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Atleta da Semelp Pinda fi ca em segundo lugar 
no ‘Campeonato Estadual de Ginástica Rítmica’

A atleta da ginástica rítmi-
ca da Semelp (Secretaria Mu-
nicipal de Esportes de Pinda-
monhangaba), Lavínia Silva, 
fi cou em segundo lugar no 
“Campeonato Estadual de Gi-
nástica Rítmica”, na categoria 
adulto, nível 1. 

Pela categoria adulta, nível 
2, Pinda foi campeã geral por 
equipes. A equipe da Semelp 
é formada pelas atletas Maria 
Eduarda, Larissa, Isabella e 
Maria Gabriela.

PÁG. 3

Equipe de Pinda conquistou resultados expressivos no ‘Campeonato Estadual’ realizado pela Federação Paulista de Ginásti ca 

Divulgação

Recapeamento asfálti co 
segue na rua Joaquim 
Ribeiro no Santa Luzia

As obras de recapea-
mento do piso asfálti co 
de Pindamonhangaba 
prosseguem nesta semana 
pela rua Joaquim Antônio 
Ribeiro (bairro Santa Luzia). 
Através da Secretaria de 
Governo e Serviços Públi-
cos, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba retomou o 
cronograma de melhorias 
no pavimento do município 
que vem sofrendo moder-
nização com objeti vo de 

trazer mais segurança no 
trânsito.

Trecho inicial da rua 
Theodorico Cavalcante 
no bairro Boa Vista já 
recebeu a melhoria e em 
seguida as máquinas de 
pavimentação realizarão 
os serviços em trecho da 
rua Álvaro Pinto Madu-
reira (região da Quadra 
Coberta e Jardim Rezen-
de), que está em fase fi nal 
de fresagem e limpeza.

Taipas recebe 
limpeza em área 
entorno da fi gueira

A Subprefeitura de 
Moreira César está re-
alizando nesta semana 
os serviços de limpeza 
geral da área ao entor-

no da fi gueira históri-
ca localizada no bairro 
do Taipas, às margens 
da Rodovia Abel Fabrí-
cio Dias. 

PÁG. 6

Prefeitura discute 
com moradores planos 
para pavimentação do 
Portal dos Eucaliptos

PÁG. 3

Pinda se destaca em 
diversas competi ções 
esse fi m de semana

5PÁG. 

O boleti m da Vigilância Epidemiológica de Pin-
damonhangaba apresentou, nessa terça-feira (3): 
33 novos casos, 43 recuperados e nenhum óbito. 
No total,  18.087 moradores de Pinda 
testaram positi vo para Covid-19.

Pinda registra 33 casos novos, 
43 recuperados e nenhum óbito

COVID
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Editorial
Competições de cada dia 

Embora todos os desafios cotidianos, entre eles 
uma pandemia que já dura quase 18 meses – que 
ainda faz vítimas e espalha insegurança – neste mo-
mento um pouco menos, mas ainda faz; as “Olimpí-
adas de Tóquio” têm unido pessoas do mundo intei-
ro na torcida por seus atletas preferidos, por seus 
países de origem ou de afinidade, não importa...

Até o momento, dia 3 de agosto (à tarde) o Bra-
sil conquistou 17 medalhas – sendo esta a segunda 
melhor campanha olímpica da história em total de 
medalhas –, segundo informações do site UOL. 

O brasileiro vibra e se emociona a cada vitória 
(ou quase vitória) de atletas que são exemplos de 
superação, de resiliência e de dedicação esportiva. 

“Por terra, mar e ar, as conquistas dos atletas 
brasileiros nas Olimpíadas geraram um êxtase co-
letivo provisório ao País” escreveu o colunista Xico 
Sá, no El País, edição dessa segunda-feira (2).

Esta é uma sensação que acontece em grandes 
eventos como copa do mundo de futebol; olimpía-
das ou até mesmo o nosso carnaval bem brasileiro. 
O ‘sufoco diário’ dá lugar ao êxtase e a alegria da 
conquista; ao grito de torcida; à vibração de boas 
energias. 

É quase impossível uma casa que não tenha ao 
menos um membro assistindo aos jogos e vibrando 
na mesma sintonia que as delegações: guardando o 
grito da vitória na garganta. O grito de goooool! De 
cesta! Ponto! É ouro! É ouro! É do Brasil! Ou é prata, 
é bronze – tanto faz: é medalha olímpica e tem um 
peso ímpar. Suado. Verdadeiro. Coletivo!

Paralelas as “Olimpíadas de Tóquio”, outras com-
petições seguem acontecendo Brasil afora. Sejam li-
teralmente jogos ou a correria cotidiana para pegar 
um ônibus; um metrô; um Uber; uma carona; conse-
guir um emprego; uma promoção; um diploma; um 
banco aberto; um sim de alguém, em algum lugar... 

Todos os dias há um recomeço ou uma competi-
ção particular. E cada um sabe qual medalha espe-
ra. Qual medalha merece. E qual medalha batalha 
para conquistar.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou na manhã 
desta terça-feira (3) uma reu-
nião de trabalho com diversos 
moradores do bairro Portal 
dos Eucaliptos e na pauta do 
encontro o principal assunto 
foi a pavimentação asfálti-
ca do bairro. O encontro foi 
acompanhado pelo Subpre-
feito de Moreira César Nilson 
Luis e pelos vereadores José 
Carlos Gomes – Cal (Presiden-
te da Câmara), Regininha e Ju-
linho Car. 

O prefeito Isael Domingues 
relatou para a comunidade o 
panorama desta melhoria e as 
razões pela qual não foi efe-

tivada até a presente data. O 
bairro está localizado ao lado 
do Terra dos Ipês e em fren-
te a Vila São Benedito e reú-
ne hoje cerca de 150 famílias 
morando e outras dezenas de 
terrenos.

O prefeito explicou as li-
mitações orçamentárias e a 
grandeza deste investimento. 
“Estamos levantando o cus-
to desta obra e vamos incluir 
essa melhoria no projeto do 
Orçamento 2022 que devemos 
encaminhar para a Câmara 
nos próximos meses. Dentro 
da previsão de arrecadação 
podemos realizar a obra em 
duas etapas. Após a apro-

vação no orçamento vamos 
disparar um processo de lici-
tação da obra”, afirmou o pre-
feito Isael.

Os moradores ressaltaram 
que a obra é muito significa-
tiva e irá trazer mais valori-
zação para o bairro, que vem 
crescendo com novas constru-
ções e moradores. O prefeito 
enfatizou as obras de pavi-
mentação que vêm realizan-
do em toda a cidade e pediu 
o empenho dos moradores 
para que organizem a frente 
de seus imóveis com a cons-
trução de calçadas, visando 
deixar o passeio público mais 
seguro.

Prefeito recebe novo Delegado 
Seccional da Polícia Civil da região

O prefeito de Pindamonhan-
gaba Isael Domingues recebeu 
na manhã dessa terça-feira (3) 
o novo Delegado Seccional de 
Polícia de Taubaté, Dr. Marcio 
Marques Ramalho, que recen-
temente assumiu as atividades 
na região. Após permanecer 
sete anos na Seccional de Gua-
ratinguetá, Dr. Márcio Ramalho 
comandará os trabalhos da Po-
lícia Civil nos 10 municípios da 
região de Taubaté.

Participaram do encontro os 
delegados Miguel Jacob Felipe 
Neto, Renata do Carmo Louren-
ço Costilhas, Cristiana Corrêa 
de Freitas, Vinicius Garcia Viei-
ra e Angela A. Cabral Aguiar, 
além do investigador de polícia 
Giovani Bastos. Pela prefeitura 
estiveram presentes o chefe de 
Gabinete Rodrigo Lóssio, o se-
cretário de Segurança Fabrício 
Pereira e o comandante da GCM 
Sandro Alvarenga.

O prefeito Isael avaliou po-

sitivamente o encontro e vis-
lumbrou novas parcerias para 
melhorar a segurança de Pin-
damonhangaba. “Apontamos as 
deficiências que sentimos como 
gestor e as questões que pode-
mos avançar para construir 
juntos ações como a Atividade 
Delegada que executamos com 
a PM”, afirmou Isael.

O Delegado Seccional Dr. 
Márcio Carvalho, que já conhe-
ce a região, tendo atuado em 
cidades da região de Taubaté 
durante sua carreira na Polí-
cia Civil, está visitando todas 
as unidades policiais sob sua 
jurisdição, conversando com os 
delegados para definir um diag-
nóstico do quadro da Polícia Ci-
vil na região.

“Sabemos que a população 
da região cresceu muito nas 
últimas décadas e esse cresci-
mento não aconteceu no qua-
dro do nosso efetivo, motivo 
pelo qual vamos trabalhar forte 

para unir nossa equipe e valori-
zar o policial civil. Entendemos 
que devemos priorizar o traba-
lho investigativo no sentido de 
colher fortes provas e indícios 
para entregarmos inquéritos 
policiais bem fundamentados 
e com qualidade ao Judiciário, 
alcançando assim êxito na con-
denação efetiva de quem prati-
cou delito. Esse encontro serviu 
para fortalecer elos e unir for-
ças”, afirmou Dr. Márcio.

O secretário de Segurança, 
Fabrício Pereira, ressaltou o 
apoio prestado à Civil através 
do sistema de monitoramento 
de câmeras, que hoje conta com 
mais de 1.000 equipamentos e dá 
um importante suporte na inves-
tigação criminal. “Foi uma ótima 
reunião pois discutimos ainda 
mais sobre a união de forças da 
nossa GCM com a Civil e com a 
PM, o que só irá trazer benefícios 
para a segurança de toda a popu-
lação”, afirmou Fabrício.

Prefeitura discute com moradores 
planos para pavimentação do 
Portal dos Eucaliptos

Começaram nessa terça-feira 
(3) as inscrições para o Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu), usa-
do para selecionar candidatos a 
vagas em instituições públicas 
de ensino superior a partir das 
notas obtidas no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem).

Os estudantes interessados 
em concorrer a uma das vagas 
poderão se inscrever até sexta-
feira (6). Os candidatos devem 
ter participado da última edi-
ção do Enem, mas não como 
“treineiros”, e não podem ter 
tirado nota zero na redação.

Na página do sistema é possí-
vel consultar as vagas disponí-

veis, pesquisando por cidades, 
cursos e instituições. No mo-
mento da inscrição, o candidato 
poderá escolher até duas op-
ções de curso.

Conforme o cronograma di-
vulgado pelo Ministério da Edu-
cação (MEC), o resultado da se-
leção será divulgado no dia 10 
de agosto.

As matrículas serão abertas 
no dia 11, se estendendo até o 
dia 16 de agosto. Além disso, en-
tre 10 e 16 do mesmo mês, esta-
rão abertas as inscrições para a 
lista de espera por vagas rema-
nescentes, cujos contemplados 
serão anunciados no dia 18.

Inscrições para o Sisu 
começaram nessa terça-feira

Candidatos podem ser inscritos até sexta-feira (6)
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Pinda se destaca em diversas competições 
no último fim de semana

Atleta da Semelp Pinda fica em 
segundo lugar no ‘Campeonato 
Estadual de Ginástica Rítmica’

A atleta da ginástica rítmi-
ca da Semelp (Secretaria Mu-
nicipal de Esportes de Pinda-
monhangaba), Lavínia Silva, 
ficou em segundo lugar no 
“Campeonato Estadual de Gi-
nástica Rítmica”, na categoria 
adulto, nível 1. 

Lavínia ficou com 13,65 no 
arco, 13,30 na bola, 15,20 na 
maças, 11,75 na fita, soman-
do um total de 53,90 pontos, 
somente atrás da atleta Ga-
briela Silva, de Osasco, que 
ficou com a pontuação total 
de 55,45. 

A próxima competição da 
atleta será o “Campeonato 
Brasileiro”, em setembro des-
te ano.

“A Lavínia foi bem na com-
petição. Estava bem concen-
trada. Depois de quase dois 
anos sem entrar em um ta-
pete para competir, no modo 
presencial, pois todas as ou-
tras competições foram onli-
ne, no nosso ginásio mesmo, 
transmitindo para arbitra-
gem em casa. Mas foi muito 
positivo, a gente sabe que tem 
algumas coisas para melhorar 
na coreografia, mas ela está 
bem focada e está se prepa-
rando, para em setembro ir 
para o campeonato  brasileiro 
e tentar ficar pelo menos en-
tre as oito melhores do Brasil”, 
disse a treinadora da Lavínia, 
Simone Rosa.

As equipes da Semelp (Se-
cretaria Municipal de Esportes 
de Pindamonhangaba) disputa-
ram diversos torneios em diver-
sas categorias e modalidades no 
último fim de semana. Confira 
como foi o desempenho das 
equipes: pelo futsal, no ginásio 
do Tabaú, Pinda enfrentou as 
equipes de São José dos Campos 
nas categorias sub-12, sub-14, 
sub-16 e sub-18 masculino. Pelo 
sub-12, Pinda venceu por 5 a 4, 
na categoria sub-14 a equipe de 
Pinda perdeu pelo placar de 3 a 
1; já na categoria sub-16 a equi-
pe de Pinda goleou pelo placar 
de 8 a 1, e para fechar os jogos a 
equipe de Pinda venceu por 5 a 
1 na categoria sub-18.

Ocorreu nesse fim de sema-
na, o “7º torneio Paulista de 
Atletismo”, disputado no Centro 
Olímpico de Treinamento e Pes-
quisa, na cidade de São Paulo, 
categorias sub-18, sub-20, sub-
23 e adulto.  Pelas equipes da 

Semelp, Marcos Miguel Olivei-
ra conquistou o ouro no lança-
mento de martelo, prata no lan-
çamento de disco e bronze no 
arremesso de peso. 

O atleta João Henrique Ribei-
ro ficou com o bronze nos 400 
metros, Ana Laura ficou com o 
bronze no arremesso de marte-
lo e Kelvin Willians ficou com o 
bronze na corrida dos 110 me-
tros com barreiras. 

Também foi realizada a com-
petição pela Federação Paulis-
ta de Ginástica, que ocorreu 
em São Bernardo do Campo, 
nas categorias adulta e infan-
til. Pela categoria adulta, nível 
2, Pinda foi campeã geral por 
equipes. A equipe da Semelp 
é formada pelas atletas Maria 
Eduarda, Larissa, Isabella e 
Maria Gabriela.

Para fechar o fim de semana, 
teve um triangular disputado 
pela equipe de futebol femini-
no de Pinda, em Três Corações, 

Minas Gerais. O torneio foi dis-
putado entre Semelp Pinda, o 
time da casa e o time de passos. 
Pinda venceu Passos por 3 a 0: 
gols de Amanda duas vezes e Evi-
la, e venceu também o time de 
três Corações pelo placar de 2 a 
1, com gols da Ellen e da Bianca.

“Fim de semana muito posi-
tivo para nossa secretaria com 
a participação de diferentes 
modalidades no último final de 
semana. Estamos felizes que to-
dos possam estar competindo 
novamente e assim cada técni-
co, cada atleta, fazer o que mais 
gosta que é estar atuando em 
sua modalidade. Bons resultados 
com a GR e Atletismo, despontan-
do entre os melhores do estado 
de São Paulo. Vitórias no futsal 
menores e no futebol feminino... 
Estamos felizes por todo esforço 
de cada atleta. Parabéns a todos 
pelo empenho e dedicação”, pa-
rabenizou o secretário de Espor-
tes, Everton Chinaqui. 

Divulgação

Divulgação
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Shopping Pátio Pinda ganha novas 
operações e reforça seu mix de opções

Chegada de novas unidades 
ressalta o diferencial do empre-
endimento como um espaço 
com opções de produtos e ser-
viços nos mais variados segmen-
tos; e tudo em um só local

Consolidando-se cada vez 
mais como uma das principais 
opções para quem busca como-
didade, diversão e um amplo mix 
de produtos, serviços e opções 
gastronômicas, o Shopping Pá-
tio Pinda entrou no segundo se-
mestre de 2021 com uma série 
de novidades em operações no 
empreendimento. As novas op-
ções aos clientes envolvem os 
segmentos de saúde, com uma 
academia e produtos naturais, 
estética e beleza, pets, tecnolo-
gia e celulares, vestuário e gas-
tronomia.

“O Shopping Pátio Pinda tem 
esse perfil de ser um mix, que 
soma de serviço a produtos, 
oportunizando aos nossos clien-
tes uma experiência diferencia-
da”, destaca a analista de Marke-
ting, Bruna Silva. “As novas 
operações que chegaram recen-
temente ou que estão perto de 
iniciarem as atividades reforçam 
essa variedade de segmentos ao 
nosso público.”

Com diversas opções do me-
lhor da moda, em parceria com 
a Levi’s, a loja Thost é uma das 
recentes operações que chegou 
ao Shopping Pátio Pinda. “Enxer-
gamos a oportunidade em Pinda 
com um ponto de loja excepcio-
nal, em um shopping extrema-

mente promissor”, afirma o pro-
prietário, Fabrício Raposo. “Com 
os sinais da melhora na economia, 
aceitamos o desafio e trouxemos 
as melhores opções de compra 
para a cidade. Em momentos di-
fíceis todos nós podemos crescer 
muito.”

Já a Mini Me Pets vem com 
uma linha de roupinhas e acessó-
rios exclusivos, rações premium, 
padaria pet (com petiscos diferen-
ciados), além de serviços básicos 
(como banho e tosa), penteados e 
coloração, entre outros serviços. 
“A Mini Me Pets não será apenas 
um pet como outra qualquer, ela 
foi planejada inteiramente para 
conectar você ainda mais ao seu 
pet”, destaca a proprietária Úrsu-
la Mendes Varjão. “Desde sem-
pre esbarrei em dificuldades para 
encontrar itens e serviços dife-
renciados para meus pets. Então 
pensei: ‘por que não abrir um pet 
com tudo isso que busco tanto?’” 
Sobre ter escolhido o Pátio Pinda 
para o seu empreendimento, Úr-

sula destaca: “A oportunidade nas 
negociações e visão de um futuro 
para a cidade. Vejo em Pindamo-
nhangaba um potencial de cresci-
mento não só neste ramo, como 
em outros.”

Confira as lojas que chegam ao 
Pátio Pinda:

Via Laser: rede de clínicas es-
pecializada em depilação a laser 
que possui de forma exclusiva 
a melhor tecnologia no Brasil: a 
união dos lasers Alexandrite + 
Nd:YAG. A técnica garante mais 
conforto, rapidez e segurança em 
mais tons de pele.

Academia X-Body: academia 
moderna, climatizada, e que ofe-
rece musculação e novidades que 
vêm por aí.

Mundo Eletrônico: empresa de 
acessórios para eletrônicos, celu-
lares, segurança, gamers e supor-
tes.

Nos últimos meses, chegaram 
ao shopping: Arrazei na Make; Pi-
ticas; loja da Claro; Natural Valle; 
e Cheirin Bão.

Divulgação

Atletismo masculino e feminino, futsal,  futebol e ginástica rítmica foram algumas das competições das equipes no último fim de semana

Lavínia Silva conquistou a segunda colocação no Estadual
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Protocolo Digital nº 36.063/2021 – SMA

Doador: OVERSOUND INDÚSTRIA E COMERCIO ELETRO ACUSTICO LTDA. Donatário: FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE PINDAMONHANGABA. Objeto: doação de uma máquina 
de fraldas dupla com barreiras, no valor de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais). Data da 
assinatura: 19/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 148/21 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Sr. (a) JOAQUIM EUGÊNIO, responsável 
pelo imóvel situado a RUA MARCOLINO SILVA, 0, Bairro CAMPO ALEGRE, QUADRA A  LOTE 
08  ,  inscrito nesse município sob a sigla SE11.13.16.016.000, para que efetue a  limpeza do 
terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a 
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 
de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Valor 550,00

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

EDITAL

Por ordem do Exmo Juiz do Trabalho, Dr. Rogério Princivalli da Costa 
Campos, FAÇO SABER, a todos os jurisdicionados, advogados e demais 
interessados conforme determinado no Edital CR Nº 9/2021, que, no dia 25/08/2021,
quarta-feira, a partir das 14h30, será realizada pela Corregedoria Regional do E. TRT 
da 15º Região CORREIÇÃO ORDINÁRIA nesta Vara do Trabalho, por meio de 
videoconferência, que será conduzida pela Exma Desembargadora do Trabalho, Dra 
Ana Paula Pellegrina Lockmann. Os interessados em geral, as partes, poderão fazer 
uso da plataforma Google Meet, por meio de seus computadores pessoais ou 
institucionais, tablets e celulares, desde que contenham câmera, microfone e acesso à 
internet, sendo necessário o cadastramento prévio, mediante o preenchimento de 
formulário em até 24 (vinte e quatro) horas úteis antes da data designada para a 
realização da correição ordinária, através do link
https://forms.gle/4Jg2c5bu8MGArZQf8 . Os interessados previamente inscritos 
receberão o link de acesso até 2 (duas) horas antes da realização do ato correicional,
pela Secretaria da Corregedoria.

E para que chegue ao conhecimento de TODOS OS INTERESSADOS é passado o 
presente edital que será publicado em jornal local.

Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2021.

CLAUDIA REJANE PEREIRA CAMARGO
Diretora de Secretaria

CLAUDIA REJANE PEREIRA CAMARGO

EDITAL

Por ordem do Exmo Juiz do Trabalho, Dr. Rogério Princivalli da Costa 
Campos, FAÇO SABER, a todos os jurisdicionados, advogados e demais 
interessados conforme determinado no Edital CR Nº 9/2021, que, no dia 25/08/2021,
quarta-feira, a partir das 14h30, será realizada pela Corregedoria Regional do E. TRT 
da 15º Região CORREIÇÃO ORDINÁRIA nesta Vara do Trabalho, por meio de 
videoconferência, que será conduzida pela Exma Desembargadora do Trabalho, Dra 
Ana Paula Pellegrina Lockmann. Os interessados em geral, as partes, poderão fazer 
uso da plataforma Google Meet, por meio de seus computadores pessoais ou 
institucionais, tablets e celulares, desde que contenham câmera, microfone e acesso à 
internet, sendo necessário o cadastramento prévio, mediante o preenchimento de 
formulário em até 24 (vinte e quatro) horas úteis antes da data designada para a 
realização da correição ordinária, através do link
https://forms.gle/4Jg2c5bu8MGArZQf8 . Os interessados previamente inscritos 
receberão o link de acesso até 2 (duas) horas antes da realização do ato correicional,
pela Secretaria da Corregedoria.

E para que chegue ao conhecimento de TODOS OS INTERESSADOS é passado o 
presente edital que será publicado em jornal local.

Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2021.

CLAUDIA REJANE PEREIRA CAMARGO
Diretora de Secretaria

EDITAL

Por ordem do Exmo Juiz do Trabalho, Dr. Rogério Princivalli da Costa 
Campos, FAÇO SABER, a todos os jurisdicionados, advogados e demais 
interessados conforme determinado no Edital CR Nº 9/2021, que, no dia 25/08/2021,
quarta-feira, a partir das 14h30, será realizada pela Corregedoria Regional do E. TRT 
da 15º Região CORREIÇÃO ORDINÁRIA nesta Vara do Trabalho, por meio de 
videoconferência, que será conduzida pela Exma Desembargadora do Trabalho, Dra 
Ana Paula Pellegrina Lockmann. Os interessados em geral, as partes, poderão fazer 
uso da plataforma Google Meet, por meio de seus computadores pessoais ou 
institucionais, tablets e celulares, desde que contenham câmera, microfone e acesso à 
internet, sendo necessário o cadastramento prévio, mediante o preenchimento de 
formulário em até 24 (vinte e quatro) horas úteis antes da data designada para a 
realização da correição ordinária, através do link
https://forms.gle/4Jg2c5bu8MGArZQf8 . Os interessados previamente inscritos 
receberão o link de acesso até 2 (duas) horas antes da realização do ato correicional,
pela Secretaria da Corregedoria.

E para que chegue ao conhecimento de TODOS OS INTERESSADOS é passado o 
presente edital que será publicado em jornal local.

Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2021.

CLAUDIA REJANE PEREIRA CAMARGO
Diretora de Secretaria

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 383, 
DE 29 DE JULHO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário 
Municipal de Administração, no uso da 
competência conferida pelo art. 5º do Decreto 
nº 5.828, de 21 de julho de 202 0, RESOLVE 
retifi car a Portaria Interna da Secretaria 
Municipal de Administração nº 375, de 22 
de julho de 2021, para que onde se lê “com 
fulcro nos artigos 24, II; e 29 da Lei Municipal 
nº 5.751/2015”  leia-se “com fulcro nos artigos 
24, III; e 29 da Lei Municipal nº 5.751/2015”.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 29 de julho de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal 
de Administração em 29 de julho de 2021.

SMA/egga/memo30.156/2021.

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 384, 
DE 30 DE JULHO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário 
Municipal de Administração, no uso da 
competência conferida pelo art. 5º do 
Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, 
e  considerando o  parecer da Comissão 
Processante, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 002/2021,  
para dar continuidade à apuração do 
processo, para que no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados a partir de 11 de agosto de 
2021,  sejam concluídos os trabalhos.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 30  de julho de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal 
de Administração em 30 de julho de 2021.

SMA/egga/memo 30.318/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento 
de Recursos Humanos, situado na Rua 
Deputado Claro César, nº 30, centro, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem 
de classifi cação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição 
ou certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou 
Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade (técnico 
ou superior), conforme exigido no edital do 
concurso;

09 - Comprovante de curso básico de 
informática, conforme exigido no edital do 
concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme 
exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
14 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e 
dependentes (se houver);
15 - Caderneta de Vacinação - fi lhos de 0 a 5 
anos (se houver);
16 - Declaração de Escolaridade - fi lhos de 6 a 
14 anos (se houver).

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dia 13/08/2021 às 15h00

10º BENEDITO RENATO ALVES DA CRUZ

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO

Aulas presenciais marcaram 
o início desta semana em boa 
parte das Escolas Técnicas (Ete-
cs) e Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) estaduais. Autorizadas 
pelo Plano São Paulo – estra-
tégia do Governo do Estado de 
São Paulo para vencer a pande-
mia de Covid-19 –, as atividades 
estão sendo realizadas com res-
peito às orientações das autori-
dades sanitárias.

Algumas unidades do Centro 
Paula Souza (CPS) decidiram 
inovar na recepção aos alunos. 
Foi o caso da Etec Aristóteles 
Ferreira, de Santos, que propôs 
um quiz para ser respondido 
pelos alunos antes do retorno, 
com o objetivo de reforçar os 
cuidados que devem ser toma-
dos durante o período em que 
os jovens fi cam na escola. “É 
preciso acertar 13 respostas. 
Quem não acerta, tem de refa-
zer o questionário”, conta a di-
retora, Fabiana Golz Ribeiro Pe-
reira. Entre as perguntas estão 
quais itens o aluno deve levar 
para a aula, o que está proibido, 
como descartar máscaras, entre 
outras questões.

Em Caçapava, o coordena-
dor pedagógico e professor de 
Informática da Etec Machado 

Etecs e Fatecs retomam aulas 
presenciais a partir desta semana
Boa parte das unidades do CPS já está recebendo parte de seus alunos; retorno é realizado com respeito às 

orientações das autoridades sanitárias e inclui distância de um metro entre as pessoas

de Assis, Carlos Samproni, de-
senvolveu e espalhou por toda 
a unidade um QR Code que di-
reciona os alunos para um site 
com informações sobre horá-
rios das aulas e escala de uso 
dos laboratórios. A iniciativa foi 
um sucesso e contribuiu para 
que a escola fi casse organizada 

desde o primeiro dia de aula, 
sem alunos perdidos pedindo 
informação. “Os estudantes 
estão usando bastante esse re-
curso. Já estou criando códigos 
sobre outros assuntos, como o 
horário de descida para o pá-
tio”, conta o educador. 

Na Etec Cônego José Bento, de 

Jacareí, os alunos começaram a 
segunda-feira (2) ainda um pou-
co receosos. “Mas na hora do in-
tervalo já estavam mais soltos, 
pedindo para conhecer o res-
tante do nosso espaço”, afi rma 
a diretora, Carolina de Oliveira 
Baccaro. A equipe gestora da uni-
dade preparou para os professo-

res kits contendo face shield e 
duas máscaras reutilizáveis com 
o nome da Etec impresso. 

As Fatecs também iniciaram 
as aulas presenciais. Em Tatuí, 
mais de cem estudantes passa-
ram pela unidade ao longo da 
segunda-feira. “Os alunos que 
compareceram estavam anima-
dos”, relata o diretor, Anderson 
Luiz de Souza. Já em Guarulhos, 
mais de 70 ingressantes foram 
recebidos nos turnos da manhã 
e tarde. “Deu vida à faculdade. 
Foi bom ver a escola funcionan-
do”, relata a diretora, Mariluci 
Martino.

Novas regras
Recentemente, o Governo de 

São Paulo autorizou a retomada 
das aulas presenciais na Educa-
ção Básica (que inclui as Etecs) 
para todos os alunos, respei-
tando os limites das instalações 
físicas e o cumprimento dos 
protocolos sanitários, a partir 
de agosto. No Ensino Superior, 
o número de estudantes não po-
derá ser superior a 60% da ca-
pacidade em cada período.

Apenas nas cidades em que 
houver decreto municipal li-
mitando as atividades escola-
res é que não ocorrerão aulas 
presenciais. Para os alunos, o 
retorno é facultativo neste mo-
mento e para os que optarem 
por não voltar, serão garantidas 
as aulas remotas. Para atender 
ao distanciamento de, no míni-
mo, um metro é possível que as 
escolas tenham que organizar 
um revezamento de alunos nas 
salas de aula. Portanto, as uni-
dades do CPS ofertarão aulas 
presenciais e online, para que 
todos os estudantes tenham 
acesso ao conteúdo. Vale res-
saltar a importância do contato 
humano, pessoal e presencial, 
nesse momento em que muitos 
jovens estão mais sensíveis em 
consequência das perdas e in-
certezas com a situação atual.

O Paula Souza criou, ainda 
em 2020, um protocolo baseado 
nas orientações das autorida-
des sanitárias e comprou itens 
como máscaras de proteção, 
face shields, totens, tapetes sa-
nitizantes, termômetros digitais 
e álcool em gel, visando contri-
buir para a segurança dos alu-
nos, professores e servidores 
administrativos.

De 2019 para 2020, o Procon
-SP observou um aumento ex-
pressivo nas reclamações refe-
rentes a compras para o Dia dos 
Pais: foram 58 queixas em 2019 
contra 328 no ano passado, um 
acréscimo de 465%. Em 2020, a 
data comemorativa ocorreu em 
meio à pandemia e muitos con-
sumidores optaram pelas com-
pras online tanto pela praticidade 
quanto pela segurança que elas 
representam.

Em contrapartida, as recla-
mações relacionadas a esse 
meio de compra também cres-
ceram. Consumidores devem 
fi car atentos à algumas orienta-
ções para evitar problemas.

“Com a chegada do Dia dos 
Pais, data importante para o co-

“Dia dos Pais”: Procon-SP orienta consumidores
Com o aumento de 465% nas reclamações referentes à data comemorati va, 

Procon-SP alerta sobre os cuidados com as compras online
mércio varejista, o Procon-SP 
aconselha os consumidores a to-
marem alguns cuidados. No caso 
compras online é fundamental fi -
car atento às informações sobre o 
fornecedor, verifi car se a empre-
sa existe, se tem CNPJ, endereço 
físico e se disponibiliza contato 
para dúvidas. Consulte também 
se o local consta da lista de sites 
não recomendados pelo Procon
-SP”, alerta Fernando Capez, dire-
tor executivo do Procon-SP.

Veja aqui a lista de sites não 
recomendados https://sistemas.
procon.sp.gov.br/evitesite/list/
evitesites.php

Conhecer sobre a política de 
venda e de atendimento ao con-
sumidor também traz mais segu-
rança. “É interessante verifi car 

qual a política de atendimento 
ao cliente, como é o pós-venda, 
se a empresa troca, quais os ca-
nais de contato etc. Informações 
como o preço total, qual valor do 
frete e data da entrega devem 
ser checadas antes da compra 
e cumpridas corretamente pelo 
fornecedor”, avisa o diretor.

O consumidor deve estar 
atento à forma como procura 
a empresa: não deve respon-
der mensagens de publicidade 
ou acessar os links enviados. É 
ele quem deve buscar o forne-
cedor por sua iniciativa, aces-
sando as páginas ofi ciais.

Preços muito abaixo do mer-
cado podem indicar problemas, 
como golpes, fraudes, mercado-
ria falsifi cada etc.

É direito previsto pelo Códi-
go de Defesa do Consumidor a 
devolução do item adquirido no 
prazo de sete dias da compra ou 
da entrega; nesse caso, o consu-
midor não deve ser cobrado por 
nenhum valor e, de preferên-
cia, deve registrar o pedido de 
cancelamento por escrito.

Pesquise
Fazer uma pesquisa de pre-

ços é uma medida simples que 
pode garantir uma boa econo-
mia. “Outro ponto importante 
é fazer uma pesquisa de preços, 
que pode ser feita de forma onli-
ne; compare os valores pratica-
dos por diferentes fornecedores 
antes de escolher o local em que 
vai comprar”, afi rma Capez.

EDITAL DE LICITAÇÃO
CESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO n.º 01/2021 – TIPO: MAIOR OFERTA 

O DIRETOR EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETEC JOÃO GOMES 
DE ARAÚJO, com endereço na Rua Professor José Benedito Cursino, 75, Bairro Boa Vista, CEP. 
12401-090, Pindamonhangaba/SP, Tel. (12) 3642-1077, com CNPJ/MF. 45.224.086/0001-74, neste 
ato representado pelo Sr. Prof. Ricieri Ramos dos Santos, Diretor Executivo da APM (Associação 
de Pais e Mestres), conforme instrumento anexo, no uso de suas atribuições, torna público para 
o conhecimento dos interessados que em 01/09/2021, às 14h30min, na sala de Reuniões n.º 02 
(Sala Multimídia), da ETEC João Gomes de Araújo, a Comissão de Licitações nomeada pela APM 
se reunirá com a finalidade de analisar as propostas, visando àeleição de empresas interessadas 
na CESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CANTINA, para o atendimentodo público frequentador daETEC João Gomes de Araújo, bem como 
de toda a comunidade acadêmica administrativa (alunos, professores, estagiários e servidores), 
atendendo ao que prescreve a Lei nº 8.666/1993  - Lei sobre Licitações Públicas.Poderão participar 
as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, em atividade no ramo há mais de 12 (doze) 
meses, convidadas pela Instituição, cadastradas ou não no banco de dados da Escola, estendendo 
este convite aos demais interessados que manifestarem a intenção de participar, nos termos da 
legislação vigente.A empresa licitante deverá obrigatoriamente realizar visita técnica prévia aos 
locais da Cantina, onde os serviços serão realizados e examinar as especificidades do espaço 
físico para instalação, tomando conhecimento de todos os detalhes e particularidades que julgar 
conveniente, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento e/ou eventuais dificuldades 
de execução de qualquer parte dos serviços objeto desta licitação. A visita técnica será efetuada 
pelo responsável da empresa licitante, mediante prévio agendamento, entre os dias 16/08/2021 e 
20/08/2021. O horário da visita deverá ser previamente agendado, para acontecer entre às 09h e 
16h, devendo os interessados comparecer na sede da APM  da ETEC JOÃO GOMES DE ARAÚJO. 
A entrega dos envelopes contendo as propostas e documentos solicitados no edital poderá ser 
realizada pelos interessados até o momento agendado para abertura dos envelopes. O edital na 
íntegra disponível para consulta está afixado no mural da portaria central da ETEC JOÃO GOMES 
DE ARAÚJO, com endereço na Rua Professor José Benedito Cursino, 75, Bairro Boa Vista,  CEP. 
12401-090, Pindamonhangaba/SP. Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2021. Prof. Ricieri Ramos 
dos Santos, Diretor Executivo da APM ETE João Gomes de Araújo.
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A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba inicia nesta 
quarta-feira (04) a vacinação 
contra a Covid-19 para pessoas 
com 24 anos ou mais

Primeira dose: pessoas 
com 24 anos ou mais

Das 8 às 11 horas, Ciaf/Saú-
de da Mulher, Centro Dia do 
Idoso (Vila Rica), PSF Nova Es-
perança, PSF Cidade Nova, Ci-
sas Moreira César e UBS Ipê 2.

Das 8 às 11 horas e das 13 
às 16 horas no Shopping Pátio 
Pinda.

Drive-trhu no Parque da 
Cidade, das 9 às 15 horas. Im-
portante: não haverá preenchi-
mento do “termo de cadastro 
Vacinação Covid-19” no drive-
trhu, por isso, é obrigatório le-
var o termo preenchido corre-
tamente. Baixe o arquivo pelo 
site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br/vacinacao-covid.

Além disso, todas as pesso-
as devem preencher o termo 
de vacinação Estadual pelo site 
www.vacinaja.sp.gov.br.

Primeira dose para gestantes 
e puérperas somente na sala de 
vacinas do Ciaf/Saúde da Mu-
lher, das 8 às 11 horas e das 13 
às 15 horas.

Covid-19: Pessoas com 24 anos ou mais 
serão vacinadas nesta quarta-feira

Segunda dose
AstraZeneca, 60 anos ou 

mais (conforme data da cartei-
rinha)

Das 13 às 16 horas: PSF Nova 
Esperança, Cisas Moreira César, 

Centro Dia do Idoso (Vila Rica), 
PSF Cidade Nova, UBS Ipê 2 e 
Ciaf/Saúde da Mulher.

2ª dose: Trabalhadores da 
Saúde,  pessoas com  Síndrome 
de Down, Pacientes em Terapia 

Renal, Transplantados e Idosos 
- (Conforme data na Carteiri-
nha):  Centro Dia do Idoso (Vila 
Rica), Ciaf (Saúde da Mulher), 
Cisas (Moreira Cesar), PSFü Nova 
Esperança (Araretama), PSF Cidade 

Nova e UBS Ipê II: das 13 às 16hs
Coronavac/Butantan -  (con-

forme data da carteirinha), sala 
de vacinas do Ciaf/Saúde da 
Mulher:  das 13 às 15 horas.

Atenção
- Todos precisam levar um 
documento de identi fi cação 
(RG ou CPF), comprovante 
de endereço e o termo 
de vacinação preenchido 
(disponibilizado no site 
da Prefeitura). Originais e 
cópias.
- As grávidas e as puérperas 
precisam levar a carteira 
de acompanhamento de 
pré-natal. As puérperas 
também precisam de cópia 
da certi dão de nascimento 
do bebê.
- Todas as pessoas que 
estão recebendo a vacina 
podem colaborar com 
a campanha Alimento 
Solidário, levando 1 kg de 
alimento não-perecível 
para o Fundo Social de 
Solidariedade ajudar as 
famílias que mais precisam

Cidade registra 
33 casos novos, 43 recuperados 
e nenhum óbito de Covid-19

O boletim da Vigilância Epide-
miológica de Pindamonhangaba 
trouxe, nessa terça-feira (03), 33 
novos casos, 43 recuperados e 
nenhum óbito. No total,  18.087 
moradores de Pindamonhangaba 
testaram positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 53% e as UTIs par-
ticulares estão com ocupação 
de 42%.  A enfermaria está com 
ocupação de 29% somados os 
leitos públicos e particulares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
131.532(números atualizados 
até às 12h03 de 03 de agosto), 
sendo 95.852 primeiras doses, 

31.274 segundas doses e 4.406 
doses únicas. 

A Secretaria de Saúde alerta 
a população para que procure 
os gripários em caso de sintomas 
de covid-19 (Pronto-Socorro e 
UPA Moreira César) para trata-
mento imediato. Estes espaços 
de acolhimento a pacientes com 
suspeita de covid-19 estão com 
movimentação acima da média, 
por isso contamos com a compre-
ensão da população.

33 Casos novos
Água Preta, Bem Viver, Boa 

Vista, Bosque, Campinas, Cas-
tolira, Centro, Cidade Jardim, 

Cidade Nova, Cruz Pequena, Ga-
lega, Goiabal, Jardim Cristina, 
Jardim Princesa, Mantiqueira, 
Maria Áurea, Maricá, Momba-
ça, Parque São Domingos, São 
Benedito, Vila São Benedito.

43 Recuperados
Alto do Cardoso, Andrade, 

Araretama, Bela Vista, Boa Vis-
ta, Borba, Bosque,  Carangola, 
Centro, Cidade Nova, Crispim, 
Jardim Eloyna, Jardim Rosely, 
Lessa, Liberdade, Mantiqueira, 
Mombaça, Morumbi, Parque 
das Nações, Santa Luzia, San-
tana, São Benedito, Terra dos 
Ipês, Vale das Acácias.

Consumo de 
alimentação 
saudável cresceu 
durante pandemia
Durante o período de pandemia no Brasil, o 
consumo de produtos saudáveis, integrais e 
orgânicos cresceu signifi cati vamente. A razão, 
segundo especialistas do varejo, é a preocupação 
com a saúde e a implantação de hábitos mais 
saudáveis durante o momento de restrições sociais 
no País. 
De acordo com uma empresa de pesquisa 
internacional, localizada em Londres, as vendas 
deste ti po de alimentos ati ngiram uma marca de 
R$100 bilhões no Brasil no últi mo ano, mostrando 
um crescimento de 3,5% em comparação a 2019. 
No primeiro semestre de 2021, a tendência seguiu 
forte, fi rmando que o consumo voltado a esse ti po 
de segmento alimentí cio tende a ser manti do para 
os próximos meses.
Ainda segundo levantamento, os consumidores 
estão em busca de uma alimentação mais 
saudável e funcional, a fi m de reduzir os riscos 
de doenças e agregar qualidade de vida. Desta 
forma, itens e produtos com grande teor de fi bras 
(36%), proteínas (32%), integrais (30%), que sejam 
forti fi cados com cálcio (30%) e vitaminados (30%), 
foram os principais apontados pelos entrevistados.
Neste período pandêmico em que a saúde está 
em evidência, a relação com alimentos saudáveis 
também fi cou mais evidente. São novos hábitos de 
consumo e esti los de vida que, dentro da realidade 
da pandemia, passaram a ser determinantes para 
uma infl uência na tendência e no hábito alimentar 
do brasileiro em 2020 e que segue em 2021. 

Reproducao/Internet
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Recapeamento asfáltico segue na 
rua Joaquim Ribeiro no Santa Luzia

As obras de recapeamento do 
piso asfáltico de Pindamonhan-
gaba prosseguem nesta semana 
pela rua Joaquim Antônio Ri-
beiro (bairro Santa Luzia). Atra-
vés da Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba retomou 
o cronograma de melhorias no 
pavimento do município que 
vem sofrendo modernização 
com objetivo de trazer mais se-
gurança no trânsito.

Trecho inicial da rua The-
odorico Cavalcante no bairro 
Boa Vista já recebeu a melho-

Taipas recebe 
limpeza em área 
entorno da figueira

A Subprefeitura de Moreira César 
está realizando nesta semana os 
serviços de limpeza geral da área ao 
entorno da figueira histórica locali-
zada no bairro do Taipas, às mar-
gens da Rodovia Abel Fabrício Dias. 
O trabalho consiste em retirar todo 
o mato e limpar o espaço mantendo
-o mais agradável e organizado.

O local tem um significado histó-
rico pois o entorno da figueira, que 
segundo estudiosos apontam ter no 
mínimo 200 anos, servia de para-
gem para diversas expedições que 
vinham do Rio de Janeiro para São 
Paulo. Acredita-se que a parada mais 
significativa que se tem registrado na 
história popular aconteceu quando o 
então príncipe regente, Dom Pedro I 
saiu do Rio de Janeiro para proclamar 
a Independência do Brasil em 1822, 
quando o mesmo parou para descan-
sar sob uma figueira, batizando assim 
a árvore como “Figueira do Impera-
dor”. Em setembro de 2015, o local 
foi revitalizado pela Prefeitura após 
incentivo do Conselho Municipal de 
Patrimônio Histórico.

Ações de melhoria em drenagem 
acontecem no Araretama

ria e em seguida as máquinas 
de pavimentação realizarão os 
serviços em trecho da rua Ál-
varo Pinto Madureira (região 
da Quadra Coberta e Jardim Re-
zende), que está em fase final 
de fresagem e limpeza.

“São trechos de via pública 
onde os moradores aguarda-
vam pela melhoria no pavimen-
to que estava muito remendado 
trazendo transtornos aos mo-
toristas. Nosso plano contem-
plará outras vias públicas de 
diversos bairros tanto da área 
urbana, quanto da zona rural 

e do Distrito de Moreira César”, 
explicou o secretário da pasta e 
vice-prefeito Ricardo Piorino.

A atual gestão vem demons-
trando preocupação com o as-
falto da cidade. Graças à via-
bilização de recursos junto ao 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional do Governo Federal de 
R$ 286,5 mil, conseguido pela 
Prefeitura, o recapeamento as-
fáltico das ruas Major José dos 
Santos Moreira (São Benedito), 
Juó Bananeri (Alto do Cardoso) 
e rua dos Bentos (Galega) será 
possível em breve.

Equipe da Prefeitura realiza melhorias em trecho de rua no bairro Santa Luzia

Mais rampas de acesso na região central
A Prefeitura de Pin-

damonhangaba continua 
promovendo ações de 
melhoria na acessibili-

dade do município. Nos 
últimos quatro anos, 

inúmeros pontos em via 
pública receberam a re-

adequação e construção 
de rampas. Nesta sema-

na o serviço foi execu-
tado no cruzamento da 
rua Gregório Costa com 
a rua dos Expedicioná-

rio, na região central. 
Além da construção de 
duas rampas de acessi-

bilidade, o local recebeu 
ainda a instalação de 

novas lixeiras.

Diversas ruas dos bairros Jardim Eloyna e Cidade Nova receberam 
na última semana os trabalhos da operação “Tapa Buraco”, executados 
pela equipe da Usina de Asfalto da Prefeitura de Pindamonhangaba. A 
ação está sendo levada para todos os cantos da cidade.

A Prefeitura de Pindamonhangaba 
vem executando ações de drenagem 
e alinhamento de guias e sarjetas em 
diversas ruas do Jardim Araretama. 
O objetivo é melhorar o fluxo das 
águas pluviais e evitar alagamentos e 
transtornos aos moradores.

Dentre as ruas que receberam as 
melhorias na última semana estão: 
Angélica Samahá de Faria, Alceu 
Carvalho de Faria e Mário Nogueira 
da Silva. Ainda no bairro do Arareta-
ma foi realizada a limpeza da valeta 
da rua Padre Luiz Garcia.

No bairro Boa Vista a prefeitura fi-
nalizou a reforma da caixa de galleria 
da rua Conselheiro Rodrigues Alves e 
em breve irá realizar a recomposição 
da calçada e do piso asfáltico.

Outro bairro que também 
recebeu melhorias de drenagem é o 

bairro do Alto Cardoso, onde o servi-
ço aconteceu na rua Juó Bananeri. 
Atualmente os servidores da Secre-
taria de Governo e Serviços Públicos 
estão realizando a concretagem de 
sarjeta e calçada.

No Jardim Imperial os serviços 
acontecem com a implantação de 
guias e sarjeta na rua José Maria 
Monteiro, dando melhor organiza-
ção ao espaço.

Outra ação importante é a lim-
peza e troca de tampas, bem como 
a reforma de boca de lobos que 
aconteceu recentemente nos bairros 
Santa Luzia, Vila Rica e em PVs da 
avenida Flamboyant e rua Eduar-
do Prates da Fonseca (Parque São 
Domingos). Na estrada municipal do 
Pau D’Alho, a Prefeitura executou a 
recuperação de tubulação.

Operação “Tapa Buraco” acontece 
no Jardim Eloyna e Cidade Nova

Obras de guias e sarjetas são implementadas em diversos bairros

Recuperação de tubulação na estrada do Pau D’Alho

Limpeza de valeta da rua Padre Luiz Garcia, no Araretama
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