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PÁG. 2

Ouvidoria da Prefeitura é premiada 
como uma das melhores do Brasil

A Ouvidoria da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba ga-
nhou prêmio de repercussão 
nacional e foi considerada 
uma das melhores do Brasil 
no quesito “Tecnologia na 
Ouvidoria”.  A premiação foi 
pela participação no “III Con-
curso de Boas Práticas” pro-
movido pela Rede de Ouvido-
rias da Controladoria-Geral 
da União (CGU).

PÁG. 3

Além do atendimento presencial, por telefone ou por email, aplicativo eOuve contribuiu para aumento 
das resoluções dos casos e para efi ciência da Ouvidoria Municipal

Divulgação

Provas do 
Concurso 
Público serão 
realizadas no 
domingo 
de manhã

7PÁG. 

Artistas de Pindamonhangaba são selecionados para “Lab da Cena 2020”
Mônica Alvarenga e 

Ederson Cleiton foram se-
lecionados para o “Lab da 
Cena 2020” com a Cia. de 
Teatro Clowns de Shakes-
peare, da cidade de Natal 
(RN). Uma das maiores e 
bem conceituadas compa-
nhias de teatro do Brasil. 

A seleção se deu em duas 
etapas: o envio de portifólio 
e currículo artístico pro�is-
sional; entrevista com os 
escolhidos na primeira fase. 

Foram mais de 40 sele-
cionados e mais de 300 ins-
critos do Brasil e exterior. 

PÁG. 5

Sabesp prevê ampliação 
da estação de tratamento 
de água com investimentos 
de R$ 10 milhões

Empresa investe em modernização da 
rede e ramais, remanejamento de 

adutora e hoje leva rede de esgoto até 
o bairro Queiroz e Kanegae

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo) iniciou sua história em Pindamonhangaba no ano 
de 1975, no exato momento que a cidade passava a viver um 
‘boom’ industrial na década de 70. Nesse período, com pouco 
mais de 48 mil moradores, a Princesa do Norte começava a 
receber um número impressionante de novos moradores.

Jucélia Batista

Divulgação



perceptível que são novas habili-
dades aos praticantes.

Em tempos de recomeçar, 
pois o carnaval nos traz a nítida 
impressão de que estamos co-
meçando o ano enquanto ele não 
passa.

Que tal áreas de gestão de 
gente, começar o ano repensando 
o trabalho voluntario corporativo 
e de forma conjunta incorporá-lo, 
facilitá-lo, incrementá-lopara que 
os colaboradores possam adqui-
rir novas habilidades de forma 
prática e ainda gerando um re-

sultado socia e o mais importante 
para alguns, com custo baixo.

Portanto o engajamento 
social é uma ferramenta e não 
mais uma ação social para 
satisfazer uma necessidade 
social e uma cobrança da so-
ciedade para se ter um retor-
no das empresas para a socie-
dade, além de aparecer bem na 
foto.

Voluntario, ajuda a ele mes-
mo, a sociedade, a empresa e ain-
da todo mundo �ica muito bem na 
foto. Juntos podemos muito mais.
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As habilidades que o engajamento social nos traz

Reprodução/Internet

O voluntariado tem importân-
cia ímpar em vários ambientes, 
um que vem sendo explorado 
ainda de forma parcial é o do am-
biente corporativo, onde existe 
um descolamento do voluntaria-
do com o RH ou gestão de gente 
como agora vem sendo chamado.

A gestão de gente tem como 
um de seus objetivos capacitar 
e tornar este colaborador não só 
mais preparado tecnicamente, 
mas também emocionalmente.

O voluntariado pode ser um 
grande aliado e já é em diversas 
empresas, mesmo descolado da 
gestão de gente, pois ele sempre 
faz seu papel, independente a que 
área pertença, pois normalmente 
é atrelado a área de responsabi-
lidade social. Algo errado? Não 
nada, somente as oportunidades 
perdidas de se potencializar o 
trabalho e seus resultados, visto 
que já é comprovado, quanto o 
trabalho voluntario traz resulta-
do social, mas também um resul-
tado, di�ícil de se mensurar, mas 

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.

Divulgação

Provas do Concurso Público vão ocorrer 
no domingo de manhã

Programa “Escola de Inovadores” 
abre inscrições na Etec e Fatec

Pindamonhangaba recebe, 
neste domingo (dia 8), o último 
dia de reaplicação de prova do 
concurso público para a Prefeitu-
ra, com cinco mil candidatos em 
nove escolas.

O concurso ocorrerá no perí-
odo da manhã com provas para 
psicólogo, nutricionista, enfer-
meiro, professor de educação �í-
sica, arquiteto, médico do Progra-
ma Saúde da Família, terapeuta 
ocupacional, o�icial de adminis-
tração e técnico em enfermagem.

Os portões vão abrir às 7 horas 
e fechar às 8 horas. Os candidatos  
devem �icar atentos aos horários 
e locais de prova. Os editais estão 
disponíveis no site da Prefeitura 
www.pindamonhangaba.sp.gov.
br (acessando o banner na par-
te de cima da página) e no IUDS 
www.iuds.org.br. É importante 
que os candidatos acessem os si-
tes e acompanhem a publicação 
de editais e de editais de reti�ica-

ção, para que não haja dúvidas em 
relação a locais e horários de pro-
vas, bem como fechamento dos 
portões, datas para divulgação de 
gabarito e outras informações. A 
orientação é que os concorrentes 
entrem com antecedência nos si-
tes e veri�iquem sua escola e sala 
de aula, para evitar tumulto na 
hora da prova.

Mais uma vez a comissão de 
acompanhamento do concur-
so, formada por servidores re-
presentantes das secretarias de 
Administração, Jurídico, Segu-
rança, Comunicação e gabine-
te vão acompanhar a execução 
contratual durante o andamento 
das provas. Além da comissão 
haverá voluntários para acompa-
nhamento nos locais de provas, 
incluindo horário de abertura e 
fechamento dos portões.

A Guarda Municipal também 
participará com postos de informa-
ções nas entradas da cidade pela 

Ensinar pessoas com espíri-
to empreendedor a transformar 
ideias inovadoras em startups. 
Este é o objetivo do curso de ex-
tensão gratuito “Escola de Ino-
vadores” do Centro Paula Souza 
(CPS), organizado pela Inova CPS, 
que está com inscrições abertas 
até dia 27 de março. Neste pri-
meiro semestre, o programa ofe-
rece 47 turmas, em 49 unidades, 
incluindo Escolas Técnicas (Ete-
cs) e Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) estaduais de 40 municí-
pios, entre eles, Pindamonhanga-
ba.

As inscrições para o processo 
de seleção são gratuitas e devem 
ser feitas pela internet. Para par-
ticipar, o candidato precisa apre-
sentar um projeto de empreen-
dedorismo que será avaliado com 
base em critérios como inovação, 
viabilidade técnica e potencial 
mercadológico. Serão seleciona-
dos de 10 a 25 projetos – com até 
três integrantes cada um – por 
unidade. A relação de aprovados 
será divulgada entre os dias 6 e 8 

de abril no site das unidades par-
ticipantes. O início das aulas tam-
bém está previsto para o mês de 
abril, conforme o cronograma de 
cada localidade.

Fábrica de startups
Com duração de 40 horas, dis-

tribuídas em dez encontros pre-
senciais, o curso aborda temas 
como gestão empresarial básica, 
design thinking, prototipagem, 
Canvas, marketing, tecnologia 
aplicada aos negócios, �inanças 

e mercados. Durante as ativida-
des, o participante também re-
ceberá mentoria na construção 
do seu plano de negócios. Ao �i-
nal, as propostas de startups se-
rão apresentadas a empresários, 
instituições do poder público 
e representantes de ambientes 
de inovação, como incubadoras, 
parques tecnológicos e espaços 
de coworking, com o intuito de 
gerar parcerias e oportunidades 
de negócios.

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

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

Para o secretário de Adminis-
tração da Prefeitura, Fabrício Pe-

reira, o último dia deverá ser de 
tranquilidade para organização 
e realização das provas, como 
ocorreu desde a primeira data 
em fevereiro. “Está tudo sob con-
trole. Tudo tem �luído bem, des-
de a chegada dos candidatos, en-
tradas nas escolas, distribuição, 
aplicação das provas e saída”, 

explicou. Ele ressaltou que so-
mente as pessoas que se inscre-
veram para o concurso realizado 
em agosto de 2019 podem refa-
zer as provas. Inclusive as pesso-
as que se inscreveram, mas não 
realizaram as provas em agosto, 
também podem participar do 
concurso.

Equidade de gênero     

Pindamonhangaba receberá várias ações em 
celebração ao “Dia Internacional da Mulher” 

– comemorado em 8 de março. Neste sábado (7), na 
praça Monsenhor Marcondes haverá corte de cabelo, 
massagens, orientações nutricionais e sobre os direitos 
da mulher. 

Colaboram e apóiam esta iniciativa o Conselho 
Municipal dos Direitos das Mulheres; as secretarias de 
Saúde, de Assistência Social, e as instituições: Senac; 
Etec; Coalizão; Apamex; Cepam; doceria Carollices.

O shopping da cidade também promoverá ativida-
des especiais para celebrar a data. As ações abordam 
saúde, bem-estar e beleza, além de workshop de au-
tomaquiagem, exposição fotográ�ica, aula de dança e 
um show com a cantora Sarah Ávila – com um reper-
tório pop internacional.

Por mais que todo ano ressurja a pergunta “Por que 
ter uma data se todo dia é dia da mulher?”, iniciativas 
de apoio, de proteção e de valorização da mulher são 
muito válidas porque incitam o debate sobre o papel 
dela na sociedade. 

Além disso, estes eventos não deixam calar as esta-
tísticas sobre a violência contra mulher, mostrando 
que, infelizmente, o feminicídio ainda é real. Muitas 
vezes, acobertados por tradições, machismo, intole-
rância e tantos outros “motivos” desumanos. 

Que a gente possa evoluir. Debater. Parabenizar as 
mulheres e defender seus direitos todos os dias, até 
alcançarmos a (quase utópica) equidade de gênero!

Pinda noti�ica empresa de transporte 
para prestar informações

O departamento de Trân-
sito da Prefeitura de Pinda-
monhangaba noti�icou, dia 
5 de março, a Viva Pinda 
para prestar informações so-
bre as linhas de ônibus que 

atendem os bairros Ribeirão 
Grande, Piracuama e Olivei-
ras.

A noti�icação se refere a 
denúncias que o município 
recebeu sobre a ausência de 

cobradores em algumas li-
nhas e horários.

De acordo com o depar-
tamento de Trânsito, a em-
presa tem dois dias para se 
manifestar.
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A Ouvidoria da Prefeitura de 
Pindamonhangaba ganhou prê-
mio de repercussão nacional e foi 
considerada uma das melhores 
do Brasil no quesito “Tecnologia 
na Ouvidoria”. A premiação foi 
pela participação no III Concurso 
de Boas Práticas promovido pela 
Rede de Ouvidorias da Controla-
doria-Geral da União (CGU).

O objetivo do concurso é esti-
mular, reconhecer e premiar ini-
ciativas desenvolvidas pelas ouvi-
dorias públicas em todo o país, de 
todos os níveis da federação, que 
promovam o aprimoramento do 
controle social, a ampliação dos 
espaços e canais de participação 
social na gestão e a melhoria na 
prestação de serviços públicos.

As ouvidorias públicas tiveram 
a oportunidade de inscreverem 
uma experiência nas categorias 
Desenvolvimento de capacidade 
institucional, Promoção da sim-
plificação e desburocratização, 
Fomento à participação e ao con-
trole social e Tecnologia na Ouvi-
doria.

O case da Prefeitura de Pin-
damonhangaba baseou-se na 
implantação de uma plataforma 
digital direta de comunicação en-
tre o munícipe e administração 
municipal, facilitando o acesso 
e aumentando o número da par-
ticipação pública. O julgamento 
levou em conta os critérios de 
criatividade e invoação, custo-be-
nefício, impactos da iniciativa e 
simplicidade e replicabilidade

Lançado em março de 2019, 
o eOuve, possibilita o cidadão de 
Pinda reclamar, sugerir, se infor-
mar ou denunciar problemas do 
município, baixando o aplicativo 
no Google Play ou App Store.

O aplicativo permite acessar 
serviços de várias secretarias e 
manter contato on-line usando 
celular, tablet ou computador. 
Todas as secretarias de Pinda-
monhangaba e os serviços dis-
poníveis estão relacionadas no 
aplicativo.

De acordo com o secretário 
adjunto de Administração, Da-
nilo Velloso, ao selecionar uma 
secretaria, o contribuinte pode 
escolher o assunto e a catego-
ria: elogio, informação, recla-
mação ou sugestão. “O eOuve 
tem ainda um espaço para que 
o cidadão diga algo sobre o as-
sunto que o motivou o contato, 
inclusive enviar anexos e ima-
gens. Ele ajuda muito na gestão 
do município, uma vez que per-
mite visualizar todos os bair-
ros da cidade. Através do mapa 
é possível acompanhar quais 
bairros estão gerando as maio-
res demandas e de que tipo”.

Ao completar um ano de ati-
vidade neste mês o eOuve em 
Pinda está passando da marca 
de 10 mil atendimentos. “Desde 
que assumimos a gestão, pedi-
mos o máximo de desenvolvi-
mento tecnológico para nossa 
cidade. Isso é uma das ações de 
modernização da gestão. Hoje 
fico contente de ter uma Ouvi-
doria que funciona de verdade 
e aproxima o cidadão da nossa 
administração”, afirmou o pre-
feito Isael Domingues.

Na categoria Tecnologia da 
Ouvidoria foram premiados 
além da Prefeitura de Pinda, 
a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte e a Prefeitura 
de Esteio. A entrega da premia-
ção (troféu e certificado expedi-
dos pela Rede Nacional de Ou-

Ouvidoria da Prefeitura é premiada 
como uma das melhores do Brasil

vidorias) ocorrerá no evento do 
Seminário Regional de Ouvido-
ria, dias 6 a 8 de maio, na cidade 
de Manaus.

“Agradeço ao nosso prefeito 
Isael que acreditou e nos incen-
tivou a implementar soluções 
inovadoras e de um altíssimo 
nível profissional. Com uma vi-
são macro de gestão por exce-
lência, ele faz o que precisa ser 
feito com o máximo de quali-
dade ao menor custo possível. 
Nossa Ouvidoria torna a gestão 
mais transparente, proporciona 
publicidade aos dados e fatos, 
gerencia processos, sempre ba-
lizado em planejar, desenvolver 
e executar as suas atividades e, 
avaliar a melhora de seus resul-
tados, proporcionando melhor 
desempenho de gestão pública. 
Estamos rompendo paradigmas, 
transformando hierarquias bu-
rocráticas em redes de unidades 
de alto desempenho”, afirmou o 
Ouvidor Evandro Gomes.

A empresa Land Vale iniciou 
nesta quarta-feira (4) as obras 
de recapeamento do Anel Viário, 
que fazem parte da terceira fase 
de melhorias na infraestrutura de 
Pindamonhangaba. Os serviços 
foram iniciados com a fresagem 
lateral do pavimento na rotatória 
do Vila Suíça (sentido Parque da 
Cidade).

A modernização do pavimen-
to do município está sendo reali-
zada através de recurso próprio 
e de financiamento junto ao De-
senvolve SP. Serão contempladas, 
além do Anel Viário (da rotatória 
do João do Pulo, sentido Moreira 
César, até a rotatória do Vila Suí-
ça) outras 16 ruas de cinco bair-
ros da cidade (Monteiro de Go-
doy no Bosque e algumas ruas do 
Santana, Araretama, Vitória Park, 
Mantiqueira e Alto Cardoso).

A Prefeitura ressalta que a 
ação visa fazer a correção do pa-
vimento asfáltico que estão em 
estado mais crítico e também 
promover a manutenção preven-
tiva de trechos onde o trânsito 
de veículos é mais intenso (como 
por exemplo o anel viário) para 
não chegar a uma situação ainda 
mais crítica.

A administração municipal 
está comunicando através de fai-
xas e panfletos as vias que estão 
recebendo essa obra, para que os 
motoristas evitem transitar pelos 
locais.

Ao comentar sobre as obras 
de recapeamento, o prefeito Isael 
Domingues afirmou que a Prefei-
tura tem hoje um raio x comple-
to dos pontos mais críticos e dos 
bairros de maior necessidade. 
“Ainda neste ano vamos cumprir 
o nosso compromisso com o Pa-
sin, que está finalizando suas 
obras de drenagem. Temos um 
compromisso com o Mantiquei-
ra, que está incluso também em 
uma outra etapa, a partir da mão 
de obra própria. Temos o Shangrí
-la, que estamos analisando com 

Começa recapeamento do Anel 
Viário

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba informa aos moradores da 
Vila São Benedito que o processo 
de regularização dos imóveis do 
bairro está caminhando com agili-
dade. A notícia foi dada pelo Iteps 
(Instituto de Terras do Estado de 
São Paulo) em reunião realizada 
no gabinete do prefeito Isael Do-
mingues com os técnicos da Secre-
taria de Habitação e Departamento 
de Regularização Fundiária.

Estiveram presentes além do 
prefeito Isael Domingues, o Se-
cretário de Habitação Marcelo 
Martuscelli, Secretário Adjunto 
de Habitação João Gontijo, Dire-
tor de Regularização Fundiária 
Germano Miguel de Assis, Diretor 
de Receita e Fiscalização Vicente 
Correa da Silva e os representan-
tes do Itesp, coordenador regio-
nal Manoel Martins dos Santos e 
a supervisora Gabriela Portioli.

No ato o Itesp entregou à Pre-
feitura um lote de processos de 

Regularização dos imóveis 
da Vila São Benedito seguem

regularizações do Núcleo Vila 
São Benedito, que agora será ca-
dastrado e posteriormente en-
viado ao Cartório de Registro de 
Imóveis para abertura de matrí-
cula e titulação dos adquirentes.

“A Vila São Benedito já existe 
praticamente há 70 anos, e em ra-
zão disso há uma ansiedade mui-
to grande dos moradores desse 
bairro tão tradicional em nossa 

cidade que somente agora terão 
seus documentos oficializados 
em Cartório”, afirmou o prefeito 
Isael Domingues.

O Secretário de Habitação 
Marcelo Martuscelli enalteceu a 
importância do trabalho de regu-
larização hoje expandido à toda 
cidade e parabenizou o trabalho 
realizado pela sua equipe em 
conjunto com o Itesp.

carinho a melhor forma de atuar 
nesse bairro que há tempo tempo 
aguardo a melhoria em seu pavi-

mento. Enfim, posso citar todos 
os bairros que estão no nosso 
planejamento e aos poucos, com 

responsabilidade financeira va-
mos organizando o asfalto da ci-
dade toda”, afirmou o prefeito.

Divulgação

Além do anel viário, mais 16 ruas de cinco bairros receberão recapeamento
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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ORDEM DO DIA

7ª Sessão Ordinária do ano de 2020, a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo

dia 09 de março de 2020, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

II. Projeto de Lei n° 28/2020, do Poder Executivo, que “Altera a Lei n° 4.633, de 
19 de junho de 2007, que cria a Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC, no 
Município de Pindamonhangaba e dá outras providências”.

III. Projeto de Decreto Legislativo n° 02/2020, da Comissão de Finanças e 
Orçamento, que “Dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
relativas ao Exercício de 2017”.

 Pindamonhangaba, 04 de março de 2020.

Vereador Felipe César - FC
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Obs.: De acordo com o art. 273 do Regimento Interno - “Nas sessões em que 
se discutirem as contas municipais não haverá a fase do Expediente nem a de 
Explicação Pessoal, sendo todo o seu tempo destinado à Ordem do Dia, lavrando-
se a respectiva ata”.

 

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

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

Parlamentares aprovaram as alterações no CONDEMA de Pinda-
monhangaba

Notas Explicativas:
1. Substitutivo ao Projeto de Lei n° 204/2019 – O presente substitutivo denomina um 
prédio público municipal no bairro Santa Cecília.
2. Projeto de Lei n° 28/2020 – o projeto visa a adequação administrativa do Conselho 
Municipal de Defesa Civil – COMDEC de Pindamonhangaba.
3. Projeto de Decreto Legislativo n° 02/2020 – o projeto trata da aprovação das contas 
do Poder Executivo referentes ao exercício de 2017.

Vereadores aprovam Projeto de Lei que 
prevê adequações no Conselho de Meio 

Ambiente de Pindamonhangaba
Alterações na estrutura administrativa das Secretarias Municipais

priorizam a adequação da composição do CONDEMA

Os vereadores de Pinda-
monhangaba promoveram 
nesta segunda-feira, dia 02 
de março, no plenário do 
Palácio Legislativo “Dr. Ge-

pressa menção em seus atos 
constitutivos referentes à 
área do Meio Ambiente, que 
tenha trabalho comprovado 
no Município e representan-
te domiciliado no Municí-
pio, e que esteja legalmente 
constituída há no mínimo 01 
(um) ano; 

c) 01 (um) representante 
das entidades técnicas das 
áreas de engenharia, ar-
quitetura, meio ambiente e 
congênere;

d) 01 (um) representan-
te dos movimentos comu-
nitários, obrigatoriamente 
sediados no Município, le-
galmente constituídos com 
no mínimo 01 (um) ano de 
existência e cadastrados na 
Prefeitura;

e) 01 (um) representante 
de empresa reconhecida de 
Meio Ambiente e Saneamen-
to Ambiental do Município 
de Pindamonhangaba.” 

Na justificativa enviada 
do Presidente do Legisla-
tivo, vereador Felipe Cé-
sar – FC (PV), o Chefe do 
Poder Executivo Municipal 
esclareceu que “o presente 
Projeto de Lei tem por es-
copo fazer a adequação da 
composição do Conselho de 
Defesa do Meio Ambiente 
do Município de Pindamo-
nhangaba as alterações nas 
Secretarias Municipais ad-
vindas da nova estrutura 
administrativa, aprovada 
pela Lei Municipal n° 6.194, 
de 20/12/2018, e ainda in-
cluir mais um representan-
te do Poder Público e um 
representante da Sociedade 

Civil, passando a compo-
sição do conselho para 10 
(dez) membros”. 

Via Pública
Ainda na Ordem do Dia, o 

plenário deliberou aprovar 
– por unanimidade – o Pro-
jeto de Lei n° 11/2020, dos 
vereadores Ronaldo Pinto 
de Andrade – Ronaldo Pipas 
(PR) e Rafael Goffi Moreira 
(PSDB), que “Denomina a 
Rua ao lado da Rodoviária 
de Pindamonhangaba/SP, 
de RUBENS DE MORAES”.

Rubens de Moraes
Natural de Suzano/SP, 

Rubens de Moraes nasceu 
em 21 de março de 1943 e 
era filho de Salvador de Mo-
raes e de Yolanda Fernandes 
de Moraes. Veio para Pinda-
monhangaba em 1985, ten-
do trabalhado como “Autô-
nomo”, na função de Taxista, 
atendendo a população da 
cidade sempre com zêlo, 
respeito e amor ao que fa-
zia. Atuou no Ponto de Táxi 
da Praça da Cascata e tam-
bém no Ponto da Rodoviá-
ria. Era um homem íntegro, 
honesto, bom pai e marido, 
excelente profissional. Dei-
xou 4 filhos do primeiro 
casamento: Sidney ( já fa-
lecido), Regiane, Rosana e 
Roseli. De seu segundo ca-
samento, nasceu a filha Ca-
rina. Era muito conhecido 
em Pindamonhangaba. Para 
uns era Rubens, para outros 
“Rubinho” e para alguns era 
o “Alemão”.

Rubens de Moraes fale-
ceu aos 69 anos, no dia 12 
de abril de 2012.

raldo José Rodrigues Alck-
min” a 6ª Sessão Ordinária 
deste ano e, além dos re-
querimentos e indicações 
discutidos e aprovados, 

também apreciaram 2 
Projetos de Lei constan-
tes na Ordem do Dia da 
reunião plenária.

CONDEMA
O projeto inicial que 

foi discutido foi o Proje-
to de Lei n° 03/2020, de 
autoria do Poder Execu-
tivo, que “Altera a Lei n° 
4.955, de 1° de setem-
bro de 2009, que estabe-
lece o Conselho de Defe-
sa do Meio Ambiente do 
Município de Pindamo-
nhangaba”. O documento 
recebeu aprovação unâ-

nime dos vereadores.
Desta forma, o artigo 1° 

determina que fica alterado 
o art. 5° da Lei Municipal 
n° 4.955/2009, passando a 
vigorar com a seguinte re-
dação: 

“Art . 5° - O CONDEMA 
terá a composição paritá-
ria e será integrado por 10 
(dez) membros efetivos e 
respectivos suplentes para 
mandato de 02 (dois) anos, 
sendo permitida a recondu-
ção, obedecendo à seguinte 
composição: 

I - Os representantes do 
Poder Público obedecerão a 
seguinte composição: 

a) 01 (um) representante 
da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente; 

b) 01 (um) representante 
do Departamento de Meio 
Ambiente; 

c) 01 (um) representante 
da Secretaria Municipal de 
Educação;

d) 01 (um) representante 
da Secretaria Municipal de 
Obras e Planejamento;

e) 01 (um) representante 
de Secretaria Municipal de 
Segurança Pública. 

II - Os representantes da 
sociedade civil organizada 
obedecerão à seguinte com-
posição: 

a) 01 (um) representante 
das instituições acadêmica 
ou pesquisa de nível supe-
rior do Município; 

b) 01 (um) representante 
das instituições da socieda-
de civil atuante e com ex-
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Artistas de Pindamonhangaba são 
selecionados para “Lab da Cena 2020”

Evento do “Dia Internacional da 
Mulher” com várias atrações

Shopping recebe 
atividades do 
“Sábado Divertido”
As oficinas acontecerão durante 
todo o mês e terão contação de 
histórias e trabalhos artísticos para 
a criançada

Mônica Alvarenga e Ederson 
Cleiton foram selecionados para 
o “Lab da Cena 2020” com a Cia.   
de Teatro Clowns de Shakespea-
re, da cidade de Natal (RN). Uma 
das maiores e bem conceituadas 
Companhias de teatro do Brasil. 

A seleção se deu em duas 
etapas: o envio de portifólio e 
currículo artístico pro�issional; 
entrevista com os escolhidos na 
primeira fase. 

Foram mais de 40 seleciona-
dos e mais de 300 inscritos do 
Brasil e exterior. Dentre os sele-
cionados estavam artistas de vá-
rias regiões do país, e do Chile, 
Peru e Argentina. 

Mônica Alvarenga foi escolhi-
da para o laboratório de Atuação 
e Ederson Cleiton para o labora-
tório de Produção. Ambos �ica-
ram numa imersão de 15 dias, 
estudando, praticando, pesqui-
sando e criando. 

A �inalização do laboratório se 
deu com a criação e apresentação 
do espetáculo “Diabo Há Quatro”, 

um trabalho que foi apresentado 
nas ruas do bairro Pirangi na ci-
dade de Natal e foi exclusivamen-
te para o Lab. 

Mônica e Cleiton foram os úni-
cos artistas do Vale do Paraíba a 
serem selecionados, sendo que 
do Estado de São Paulo foram 
apenas três. 

No laboratório, os artistas de 
Pinda tiveram contato e vivências 
com grandes artistas brasileiros 
como o iluminador cênico Ronal-
do Costa e o ator Hélder Vascon-
celos, que interpretou o diabo no 
�ilme “O Homem que Desa�iou o 
Diabo”, que teve Marcos Palmei-
ras no elenco.

“Nós só temos a agradecer! E 
agora estamos nos preparando 
para uma nova produção”, desta-
ca Mônica.

Atualmente Cleiton e Môni-
ca circulam pelo Brasil e exte-
rior com os espetáculos “Urrou” 
e “Conexão Ruínas”, este último 
contemplado pelo edital Proac 
Municípios. 

O Saint Patrick´s Day, ou o fe-
riado de São Patrício, é uma tra-
dicional festa irlandesa que acon-
tece no dia 17 de março. A data 
é celebrada em vários países de 
língua inglesa, na qual há o costu-
me de vestir-se com roupas ver-
des e celebrar o símbolo do trevo 
como amuleto da sorte.

Para celebrar a data, a escola 
de idiomas Yázigi realiza, como 
parte das atividades do “Sába-
do Divertido”, no Shopping Pátio 
Pinda, atividades temáticas para 

as crianças. As o�icinas aconte-
cerão sempre aos sábados du-
rante todo o mês de março. Na 
primeira edição, dia 7, a turma 
será dividida em dois grupos, o 
primeiro com início às 15h e o 
segundo às 16h.

Em cada rodada será contada 
uma história sobre o Saint Patri-
ck´s Day e em seguida os alunos 
farão atividades de desenho so-
bre o tema. As inscrições podem 
ser feitas no Pátio da Diversão, a 
partir das 14h30.

Colaborou com o texto: 
Gabriel Nogueira

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o CMDM - Conse-
lho Municipal dos Direitos das 
Mulheres estão promovendo 
um evento em comemoração 
ao “Dia Internacional da Mu-
lher”. A celebração acontece 
no dia 7, sábado, a partir das 
9 horas, na Praça Monsenhor 
Marcondes.

Haverá ações, como corte 
de cabelo, massagens, orienta-
ções nutricionais, atendimento 
sobre os direitos das mulheres 
e entre outras atividades. As 
secretarias de Saúde, de Assis-
tência Social, e as instituições 
Senac, Etec, Coalizão, Apa-
mex, Cepam, doceria Carollices 
apóiam a iniciativa.

A coordenadora de eventos 
e promoção à saúde, Mírian 
Andrade, a�irma que esse even-

to é uma ação de carinho para 
as mulheres, e em promoção à 
saúde e à qualidade de vida, com 
todo trabalho assistencial e de 
autoestima.

Já a presidente do CMDM, Vi-
viane Camargo, defendeu o res-

peito às mulheres e a�irmou que 
a violência contra as mulheres 
se manifesta de diversas formas, 
atingindo-as em seus direitos à 
vida, à saúde e à integridade �í-
sica. Buscando mais respeito e 
empatia.

Haverá várias ações, como corte de cabelo, massagens, 
orientações nutricionais, entre outras atividades

Divulgação

“Encontro de Ferromodelismo” acontece na Ferroviária
Acontece neste sábado (7) 

no Ginásio da AA Ferroviá-
ria de Pindamonhangaba o        
“5º Encontro de Ferromode-
lismo do Cone Leste Paulista”. 
O evento, que acontecerá das 
9h às 16h e tem entrada livre, 
reunirá diversos colecionado-
res de maquetes ferroviárias.

Dentre as presenças con-
�irmadas está a maquete 
temática da Estrada de Ferro 

Campos do Jordão e Rede Fer-
roviária Federal, bem como de 
simpatizantes do ferromode-
lismo de Mogi das Cruzes, São 
Paulo e Curitiba (PR).

O evento tem a organiza-
ção de Ernesto Paparelli e o 
apoio da Associação Atlética 
Ferroviária e terá praça de 
alimentação, sorteio de brin-
des e banca de lojistas com 
itens de ferromodelismo.

Divulgação
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Edital dE ConvoCação
assembleia Geral ordinária

associação de adquirentes do Reserva dos lagos
Ficam os senhores associados da Associação de Adquirentes do Residencial Reserva dos Lagos, 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n. 12.580.769/0001-05, com sede na Av. 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, n. 4.141, Alto do Cardoso, município de Pindamonhangaba-
SP, convocados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em27 de março de 2020 
(27/03/2020), no Espaço Gourmet da Associação, às 18h30min, em primeira convocação, com no 
mínimo metade dos associados, ou as 19h00, com qualquer número de associados presentes, para 
deliberar e votar sobre o quanto segue:
1) Apresentação e Votação da Prestação de Contas de 2019;
2) Apresentação e Votação da Previsão Orçamentária de 2020 e respectiva taxa associativa;
3) Apresentação e Votação do Planejamento de Melhorias e Investimentos para 2020;
- Art. 13º: Os associados que não puderem participar das Assembleias, por motivos devidamente 
comprovados, poderão fazer-se representados por outro associado, mediante procuração com 
poderes específicos para a Assembleia convocada, a qual deverá ter a firma do outorgante 
devidamente reconhecida, desde que ambos estejam em pleno gozo de seus direitos sociais.
- Art. 10º: São direitos dos associados em geral: (...) (d) participar das Assembleias Gerais, 
Ordinárias ou Extraordinárias, com direito a voz e voto sobre os assuntos que nelas se tratarem; 
(...) Parágrafo Único: Aos associados em débito com suas contribuições sociais, fica vedado o 
exercício dos direitos acima declinados.
ASSEMBLEIA: POR QUE PARTICIPAR?
- As decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os associados.
- Ao participar da Assembleia, você tem voz sobre as decisões e também evita que elas sejam 
tomadas por um pequeno grupo de associados.
- Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu loteamento.
- Os associados ausentes de votações ficam submetidos ao que foi decidido.
Duração Máxima da Assembleia: 1 hora

assoCiação dos adquiREntEs do REsidEnCial REsERva dos laGos
Fabricio Rezende leite de abreu – Presidente

Pindamonhangaba, 04 de março de 2020.

CoMtuR Pindamonhangaba
Conselho Municipal de turismo

ConvoCação PaRa a 33ª REunião oRdinÁRia - GEstão 2020/2021
O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua Presidente,
CONVOCA:
1. Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR – Gestão 2020/2021, e toda população
Para a 33ª reunião ordinária, a saber:

Data: 10/03/2020
Local da Reunião:   Auditório do Palacete 10 de Julho. Rua Dep. Claro César, 33 - Centro, 
Pindamonhangaba - SP, 12400-220
Horário:  17:30 h (duração máxima 1h 30 min horas).

Pauta da REunião:
1- APROVAÇÃO DA ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
2- APRESENTAÇÃO DA SRA. EDNA – SEBRAE– CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
3- APRESENTAÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE – SR. RICARDO FLORES
4- APRESENTAÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA – 
SR. ALCEMIR PALMA
5- APRESENTAÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO – 
SRA. ANA LÚCIA GOMES DE ARAÚJO
6- RESPOSTAS SOBRE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO SOBRE 
DÚVIDAS RELACIONADAS AO MIT (ANA LÚCIA/ FÁBIO/ ALCEMIR PALMA)
7- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR.
Pindamonhangaba, 04 março de 2020.   

Kelly Eugênio Mendonça Faria - Presidente

Extrato do Termo de Aditamento de  Convênio nº 01/2020 
Processo nº 37914/2017

Cessionário: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Cedente: Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba
Objeto: cessão de servidor, com a conjugação de esforços, sem qualquer ônus para a 
Prefeitura, visando incrementar e aprimorar o atendimento à população e a prestação 
de serviços, atingindo os princípios constitucionais da eficiência e celeridade que 
regem o serviço público, nos termos da Lei Municipal nº 6091/2018. Aditamento de 
Prazo até 19/02/2021. Data da Assinatura: 27/01/2020

PREFEituRa MuniCiPal dE PindaMonHanGaBa
Estado dE são Paulo

LEI Nº 6.316, DE 04 DE MARÇO DE 2020.
Altera a Lei nº 4.955, de 1º de setembro de 2009, que estabelece o Conselho de Defesa do Meio 
Ambiente do Município de Pindamonhangaba.
Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o art. 5º da Lei Municipal nº 4.955/2009, passando a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art. 5º O CONDEMA terá a composição paritária e será integrado por 10 (dez) membros efetivos e 
respectivos suplentes para mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a recondução, obedecendo 
à seguinte composição: 
I - Os representantes do Poder Público obedecerão a seguinte composição: 
a) 01 (um) representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
b) 01 (um) representante do Departamento de Meio Ambiente; 
c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação; 
d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento; 
e) 01 (um) representante de Secretaria Municipal de Segurança Pública.
II – Os representantes da sociedade civil organizada obedecerão à seguinte composição: 
a) 01 (um) representante das instituições acadêmica ou pesquisa de nível superior do Município; 
b) 01 (um) representante das instituições da sociedade civil atuante e com expressa menção em 
seus atos constitutivos referentes à área do Meio Ambiente, que tenha trabalho comprovado no 
Município e representante domiciliado no Município, e que esteja legalmente constituída há no 
mínimo 01 (um) ano;
c) 01 (um) representante das entidades técnicas das áreas de engenharia, arquitetura, meio 
ambiente e congênere; 
d) 01 (um) representante dos movimentos comunitários, obrigatoriamente sediados no Município, 
legalmente constituídos com no mínimo 01 (um) ano de existência e cadastrados na Prefeitura; 
e) 01 (um) representante de empresa reconhecida de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental do 
Município de Pindamonhangaba.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 04 de março de 2020.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

Maria Eduarda abreu san Martin
secretária Municipal de Meio ambiente

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 04 de março de 2020.
anderson Plínio da silva alves

secretário Municipal de negócios Jurídicos 

SNJ/app/Projeto de Lei 03/2020

PREFEituRa MuniCiPal dE PindaMonHanGaBa
Estado dE são Paulo

PORTARIA GERAL Nº 5.328, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
e nos termos do art. 18 do Decreto nº 5.308, de 18 de abril de 2016, e item 18 do Convênio nº 
01/2018,

RESOLVE:
Art. 1º Resolve alterar o inc. III do art. 1º da Portaria Geral nº 5.225, de 07 de junho de 2019, que 
designa a Comissão Acompanhamento do Convênio nº 01/2018 para fiscalização e monitoramento 
dos serviços prestados pela Santa Casa de Misericórdia, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 1º...
...
III – Conselho Municipal de Saúde
- André Luiz Correa Veronez 
- José Donizete Azevedo
...”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 03 de fevereiro de 2020.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal
valéria dos santos

secretária Municipal de saúde 
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

PREFEituRa MuniCiPal dE PindaMonHanGaBa
Estado dE são Paulo

 
PORTARIA INTERNA Nº 10.933, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo 
Disciplinar nº 007/2019, a contar de 21 de janeiro de 2020, por prazo indeterminado.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 21 de janeiro de 2020.
Pindamonhangaba, 14 de fevereiro de 2020.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

Fabrício augusto Pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 14 de fevereiro de 2020.
anderson Plínio da silva alves

secretário Municipal de negócios Jurídicos

PREFEituRa MuniCiPal dE PindaMonHanGaBa
PuBliCidadE dos PRoCEssos dE liCitação

*** PRoRRoGação dE CHaMaMEnto PÚBliCo ***

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 (PMP 432/2020) 
Comunicamos a prorrogação das inscrições do processo supra, que cuida de “cadastro de artistas 
e profissionais de arte e cultura”, até dia 08/03/2020, conforme nova planilha disponibilizada no site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 

PREFEituRa MuniCiPal dE PindaMonHanGaBa
Estado dE são Paulo

 
PORTARIA INTERNA Nº 10.935, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Dr. Isael Domingues, 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 010/2019 para dar continuidade à apuração do processo, 
para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 13 de fevereiro de 2020, sejam concluídos 
os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 13 de fevereiro de 2020.
Pindamonhangaba, 14 de fevereiro de 2020.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

Fabrício augusto Pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 14 de fevereiro de 2020.
anderson Plínio da silva alves

secretário Municipal de negócios Jurídicos

CMPdCn - ConsElHo MuniCiPal dE PaRtiCiPação E dEsEnvolviMEnto da 
CoMunidadE nEGRa dE PindaMonHanGaBa

Resultado das Inscrições para o Processo Eleitoral de Representantes da Sociedade Civil 
no CMPDCN – CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA - GESTÃO 2020/2022

noME insCRição

Adriana Renata da Silva deferida

Ariane Alexandrina Oliveira de Lima deferida

Célio Lopes de Souza deferida

Edson de Souza Sott deferida

Fernando de Oliveira deferida

Gabriel Henrique da Silva deferida

Joseane Conceição Zanin Santos deferida

José Francisco da Silva Filho deferida

José Mauro de Lima deferida

Kleber Sousa Grama deferida

Kleberson Marcondes Gonçalves deferida

Márcia Auxiliadora de Oliveira deferida

Marcos Felipe Oliveira de Lima deferida

Maria Solange Lobo deferida

Miguel Henrique de Oliveira Lima deferida

Rafaela Paula Ribeiro Mendes deferida

Theise Cory Maitri Lobo deferida

Thuane Faria Corrêa deferida

Do deferimento das inscrições cabe a impugnação no período de 04 a 06 de março de 2020, nos 
termos do cronograma item 7 do Edital.
Pindamonhangaba, 03 de março de 2020.
Comissão:  Wilton Fabrício de Aquino Oliveira Martins
 Maurício Lima de Paula
 Suzete Patrícia da Silva

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro 
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 
 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

––CONVOCAÇÃO – 4ª 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 “4ª Reunião Ordinária de 2020”, cuja pauta vem a 
seguir: 
 
Pauta: 
 

 Leitura e Aprovação de Ata; 
 Plano Municipal pela Primeira Infância – Lei nº 13.257/2016; 
 Plano de Ação CMDCA; 
 Revisão da Legislação; 
 Recurso Lar Irmã Júlia – Acolhimento; 
 Emendas Impositivas – Projeto Jataí e Nous; 
 Projeto Itaú Social;  
 Regimento Interno – Conselhos Tutelares; 
 Informes Gerais. 

 
Data:  10/03/2020 (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 

A Casa Transitória “Fa-
biano de Cristo” promove-
rá, em sua sede, mais uma 
rodada de sua tradicional 
“Noite da Pizza”. 

O rodízio ocorrerá no 
próximo sábado (14), a 
partir das 20 horas, e cus-

Com mais de 10 sabores, “Noite 
da Pizza” tem nova edição

Estão abertas as inscri-
ções do segundo módulo 
dos cursos do “Educa SP”, 
promovido pela Secretaria 

Alunos da rede estadual podem se 
inscrever para os cursos do “Educa SP”

Programa voltado Para Ensino médio inclui visita na usP; as aulas 
comEçam no dia 23 dE março E vão até o dia 1º dE maio

Reprodução Internet

assoCiação dos sERvidoREs PÚBliCos MuniCiPais 
dE PindaMonHanGaBa

taBEla dE PREços PRodutos sPinassi
 ( FEito EM CaMPos do JoRdão)

ovos dE PÁsCoa PEso PREço

COELHO AO LEITE

OVO AO LEITE

60 G

80 G

8,00

8,00

OVO AO LEITE 150 G 12,00

OVO AO LEITE 220 G 16,80

OVO BRANCO 220 G 16,80

OVO AO LEITE E BRANCO 220 G 16,80

OVO AO LEITE 360 G 27,50

OVO BRANCO 360 G 27,50

OVO AO LEITE E BRANCO 360 G 27,50

OVO AO LEITE 440 G 34,00

OVO BRANCO 440 G 34,00

OVO AO LEITE E BRANCO     440 G 34,00

OVO AO LEITE 520 G 39,00

OVO AO LEITE 820 G 62,00

OVO AO LEITE 1 KG 76,00

OVO AO LEITE MIÇANGA 170 G 17,00

OVO AO LEITE MIÇANGA 260 G 20,00

OVO AO LEITE JOANINHA 360 G 28,00

OVO AO LEITE CONFETE 360 G 28,00

OVO TRUFADO TRADICIONAL 440 G 34,00

OVO TRUFADO MARACUJÁ 440 G 34,00

OVO TRUFADO PRESTIGIO 440 G           34,00

OVO TRUFADO SONHO DE VALSA 440 G 34,00

OVO TRUFADO BRIGADEIRO 440 G 34,00

OVO TRUFADO NAPOLITANO   440 G          34,00

 CAIXA COM 6 OVOS PINTADOS  420 G    30,00

 OVO COM BRINQUEDO   250 G  27,90
          

       PEdidos atÉ 31 dE MaRço 2020
EntREGa a PaRtiR dE 06 dE aBRil/2020. 

loCal da EntREGa:  BoMBoniERi noGuEiRa
dEsConto EM 30/04, 30/05,30/06/ 2020

tará R$20,90 o valor in-
dividual. Exceto crianças 
menores de 5 anos, que 
poderão comer de graça - e 
as de 6 a 10 anos de idade, 
que pagam meia entrada. 

A instituição assisten-
cial presta serviço gra-

tuito de apoio social às 
famílias, crianças e ado-
lescentes em situação de 
vulnerabilidade e reali-
za eventos beneficentes 
para a arrecadação de 
recursos. A organização 
informa que aceitará pa-

gamento com cartão.
A Casa Transitória fica 

na rua Frei Fabiano de 
Cristo, 555, no bairro Cris-
pim. 

Mais informações po-
dem ser obtidas pelo tele-
fone: 3642-6277.

Estadual da Educação em 
parceria com a Universida-
de São Paulo (USP).

Alunos das três séries 

do ensino médio matricu-
lados nas escolas da rede 
estadual podem se inscre-
ver pelo site https://www.
fuvest.br/educasp-usp/. O 
prazo termina no dia 13 de 
março. As aulas ocorrem 
entre os dias 23 de março e 
1º de maio.

Há 15 mil vagas dispo-
níveis para dez opções de 
cursos em diversas áreas. 
São eles: astrobiologia; fo-
tografia; programação de 
aplicativos e jogos; quero 
engenhar!; robótica; super 
tecnologias; negociações 
internacionais; lazers, lu-
zes e cores; decifrando seu 
dinheiro; expedição literá-
ria: viagem pelas letras.

A proposta do “Educa 
SP” é desenvolver áreas 
artísticas e técnicas, cola-
borando para a formação 

completa do indivíduo.
O curso é dividido em 2h 

diárias de atividades, que 
reúnem videoaulas, estudo 
de material complementar 
e tarefas guiadas por tuto-
res, que são alunos de gra-
duação da USP. O programa 
também inclui pelo menos 
uma visita presencial do 
estudante ao campus da 
USP mais próximo de sua 
residência. Além da capi-
tal, a universidade tem sete 
unidades instaladas pelo 
Interior de São Paulo. 

Com o programa, a Se-
duc quer ampliar a for-
mação dos estudantes do 
ensino médio, desenvol-
vendo capacidades que 
vão além dos conteúdos 
da sala de aula, além de 
fornecer uma amostra da 
vida universitária.
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Quem é o Gerente Divisional que comanda a Sa-
besp desde Pindamonhangaba até o Vale  Histórico?

Jota Marcondes – Sou José Fonseca Marcondes Ju-
nior, conhecido como Jota. Nascido em Pindamonhanga-
ba. Nesse ano faço 20 anos de casado, tenho dois filhos: 
Isabela e Pedro. Em 2020 completo 36 anos de Sabesp. 
Na gerência eu tenho 20 anos, sendo 10 anos na área 
comercial administrativa e 10 anos à frente da gerên-
cia de Divisão de Pindamonhangaba, que contempla 13 
municípios desde Campos do Jordão até a divisa do Rio, 
lá em Bananal e Arapeí.

Nos dias atuais, qual é o índice de água tratada e 
esgoto no município de Pindamonhangaba?

Jota Marcondes – Hoje, em Pindamonhangaba 99,9% 
da população é atendida com água tratada em suas resi-
dências.Os indicadores nesse quesito também estão exce-
lentes. Nós temos 99,40% de coleta de esgoto. Desse esgo-
to coletado, 100% é tratado, dividido em três estações de 
tratamento: ETE Araretama, ETE Sede (Crispim) e a ETE 
Moreira César (Vila São Jose). 

Ao longo dos anos, alguns bairros como Shangri-
lá e Solorrico enfrentavam problemas com a falta de 
saneamento e abastecimento. Como está hoje essa 
região?

Jota Marcondes – Essa área de Pindamonhangaba 
já tem rede de esgoto, porém nem todos os moradores 
se conectam à rede. Esse é o nosso trabalho junto com 
a Vigilância Sanitária da Prefeitura. A legislação atual 
diz que no local onde tem rede o cliente deve se conec-
tar. Esse é um trabalho forte que a gente desenvolve na 
região. Na área do Shangrilá os resultados estão sendo 
muito bons, porém a gente ainda tem um déficit no que 
se refere aos moradores do bairro do Goiabal.

Faça um balanço dos últimos investimentos no 
município.

Jota Marcondes – No abastecimento de água, nós 
tivemos investimentos nas estações, atingindo uma 
reservação de 16,5 milhões de litros de água distribuídos 
por uma rede que hoje soma mais de 608 mil metros. No 
Ribeirão Grande, temos o sistema isolado de captação 
por meio do manancial do aqüífero subterrâneo (200 
metros de profundidade). Lá, a reservação chega a 100 
mil litros distribuídos por uma rede de 5.500 metros 
para 115 domicílios. Quanto ao esgoto nós temos três 
sistemas de tratamento que juntos somam uma vazão de 
41.600 litros/segundo. Isso equivale a 1.497.600 litros/
hora ou 34.444.800 litros/dia.  Nossa rede coletora tem 
um total de 446.881 metros.

Quantos domicílios são atendidos com os serviços 
de água e esgoto?

Jota Marcondes – Na rede de água, o atendimento 
de nossa regional corresponde a 57.391 ligações ati-
vas. Quanto à rede de esgoto, temos 55.158 residências 
atendidas.  

Qual o investimento previsto para a cidade nas 
próximas etapas?

Jota Marcondes - A meta neste ano começa com a 

implantação de Estação Elevatória de Esgoto e coleta de 
esgoto na Rua 2 do Sangrilá. Serão 341 metros de linha 
de recalque para 19 ligações. O valor previsto do investi-
mento ultrapassa R$ 550 mil. Também tempos previsão 
para atender o crescimento vegetativo com mais liga-
ções e prolongamento de rede com valor previsto de R$ 
2.400.000,00. Isso totaliza R$ 8,4 milhões entre o que já 
foi realizado e o que será feito.

A cidade cresceu e exige constante atenção. Há 
algum investimento grande previsto?

Jota Marcondes – Nós vamos fazer a ampliação 
da nossa Estação de Tratamento de Água. Ela estava 
prevista no projeto para o ano de 2024, mas como a 
cidade progrediu demais, já desde o final de 2019 a 
gente pleiteou junto à diretoria recursos para antecipar 
essas obras, que devem sair no final de 2020 ou no início 
de 2021. É uma obra cara e o investimento vai girar em 
torno de R$ 10 milhões. 

Você pode comentar sobre outras ações de sanea-
mento e sustentabilidade? 

Jota Marcondes – Nós temos um trabalho muito 
forte não só aqui em Pindamonhangaba, mas também 
em todas as cidades onde a Sabesp atua, que é o serviço 
de conscientização ambiental junto à população. E nesse 
trabalho, nada melhor do que fazer com as crianças, 
com os nossos estudantes e com nossos jovens.  Rece-
bemos aqui a visita dos alunos, seja do ensino básico, 
médio ou de universitário. 

Como tem sido a atuação da Sabesp no trabalho 
da reciclagem do óleo de cozinha?

Jota Marcondes – Aqui também temos um ponto de 
coleta e isso aí nos auxilia muito porque este óleo não 
vai pra rede de esgoto e não causa obstrução. É um item 
que a gente consegue eliminar nessa má utilização das 
redes de esgoto por parte da população.

Que tipo de material o cidadão joga nas redes de 
esgoto?

Jota Marcondes – Infelizmente a população joga 
todo tipo de material na nossa rede de esgoto. Quando 
falo todo o tipo, é todo o tipo que você puder imaginar 
e vai encontrar dentro das redes de esgoto. Tem estação 
elevatória onde se faz a limpeza três vezes por semana 
e a gente acha de tudo, muito material plástico, muito 
pano, bolas, preservativos, pinos de drogas, [infelizmen-
te muitos]. 

O trabalho da Sabesp também atende comunida-
des ribeirinhas, correto?

Jota Marcondes – Nós temos um trabalho muito 
forte na região do Ribeirão Grande, um bairro da zona 
rural, mas lá já tem água da Sabesp. Temos 115 ligações 
e lá foi implantada uma rede com o material mais mo-
derno que se tem hoje pra se utilizar no saneamento que 
a gente chama de PAD e em quase 100% evita vazamen-
tos. Tanto é que estamos lá há cerca de oito anos com a 
rede de esgoto implantada e até agora nunca teve um 
vazamento no Ribeirão Grande, nem na rede e nem nos 
canais. 

Um curso d’água como o Ribeirão Grande é cerca-
do de normas rígidas quanto ao descarte de efluen-
tes. Como é que a Sabesp atua sob essas restrições?

Jota Marcondes – Também em conjunto com a 
Prefeitura, a gente já fez um levantamento pra também 
resolver o problema do esgoto sanitário. O Ribeirão 
Grande, por ser um rio de Classe 1, não pode receber es-
goto tratado. Não tem jeito de fazer uma estação de tra-
tamento no bairro. A única situação que vai resolver são 
as fossas sépticas, com filtros e sumidouros aprovados 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
É esse projeto liberado pela Prefeitura e pela Secretaria 
de Meio Ambiente que nós estamos tocando.

Você citou que a população joga todo tipo de 
coisas nas redes de esgoto. Qual o recado para essas 
pessoas?

Jota Marcondes – Infelizmente, há um entendimen-
to incorreto da população que entende que a água de 
chuva auxilia na rede de esgoto. Nossas redes de esgoto 
foram dimensionadas para receber somente o esgoto 
domiciliar. Se a pessoa joga água de chuva na sua rede 
de esgoto, é quase que certo que esse esgoto irá retornar 
para dentro da sua casa. Um levantamento que a gente 
já fez, 50% da população de Pindamonhangaba joga 
água de chuva na rede de esgoto e também joga todo o 
tipo de material e objeto. Isso prejudica a própria pessoa 
que joga e também os seus vizinhos.

Como o cidadão pode entrar em contato com a 
Sabesp para resolver algum problema no abasteci-
mento ou rede de esgoto?

Jota Marcondes  – Gostaria de pedir o apoio de 
todos. Quando houver algum problema relacionado à 
Sabesp, liguem pra nossos canais de atendimento. Temos 
o 0800 055 01 95 à disposição 24 horas, que você pode 
fazer o teste, não demora mais que 20 segundos pra ser 
atendido. Às vezes a pessoa se manifesta pelo Facebook, 
Instagran da vida, na imprensa, na Câmara de Verea-
dores, mas esquece de avisar a gente.  Temos o site da 
Sabesp (www.sabesp.com.br), temos o App da Sabesp, 
temos aqui em Pinda o nosso atendimento presencial. 
Enfim, o que pedimos para a população é que nos co-
munique sobre qualquer problema de água, esgoto, da 
mesma forma um cano que estourou na rua ou se for 
visto um buraco onde não foi feito a reposição. Isso se a 
pessoa quiser que seja resolvido rapidamente.

Sabesp prevê ampliação  da estação de tratamento 
de água com investimentos de R$ 10 milhões

Empresa investe em modernização 
da rede e ramais, remanejamento de 
adutora e hoje leva rede de esgoto 
até o bairro Queiroz e Kanegae

A Sabesp (Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de 
São Paulo) iniciou sua história 
em Pindamonhangaba no ano de 
1975, no exato momento que a 
cidade passava a viver um ‘boom’ 
industrial na década de 70. Nes-
se período, com pouco mais de 
48 mil moradores, a Princesa do 
Norte começava a receber um 
número impressionante de novos 
moradores.

A vinda de mais de uma deze-
na de grandes indústrias para o 
município gerou enorme deman-
da na oferta de serviços em curto 
espaço de tempo. Para acompa-
nhar esse desenvolvimento, a es-
trutura municipal então existen-
te do SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) passou para o 
controle da estatal. 

Nossa reportagem visitou a 
estação central de tratamento da 
água, localizada na Vila Nair, onde 
foi possível conhecer de perto os 
diversos processos utilizados pela 

equipe da Sabesp, começando 
pela coagulação, que é a recepção 

da água em seu estado bruto co-
letado no Rio Paraíba, até passar 

por outras operações importan-
tes como a floculação, decantação 
e filtração.

Investimentos

De acordo com o Gerente de 
Divisão da Sabesp, José Fonseca 
Marcondes Júnior “ Jotinha”, fo-
ram investidos recentemente R$ 
1.018,434,61 na substituição de 
redes e ramais de água nos bair-
ros Maria Áurea e Campo Alegre. 
Também foi realizado o remane-
jamento da adutora de água tra-
tada no trecho da Av. Abel Fabrí-
cio Dias (Pinda-Moreira César). 
“O trabalho realizado corrigiu 
um problema de vazamento que 
ocorria no leito carroçável da 

via. O valor investido foi de R$ 
419.000,00“, disse Jota.

O gerente divisional também 
destacou a implantação da rede 
de esgoto nos bairros Bom Suces-
so, Queiróz e Kanegae. Segundo 
ele, foram feitas no local 540 liga-
ções de esgoto. A obra é fruto de 
mais uma parceria com a Prefei-
tura e consiste em mais de 1000 
metros de rede coletora com in-
vestimentos de R$ 4.033.424,00.

Nesta entrevista, o Gerente de 
Divisão da Sabesp, Jota Marcon-
des conta um pouco da história 
da companhia em Pindamonhan-
gaba e a missão da empresa em 
contribuir para mais qualidade 
de vida para uma cidade que hoje 
conta com 170 mil habitantes.

Secretária de Meio Ambiente da Prefeitura, Maria
Eduarda San Martin e o gerente da Sabesp, Jotinha
Marcondes, em recente premiação recebida pelo
município pela política de saneamento

Colaborou com o texto: Ocimar Barbosa

Divulgação

Jucélia Batista

A Sabesp Pinda fica na rua Cap. Alfredo César, 200
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Fotos: arquivo pessoal

Parabéns!!!

Completou mais ano 
de vida, no dia 1º 
de março,  a Suellen 
Sthefany de Oliveira, 
�ilha do funcionário 
da Tribuna do Norte, 
João Waine. Seus 
familiares, colegas e 
amigos lhe desejam 
tudo de bom!!

Mais um pouquinho de folia I

A banda Waleson garantiu a animação da folia na ‘Praça do Quartel’, com participação 
das crianças no palco, comprovando o sucesso do “Carnaval Família” na cidade

Muita luz!!!

Para a linda jornalista Dayane Gomes, 
aniversariante do dia 3 de março. Sua mãe 
Edna, seus familiares e amigos desejam um 
novo ciclo repleto de bênçãos, de alegria e 
de muita luz. 

Saúde e paz

Para Karina Pereira, aniversariante do dia 1º de 
março. Seu esposo Sandro, seu �ilho Miguel (ambos 
na foto) e todos os seus familiares e amigos desejam 
bênçãos, saúde, alegria e paz!

Alegria em dobro

Para a jornalista Deniele Simões, ani-
versariante do próximo domingo (8) – Dia 
Internacional da Mulher. Seus familiares e 
amigos, em especial os colegas da impren-
sa desejam um novo ano repleto de alegria, 
de saúde e de muitas conquistas.

Mais um poquinho 
de folia II

O ‘Bloco do Chicão’ 
estreou com sucesso 
no carnaval de Pinda, 
participando com muita 
animação da festivida-
de. Nossos parabéns aos 
organizadores pela folia 
animada!

Tudo de lindo!

Para a gatíssima Vanessa Muassab, que 
comemorou mais um ano de vida no dia 
25 de fevereiro. Seus pais Renato e Vanilza, 
toda a sua família e seus amigos desejam 
um novo ciclo cheio de luz e de paz.

Parabéns!

Quem completa mais um ano de vida no próximo dia 9, é Luiz 
Alexandre, o Lú. Que seus novos 366 dias sejam de muita saúde, ale-
gria e conquistas. São os votos da sua esposa Ruziane, do seu �ilho 
Gustavo, da sua família e dos seus amigos, em especial da equipe da 
Subprefeitura de Moreira César.

Sucesso!

Para o professor Márcio Silva, 
que fez aniversário na segunda-feira 
dia 2. O Técnico do time de Futsal 
Feminino Guerreiras Pinda recebeu o 
carinho de colegas, atletas e fami-
liares no seu dia. Feliz aniversário, 
muita saúde e paz!

Tudo 
de bom!

Para o servi-
dor municipal 
José Luiz que 
completa mais 
um ano de vida 
na sexta-feira 
(6). Ele recebe 
as felicitações 
de toda família 
me amigos. Que 
Deus lhe ilumine 
sempre!

Felicidade!

Para os primos 
Gabriele e Daniel, que 
vieram ao mundo dia 
29 e 24 de fevereiro.  
Tudo de bom às ma-
mães  Millene e Gisle-
ne! Que as bênçãos  de 
Deus estejam sempre 
presentes em suas 
vidas, são os votos 
dos pais, avós,  tios, 
primos e amigos.


