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Pistas na entrada 
da cidade estão 
liberadas e pórtico 
ganhará pintura 

DER realiza ações em 
Moreira César e região leste

Vale das Acácias recebe 
limpeza inédita em valeta

As ações de zeladoria conti-
nuam a todo o vapor em Moreira 
César. No último fi nal de sema-
na, os funcionários da subpre-
feitura do Distrito promoveram 
uma importante ação no Vale 
das Acácias que não acontecia 
há muito anos: a limpeza geral 
da valeta do bairro

A valeta, que é um importan-
te braço do Ribeirão Capituba, 
corta todo o bairro e atravessa 
as quatro avenidas do Vale das 
Acácias: av. Hortência, Margari-
das, Lírios e das Rosas.

Somente no trecho entre a Avenida das Rosas e a creche do bairro, foram realizadas cerca de 25 viagens com lixo, entulho e mato reti rados da valeta

PÁG. 6

Em entendimento com a Prefeitura de Pindamonhangaba, o DER Regional de Taubaté 
também vem realizando importantes ações de zeladoria no município, especialmente para 
a região de Moreira César e zona leste.

A parceria da Prefeitura com o DER tem rendido inúmeros benefí cios para Pindamonhangaba

O serviço de pintura será realizado sem interdição das pistas

As pistas de acesso a Pin-
damonhangaba pelo Km 99 
da Dutra estão liberadas e 
o trânsito fl ui normalmente 
nos dois sentidos. O pórti-

co na entrada da cidade já 
está instalado e falta ape-
nas a fi nalização da pin-
tura, que deverá ocorrer a 
partir de quarta-feira (29).

PÁG. 3

PM fl agra ato 
infracional de 
tráfi co de droga no 
Residencial Andrade

PÁG. 5

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Pinda apresenta mais 35 positi vos e 
15 pacientes recuperados do Covid 19

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura 
divulga, em seu boleti m desta segunda-feira (27), 35 novos casos tes-
tados positi vo para coronavírus, 15 pacientes recuperados, dois óbi-
tos descartados e um óbito suspeito.

Estado de saúde do 
Prefeito Isael é estável

De acordo com o boleti m médico divulgado na segun-
da-feira (27), o quadro clínico do prefeito Isael Domin-
gues, 53 anos, evolui com estabilidade em seu segundo 
dia de internação na UTI Covid do InCor, onde está inter-
nado desde a tarde da últi ma sexta-feira (24).
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Avancemos!
O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta 

segunda-feira (27) novos critérios para o Plano São 
Paulo de retomada econômica e enfrentamento ao 
coronavírus. Agora, para uma região avançar da 
fase amarela à verde, o percentual de ocupação 
de leitos poderá variar entre 75% e 70%, além de 
permanecer por 28 dias consecutivos na etapa 
intermediária. As regras começam a valer a partir 
da próxima sexta (31).

A recalibragem visa garantir mais estabilidade no 
ajuste de fases, sobretudo na transição da amarela 
para a verde. Com as novas margens de capacidade 
hospitalar e de evolução da pandemia, as regiões 
fi cam menos sujeitas a alterações de fase, sem uma 
mudança relevante nesses indicadores.

O vírus segue avançando. O último boletim 
emitido pelo Governo do Estado aponta que, pela 
primeira vez desde o início de julho, o estado voltou 
a ter alta na média móvel de casos no último fi m 
de semana. Apenas no domingo, a média móvel 
de casos confi rmados por dia chegou a 9.848, com 
média móvel diária de óbitos chegando a 268. Ainda 
de acordo com o relatório, dos 645 municípios 
paulistas, houve pelo menos uma pessoa infectada 
em 638 município. Em 455 destes com um ou mais 
óbitos.

Essa interiorização da pandemia no Estado de São 
Paulo chama atenção das autoridades e o avanço da 
doença acende um alerta para a importância de não 
relaxar nas medidas de segurança nesta etapa de 
retomada das atividades econômicas.

Pinda esperava avançar no Plano São Paulo, 
mas ainda não foi desta vez. Para seguirmos e para 
vencermos a batalham, continuamos contando com 
a população. Com cada um. Com todos.

Só saia de casa se for extremamente necessário. 
Se precisar sair, use máscara. Lave as mãos 
frequentemente. Use álcool gel. Pratique o 
distanciamento social.

Só assim, iremos avançar.

Divulgação

            O inesquecível Guer-
ra Junqueiro,glória da poesia 
portuguesa,escreveu:”O Poeta é 
como o sol:o fogo que ele encer-
ra é quem espalha a luz nessa 
amplidão sonora,ilumina a ter-
ra é lava que produz a aurora”.
No meio da trova,existem vá-
rios deles,comparáveis  ao sol 
do poeta  autor de “A velhice do 
Padre Eterno”.Merece destaque 
especial,na nossa modesta colu-
na,o Poeta-Trovador residente 
na acolhedora Niterói:ANTO-
NIO CARLOS TEIXEIRA PINTO,-
duas vezes Magnífi co-Trova-
dor de Nova Friburgo(láurea 
máxima sonhada por qualquer 
trovador no nosso país)o que 
é um fato raro,e o coloca como 
um dos expoentes brasileiros 
na poesia setissilábica de qua-
tro versos. ANTONIO CARLOS 
TEIXEIRA PINTO vive em cons-
tante boemia de espírito,dispu-
tando sempre o campeonato do 
bom verso,tocando com muita 
precisão a tecla harmoniosa do 
lirismo,como nos mostra nessas 
trovas:

ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PINTO:
O MAGNÍFICO TROVADOR DE NITERÓI

“Adeus...Me disseste um dia,
tu és livre,vai viver.
Foi a mais triste alforria
que um escravo pode ter!”
No meu dilema componho
o temor de outros fracassos!
-Não sei se a levo no sonho,
ou se a carrego em meus braços!
Não culpo os natais distantes,
nessa lágrima que cai,
mas,sempre,chegares antes
do teu salário,meu pai!
Não és culpada,querida,
se meu amor foi em vão:
-A culpa é da própria vida
que deu vida a uma ilusão!”.

A poesia de ANTONIO CAR-
LOS TEIXEIRA PINTO nos traz 
um sopro benfazejo de alen-
to,de consolação,porque,como 
arauto da paz e da esperança 
,espalha a verdadeira mensa-
gem dos Poetas que realmente 
merecem essa denominação.

Apreciar as trovas humorís-
ticas desse esbanjador de talen-
to é um deleite para todos ,pois 
compor trova humorística é 

Vanguarda
Literária

José Valdez de Castro Moura

O autor é médico, mestre e doutor 
pela USP, professor universitário, 

Magister ad Honorem da Universidade 
de Bolonha, e Professor Visitante das 

Universidades de Bonn,  Munique, 
Colônia e Berlim (Alemanha). 

Professor Convidado da Universidade 
de Paris V (Sorbonne)

extremamente difícil(esse tipo 
de composição deve manter  a 
criatividade,sem apelar para 
termos  de baixo nível).Vejamos  
algumas que foram  laureadas:

“A preta velha Florença
em seu terreiro  ameaça:
“Quem baixa com saliença
vai ter que subir na raça!

Não tenha medo de nada,
fi que à vontade meu bem,
quem tem idade avançada
já não avança em ninguém!”

Eis o poeta genuíno que 
crê na esperança,no sonho,no 
encanto,que só quer semear 
rosas,embora possa colher es-
pinhos e guarda consigo a cons-
ciência da beleza do amor do 
amor humano,que supera todas 
as barreiras,porque amar,já fa-
lou um poeta,”e por seu cuidar 
num só sentido e todo o seu sen-
tir num só tormento”.

Ave, ANTONIO CARLOS TEI-
XEIRA PINTO,Poeta-Trovador que 
honra a nossa querida U.B.T.!
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Devido à grande procura, o 
Sebrae abre nova turma do cur-
so online “Descomplique” em 
Pindamonhangaba. Será de 27 
a 31 de julho, ao vivo, das 15h 
às 17 horas. 

A série de cursos Descom-
plique, do Sebrae-SP, é voltada 
para as pessoas que têm inte-
resse em abrir o negócio pró-
prio como Microempreendedor 
Individual (MEI) ou mesmo em-
preendedores com necessidade 
de alavancar a empresa. As ins-
crições e os cursos são gratuitos.

As capacitações online abor-
darão temas como empreende-
dorismo, marketing, ideia de 
negócios, fi nanças e formaliza-
ção com orientação ao crédito. 

O cronograma deste curso 
será: dia 28 de julho - Marke-
ting; dia 29 - Finanças; dia 30 

Sebrae abre nova turma do curso 
online Descomplique em Pinda

A série de cursos Descomplique é voltada para as pessoas que têm 
interesse em abrir o negócio próprio

- Sua ideia de negócio; e dia 31 
- Formalização. 

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico da Prefeitu-
ra apoia a iniciativa do Sebrae e 

incentiva os empreendedores a 
aproveitarem essa oportunidade.

As inscrições devem ser 
feitas pelo link https://forms.
gle/85RQgq3CydqbxFUK8

Mesmo após a notifi cação 
ofi cial às 9h20 desta segunda-
feira (27), a Prefeitura de Pinda-
monhangaba manteve contato 
e reuniões durante todo o dia 
com a empresa Viva Pinda - res-
ponsável pelo transporte públi-
co no município - para o resta-
belecimento do serviço.

A Prefeitura está trabalhan-
do para que o serviço seja reto-
mado na terça-feira (28), data 
em que haverá outra reunião 
com a Viva Pinda para que o 
serviço possa ser retomado 
imediatamente.

A Prefeitura está cumprindo 
as medidas que lhe cabem, in-
clusive as determinadas em au-

Transporte público: 
Prefeitura mantém contato 
com Viva Pinda para 
restabelecimento do serviço

diência na Justiça, a qual fi cou 
determinado que o município 
adiantaria valores referentes 
ao vale transporte dos funcio-
nários públicos. Sobre isso, a 
administração municipal cum-
priu sua parte e fez dois aportes 
à empresa, com valores de R$ 
98.630,40 na semana passada 
e de R$ 235.840,00 em junho. 
Cabe destacar que a antecipa-
ção do valor referente ao vale 
transporte dos funcionários é 
a única medida fi nanceira que 
depende da Prefeitura, que ain-
da estuda a criação de um pro-
jeto de Lei para encaminhar à 
Câmara para subsidiar parte do 
custo do transporte público.

Prefeitura divulga 
recomendações do MP sobre 
publicidade no período eleitoral

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba vem 
divulgando, através de 
informações em suas re-
des sociais, informações 
sobre a Recomendação 
do Promotor de Justiça 
Eleitoral do município, 
Dr. Jaime Meira do Nas-
cimento Junior, a respei-
to da publicidade insti-
tucional nos três meses 
que antecedem o período 
eleitoral.

Com a aprovação da 
Emenda Constitucional 
nº 107/2020, que adiou as 
eleições deste ano para 
15 de novembro, a reco-
mendação ressalta que a 
partir de 15 de agosto fi ca 
proibido a veiculação de 
publicidade institucio-
nal, ressalvado apenas 
publicação de conteúdo 

relacionado ao enfrenta-
mento da pandemia da 
Covid-19.

Para cumprir a legis-
lação, a prefeitura irá 
retirar do ar a partir de 
15 de agosto as suas re-
des sociais (facebook, 
instagran e site ofi cial). 
No site ofi cial www.pin-
damonhangaba.sp.gov.
br o munícipe poderá 
conferir as informações 
sobre o combate ao co-
ronavírus e a publicação 
de atos ofi ciais como leis, 
decretos e portarias. As 
aulas on line da SEMELP 
e as exibições culturais 
estarão disponíveis ape-
nas no canal da Prefeitu-
ra no YouTube.

Segundo o promo-
tor, “o Ministério Públi-
co, na defesa do regime 

democrático e da lisura 
do pleito, prefere atuar 
preventivamente, contri-
buindo para que se evi-
tem os atos viciosos das 
eleições e se produzam 
resultados eleitorais legí-
timos”.

“Expedimos uma cir-
cular a todos os secretá-
rios e agentes com status 
de secretário encami-
nhando a Recomendação 
do MP com as novas da-
tas impostas pela emen-
da constitucional nº 
107/2020, para que todos 
fi quem atento às normas 
e cumpram a recomen-
dação. A determinação 
será sempre para o cum-
primento irrestrito da 
lei.”, afi rmou o secretá-
rio de Governo, Marcelo 
Martuscelli.
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cidade

Em entendimento com a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, o DER Regional de 
Taubaté também vem reali-
zando importantes ações de 
zeladoria no município, es-
pecialmente para a região de 
Moreira César e zona leste.

Importante acesso para 
Moreira César, a rodovia Abel 
Fabrício Dias recebeu a colo-
cação de placas de identifi ca-
ção dos bairros do Distrito, 
trazendo importante infor-
mações, principalmente para 
moradores de outras cidades 
ou visitantes.

Na Rodovia Manoel César 
Ribeiro, a principal ação está 
sendo a melhoria próximo a 
ponte do Córrego do Curtu-
me, com a construção de novo 
guarda corpo em alvenaria, 
eliminado o guarda corpo an-
terior que estava danifi cado, 
oferecendo riscos aos pedes-
tres e ciclistas que passavam 
pelo local.

A parceria com o DER foi 

fi rmada graças ao importante 
trabalho do vice-prefeito Ri-
cardo Piorino, que integrado 
às secretarias de Meio Am-
biente e Segurança, cobrou 
insistentemente as melhorias 
para o município.

Piorino enfatizou que duas 
podas, durante o ano, são in-
sufi cientes para manter as 
rodovias em boas condições e 
lembrou de que muitas vezes 
o município tem colocado seu 
pessoal para realizar os servi-
ços, visando eliminar os focos 
de dengue e dar mais segu-
rança para os motoristas que 
circulam por essas estradas.

“Só temos a agradecer 
ao engenheiro Junior e toda 
equipe do órgão estadual, 
que estão marcando presença 
forte na cidade com diversas 
ações de zeladoria, contando 
com nosso apoio. Ações como 
capina de mato nos cantei-
ros e rotatórias, identifi ca-
ção com placas, reformas de 
guarda rail, sinalização de 

solo e principalmente opera-
ção tapa buraco, que estamos 
cobrando muito para melhor 
segurança dos motoristas”, 
afi rmou Piorino.

Segundo  o vice-prefeito, a 
próxima ação será melhorar 
o piso asfáltico da SP 62, na 
altura da Água Preta (antigo 
pedágio municipal) que en-
contra-se em estado crítico.

Grandes demandas – Piori-
no reforçou que existem ou-
tras demandas nas rodovias 
que cortam Pindamonhanga-
ba que exigem autorização 
superior e que está reiteran-
do os pedidos através de ofí-
cio ao Governador João Dó-
ria. Ele frisou que uma delas 
é a ampliação da iluminação 
da rodovia Manoel César Ri-
beiro (acesso à zona leste), 
que desde que foi duplicada 
permanece com iluminação 
precária, facilitando ocorrên-
cia de acidentes de trânsito e 
proporcionando ocorrências 
criminais.

Boas condições das 
estradas rurais 
atraem ciclistas 
para o município

As pistas de acesso a Pindamonhan-
gaba pelo Km 99 da Dutra estão libe-
radas e o trânsito flui normalmente 
nos dois sentidos. O pórtico na entra-
da da cidade já está instalado e falta 
apenas a finalização da pintura, que 
deverá ocorrer a partir de quarta-fei-
ra (29),

Para o serviço de conclusão da pintura 
não haverá interdição das pistas, apenas 

do acostamento - com trânsito liberado 
nos dois sentidos.

De acordo com o secretário de Segu-
rança Pública, pasta responsável pelo 
departamento de Trânsito, José Sodário 
Viana, o município vai encaminhar ao 
DER - Departamento de Estradas de Ro-
dagem - o cronograma e aguardará libe-
ração do órgão - fato que deve ocorrer no 
início da próxima semana.

A manutenção e conservação 
das estradas rurais de Pinda-
monhangaba vêm chamando a 
atenção e aumentando a frequ-
ência dos ciclistas que buscam a 
prática da atividade esportiva.

A prática de pedalar era co-
mum nas vias asfaltadas e prin-
cipalmente em rodovias, onde 
a topografi a plana favorece o 
deslocamento, mas com as con-
dições favoráveis das estradas 
rurais, as rotas do ciclismo ga-
nharam novos horizontes.

Pedalar na zona rural pro-
porciona maior segurança, em 
comparação ao trânsito intenso 
de rodovias e também tem ou-
tra vantagem: praticar esporte 
em meio à natureza, contem-
plando paisagens e característi-
cas naturais de ambiente como 
ar puro e nascentes ao longo do 
percurso.

Para Thiago Gonçalves, Dire-
tor de Agricultura, responsável 
pelo Setor Rural e pavimenta-
ção da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, o fato de termos três 
regionais rurais e as interliga-
ções de estradas, criam roteiros 
alternativos e diferentes níveis 

de difi culdade para a prática do 
ciclismo.

O empresário Mauro Almei-
da, proprietário da Geralis Se-
guros, é um dos ciclistas que 
utiliza as estradas rurais para 
a prática esportiva. “Tenho per-
corrido as estradas e é nítida a 
melhoria, tanto da estrada em 
si como do mato nas margens. 
Nós que diariamente percorre-
mos esses caminhos só temos 
a agradecer, pois uma estrada 
bem conservada evita acidentes 
e facilita a locomoção”.

Segundo ele, Pindamonhan-
gaba é uma cidade privilegiada 
e conta com lugares únicos e 
com belas paisagem. “Estamos 
próximos da serra e a natureza 
aqui é exuberante. Parabenizo 
o belo trabalho da Prefeitura e 
Secretaria de Obras”.

Os ciclistas aguardam o fi m 
da pandemia para voltarem à 
prática esportiva do pedal em 
grupos maiores, pois atual-
mente estão realizando a ativi-
dade de forma individual, du-
pla ou pequenos grupos, como 
forma de proteger contra o co-
ronavírus.

Pistas na entrada da cidade estão 
liberadas e pórtico ganhará pintura 

DER realiza ações em 
Moreira César e região leste

O Córrego do Curtume está recebendo a construção de novo guarda corpo em alvenaria

Pinda fecha 1º semestre com 
uma das maiores quedas de 
mortes no trânsito do Estado

A quarentena e o consequente 
isolamento social, aliado às boas 
ações do Departamento de Trânsito 
da Prefeitura de Pindamonhangaba, 
provocaram uma signifi cati va queda 
no número de acidentes de trânsito 
e também de mortes nas vias mu-
nicipais e estradas que cortam mu-
nicípio, segundo dados do Infosiga 
(Sistema de Informações Gerenciais 
de Acidentes de Trânsito do Estado 
de São Paulo).

Com uma frota de aproximada-
mente 100 mil veículos e com di-
versas rodovias (estaduais e federal) 
cortando a cidade, Pindamonhanga-
ba vem implementando uma série 
de ações que buscam eliminar con-
fl itos em vias municipais de maior 
incidência de acidentes.

Analisando o primeiro semestre 
de 2020 comparando com o mesmo 
período do ano passado a queda no 
registro de acidentes de trânsito foi 
de 24% (428 acidentes no ano pas-
sado e 326 nos meses de janeiro a 
junho deste ano). No Vale, a queda 
do número de acidentes de trânsito 
foi menor, 19%.

Quando analisado o número de 
mortes a queda é ainda mais signi-
fi cati va, chegando a 70%. No pri-
meiro semestre de 2019, o muni-
cípio registrou 24 víti mas fatais em 
acidente de trânsito, contra apenas 
sete óbitos em 2020. Se excluir 
desse número as 10 víti mas fatais 
do acidente com ônibus com turis-

tas que retornavam de Campos do 
Jordão (registrado em 9 de junho de 
2019), a queda permanece signifi ca-
ti va, 50%.

No Estado a queda foi de 11% 
e na região metropolitana do Vale 
do Paraíba o recuo chegou a 21%. 
Em 2019, de janeiro a junho, 184 
pessoas morreram em acidentes de 
trânsito na região e neste ano o nú-
mero de víti mas foi de 146. O Vale 
do Paraíba foi a quarta de 16 regi-
ões do estado de São Paulo com o 
maior percentual de queda nas mor-
tes em acidentes, atrás de Franca 
(-32%), Presidente Prudente (-28%) 
e Central (-26%). Pindamonhangaba 
superou percentualmente todas as 
regiões.

Acessando o Painel do Infosiga 
do governo paulista, verifi ca-se que 
neste mês de junho a cidade não 
registrou acidente de trânsito com 
víti ma fatal. Dos 76 acidentes de 
trânsito registrados em junho, 11 
foram na região leste, nove no Dis-
trito de Moreira César e quatro na 
região oeste do Araretama.

Os trechos apontados com 
maior incidência de acidente em 
junho foram: Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso (altura da Praça São 
Benedito – com sete ocorrências), 
esquina da rua Antônio Augusto 
Rodrigues e São Jose (Campo Ale-
gre – com sete acidentes) e a ro-
tatória do Distrito Industrial Dutra 
(com 6 ocorrências).

No primeiro semestre de 2019, o município registrou 24 víti mas fatais 
em acidente de trânsito, contra apenas sete óbitos em 2020.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Estradas em condições favoráveis atraem a práti ca do turismo em áreas rurais da cidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 
1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 063/2020 (PMP 3245/2020) 
Para “locação de diversos tipos de máquinas, equipamentos e veículos visando a complementação 
da frota produtiva da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba para execução das obras e serviços 
de pavimentação em vias urbanas, rural e logradouros públicos”, com entrega dos envelopes até 
dia 10/08/2020 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2020 (PMP 3545/2020) 
Para “aquisição de agregados (pedra britada tipo rachão, pedra britada nº 01, 02 e 03 e bica 
corrida)”, com entrega dos envelopes até dia 07/08/2020 às 08h e início da sessão às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

Conforme a Resolução CMC 01 e 02/2020, 
apresentamos o resultado da análise do 
Cadastro Municipal de Cultura/Sistema 
Municipal de Informações e Indicadores 
Culturais no Conselho Municipal de Cultura 
de Pindamonhangaba, para os inscritos de 30 
de junho a  21 de julho de 2020

APROVADOS
Adrian Carvalho Milad Abreu
Adriana De Oliveira Franco Emiliano
Alana Marcondes Palomas
Alexandre Rocha Da Silva 
Alexandre Rocha Da Silva- grupo/entidade 
Alyne Lopes Siqueira
Ana Claudia Ferreira Marinho E Silva
Ana Maria Barros Do Nascimento
Anderson De Camargo Leite  - grupo/entidade
Aquillis Skupien Monteiro
Benedicta Correa Jesus Prado
Bertino Salgado Junior  
Bianca Padrão Lazzaretti
Claudelize Paola Cassiano
Douglas F. Gregorio  
Elaine Cristina Pereira Ferreira
Elizangela Sampaio Da Silva
Esther Cristina De Souza Follmann
Esther Cristina De Souza Follmann - grupo/entidade
Felipe De Carvalho Santos
Franz Beckenbauer Rodolfo
Glauce De Oliveira Gomes Feliciano
Guilherme Dos Santos Gama Pereira Da Silva
Heleno Alves Cabral Neto  .
Iara De Almeida Hermida
Ivaneide Oliveira
Janaína Aparecida Braz 
Joana Rosa De Souza Oliveira
Jose Bruno Bortolusso
Josué Amadeu Moreira Ribeiro
Luiz Felipe Ribeiro
Márcio Augusto Vacari
Marcio Leandro De Lima - grupo/entidade
Maria Amelia Souza De Almeida
Mariana Ariadne De Toledo
Matheus Isaac Generoso
Mauro Garakis
Mercedes Da Silva
Nelmara Nogueira Pereira Da Silva
Norma Lucia Dos Santos
Paula Cristina Cardoso Jofre Dos Santos
Rafael Cavalheiro Manoel
Rafaela Fraga Faria De Abreu
Renato Reis De Paula
Sérgio Galdino Do Prado
Vilma De Jesus Dos Santos

AGUARDANDO COMPROVAR ATUAÇÃO 
ARTISTICA 

Adriana De Oliveira Franco Emiliano
Alessandra Maria Marciano Borges
Amélia De Fátima  
Ana Carolina Ayres Astone
Anderson Darci Da Silva
Andrea Costa Alves Da Silva
Andrêa Cristina Da Costa
Andréia Emiliano Carvalho
Ângela maria de lima e silva
Anna Clara Cardoso Jofre
Beatriz Mainara Costa
Benedito Aparecido Batista Nascimento
Camila Edegar Da Silva
Charles Anderson Januario 
Cinthia Carla Do Nascimento Santos
Clariana Vicente De Oliveira
Claudineia Aparecida Da Silva Rosa

Cristiane Câmara Spínola
Cristina Ferreira De Souza Somenci -  grupo/entidade
Dêner Batista Lopes
Denise Aparecida Dos Santos Castro  
Diniz Barreira Filho
Douglas Ramiro Siqueira Cassimiro
Edite Ferreira Machado
Eduardo Cypriano De Souza
Elienai Ramos Ajala
Elisabete Aparecida Rodrigues Silva
Elisangela Marques Silva
Fabio Machado Gonçalves Me  - grupo/entidade
Fatima Maria Garcia Lourenço
Fatima Maria Garcia Lourenço
Gabriel Cruz Moreira  
Graziela De Oliveira Gomes Ferreira
Gustavo Junho Moreira
Helenice Maria Resende Corrêa
Helivelton Oliveira De Castro
Henrique Da Silva Carvalho
Hileny Marcondes Mathey
Iara De Almeida Hermida
Igor Motta De Queiroz
Isabel Cristina Ribeiro da Fonseca  - grupo/entidade
Ivaneide Alves De Oliveira
Ivone Aparecida De Martins Pazoti
João Paulo Ferrari Gontijo Gomes Santos
João Vitor Sobrinho Silva
Jorge Luis De Oliveira Santos
José Ajuricaba Teixeira Brazão
Jose Everton Rezende
Jurema Freire
Karen Cristina Martins Amaro
Libna De Araujo Santos
Libna De Araujo Santos - grupo/entidade
Luana Helena Campioli Gloria
Lucas Corrêa Paula E Silva   - grupo/entidade
Luciana Maria Ribeiro Vilela
Luis Felipe Mejia Nazareth
Luiz Cláudio Da Costa Pereira
Luiz Cláudio Da Costa Pereira  - grupo/entidade
Luiz Felipe Vasconcelos  
Maira Martins Frois
Márcia Cristina Soares
Maria Amélia Souza De Almeida
Maria Aparecida De Medeiros
Maria Vitória De Souza Somenci
Mariane Helena Rodrigues E Silva  
Matheus De Souza Lapa
Neusa Ventura
Osnei De Oliveira Gonçalves
Patrícia Blanco
Rejane Silva Cavalcante
Renan Trigo  
Renata Danielle Gomes Lucas Leite
Ricardo Honório
Samuel Marcondes Dias
Shirley Livramento De Oliveira
Silvânia Aparecida Costa Santos
Suely Do Socorro Barbosa Dos Santos
Valtair Pereira
Vanessa De Oliveira Borges
Veronica Cristina Duarte Gomes De Oliveira 
Vitória Stéfane De Oliveira Silva

Haverão novas publicações considerando 
que o Cadastro permanecerá aberto até no 
decorrer do ano de 2020.

Pindamonhangaba, 22 de julho de 2020

Wagner Eduardo Conceição Souza
Presidente Conselho Municipal de Cultura

Alcemir José Ribeiro Palma
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 
DE PINDAMONHANGABA

CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AS POLÍTICAS CULTURAIS - 
CDFMAPC

Extrato da ATA
No dia 22 de julho de 2020, com início às 14h, se reuniram por vídeo conferência, Alcemir José 
Ribeiro Palma, Rebeca Guaragna Guedes, Lucas Lacerda Weber, Wagner Eduardo Conceição 
Souza e Maria Luiza Silva Torres, novos membros deste conselho, indicados pelo Conselho 
Municipal de Cultura no dia 30 de junho de 2020. 
Com a nova composição do conselho, foi feita a eleição para a escolha do novo presidente do 
CDFMAPC, sendo escolhido o conselheiro Alcemir José Ribeiro Palma, Secretário de Cultura e 
Turismo, como Presidente deste Conselho Diretor, com o mandato 2019-2021. 

Alcemir José Ribeiro Palma
Presidente do  CDFMAPC

O Humanitas Research 
Center, empresa da área 
de saúde que integra o 
mesmo grupo da Tenaris, 
organizou sua segunda vi-
deoconferência para com-
partilhar conhecimento e 
experiências com mais de 
170 médicos em oito pa-
íses, incluindo profi ssio-
nais que atuam nos setores 
público e privado de saúde 
em Pindamonhangaba. A 
iniciativa tem a fi nalidade 
de compartilhar os mais 
recentes avanços no en-
tendimento e tratamento 
da pandemia de COVID-19.

O fato de a Itália ser 
um dos primeiros países 
duramente atingido pela 
COVID-19, deu aos pesqui-
sadores do Humanitas a 

possibilidade de reunir 
quantidades signifi cativas 
de informações médicas e 
de pesquisa sobre esse ví-
rus. Por sua vez, isso ajudou 
não apenas em um melhor 
entendimento da natureza 
do vírus, como também nas 
melhorias do tratamento, 
à medida que a pandemia 
continua a se espalhar pelo 
mundo. A experiência e a 
pesquisa reunidas por es-
ses profi ssionais médicos 
na Itália ajudaram muitos 
outros países a mitigar o 
impacto da pandemia.

Nesse contexto, a Hu-
manitas compartilhou ati-
vamente o conhecimento 
gerado e uma quantidade 
signifi cativa de dados co-
letados por meio de sua 

constante interação com 
outros centros de pesquisa 
em diferentes países. Des-
de o início da pandemia, a 
Tenaris no Brasil comparti-
lhou com as instituições de 
saúde de Pindamonhanga-
ba materiais informativos 
sobre o novo coronavírus, 
que foram produzidos pela 
equipe do Humanitas.

A apresentação da vide-
oconferência foi liderada 
pelo Dr. Alberto Mantova-
ni, Professor Emérito da 
Universidade Humanitas 
e Diretor Científi co da Hu-
manitas, considerado um 
dos imunologistas mais 
importantes do mundo e o 
pesquisador italiano mais 
citado na literatura cientí-
fi ca internacional.

Hospital da Itália compartilha conhecimentos com 
médicos de Pinda na luta contra o novo coronavírus

Uma das referências nas pesquisas ligadas à COVID-19, Humanitas também inaugurou hospital de emergência na sexta-feira (24) em Milão, na Itália

O Departamento Estadu-
al de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) autoriza, a par-
tir desta semana, a retomada 
dos agendamentos de dia e 
horário para a aplicação dos 
exames práticos de direção 
pelos Centros de Formação de 
Condutores (CFCs).  A medida 
benefi cia cerca de 50 mil alu-
nos que tiveram o processo 
de habilitação interrompido 
durante a pandemia e o agen-
damento deve ser feito pelo 
sistema e-CNH, já utilizado 

pelos CFCs em todo o Estado. 
A ação é aderente ao Plano 
São Paulo, permitida para re-
giões classifi cadas a partir da 
Fase 2 – Laranja.  

Em junho, o governo esta-
dual retomou, de forma gra-
dual, as atividades dos CFCs 
com as aulas práticas. Hoje, o 
processo se estende à realiza-
ção dos exames práticos, em 
ambientes abertos, de forma 
segura, seguindo protocolos 
sanitários do Detran.SP, deba-
tidos com entidades que re-

presentam a categoria. O ma-
terial está disponível no portal 
– www.detran.sp.gov.br. 

Entre as ações realizadas 
pelo órgão este mês, estão a en-
trega de 320 mil Certifi cados de 
Registro do Veículo (CRVs) via 
drive thru, tanto para despa-
chantes quanto para particula-
res, e de 65 mil CNHs, por drive 
thru, para CFCs, e pelos Correios, 
para os endereços de cadastro 
dos cidadãos. Desde o dia 01/07, 
já foram retirados mais de 280 
mil documentos (CRVs). 

Por meio dos serviços on-
line, o Detran.SP ampliou em 
48% as opções digitais para 
manter os atendimentos aos 
usuários. Entre as 64 opções 
disponíveis no portal (www.
detran.sp.gov.br) e pelo apli-
cativo Detran.SP, estão renova-
ção simplifi cada e segunda via 
de CNH, licenciamento, trans-
ferência, registro e liberação 
de veículo, consulta de multas 
e de pontuação na CNH, entre 
outros. 

Com relação às aulas teó-

ricas, o sistema de reconhe-
cimento facial, desenvolvido 
pela Prodesp (empresa de Tec-
nologia do Estado) para que os 
alunos possam realizar as au-
las de forma remota, em casa, 
já está pronto e as empresas 
podem disponibilizar mais 
essa opção para seus clientes.   

Vale lembrar que o Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran) alterou de 12 para 
18 meses o prazo para con-
clusão do processo de habi-
litação.

Detran.SP disponibiliza agendamento para provas práticas de direção 
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

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

(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de LEANDRO OLIVEIRA MULLER e s/m ANGELITA 
ZUCHELLI MULLER, em virtude dos mesmos não terem sido encontrados nos endereços indicados, 
e atendendo ao requerimento do credor fiduciário – BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, deverão 
Vossas Senhorias comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da 
importância em mora, correspondente à quantia de R$ 14.980,81 em 20/07/2020, além das despesas 
de intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais são devedores em decorrência 
de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de financiamento imobiliário firmado em 
29 de janeiro de 2013, garantido por alienação fiduciária registrado sob nº 05 na matrícula nº 52.345, 
tendo por objeto o imóvel situado na RUA GUILHERME JOSÉ GAMA PESTANA Nº 160, JARDIM 
ROSELY, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.410-650. O prazo para pagamento da dívida é de 30 
dias (prazo em dobro conforme provimento nº 16/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado 
de São Paulo), a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual 
e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 20 de julho de 2020.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

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

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

(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de NATÁLIA OLIVEIRA DE CARVALHO AZEVEDO, em 
virtude da mesma não ter sido encontrada no endereço indicado, e atendendo ao requerimento do 
credor fi duciário – BANCO DO BRASIL S.A., deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, 
no endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia 
de R$ 24.145,20 em 23/07/2020, além das despesas de intimação, publicação do presente edital 
e emolumentos das quais é devedora em decorrência de atraso no pagamento de prestações 
relativas ao contrato de fi nanciamento imobiliário nº 057.411.982, fi rmado em 18 de agosto de 2015, 
garantido por alienação fi duciária registrada sob nº 04 na matrícula nº 61.987, tendo por objeto o 
imóvel situado na AVENIDA PADRE JOSÉ MARIA GUIMARÃES ALVES Nº 150, APTO 305, BLOCO 
09, ED. PARQUE PRINCESA DO VALE, ALTO DO CARDOSO, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 
12.420-015. O prazo para pagamento da dívida é de 30 dias (prazo em dobro conforme provimento 
nº 16/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo), a contar da terceira e última 
publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel 
na pessoa do credor/requerente
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2020.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

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

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

(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de MICHEL THOMAS DOS SANTOS BARBOSA, em virtude 
do mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento do 
credor fi duciário – BANCO DO BRASIL S.A., deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, 
no endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia 
de R$ 37.491,25 em 23/07/2020, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e 
emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas 
ao contrato de fi nanciamento imobiliário nº 057.411.380, fi rmado em 15 de dezembro de 2014, 
garantido por alienação fi duciária registrada sob nº 04 na matrícula nº 61.941 tendo por objeto o 
imóvel situado na AVENIDA PADRE JOSÉ MARIA GUIMARÃES ALVES Nº 150, APTO 107, BLOCO 
08, ED. PARQUE PRINCESA DO VALE, ALTO DO CARDOSO, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 
12.420-015. O prazo para pagamento da dívida é de 30 dias (prazo em dobro conforme provimento 
nº 16/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo), a contar da terceira e última 
publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel 
na pessoa do credor/requerente.
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2020.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.390, DE 09 DE 
JULHO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, Resolve DESIGNAR o Sr. 
Marco Antônio Amaral de Souza, escriturário, 
para substituir o Diretor do Procon, Sr. Fábio 
Ferreira, durante o período em que o mesmo 
encontrar-se em férias, de 15 de junho a 29 
de junho de 2020.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 15 de junho de 2020.

Pindamonhangaba, 09 de julho de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 09 de 

julho de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios 
Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.398, DE 22 DE 
JULHO DE 2020.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR o Sr. José Antonio Ferreira 
Filho, Secretário Adjunto de Meio Ambiente, 
para responder pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, durante o período em que 
a Secretária, Sra Maria Eduarda Abreu San 
Martin, encontrar-se de licença médica, de 10 a 
22 de julho de 2020.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de 
julho de 2020.

Pindamonhangaba, 22 de julho de 2020.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 22 de 

julho de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

O Departamento Estadu-
al de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) autoriza, a par-
tir desta semana, a retomada 
dos agendamentos de dia e 
horário para a aplicação dos 
exames práticos de direção 
pelos Centros de Formação de 
Condutores (CFCs).  A medida 
benefi cia cerca de 50 mil alu-
nos que tiveram o processo 
de habilitação interrompido 
durante a pandemia e o agen-
damento deve ser feito pelo 
sistema e-CNH, já utilizado 

pelos CFCs em todo o Estado. 
A ação é aderente ao Plano 
São Paulo, permitida para re-
giões classifi cadas a partir da 
Fase 2 – Laranja.  

Em junho, o governo esta-
dual retomou, de forma gra-
dual, as atividades dos CFCs 
com as aulas práticas. Hoje, o 
processo se estende à realiza-
ção dos exames práticos, em 
ambientes abertos, de forma 
segura, seguindo protocolos 
sanitários do Detran.SP, deba-
tidos com entidades que re-

presentam a categoria. O ma-
terial está disponível no portal 
– www.detran.sp.gov.br. 

Entre as ações realizadas 
pelo órgão este mês, estão a en-
trega de 320 mil Certifi cados de 
Registro do Veículo (CRVs) via 
drive thru, tanto para despa-
chantes quanto para particula-
res, e de 65 mil CNHs, por drive 
thru, para CFCs, e pelos Correios, 
para os endereços de cadastro 
dos cidadãos. Desde o dia 01/07, 
já foram retirados mais de 280 
mil documentos (CRVs). 

Por meio dos serviços on-
line, o Detran.SP ampliou em 
48% as opções digitais para 
manter os atendimentos aos 
usuários. Entre as 64 opções 
disponíveis no portal (www.
detran.sp.gov.br) e pelo apli-
cativo Detran.SP, estão renova-
ção simplifi cada e segunda via 
de CNH, licenciamento, trans-
ferência, registro e liberação 
de veículo, consulta de multas 
e de pontuação na CNH, entre 
outros. 

Com relação às aulas teó-

ricas, o sistema de reconhe-
cimento facial, desenvolvido 
pela Prodesp (empresa de Tec-
nologia do Estado) para que os 
alunos possam realizar as au-
las de forma remota, em casa, 
já está pronto e as empresas 
podem disponibilizar mais 
essa opção para seus clientes.   

Vale lembrar que o Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran) alterou de 12 para 
18 meses o prazo para con-
clusão do processo de habi-
litação.

Detran.SP disponibiliza agendamento para provas práticas de direção 
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Estado de saúde do 
Prefeito Isael é estável

Na noite do último domin-
go (26), Policiais Militares da 
Força Tática da Polícia Militar 
de Pindamonhangaba reali-
zavam uma ação policial no 
bairro Residencial Andrade, 
com o objetivo de coibir o trá-
fico de drogas.

Durante a operação, avis-
taram um adolescente in-
frator em fundada suspeita 
pela via pública. O menor 
começou uma fuga pulando 
em várias casas do bairro, 
porém acabou sendo detido 

e abordado. Uma sacola foi 
dispensada pelo adolescente 
na fuga e nela continha 51 
porções de maconha, 66 pe-
dras de crack, R$ 209,00 em 
dinheiro e um aparelho de 
telefone celular.

Diante dos fatos, o ado-
lescente infrator de 17 
anos de idade foi condu-
zido até a Delegacia, onde 
permaneceu apreendido e 
à disposição da justiça por 
ato infracional de tráfico 
de drogas.

PM flagra ato infracional de tráfico de droga no Residencial Andrade

A Prefeitura de Pindamonhangaba 
informa que Isael Domingues segue 
internado no InCor, na capital do Estado.

De acordo com o boletim médico 
divulgado na segunda-feira (27), 
o quadro clínico do prefeito Isael 
Domingues, 53 anos, evolui com 
estabilidade, em seu segundo dia de 
internação na UTI Covid do InCor 
(Instituto do Coração do Hospital das 
Clínicas da FMUSP), hospital de São 
Paulo em que está internado desde a 
tarde da última sexta-feira (24).

Permanecem também estáveis 
e dentro de padrões normais os 
parâmetros renais, hemodinâmicos e 
neurológicos do paciente.

O Prefeito permanecerá sob 
tratamento na UTI do InCor, com 
suporte medicamentoso, uso de oxigênio 
contínuo por meio de máscara e 
fisioterapia respiratória.

Novo boletim médico será 
divulgado na terça-feira (28), a partir 
das 14h.

Prefeito de Pindamonhangaba segue 
internado na UTI do InCor, na capital

Homem desacata GCM na região do mercado municipal

A GCM atua a fim de evitar aglomerações e  atender as normas de 
enfrentamento à pandemia no município

Pinda apresenta mais 35 positivos e 
15 pacientes recuperados do Covid 19

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria 
de Saúde da Prefeitura divulga, em seu bole-
tim desta segunda-feira (27), 35 novos casos 
testados positivo para coronavírus, 15 pa-
cientes recuperados, dois óbitos descartados 
e um óbito suspeito.

Os casos positivos são dos seguintes bair-
ros: Água Preta, Alto Cardoso, Andrade, Aze-
redo, Boa Vista, Bosque, Campinas, Castolira, 
Centro, Cidade Jardim, Cidade Nova, Feital, 

Galega, Goiabal, Jardim Eloyna, Laerte As-
sunção, Lessa, Mantiqueira, Mombaça, Padre 
Rodolfo, Parque São Domingos, Santana, Tri-
ângulo e Vista Alegre.

Os pacientes recuperados são dos bairros: 
Araretama, Castolira, Centro, Cidade Nova, 
Feital, Jardim Regina, Jardim Rosely, Karina, 
Padre Rodolfo, Socorro, Terra dos Ipês, Vale 
das Acácias e Vista Alegre.

Os dois óbitos descartados eram de pacien-

Por volta das 11h da manhã 
do último domingo (26), inte-
grantes da Guarda Civil Me-
tropolitana participavam em 
conjunto com a Fiscalização 
de Posturas na Praça da Liber-
dade, onde atuavam a fim de 
evitar aglomerações e  atender 
as normas de enfrentamento à 
pandemia no município.

No local, os GCM Cícero Ma-
chado e José Luiz Oliveira, re-
alizam o isolamento com faixa 
zebrada do espaço utilizado 
pela Feira da Barganha, pon-
to de constantes denúncias de 
aglomeração popular, via 153. 
Em seguida, realizando rondas 
pelas imediações foram infor-
mados, pela central de moni-
toramento do COI, de que dois 
indivíduos estavam arreben-
tando as fitas. Em abordagem 
no local, os GCMs solicitaram 

aos mesmos que apresentas-
sem documentos de identida-
de.

Os elementos negaram-se a 
apresentar e agiram de forma 
desrespeitosa e com agressi-
vidade com os agentes de se-
gurança, sendo necessário o 
uso de força para contenção e 
apoio de viaturas. Entretanto, 
com apoio de populares, os in-
fratores evadiram-se do local. 
Posteriormente com apoio da 
Polícia Militar, um dos elemen-
tos foi localizado próximo a 
Praça Barão Homem de Melo, 
sendo identificado como M.
V.R.S, 26 anos, morador de rua.

O autor foi encaminhado ao 
Distrito Policial e os integran-
tes da GCM em face dos feri-
mentos passaram pelo Pronto 
Socorro. Nesta segunda-feira, 
eles passaram por exame de 

corpo de delito em virtude do 
desforço físico aplicado para 
deter um dos indivíduos.

“Importante que a popula-
ção saiba que a Guarda Civil 
Metropolitana, assim como ou-
tros integrantes do sistema de 
segurança pública, estão nas 
ruas para proteger a popula-
ção. Nossa conduta nunca foi 
agredir ou desrespeitar cida-
dão de bem. Neste caso, estáva-
mos em ação contra a aglome-
ração, a favor da saúde pública 
e pelo bem de todos e sempre 
que alguém desrespeitar as 
normas nós somos acionados 
para agir. Este elemento res-
ponderá pelos seus atos e nós 
iremos continuar atuando 
pela segurança e para cum-
prir a lei”, afirmou o secretá-
rio de Segurança, José Sodário 
Viana.

tes da Terra dos Ipês e o óbito 
suspeito é do Cidade Nova.

Com os números de hoje, 
Pinda chega a 739 pacientes 
testados positivos para co-
ronavírus desde o início da 
pandemia na cidade. Hoje, há 
45% de ocupação de leitos de 
enfermaria e 59% de ocupa-
ção de leitos de UTI, somando 
redes pública e particular. O 
índice de isolamento na ci-
dade está em 47%, segundo 
o Sistema de Monitoramento 

Inteligente do Estado de São 
Paulo. 

A Prefeitura reforça, mais 
uma vez, que a pandemia não 
terminou e a população preci-
sa colaborar fazendo sua par-
te: evitando aglomerações, 
usando máscara, higienizan-
do as mãos constantemente e, 
principalmente, ficando em 
casa. O melhor remédio para 
o coronavírus é a prevenção, 
por meio do distanciamento 
social.
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zeladoria

Guarda-corpo do Valetão do Araretama é finalizado

Vale das Acácias recebe limpeza inédita em valeta
As ações de zeladoria conti-

nuam a todo o vapor em Moreira 
César. No último final de sema-
na, os funcionários da subpre-
feitura do Distrito promoveram 
uma importante ação no Vale 
das Acácias que não acontecia 
há muito anos: a limpeza geral 
da valeta do bairro

A valeta, que é um importan-
te braço do Ribeirão Capituba, 
corta todo o bairro e atravessa 
as quatro avenidas do Vale das 
Acácias: av. Hortência, Margari-
das, Lírios e das Rosas.

“A máquina PC 150 C Komat-
su iniciou a limpeza do leito 

desta valeta na manhã do sába-
do e somente no trecho entre a 
Avenida das Rosas e a creche do 
bairro, nossos funcionários reti-
raram cerca de 25 viagens com 
lixo, entulho e mato”, afirmou 
o subprefeito do Distrito Nilson 
Luís de Paula.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba espera contar com a compre-
ensão da população para manter 
o espaço limpo e conservado e 
alerta para que denunciem os mo-
radores que praticam o descarte 
irregular de lixo e entulho no lo-
cal, que poderão ser punidos e au-
tuados pela prática irregular.

Sinalização de placas de 
trânsito são revitalizadas

Uma importante ação do Depar-
tamento de Trânsito de Pindamo-
nhangaba vem sendo intensificada 
nas vias públicas: a revitalização da 
sinalização vertical de trânsitos.

“Com o tempo é comum o 
desgaste das placas que acabam 
dificultando sua visualização. As 
placas também são danificadas com 
a ação do tempo ou até mesmo 
entortadas com o choque causados 

por veículos. Para corrigir essas 
situações nossa equipe montou 
uma força tarefa e vem corrigindo 
diversas sinalizações”, afirmou o 
secretário adjunto de Segurança, 
José França Vidal.

As ações foram realizadas recen-
temente em diversos pontos do Dis-
trito de Moreira César, Alto Cardo-
so, Crispim, no Túnel do Mombaça e 
na rotatória do Castolira.

Limpeza geral acontece nos bairros 
Bosque, Boa Vista e Jardim Rosely

A Secretaria de Obras finalizou nes-
te final de semana a implantação do 
primeiro guarda-corpo do valetão do 
Residencial das Américas, localizado no 

Araretama. Com a limpeza do mesmo e 
a construção de calçada em seu entor-
no o espaço ganhou novo visual, está 
mais urbanizado e agora seguro para a 

passagem de pedestre sobre a ponte do 
valetão. Na próxima semana começa 
a implantação de outro guarda-corpo 
sobre a segunda ponte.

Localizado no Araretama, o valetão do Residencial das Américas teve o primeiro guarda-corpo instalado

Residencial Andrade, Moreira César e 
Vila São José têm quadra esportiva revitalizada

Mais três quadras foram revi-
talizadas na última semana pela 
equipe de manutenção da Secretaria 
de Esportes e Lazer da Prefeitura 
de Pindamonhangaba (SEMELP). 
Os serviços foram realizados nas 
quadras do Residencial Andrade, 
Moreira César (ao lado da Biblioteca) 
e Vila São José.

A ação atende a uma grande 
reivindicação da comunidade que a 
partir de agora passa a contar com 
um espaço totalmente remodelado 
com novas cores, deixando mais aco-
lhedor para a prática das atividades 
esportivas.

Além da quadra, o entorno do 
espaço de lazer também recebeu 
atenção com corte da grama, pintura 

de bancos e limpeza geral no parqui-
nho infantil e academia da melhor 
idade.

Salão de Ginástica - A SEMELP 
ainda finalizou na última sexta-
feira (24), a revitalização do salão 
de Ginástica no Centro Esportivo 
João do Pulo. O local recebeu nova 
pintura, a troca da iluminação pelas 
lâmpadas de led e troca total do 
piso, deixando o local totalmente 
revitalizado.

Com essas quatro praças espor-
tivas, a SEMELP chega a 24 ações 
de revitalização em espaço esportivo 
somente neste ano.

“Com a pandemia, nossos 
equipamentos não estão atendendo 
a população. Sendo assim conver-

samos com os servidores e criamos 
uma equipe de manutenção, que 
abraçou a causa e está realizando 
um excelente trabalho”, afirmou 
o secretário de Esportes, Antônio 
Macedo.

Receberam as melhorias as qua-
dras esportivas dos bairros Campo 
belo, Vila Rica, Alto Tabaú, Campos 
Maia, Maria Áurea, Quadra Coberta, 
Mombaça, Cícero Prado (CDHU Mo-
reira César), Cruz Grande, Bonsuces-
so, Ipê I, Morumbi, Mantiqueira, Bem 
Viver, Jardim Imperial, Cidade Jardim 
e ainda a área da Piscina do Centro 
Esportivo Cidade Nova, Estádio de 
Futebol CE João do Pulo, Centro de 
Treinamento Luiz Caloi e o Centro de 
Treinamento Raquelzão.

Quadra esportiva do Residencial Andrade ganhou novo aspecto após trabalho de revitalização

Ações de limpeza aconteceram em diversos pontos da cidade

Através de uma força tarefa 
envolvendo servidores das secretarias 
de Obras, Meio Ambiente e Seguran-
ça diversos bairros estão recebendo 
ações de limpeza, poda de grama 
e retirada de mato alto. Na última 
semana as ações aconteceram em 
diversas ruas e avenidas dos bairros 

Boa Vista, Bosque, Centro e Jardim 
Rosely.

A Prefeitura solicita a colaboração 
dos moradores para que conservem a 
frente de seus imóveis limpos e sem 
mato, responsabilidade definida no 
código de Posturas ao proprietário de 
cada imóvel.

A revitalização vertical do trânsito prossegue em Pindamonhangaba

A valeta é um braço do Ribeirão Capituba e atravessa o bairro do Vale das Acácias em toda a sua extensão
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