisam de 
inscrição, que são realizadas no 
dia da prática, e do cartão SUS.

As atividades individuais do 
Cpic que precisam de encami-
nhamento do médico, dentista 
ou enfermeiro, são as práticas 
de: Acupuntura, Reiki, Re�lexolo-
gia, Terapia Floral, Cromoterapia, 
Massagem Ayurveda, Atendimen-
to Ayurveda e Quick Massagem. 
Todas elas não têm hora e nem 
datas especí�icas, precisam ser 
marcadas e agendadas.

Para mais informações, entrar 
em contato com o Cpic 3642-
2420, ou no prédio que �ica na Rua 
Dr. José Luiz Cembranelli, 1005, 
Parque das Nações.
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Plano Diretor segue para aprovação da Câmara

Sábado é “Dia D” de vacinação contra o Sarampo em Pinda
Sábado (15) é “Dia D” de vaci-

nação contra o sarampo e Pinda-
monhangaba está participando 
do calendário estipulado pela 
Secretaria de Saúde do Estado. A 
equipe da Secretaria de Saúde da 
Prefeitura estará vacinando em 
6 postos de vacinação, das 8h às 
17h. São eles: Ciaf, Feital, Nova 
Esperança, Praça Monsenhor 
Marcondes, Castolira e Shopping 
Pátio Pinda.

De acordo com o diretor de 
Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, Rafael Lamana, a Cam-
panha, neste momento, será de 
forma seletiva (avaliação da situ-
ação vacinal e vacinação confor-
me o calendário vacinal vigente), 
considerando os seguintes gru-
pos-alvo de vacinação: priorita-
riamente as crianças a partir de 5 
anos a adolescentes até 19 anos 

(dezenove anos, 11 meses e 29 
dias) de idade; toda a população a 
partir de 6 meses até os nascidos 
a partir de 1960 para atualização 
da situação vacinal que procu-
rarem os serviços de vacinação 
(demanda espontânea); crianças 
com 4, 5, 6 e 7 anos (nascidas a 
partir de 2013) que não recebe-
ram a dose de reforço.

O sarampo é uma doença alta-
mente contagiosa, com alto índi-
ce de transmissibilidade, através 
de vias aéreas, tosse, espirros, 
podendo também ser transmiti-
da pela saliva ou secreção nasal. 
Estudos apontam, que uma pes-
soa contaminada pode transmi-
tir para até 20 pessoas. Por esta 
razão, o uso da vacina é de suma 
importância para proporcionar a 
imunização a todos e controlar-
mos a doença.

Divulgação

Prefeitura inicia implantação 
de monitoramento de veículos 
isentos de pedágio em Pinda

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba está informatizando a fiscali-
zação de trânsito integrando com 
uma nova tecnologia de controle 
do pedágio municipal. Nesta quar-
ta-feira (12), a empresa especiali-
zada, contratada pela Prefeitura, 
iniciou a fase de implantação dos 
equipamentos de monitoramento 
tanto dos veículos isentos do pa-
gamento de pedágio quanto dos 
caminhões autorizados a passar 
pela rota de controle. Os primei-
ros equipamentos estão sendo 
instalados na rua Suíça, altura do 
bairro Carangola.

O objetivo da ação é trazer 
melhor fiscalização ao tráfego de 
caminhões de fora do município, 
reduzir a evasão de pedágio da Via 
Dutra e tráfego de caminhões em 
vias municipais, melhorar a con-
servação asfáltica de suas vias e 
ainda trazer mais segurança com 
a integração ao sistema Detecta 
do Estado.

Os serviços estão sendo execu-
tados pela empresa DCT Tecnolo-
gia e Serviços com investimento 
anual de R$ 272 mil.

Com o novo sistema, os ca-
minhões e carretas que não são 
da cidade e que entram em Pin-
da para fugir do pedágio da Via 
Dutra, terão suas placas identi-
ficadas automoticamente pelo 
sistema e serão autuados ele-
tronicamente se persistirem em 
circular pela via municipal. O 
pedágio da Estrada do Atanásio 

A revisão do Plano Diretor 
Participativo segue mais um pas-
so para sua concretização. Após 
realizadas todas etapas previstas 
em edital, o projeto de lei da revi-
são do Plano Diretor de Pindamo-
nhangaba foi encaminhado para 
aprovação da Câmara Municipal.

A discussão vem sendo reali-
zada desde janeiro de 2019, com 
ampla participação da sociedade 
civil, iniciada com o 1º ciclo de 
reuniões técnica-comunitárias 

composta por: oito oficinas de 
bairro, três oficinas temático-se-
toriais e uma audiência pública 
para a leitura comunitária do 
município.

A partir de maio de 2019, a 
proposta de revisão do Plano 
Diretor foi levada a conhecimento 
da população por meio de três 
oficinas temático-setoriais e uma 
audiência pública, as quais per-
mitiram a discussão e coleta de 
contribuições para o prognóstico.

A fim de garantir a efetivida-
de do processo participativo e 
do controle social, a prefeitura 
instituiu ainda a Comissão de 
Acompanhamento, composta 
por representantes da sociedade 
civil, cujos membros vem monito-
rando e contribuindo ativamente 
para a construção de um projeto 
que responda aos anseios da 
sociedade.

As últimas ações foram reu-
nião com a Comissão de Acompa-

nhamento e Núcleo Gestor, para 
apresentação e validação da pro-
posta final do projeto, com base 
no alinhamento técnico-comuni-
tário ocorrido nos últimos meses; 
e Elaboração da Minuta de Lei do 
Plano Diretor, para encaminha-
mento para a Câmara Municipal 
de Vereadores.

O Plano Diretor tem como 
objetivo definir princípios e dire-
trizes para a ocupação ordenada 
do espaço urbano, para garantir 

o desenvolvimento da cidade com 
qualidade.

A revisão do Plano Diretor é 
uma obrigação legal (Lei Fede-
ral 10.257/2001 – Estatuto da 
Cidade) e que a cada 10 anos 
deve ser realizada. A Secretaria 
de Obras e Planejamento da 
Prefeitura é quem dá prossegui-
mento à revisão do Plano Dire-
tor, por meio da empresa Geo 
Brasilis, vencedora do certame 
licitatório.

deixará de ter controle pela can-
cela. Os condutores de veículos li-
cenciados em outras cidades sem 
autorização para tráfego no local, 
deverão se orientar através de 
um painel com instruções para 
obter a guia de pagamento de 
pedágio, através de um sistema 
rápido e fácil. Os condutores que 
não acessarem o sistema para 
pagamento da guia do pedágio 

terão os veículos autuados e mul-
tados (infração grave) por evasão 
de pedágio.

O município possui o Sistema 
de Controle e Gestão dos Trans-
portes de Cargas, regulamentado 
pelo Decreto nº 5635/2019 e um 
aplicativo para obter isenção do 
pedágio. Por meio do sistema, o 
cidadão que possui veículo pesa-
do poderá solicitar o cadastro e 

estar em dia com a regularização 
do município através da Autori-
zação Especial para o Trânsito de 
Caminhões (AETC).

O cadastramento para isenção 
de pedágio está sendo feito pelo 
site da prefeitura, pelo endereço: 
www.pindamonhangaba.sp.gov.
br no link “SERVIÇOS PARA O CI-
DADÃO”, em seguida “PEDÁGIO” e 
“ATENDIMENTO ONLINE”.

“As rotas de controle já estão 
em funcionamento, porém a fis-
calização é feita pelos agentes, 
guardas e câmeras do COI. Agora, 
pelos equipamentos de monito-
ramento eletrônico que, além da 
fiscalização, apoiam a questão da 
segurança pois possibilitarão a in-
tegração com o sistema detecta da 
Polícia Militar”, explicou a diretora 
de Trânsito, Luciana Viana.

Cadastramento para isenção está sendo feito no site da Prefeitura de Pindamonhangaba

Divulgação
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“ABANDONO DE EMPREGO”

Sr. Manoel Xavier de Melo - CTPS 00805 - série 00156 - SP
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, 
convidamos o Sr. Manoel Xavier de Melo, portador da CTPS 00805 - série 00156-SP, a comparecer 
em nosso estabelecimento, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 06/01/2020, 
dentro do prazo de 48hs a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, 
o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.
Padaria e Mercearia Campo Alegre F. A. Ltda.
Rua Doutor Laerte de Assumpção Jr. 36 – Bairro Campo Alegre – Pindamonhangaba - SP

– CMPHCAAP - CONsElHO MuNiCiPAl DE PAtRiMôNiO HistóRiCO, CultuRAl, 
AMBiENtAl E ARquitEtôNiCO DE PiNDAMONHANGABA 

CONVOCAÇÃO – 1ª Reunião Ordinária - 2020
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba – 
CMPHCAAP, convocados a comparecer, na data e local abaixo indicados, à  “1ª Reunião Ordinária 
- 2020”, cuja pauta vem a seguir:
 
Pauta:
—  Leitura e Aprovação da Ata anterior
—  Corte das árvores do Pujol / Ofício EDP
—  Lei do Conselho / Votação na Câmara
—  Registro no livro tombo da preservação dos prédios de Coruputuba
—  Análise sobre o interesse de tombamento do “Solar da Tia Rosita”
—  Informes sobre a Usina Isabel
—  Apresentação do relatório do Palacete Tiradentes

Data:           18/02/2020 (terça-feira)
Horário:      14h00 (quatorze horas)
Local:          Palacete 10 de Julho

AlCEMiR JOsÉ RiBEiRO PAlMA
Presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural,  Ambiental 

e Arquitetônico de Pindamonhangaba

COMuNiCADO

Marta Patrícia Cotrim, RG 19.722.561, perdeu seu Diploma de Habilitação Específica de 
2°Grau para o Magistério - Habilitação Profissional Plena. Da Escola Técnica Estadual de 
Segundo Grau “João Gomes de Araújo”. Concluído em 30 de dezembro de 1988

.....................................................................

..................................................................................

PREFEituRA MuNiCiPAl DE PiNDAMONHANGABA
PuBliCiDADE DOs PROCEssOs DE liCitAÇÃO

*** ADitAMENtO ***

PREGÃO Nº 052/2017 (PMP 16536/2017) 
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 19/07/2019, que cuida de “contratação de empresa 
especializada na realização de serviços em exame de ultrassonografia obstétrica e exames de 
ultrassonografia obstétrica morfológica com doppler”, para prorrogação até 19/07/2020, e reajuste 
de 3,8647%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor do contrato para R$ 320.729,44, 
assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Santa Casa de 
Misericórdia de Pindamonhangaba, o Sr Décio Prates da Fonseca. 

PREGÃO Nº 059/2017 (PMP 17350/2017) 
Foi firmado o aditamento 02/2019, de 27/12/2019, ao contrato 041/2017, que cuida de “contratação 
de empresa para fornecimento de mão de obra especializada em urgência e emergência para 
o gerenciamento, operacionalização e execução de serviços de remoção terrestre de pacientes 
e atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência Samu 192 do Município de 
Pindamonhangaba”, para prorrogação até 29/06/2020, assinando pela contratante o Sr Isael 
Domingues, e pela contratada, empresa Pronto Vida Emergências Médicas Ltda, o Sr Fabiano 
Bazzo da Silva. 

PREGÃO Nº 105/2017 (PMP 24060/2017) 
Foi firmado o aditamento 02/2019, de 13/09/2019, ao contrato 080/2017, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de transportes de pacientes, pela modalidade 
de fretamento contínuo, exclusivamente em âmbito municipal (inclusive o Distrito de Moreira César), 
incluindo as despesas com motorista e combustível”, para prorrogação até 15/09/2020, e reajuste 
de 3,7714%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor do contrato para R$ 691.882,42, 
assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Naressi & Naressi 
Transporte Ltda ME, o Sr Dirley Naressi. 

PREGÃO Nº 111/2017 (PMP 25622/2017) 
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 23/12/2019, ao contrato 113/2017, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na realização de exames de videonasolaringoscopia”, para prorrogação 
até 26/12/2020, e reajuste de 2,9570%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor do 
contrato para R$ 52.922,60, assinando pela contratante o Sr Isael Domingues, e pela contratada, 
empresa Flávio Serafini Clínica Médica Fonoaudiológica Ltda, a Sra Silvia Tornato Serafini. 

PREFEituRA MuNiCiPAl DE PiNDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO -  001/2019

ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IUDS

GABARitO PREliMiNAR - ANtEs DOs RECuRsOs

101 - AJUDANTE (OBRAS/GERAL)

01: C 02: C 03: A 04: B 05: D 06: E 07: C 08: B 09: D 10: E

11: E 12: B 13: D 14: C 15: D 16: B 17: A 18: C 19: C 20: B

21: C 22: A 23: C 24: D 25: A 26: E 27: A 28: B 29: D 30: D

31: A 32: D 33: C 34: B 35: B 36: D 37: B 38: C 39: D 40: E

41: A 42: A 43: E 44: A 45: D 46: E 47: A 48: E 49: E 50: D

103 - AUXILIAR DE ALMOXARIFE

01: C 02: C 03: A 04: B 05: D 06: E 07: C 08: B 09: D 10: E

11: E 12: B 13: D 14: C 15: D 16: B 17: A 18: C 19: C 20: B

21: C 22: A 23: C 24: D 25: A 26: E 27: A 28: B 29: D 30: D

31: A 32: D 33: C 34: B 35: B 36: D 37: B 38: C 39: D 40: E

41: A 42: A 43: E 44: A 45: D 46: E 47: A 48: E 49: E 50: D

107 - GUARDA

01: C 02: C 03: A 04: B 05: D 06: E 07: C 08: B 09: D 10: E

11: E 12: B 13: D 14: C 15: D 16: B 17: A 18: C 19: C 20: B

21: C 22: A 23: C 24: D 25: A 26: E 27: A 28: B 29: D 30: D

31: A 32: D 33: C 34: B 35: B 36: D 37: B 38: C 39: D 40: E

41: A 42: A 43: E 44: A 45: D 46: E 47: A 48: E 49: E 50: D

108 - MECÂNICO

01: C 02: C 03: A 04: B 05: D 06: E 07: C 08: B 09: D 10: E

11: E 12: B 13: D 14: C 15: D 16: B 17: A 18: C 19: C 20: B

21: C 22: A 23: C 24: D 25: A 26: E 27: A 28: B 29: D 30: D

31: A 32: D 33: C 34: B 35: B 36: D 37: B 38: C 39: D 40: E

41: A 42: A 43: E 44: A 45: D 46: E 47: A 48: E 49: E 50: D

109 - OPERADOR DE MAQUINAS

01: C 02: C 03: A 04: B 05: D 06: E 07: C 08: B 09: D 10: E

11: E 12: B 13: D 14: C 15: D 16: B 17: A 18: C 19: C 20: B

21: C 22: A 23: C 24: D 25: A 26: E 27: A 28: B 29: D 30: D

31: A 32: D 33: C 34: B 35: B 36: D 37: B 38: C 39: D 40: E

41: A 42: A 43: E 44: A 45: D 46: E 47: A 48: E 49: E 50: D

114 - AGENTE DO CONTROLE VETOR

01: C 02: A 03: B 04: E 05: E 06: E 07: C 08: B 09: D 10: A

11: A 12: E 13: D 14: D 15: A 16: B 17: C 18: B 19: C 20: D

21: A 22: B 23: E 24: C 25: B 26: B 27: D 28: E 29: B 30: A

31: D 32: C 33: E 34: C 35: A 36: D 37: B 38: C 39: E 40: A

41: A 42: B 43: D 44: C 45: D 46: A 47: B 48: C 49: E 50: A

147 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL)

01: A 02: B 03: B 04: A 05: B 06: D 07: C 08: D 09: D 10: C

11: C 12: E 13: D 14: D 15: B 16: D 17: E 18: B 19: A 20: D

21: D 22: C 23: E 24: B 25: C 26: C 27: E 28: C 29: A 30: D

31: C 32: A 33: C 34: E 35: A 36: A 37: A 38: D 39: E 40: A

41: C 42: B 43: C 44: A 45: E 46: A 47: E 48: E 49: C 50: E
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Prestigie o 5º jornal mais antigo do Brasil,
com137 anos de circulação ininterrupta

LEIA!

       ASSINE! 

            
 ANUNCIE! 
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Colaborou com o texto: 
Gabriel Nogueira

Guarani Marcondes Avelar 
tem 72 anos e 60 anos de carna-
val. São 60 anos dedicados para 
à felicidade e à cultura da cidade 
de Pindamonhangaba, 60 anos de 
história. Começou na escola do 
Boêmios do Morro do Tabaú e até 
hoje participa incansavelmente 
em muitas escolas de samba, to-
dos os anos. Também participa 
das marchinhas, mas a paixão é 
escola de samba.

A grande in�luência da sua 
vida foi seu pai, que também 
participava de escolas da cida-
de. Uma lembrança de Guarani é 
que seu pai plantava bananeira 
enquanto todas as pessoas pas-
savam com a escola, até a última 
pessoa passar, brincando com a 
comunidade.

 Guarani é uma pessoa com 
um coração grande, sempre es-
teve disposto a ajudar, não só em 
Pinda, mas também em outras 
cidades do Vale, qualquer escola 
de samba e marchinha, fazendo 
de tudo, desde a organização até 
tocar na banda.

A paixão pelo carnaval co-
meçou com doze anos, quando 
entrou para primeira escola de 
samba da vida, no Alto Tabaú, no 
Boêmios do Morro do Tabaú. Ele 

Uma vida inteira 
para o carnaval

conta que foi descoberto pelas 
pessoas que já eram da escola. 
Ele e um amigo estavam brin-
cando em frente, com um bastão, 
jogando pra lá e pra cá, e depois 
disso só des�ilaram com uma au-
torização dos pais.

Na época existiam oito esco-
las de samba em Pinda, escolas 
muito grandes. Ele lembra que 
um dos melhores carnavais do 
vale aconteceu nos anos de 1970 
e 1980, com até mais de 600 pes-
soas em uma escola. Uma época 
da vida de Guarani foi dedicada à 
escola de samba Pindense, ele re-
presentava a cidade com a escola 
até em outras cidades, a escola 
sempre ganhava ou �icava em se-
gundo lugar, nunca em terceiro.  

Mais de treze anos participan-
do da escola Camisa Verde em 
São Paulo, na ala dos goleiros, 
com o conhecido João do Pulo, 
eles foram tricampeões nos anos 
90. No carnaval de 1992 a TV Glo-
bo fez um entrevista do repórter 
Carlos Tramontina, com Guarani, 
falando que sambistas não eram 
vagabundos, provando que eles 
tinham alguma pro�issão - Gua-
rani trabalhava em uma empresa 
e era químico - , eles gravaram a 
matéria no laboratório e na ave-
nida do carnaval, mostrando que 
o folião também tem uma vida 

Colaborou com o texto: 
Gabriel Nogueira

Na última semana, o represen-
tante da Apae, professor de Artes 
Julio Moreira da Silva, e o asses-
sor de Eventos da Prefeitura, Ri-
cardo Flores, se reuniram para 
de�inir mais uma edição do car-
naval da Apae 2020 “Carnapae”, 
na Prefeitura.

Durante a reunião foi o�iciali-
zado o percurso, que será ao redor 
da escola. A Prefeitura está dando 

Prefeitura e 
Apae de�inem 
“Carnapae”

Uma vida inteira 
para o carnaval

pro�issional. O tema 
daquele ano era so-
bre noite e dia, co-
meçando com os 
carros alegóricos 
da lua até o sol 
no �inal da escola, 
previsto para en-
trar com o dia já cla-
ro. Porém, choveu e 
houve um atraso no 
des�ile da escola, as-
sim entrando com to-
dos os carros com o dia 
claro. Guarani tomava 
conta de ala no Cami-
sa Verde e a entrevista 
passou no dia do des�i-
le, sábado, e no domingo 
ele saiu na escola em Pin-
da, no Pindense, com toda 
a cidade se sentindo repre-
sentada por ele.

Atualmente, ele está há 
oito anos na escola de sam-
ba em Taubaté e colabora 
com as marchinhas de Pin-
da, a cidade querida por ele.

“Ser homenageado por 
ser querido e conhecido por toda 
cidade é muito grati�icante, pela 
história do carnaval da cidade e 
por muitas pessoas que �izeram 
parte e não fazem mais, poder 
representar todas elas”, a�irma 
Guarani.

Este ano, o “Festival de 
Marchinhas” homenageia 
Guarani, um dos 
grandes incentivadores 
à criatividade dos 
compositores populares 
de todo o País, com muitas 
histórias e riquezas sobre o 
carnaval de Pinda

Ainda dá tempo de 
participar do “Baile do 
Havaí” do Parque Aquáti-
co Happy Kids de Pinda-
monhangaba. 

A festa será neste sá-
bado (15), a partir das 
22 horas. E para animar 
ainda mais a noite, o blo-
co luizense Juca Teles e a 
cantora Maristela Oliveira 
prometem agitar a folia.

Os ingressos pro-
mocionais devem ser 
adquiridos no link: 
h t t p s : / / w w w. e v e n -
tbrite.com.br/e/baile-
do-havai-happy-kids-ti-
ckets-89767937317

O Parque Aquático �ica 
na Estrada Municipal do 
Goiabal, nº 300, rodovia 
Presidente Dutra, Km 94.

Mais informações pe-
los telefones: (12) 3642-
7009 e (12) 98196-7496 
(WhatsApp); ou pelo site: 
happykidsclube.com.br.

Sábado tem 
“Baile do 
Havaí” no 
Happy Kids

todo suporte necessário para a re-
alização do evento, com um carro 
de som, para alegrar o evento.

O “Carnapae” é feito pela 
Apae, um carnaval de rua, rea-
lizado desde o ano passado. O 
nome foi escolhido pela institui-
ção, com novas ideias e inovações 
para este ano. O evento será dia 
21 de fevereiro, às 14 horas, ho-
rário e dia letivo dos alunos, mas 
a comunidade está convidada 
para participar.

Colaborou com o texto: 
Gabriel Nogueira

Na noite da última segun-
da feira, dia 10, as Guerrei-
ras Pinda, do futsal femini-
no, participaram do evento 
de apresentação do elenco 
de 2020.

A equipe sub 20 de Pinda 
para a nova temporada tem 
à frente o técnico Márcio Sil-
va e é formada pelas atletas: 
Duda, Camila, Vitória, Jaque, 
aninha, Martinha, Darielle, 

Michelinha, Sheila, Denna, 
Sany e Adrielle.

Houve uma apresenta-
ção das atletas do sub 15 e 
sub 17, vinte e oito meni-
nas participaram do evento, 
mostrando o potencial das 
equipes. Os treinamentos 
para a principal categoria da 
equipe já iniciaram.

O evento contou com a 
presença do secretário de 
Esportes Antonio Macedo, 
secretário adjunto de Gover-

no Alexandre Pió, secretário 
adjunto de Esportes João 
Biro, diretora de esportes, 
Bruna Muassab, gestor geral 
de esportes Dante Guerrei-
ro, e patrocinadores estive-
ram presentes.

As competições ainda não 
têm datas de�inidas, mas as 
meninas do sub 20 têm amis-
toso agendado contra a equipe 
adulta de São Lourenço – MG, 
para o dia 29 de fevereiro, às 
18h30, na quadra do Tabaú.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Futsal Feminino se 
apresenta para a 
temporada de 2020
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Prefeitura prioriza 
limpeza pública com 
várias frentes e mais de 
200 pessoas nas ruas

Serviços de limpeza e de manutenção estão ocorrendo por toda a cidade

Uma preocupação comum 
para todas as cidades nesta épo-
ca do verão é o aumento de gra-
ma e mato nas praças, canteiros 
e rotatórias. Para amenizar esse 

Convênios aumentam efetivos no serviço

problema a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, através da Se-
cretaria de Meio Ambiente, vem 
atuando com várias frentes de 
trabalho para executar os servi-

ços de poda e roçada nos espa-
ços públicos.

Atualmente mais de 200 pes-
soas estão simultaneamente nas 
ruas da cidade através de quatro 
frentes de atuação.

Empresa terceirizada - Gerido 
pela Secretaria de Meio Ambien-
te, a empresa Coletora Pionei-
ra é detentora do contrato para 
manutenção da limpeza, poda e 
roçagem. Atualmente a empresa 
tem 6 equipes de trabalho (Pinda 
e Moreira César) que visa agili-
zar a demanda de serviços, que 
aumenta demasiadamente nesta 
época do ano. Outra empresa ter-
ceira que também tem contrato 
para esse serviço e colabora com 
menor efetivo é a Meta Flora.

Convênio Funap - Outra fren-
te de trabalho é o convênio que o 
município tem com a Fundação 
de Âmparo ao Preso, vinculada à 
Secretaria de Administração Pe-
nitenciária do Estado de São Pau-

lo. Além da boa prática de res-
ponsabilidade socioambiental, 
o convênio visa deixar a cidade 
com um visual melhor, agilizando 
esses e outros tipos de serviços 
com a presença de 80 reeducan-
dos do sistema prisional.

PEADs - Programa Emergen-
cial de Auxílio ao Desemprega-
do é uma ação da Secretaria de 
Assistência Social que dá um 
socorro para quem não está con-
seguindo a recolocação no mer-
cado profissional. Dentre outras 
atividades, hoje cerca de 30 be-
neficiários deste programa estão 
direcionados para trabalhar na 
limpeza e zeladoria da cidade.

Efetivo próprio - Além do efe-
tivo indireto, a Prefeitura tem tam-
bém em seu corpo de funcionário 
cerca de 50 servidores públicos 
que também são direcionados es-
pecificamente para essa ação.

“É uma verdadeira tática de 
guerra que empenhamos diaria-
mente para manter a cidade mais 
limpa. Com o calor intenso, nos-
so gramado cresce muito rápido. 
Não só das praças, rotatórias e 
trevos mas também temos nossas 
unidades de saúde e de educação 
que também temos que deixar 
em ordem”, afirmou Maria Eduar-
da San Martin, Secretária de Meio 
Ambiente.Força-tarefa ajuda na execução das atividades

A população de Pindamonhangaba 
também pode e deve colaborar integrando 
esse exército para deixar o município mais 
bonito. Manter limpo a frente de sua casa ou 
terreno é obrigação de todo cidadão.

Segundo o artigo 25 do Código de Postu-
ras do município, os moradores são respon-
sáveis pela manutenção e limpeza de sua 
calçada, guia e sarjeta. Vale observar que o 
artigo 32 determina que todo o proprietário 
de imóvel (casa ou terreno) deve mantê-lo 
limpo. Já o artigo 116 fixa que os proprietá-
rios são obrigados a construir ou reformar a 
calçada do mesmo e o artigo 117 estipula a 
obrigatoriedade de construir muro.

O descumprimento dos artigos acima 
acarreta em multa sendo: 50% do salário 

mínimo para quem descumprir o artigo 25 e 
32 e três salários mínimos para quem infrin-
gir o artigo 116 e 117.

Outra forma de colaborar é denunciar 
o morador que não cumprir a legisla-
ção. Para isso o cidadão não precisa vir 
à Prefeitura. Diretamente de sua casa, 
através de um computador ou smartphone 
é possível, inclusive de forma anônima, 
denunciar o endereço e até enviar uma 
imagem para que o Setor de Postura reali-
ze a notificação.

Apenas neste ano, nos 40 primeiros dias, 
a Ouvidoria da Prefeitura recebeu 860 soli-
citações denunciando propriedades particu-
lares abandonadas ou com necessidade de 
limpeza.

Limpeza da calçada e dos lotes 
é responsabilidade do morador

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Limpeza e manutenção de terreno particular é responsabilidade 
do proprietário. Não cumprimento gera multa 


