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Projeto Guri abre novo período de 
matrículas para o segundo semestre

A inscrição de interesse 
para novos alunos e alunas do 
Projeto Guri - maior programa 
sociocultural brasileiro, man-
tido pela Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa do Estado 
de São Paulo - é realizada até 
o dia 20 de agosto de 2021, de 
maneira online, para os polos 
de ensino do interior e litoral 
de São Paulo, como Pindamo-
nhangaba. 

Para participar, não é pre-
ciso ter conhecimento prévio 
de música, nem possuir instru-
mentos ou realizar testes seleti-
vos. São cursos gratuitos de mú-
sica, oferecidos no contraturno 
escolar, para crianças, adoles-
centes e jovens de 6 a 18 anos 
incompletos.

PÁG. 3

Para fazer a inscrição, o responsável deve acessar o link no site do Projeto Guri (htt ps://wae.projetoguri.org.br) e preencher o formulário

Bolsa do Povo Educação 
recebe 3,3 mil inscritos 
no Vale do Paraíba 

PÁG. 2

A Prefeitura está fi nalizando essa semana 
as obras de ampliação da galeria no trecho 
fi nal da rua Senador Dino Bueno, entron-
camento com a rua Dr. Monteiro de Godoy 
(bairro Crispim).

Com as obras de recapeamento asfálti -
co prestes a acontecer no local, a Prefeitura 
identi fi cou a necessidade de ampliar a galeria 
de águas pluviais para evitar alagamento.

Trecho fi nal da 
Dino Bueno recebe 
obras de galeria

Divulgação

Estrada de Ferro Campos do Jordão libera embarque de pets em trens
A partir deste mês, os pas-

sageiros da Estrada de Ferro 
Campos do Jordão poderão 
embarcar nos trens com seus 
animais de estimação. Para re-
alizar a viagem, os bichinhos 
devem ter, no máximo, dez qui-
los e estarem acomodados em 
caixas de transporte apropria-
das para esta finalidade. O pet 
também poderá viajar em um 
assento pago.

A novidade adequa o trans-
porte da EFCJ à Lei estadual nº 
16.930, de 24 de janeiro de 2019, 
que permite o transporte de 
animais domésticos em trens, 
metrôs, VLT e ônibus intermu-
nicipais no Estado de São Paulo. 
Os cães-guias, de qualquer por-
te, continuam liberados para 
acompanhar pessoas com defi-
ciência visual. 

PÁG. 3

É permiti do somente o 
transporte de animais com 
peso de até 10 kg

Secretaria de Assistência Social de 
Pinda recebe representante de Lorena

A Secretaria de Assistência Social de Pindamonhangaba recebeu na 
segunda-feira (9) a direção da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social de Lorena, que conheceu as iniciati vas e projetos da gestão municipal 
e trocaram experiências.

PÁG. 3
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Divulgação

“Força Tarefa Cidadã” é 
apresentada para gestores públicos

No próximo dia 12, das 14h 
às 15h, o Tribunal de Contas 
da União – TCU, apresentará 
a prefeitos e gestores muni-
cipais a agenda de trabalho 
para agosto e setembro do 
programa “Força Tarefa Ci-
dadã”. O projeto tem a par-
ceria das Redes de Controle 
nos estados e do Observatório 
Social do Brasil. Para o perí-
odo, estão previstas a avalia-
ção da transparência pública 
de mais de 2,3 mil municípios 
em oito estados. 

O objetivo dessa grande 
aliança do controle social 
com o controle oficial da ges-
tão pública é um só: garantir 
que todos os recursos desti-
nados para enfrentamento à 
pandemia do Covid-19 sejam 
corretamente aplicados, sem 
desvios ou desperdícios, e a 

população brasileira receba o 
melhor e mais rápido atendi-
mento, garantindo que vidas 
sejam salvas!

A “Força Tarefa Cidadã” 
será a prova de que a união 
entre a sociedade civil e os ór-
gãos oficiais pode fazer toda 
diferença neste momento de 
calamidade e pode inaugurar 
uma nova página na história 
do Brasil, como Área Livre de 
Corrupção. 

Sobre o Observatório 
Social
O Observatório Social do 

Brasil (OSB), entidade da so-
ciedade civil, de fins não lu-
crativos, tem seus objetivos 
focados na contribuição para 
a melhoria da gestão pública, 
trabalhando em favor da trans-
parência e da correta aplicação 
dos recursos públicos.

Democráticos e apartidá-
rios, os Observatórios Sociais 
– OSBs estão presentes em 
mais de 150 cidades de 17 
estados brasileiros. O Ob-
servatório Social atua no 
monitoramento das licita-
ções municipais e da produ-
ção legislativa, assim como 
na inserção de empresas lo-
cais nas compras públicas, 
construção dos Indicado-
res da Gestão Pública e em 
ações de educação para a 
cidadania.

Em Pindamonhangaba, du-
rante a pandemia, as reuni-
ões acontecem sempre na 
última quinta-feira do mês, 
via zoom, das 17h30 às 
18h50, atendendo aos pro-
tocolos covid. As reuniões 
são abertas e a população 
pode e deve participar! 

Bolsa do Povo Educação recebe 
3,3 mil inscritos no Vale do Paraíba 

O programa Bolsa do Povo 
Educação, que visa auxiliar as 
famílias a superarem os desa-
fios educacionais e financei-
ros provocados pela Covid-19, 
recebeu cerca de 3,3 mil ins-
critos no Vale do Paraíba. Na 
região são mais de mil vagas. 

A ação de transferência de 
renda do Governo do Estado 
de São Paulo, através da Se-
cretaria da Educação do Esta-
do (Seduc-SP), recebeu 73 mil 
inscrições de mães, pais e res-
ponsáveis legais por alunos 
da rede estadual, para 20 mil 
vagas em todo estado. 

Os inscritos passarão ago-
ra para a segunda fase da 
seleção, quando serão entre-
vistados pelas equipes dire-

tivas das unidades de ensino 
onde pleiteiam uma vaga. A 
convocação para desenvolver 
as atividades estão previstas 
para começar em 16 de agos-
to, depois da aprovação pelas 
escolas e da validação pelas 
Diretorias de Ensino.  

Os beneficiados pelo pro-
grama vão cumprir uma jor-
nada de 4h diárias e recebe-
rão R$ 500 por mês, de agosto 
a dezembro de 2021. As prin-
cipais atividades realizadas 
por eles serão a busca ativa 
dos alunos que deixaram de 
frequentar a escola ou apre-
sentaram aproveitamento 
insatisfatório, o acolhimento 
dos estudantes na volta às au-
las, o apoio à Educação Espe-

cial e à escola de modo geral 
e, principalmente, o acompa-
nhamento de protocolos sani-
tários, garantindo o retorno 
presencial seguro para estu-
dantes e funcionários. 

“Continuamos avançando 
muito com a vacina. E preci-
samos cuidar cada vez mais 
para que nossos alunos não 
abandonem a escola. Estas 
20 mil mães, pais e respon-
sáveis irão ser fundamentais 
neste processo”, destaca Ros-
sieli Soares, Secretário Esta-
dual da Educação. 

A iniciativa faz parte de 
uma série de ações de apro-
ximação entre escola e co-
munidade, promovidas pela 
Seduc-SP.

Na próxima quinta-feira (12), 
às 15 horas, no Palácio dos Ban-
deirantes, a Coordenadoria Es-
tadual de Proteção e Defesa Ci-
vil firmará parcerias, por meio 
de assinatura de Protocolo de 
Intenções, para o Centro de Vo-
luntariado, que, até o momento, 
incluem: a Igreja Adventista do 
Sétimo Dia; Agência Adventista 
de Desenvolvimento e Recur-
sos Assistenciais Brasil – Adra; 
Caritas Arquidiocesana de São 
Paulo – Casp; Cruz Vermelha 
Brasileira – Filial de São Paulo; 
União dos Escoteiros do Brasil; 
e Uniforça São Paulo, da Força 
Jovem Universal – FJU, da Igreja 
Universal do Reino de Deus.

O trabalho voluntário pode 

ser realizado junto a organiza-
ções privadas e/ou públicas, nas 
esferas federais, estaduais, mu-
nicipais ou, até mesmo, em sua 
comunidade, sendo o serviço 
prescrito na Lei n° 9608 (Lei do 
Voluntariado), de 18 de feverei-
ro de 1998.

Para ser um voluntário da 
Defesa Civil do Estado, deve-se 
ingressar em alguma das ins-
tituições parceiras e, por meio 
dela, participar das capacita-
ções bem como das operações 
conjuntas desta coordenado-
ria. Os treinamentos têm como 
objetivo instruir e habilitar os 
voluntários a realizarem ações 
preventivas e assistenciais du-
rante situações emergenciais.

Defesa Civil do Estado renova 
parcerias com Centro de Voluntariado

Instituições interessadas devem entrar em contato 
com a Defesa Civil Estadual para manifestar o desejo 
em assinar o Protocolo de Intenção

Procon Pinda busca melhor estrutura 
para atendimento à população

O Procon de Pindamo-
nhangaba continua a luta 
para dotar com melhor estru-
tura o atendimento para a po-
pulação do município. 

Na última segunda-feira 
(9), a diretora do órgão, Gis-
lene Cardoso, esteve presente 
na sede do Procon São Paulo 
e entregou os documentos ne-
cessários para o andamento 
do processo para aquisição de 
um novo veículo para atender 
o Procon de Pindamonhanga-
ba.

“Essa conquista é uma das 
lutas da equipe do Procon 
com as melhorias para me-
lhor atender o nosso consu-
midor”, afirmou Gislene.

Além da conquista do ve-
ículo, a equipe do órgão em 
Pindamonhangaba está sen-
do capacitada. “Eu mesma, 
como diretora responsável, 
juntamente com outro funcio-
nário, estamos participando 
do curso de atendimento bási-
co e, posteriormente, do curso 
de fiscal, para nos qualificar-
mos no serviço”, informou a 
diretora.

Desde o mês de julho, a 
unidade passou a atender no 
Paço Municipal, facilitan-
do o acesso à população. O 
Procon de Pindamonhanga-
ba atende presencialmente 
com agendamento pelo te-
lefone 3643-4099 e também 
através dos canais: whatsa-
pp 98298-1285, e-mail pro-
con@pindamonhangaba.sp.

gov.br ou pelo aplicativo 1DOC. 
“Em breve, o Procon de Pin-

damonhangaba estará pre-
parado para atuar com mais 

eficiência e responsabilidade, 
trazendo mais segurança aos 
nossos consumidores”, disse a 
diretora.

Pausar é o melhor remédio
Pesquisas indicam que os níveis de estresse dos 

brasileiros estão altos. Segundo levantamento do 
International Stress Management Association, o Brasil é 
o segundo país do mundo com o maior nível de estresse. 
O instituto avaliou que 72% das pessoas no mercado de 
trabalho sofrem sequelas da sobrecarga emocional. 

Já a pesquisa Stress no Brasil, realizada pelo Instituto 
de Psicologia e Controle do Stress (IPCS), identificou que 
34% dos 2,2 mil brasileiros entrevistados consideram que 
vivem estresse extremo. Os relacionamentos familiares e 
amorosos seriam os maiores causadores.

Ninguém deveria menosprezar a importância das 
pausas na vida. É nas pausas que a gente dá descanso ao 
corpo e a mente e consegue refletir com clareza acerca 
do futuro, reavaliar o passado e dar um novo norte para 
a vida. Fazer a si mesmo a pergunta: “Estou no caminho 
certo?”

A ansiedade é um sentimento de defesa do corpo, 
um sinal de alerta. A pandemia do coronavírus é um 
exemplo. Em 2020, muita gente ficou preocupada em 
perder o emprego ou ser contaminado, as pessoas estavam 
apreensivas com o que poderia acontecer no futuro. Mas a 
sensação também pode virar doença. Isso acontece quando 
os sintomas (enjoo, tontura, dor de cabeça, falta de ar, 
palpitação, sensação de sufocamento) persistem por muito 
tempo e trazem prejuízos para o corpo. 

Pessoas de famílias ansiosas têm maior chance de 
desenvolver os transtornos, mas um ambiente conturbado, 
com dificuldades econômicas, maus-tratos, abuso e 
violência na infância, separações também contribuem para 
o aparecimento do quadro.

As recomendações gerais dos especialistas incluem: 
ter uma dieta saudável; aprender a equilibrar trabalho 
e descanso; controlar a exposição aos eletrônicos, 
principalmente à noite; evitar o excesso de álcool, 
café, cigarro e outros estimulantes; e levar o sono a 
sério (dormir mal também colabora para o excesso de 
hormônios do estresse, o que só agrava o quadro de 
ansiedade). Todos esses bons hábitos funcionam como 
prevenção para os transtornos ansiosos. Mas o principal 
deles talvez seja equilibrar trabalho e descanso. Pausar. 
Parar. Sossegar. Respirar.

No fim, é sobre isso: Respirar, pra não pirar.



Tribuna do NortePindamonhangaba, 11 de agosto de 2021 3

cidade
“Projeto Guri” abre novo período de 
matrículas para o segundo semestre

Estrada de Ferro Campos do Jordão 
libera embarque de pets em trens

O “Projeto Guri” oferece 
cursos gratuitos de 
música para crianças, 
adolescentes e jovens de 
6 a 18 anos incompletos

A inscrição de interesse para 
novos alunos e alunas do “Pro-
jeto Gur”i - maior programa 
sociocultural brasileiro, man-
tido pela Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa do Estado 
de São Paulo - é realizada até o 
dia 20 de agosto de 2021, de ma-
neira online, para os polos de 
ensino do interior e litoral de 
São Paulo, como Pindamonhan-
gaba. 

Para participar, não é pre-
ciso ter conhecimento prévio 
de música, nem possuir instru-
mentos ou realizar testes seleti-
vos. São cursos gratuitos de mú-
sica, oferecidos no contraturno 
escolar, para crianças, adoles-
centes e jovens de 6 a 18 anos 
incompletos.

Para fazer a inscrição, o res-
ponsável deve acessar o link 
no site do Projeto Guri (https://
wae.projetoguri.org.br) e pre-
encher o formulário a partir de 
qualquer plataforma (celular, 
tablet, computador etc.).

Matrícula
Os formulários preenchidos 

no mês junho continuam valen-
do. O sistema gerou uma lista 
de espera para os inscritos que 
ainda não tiveram suas matrí-
culas efetivadas e os polos da-
rão prioridade a ela.

O preenchimento e envio do 
formulário de inscrição não ga-
rante a matrícula. Essa depen-
derá da quantidade de vagas 
disponíveis no curso escolhido 
e a ordem de inscrição.

Caso haja a vaga, o candida-
to receberá da coordenação do 
polo, posteriormente, um e-mail 
de boas-vindas com o número 
de matrícula e senha de acesso 
ao Portal do Aluno. No Portal, 
o Guri deverá anexar os docu-
mentos solicitados e preencher 
o questionário social. 

Em Pinda, há dois polos do 
“Projeto Guri”. Um fica na Rua 
Benedito Darci Monteiro, 160 
– Araretama (CDHU próximo à 
Escola Estadual Badaró). O ou-
tro está situado na Rua Dr. Gon-
zaga S/N- Dist. Moreira César.

Aulas no Projeto Guri
As aulas começaram nesta 

semana e, independentemente 
do retorno presencial, alunos e 
alunas têm acesso às aulas e ati-
vidades por meio da plataforma 
de ensino a distância.

Em razão dos impactos da 
pandemia da Covid-19, que afe-
tam fortemente o setor cultural 
e o orçamento do Estado, as au-
las no Projeto Guri seguirão de 
modo remoto. O retorno pre-
sencial, quando houver, deverá 
ocorrer de maneira progressi-
va, atendendo à deliberação do 
Governo do Estado de São Paulo 
e a autorização prévia de cada 
uma das cidades. As famílias re-
ceberão as informações neces-
sárias com antecedência, cien-
tes de que todas as medidas de 
segurança estão sendo tomadas, 
visando a saúde e o bem-estar 
dos Guris, familiares, emprega-
dos, empregadas e comunidade. A partir deste mês, os passageiros da Estra-

da de Ferro Campos do Jordão poderão embar-
car nos trens com seus animais de estimação. 
Para realizar a viagem, os bichinhos devem ter, 
no máximo, dez quilos e estarem acomodados 
em caixas de transporte apropriadas para esta 
finalidade. O pet também poderá viajar em um 
banco exclusivo, mediante pagamento de tarifa 
pelo assento.

A novidade adequa o transporte da EFCJ à Lei 
estadual nº 16.930, de 24 de

janeiro de 2019, que permite o transporte de 
animais domésticos em trens,

metrôs, VLT e ônibus intermunicipais no Es-
tado de São Paulo. Os cães-guias,

de qualquer porte, continuam liberados para 
acompanhar pessoas com

deficiência visual. 
Conheça as regras para o transporte de ani-

mais de pequenos porte na Estrada
de Ferro Campos do Jordão:
*       É permitido somente o transporte de 

animais com peso de até 10 kg;
*       É obrigatório carregar o pet em uma 

caixa de transporte feita de
material rígido e em boas condições, inclusi-

ve de higiene;
*       O pet não deve comprometer a seguran-

ça e o conforto dos demais
ocupantes do veículo em decorrência de 

agressividade ou condições de saúde;
*       Quando solicitado, o tutor deverá apre-

sentar a carteirinha de
vacinação, atestando a imunização do pet 

contra doenças como a raiva; 
*       O translado do animal deverá ocorrer 

sem prejudicar a comodidade e
segurança dos passageiros e não causar 

qualquer alteração no funcionamento
do trem; 
*       Não poderão ser transportados animais 

que, por sua espécie,
ferocidade, peçonha ou saúde, cause descon-

forto ou comprometa a segurança
dos passageiros ou do veículo.
*       Caso o pet ocupe um assento, o tutor 

poderá ser cobrado no valor de
uma passagem extra pelo trajeto.

Animais de pequenos porte, desde que 
acomodados em caixas de transporte, 
podem acompanhar tutores em viagens

Secretaria de 
Assistência Social 
de Pinda recebe a 
visita de Lorena

A Secretaria de Assistência 
Social de Pindamonhangaba 
recebeu na segunda-feira (9) a 
direção da Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvimento So-
cial de Lorena, que conheceu as 
iniciativas e projetos da gestão 
municipal e trocaram experi-
ências.

A secretária Ana Paula Mi-
randa recepcionou o secretá-
rio Claudio Luiz de Freitas que 
estava acompanhado da secre-
tária adjunta Marcela e da as-
sistente social Patrícia. “Apre-
sentamos nossos principais 
projetos e a forma como traba-

lhamos a política de assistência 
social no município, através 
de um trabalho integrado com 
nossas entidades parceiras”, 
afirmou Ana Paula.

Em seguida, os visitantes 
conheceram as instalações da 
sede municipal do programa 
Bolsa Família e a forma como 
a qual a população é acolhida 
neste equipamento público.

“Sempre muito bom conhe-
cermos outras realidades e 
compartilharmos experiências 
que possam trazer qualidade 
no atendimento para nossa po-
pulação”, afirmou Ana Paula.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

==============================================================

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 3ª reunião do respectivo Conselho de 
Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões da Secretaria de Finanças e Orçamento, sito 
à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com início impreterivelmente às 09 
horas e 30 minutos do dia 17 de agosto do ano de 2021.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais do Fundo de Previdência (LC n°. 01/2004, 
art. 10);
b) Aprovação dos Regimentos Internos e Código de Ética do Fundo de Previdência (LC nº 01/2004, 
art. 17);
c)  Outros assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 09 de agosto de 2021.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

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 ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS N° 105/2021 (PMP 5263/2021)
Para “aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para a prefeitura municipal de Pindamonhangaba, pelo 
período de doze meses”, com recebimento das propostas até dia 24/08/2021, às 08h30 e abertura e avaliação das 
propostas às 08h31.  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2021 (PMP 5408/2021)
Para “contratação de empresa prestadora de serviço especializada em instalação de cerca elétrica e concertina, incluindo 
mão de obra especializada e fornecimento do material para o novo prédio da secretaria de saúde”, com recebimento dos 
envelopes até dia 27/08/2021, às 14h e início da sessão às 14h30.  

Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também https://www.bbmnetlicitacoes.com.
br para pregões eletrônicos). Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 010/2020 (PMP 769/2020) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 08/07/2021, ao contrato 126/2020, que cuida de “contratação de empresa 
especializada na realização de consultas e exames oftalmológicos com caráter resolutivo pelo período de 06 (seis) 
meses em uma unidade móvel de saúde, podendo ser prorrogado por igual período, até que fi nde o saldo de consultas 
contratadas”, para prorrogação até 18/07/2021, e acréscimo de 25%, correspondente a R$ 67.680,00, passando o valor 
total para R$ 338.400,00, assinando pela contratante a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa 
20/20 Serviços Médicos S/S, o Sr Fabio Vieira da Silva. 

PREGÃO Nº 011/2020 (PMP 861/2020) 
Foi fi rmado o aditamento 02/2021, de 13/07/2021, ao contrato 085/2020, que cuida de “contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de diagnósticos por imagem radiológica com fornecimento de equipamento, 
software, materiais, insumos e mão de obra por profi ssionais especializados necessários à execução dos serviços”, para 
prorrogação até 13/07/2022, e reajuste de 8,5087%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor do contrato para 
R$ 631.781,05, assinando pela contratante a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Ambrósio 
e Ambrósio Radiologia Ltda ME, o Sr Domicio Ambrosio Filho. 

PREGÃO Nº 084/2020 (PMP 4134/2020) 
Foi fi rmado o aditamento 05/2021, de 05/08/2021, ao contrato 133/2020, que cuida de “aquisição de combustíveis 
automotivos, álcool etílico hidratado, gasolina C comum e óleo diesel S-10 destinados a abastecer a frota municipal”, 
para reajuste (a partir de 05/08/2021), do item 01 (óleo diesel), para R$ 4,749, e do item 02 (gasolina comum), para 
R$ 5,3508, assinando pela contratante o Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, empresa Rede Sol Fuel 
Distribuidora S/A, o Sr Flavio Jandoso Navarro. 

                      MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                                            ESTADO DE SÃO PAULO 
              SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

EXTRATO REFERENTE A APOSTILAMENTO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021 ENTRE A 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 - APOSTILAMENTO - 

 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 25/2021 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 5.411/2021 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente – Projeto 
Crescer 

 Objeto: O presente instru mento tem por objeto o  repasse de 
recurso  do Fundo M unic ipal  dos  Dire itos  da  Cr iança  e  do  
Adolescente –  FUMCAD para  promover o  desenvolvimento  
do Programa Transformando V idas,  espec if icamente para 
cu steio  das d espesas compreend idas no p lano de traba lho  
integrante do  Processo Adm in istr at ivo nº 5 .411/2021 ,  o  
qual  passa  a  ser  parte integrante  e  ind issociável  do 
presente termo de fomento .  

 Descrição do apostilamento: Readequação do Cronograma de Desembolso. 
 Data do apostilamento: 10/08/2021 

 

Objetivo principal desta lei 
brasileira é estipular punição 
adequada e coibir atos de violên-
cia doméstica contra a mulher

Com apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, uma ação 
na praça Monsenhor Marcondes, 
celebrou os 15 anos da Lei Maria 
da Penha – completados no últi-
mo sábado, dia 7 de agosto.

Organizada pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Mu-
lher, a atividade contou com vá-
rias parceiras, além dos mem-
bros do Conselho.  

A Lei Maria da Penha é con-
siderada o marco inicial da pro-
teção às mulheres brasileiras 
contra a violência de gênero e 
foi sancionada em 2006. 

É sempre bom reforçar 
os tipos de violência 

contra mulher: 

VIOLÊNCIA FÍSICA
Entendida como qualquer 

Ação na Monsenhor Marcondes celebra 
os 15 anos da Lei Maria da Penha

conduta que ofenda a integrida-
de ou saúde corporal da mulher.

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
É considerada qualquer con-

duta que: cause dano emocio-
nal e diminuição da autoestima; 
prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento da mulher; ou 
vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, cren-
ças e decisões.

VIOLÊNCIA SEXUAL
Trata-se de qualquer con-

duta que constranja a presen-
ciar, a manter ou a participar 
de relação sexual não desejada 
mediante intimidação, ameaça, 
coação ou uso da força.

VIOLÊNCIA PATRIMONIAL
Entendida como qualquer 

conduta que confi gure reten-
ção, subtração, destruição par-
cial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, docu-

mentos pessoais, bens, valores 
e direitos ou recursos econômi-
cos, incluindo os destinados a 
satisfazer suas necessidades.

VIOLÊNCIA MORAL
É considerada qualquer con-

duta que confi gure calúnia, di-
famação ou injúria. 

Em caso de 
violência, ligue: 

190: Você pode chamar a po-
licia até o local.

180: A Central de Atendimen-
to à Mulher funciona 24 horas 
por dia, recebendo ligações de 
qualquer lugar do país, para for-
necer informações e encaminhar 

Prorrogadas inscrições 
para os cursos gratuitos do 
Novotec Expresso

São 28 opções para jovens 
de até 24 anos, em áreas como 
Gestão e Negócios, Tecnologia 
da Informação e Comunica-
ção e Meio Ambiente

Foram prorrogadas até do-
mingo (15) as inscrições para 
mais de 30 mil vagas em 28 
cursos gratuitos de qualifi ca-
ção profi ssional do Novotec 
Expresso em todas as regi-
ões do Estado. O programa 
é uma iniciativa do Governo 
do Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, em par-
ceria com a Secretaria de Edu-
cação e o Centro Paula Souza 
(CPS), instituição responsável 
pelas Escolas Técnicas (Etecs) 
e Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) estaduais. Os interes-
sados devem acessar o site 
www.novotec.sp.gov.br.

O Novotec Expresso é uma 
das modalidades do Novotec, 
que disponibiliza cursos de 
qualifi cação profi ssional para 
jovens de até 24 anos, com 
duração de 120 horas, com 
o apoio de Etecs, Fatecs e ou-
tras instituições. Seguindo os 
protocolos sanitários, as aulas 
serão ministradas em formato 
online e semipresencial, con-
forme disponibilidade local 
e escolha do participante. As 
aulas remotas são transmiti-
das ao vivo, por meio de plata-
formas digitais, e os encontros 
presenciais ocorrem na uni-
dade escolhida na inscrição.

Como se inscrever
Podem se candidatar a 

uma vaga, jovens entre 14 e 
24 anos, com Ensino Funda-
mental completo. É importan-
te fi car atento aos critérios de 

classifi cação utilizados para 
selecionar os alunos quando 
há mais inscritos que vagas. 
O programa não utiliza exa-
me de seleção e tem como 
premissa a paridade de gêne-
ro dentro das turmas. A prio-
ridade são estudantes matri-
culados no Ensino Médio da 
rede estadual e das Etecs.

Ao acessar o site, basta 
fazer um cadastro simples e 
selecionar o município de in-
teresse para verifi car quais 
cursos estão disponíveis. A 
comunicação com os inscritos 
é feita pelo e-mail cadastrado 
na hora da inscrição. As aulas 
têm previsão de início em 30 
de agosto.

São 28 cursos, para aten-
der às demandas do mercado 
e aos interesses dos jovens, 
divididos em quatro áreas:

Gestão e Negócios – Aju-
dante de Logística; Assisten-
te Financeiro; Atendente de 
Farmácia; Auxiliar de Vendas; 
Comunicação e Projeto de 
Vida para o Mercado de Tra-
balho; Excel Aplicado à Área 

Administrativa; Gestão de 
Pequenos Negócios; Gestão 
de Projetos com MS Project; 
Gestão de Projetos Sociais; Of-
fi ce 2019; Rotinas de Recursos 
Humanos e Técnicas de Aten-
dimento.

Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação – Compu-
tação em Nuvem; Criação de 
Sites e Plataformas Digitais; 
Design de Plataformas Digi-
tais e Experiência do Usuário; 
Introdução a Banco de Dados; 
Introdução ao Desenvolvi-
mento em Java; Jogos Digitais; 
Marketing Digital e Vendas 
em Redes Sociais; Programa-
ção Básica para Android; e 
Segurança no Mundo Digital.

Produção Cultural e De-
sign – Agente Cultural; Auxi-
liar de Projetos Gráfi cos; Edi-
ção de Vídeo para Youtube; 
Introdução à Animação Digi-
tal; Photoshop e CorelDRAW 
– Tratamento de Imagem e 
Ilustração Digital.

Meio Ambiente – Introdu-
ção à Jardinagem; e Paisagis-
mo – Técnicas e Projeto.

DivulgaçãoDivulgação

denuncias aos órgãos competen-
tes. A ligação é totalmente gratui-
ta de telefone fi xo ou celular.

Procure ajuda: Não passe 
por isso sozinha, procure ajuda 
de familiares, amigos, vizinhos, 
Unidade Básica de Saúde e Con-
selho dos Direitos da Mulher.

Vá à delegacia: Você pode 
ir até a delegacia da mulher ou 
qualquer delegacia próxima. 

Procure ajuda médica: Se 
estiver machucada é importan-
te realizar o exame de corpo 
de delito. Em caso de violência 
sexual você tem direito à as-
sistência integrada na rede de 
saúde pública, acesso a trata-
mento contraceptivo de emer-

TELEFONES ÚTEIS EM 
PINDAMONHANGABA: 

Policia Militar: 190.
SAMU: 192
Bombeiros: 193
Delegacia de Defesa da 
Mulher: (12) 3645-1641
Denuncia Anônima: 180
Guarda Civil: 153
OAB: (12) 3642-4234
Direitos Humanos: 100

TELEFONES ÚTEIS EM 
PINDAMONHANGABA: 

Policia Militar: 190.
SAMU: 192
Bombeiros: 193
Delegacia de Defesa da 
Mulher: (12) 3645-1641
Denuncia Anônima: 180
Guarda Civil: 153
OAB: (12) 3642-4234
Direitos Humanos: 100

Gastão Guedes

gência e medicação preventiva 
contra doenças sexualmente 
transmissíveis, inclusive Aids.

Prorrogadas inscrições 
para os cursos gratuitos do 
Novotec Expresso

São 28 opções para jovens 
de até 24 anos, em áreas como 
Gestão e Negócios, Tecnologia 
da Informação e Comunica-
ção e Meio Ambiente

Foram prorrogadas até do-
mingo (15) as inscrições para 
mais de 30 mil vagas em 28 
cursos gratuitos de qualifi ca-
ção profi ssional do Novotec 
Expresso em todas as regi-
ões do Estado. O programa 
é uma iniciativa do Governo 
do Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, em par-
ceria com a Secretaria de Edu-
cação e o Centro Paula Souza 
(CPS), instituição responsável 
pelas Escolas Técnicas (Etecs) 
e Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) estaduais. Os interes-
sados devem acessar o site 
www.novotec.sp.gov.br.

O Novotec Expresso é uma 
das modalidades do Novotec, 
que disponibiliza cursos de 
qualifi cação profi ssional para 
jovens de até 24 anos, com 
duração de 120 horas, com 
o apoio de Etecs, Fatecs e ou-
tras instituições. Seguindo os 
protocolos sanitários, as aulas 
serão ministradas em formato 
online e semipresencial, con-
forme disponibilidade local 
e escolha do participante. As 
aulas remotas são transmiti-
das ao vivo, por meio de plata-
formas digitais, e os encontros 
presenciais ocorrem na uni-
dade escolhida na inscrição.

Como se inscrever
Podem se candidatar a 

uma vaga, jovens entre 14 e 
24 anos, com Ensino Funda-
mental completo. É importan-
te fi car atento aos critérios de 

classifi cação utilizados para 
selecionar os alunos quando 
há mais inscritos que vagas. 
O programa não utiliza exa-
me de seleção e tem como 
premissa a paridade de gêne-
ro dentro das turmas. A prio-
ridade são estudantes matri-
culados no Ensino Médio da 
rede estadual e das Etecs.

Ao acessar o site, basta 
fazer um cadastro simples e 
selecionar o município de in-
teresse para verifi car quais 
cursos estão disponíveis. A 
comunicação com os inscritos 
é feita pelo e-mail cadastrado 
na hora da inscrição. As aulas 
têm previsão de início em 30 
de agosto.

São 28 cursos, para aten-
der às demandas do mercado 
e aos interesses dos jovens, 
divididos em quatro áreas:

Gestão e Negócios – Aju-Gestão e Negócios – Aju-Gestão e Negócios –
dante de Logística; Assisten-
te Financeiro; Atendente de 
Farmácia; Auxiliar de Vendas; 
Comunicação e Projeto de 
Vida para o Mercado de Tra-
balho; Excel Aplicado à Área 

Administrativa; Gestão de 
Pequenos Negócios; Gestão 
de Projetos com MS Project; 
Gestão de Projetos Sociais; Of-
fi ce 2019; Rotinas de Recursos 
Humanos e Técnicas de Aten-
dimento.

Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação – Compu-ção e Comunicação – Compu-ção e Comunicação –
tação em Nuvem; Criação de 
Sites e Plataformas Digitais; 
Design de Plataformas Digi-
tais e Experiência do Usuário; 
Introdução a Banco de Dados; 
Introdução ao Desenvolvi-
mento em Java; Jogos Digitais; 
Marketing Digital e Vendas 
em Redes Sociais; Programa-
ção Básica para Android; e 
Segurança no Mundo Digital.

Produção Cultural e De-
sign – Agente Cultural; Auxi-
liar de Projetos Gráfi cos; Edi-
ção de Vídeo para Youtube; 
Introdução à Animação Digi-
tal; Photoshop e CorelDRAW 
– Tratamento de Imagem e 
Ilustração Digital.

Meio Ambiente – Introdu-
ção à Jardinagem; e Paisagis-
mo – Técnicas e Projeto.

Gastão Guedes
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A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba inicia na 
quarta-feira (11) a aplicação da 
primeira dose da vacina contra 
a Covid-19 para pessoas com 18 
anos ou mais.

Primeira dose: pessoas 
com 18 anos ou mais

Das 8 às 11 horas, Ciaf/Saúde 
da Mulher, Centro Dia do Idoso 
(Vila Rica), PSF Nova Esperança, 
PSF Cidade Nova, Cisas 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: Prefeitura vacina pessoas 
com 18 anos ou mais na quarta-feira

Atenção
- Todos precisam levar um 

documento de identificação 
(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 certidão 
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.

Segunda dose
AstraZeneca, 50 anos ou mais 

(conforme data da carteirinha)
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, Trabalhadores do Trans-

porte Público, Portadores de 
Síndrome de Down, Pacientes 
em Terapia Renal, Transplan-
tados, Ferroviários e Metrovi-
ários, Pacientes com Comor-

bidades (a partir de 50 anos) e 
Idosos - (Conforme data na car-
teirinha):

Centro Dia do Idoso (Vila 
Rica), Ciaf (Saúde da Mulher), 
Cisas (Moreira Cesar), PSF Nova 
Esperança (Araretama), PSF Ci-
dade Nova e UBS Ipê II: das 13 
às 16 horas.

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

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba continua a terceira etapa da 
vacinação contra o vírus da gri-
pe (influenza H1N1) nesta quar-
ta-feira (11), enquanto durarem 
os estoques.

Para esta fase, a aplicação 
será de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 11h e das 13 às 16h, 
em vários locais: ESF Feital, 
ESF Castolira, ESF Azeredo, 
ESF Cruz Grande, ESF Bonsu-
cesso, ESF Eloyna, ESF Jardim 
Regina, ESF Santa Cecília, ESF 
Campinas, ESF Jardim Impe-
rial, UBS Vila Rica, e sala de 
vacina do Ciaf.

A terceira fase será para to-
dos os públicos. As pessoas pre-
cisam levar documento de iden-
tidade.

Atenção
Em virtude da vacinação 

contra Covid-19, o público deve 
ficar atento às recomendações 
do Ministério da Saúde.

A imunização contra in-
fluenza só poderá ser feita 15 
dias antes ou após a vacinação 
contra coronavírus. Desta for-
ma, é recomendado que as pes-
soas que estão recebendo doses 
da Coronavac/Butantan não re-

Gripe: Pinda mantém 
vacinação para todos 
os públicos em 12 locais

cebam a vacina contra influen-
za entre a primeira e a segunda 
dose contra Covid-19, pois esse 
intervalo é de até 28 dias e, por-
tanto, pode não respeitar o pe-
ríodo recomendado de 15 dias 
entre a vacina contra um vírus 
e outro.

Assim, esse grupo poderá re-
ceber a vacina contra influenza 
15 dias antes da primeira dose 
contra coronavírus ou 15 dias 
após a segunda dose.

No caso das pessoas que es-
tão sendo imunizadas contra 
Covid-19 com a AstraZeneca/
Oxford/FioCruz e Pfizer, que 
possuem intervalo médio de 3 
meses, é perfeitamente possível 
ser vacinado contra influenza 
entre a primeira e a segunda 
dose contra coronavírus, pois o 
período mínimo de 15 dias en-
tre um tipo de vacina e outro 
seria respeitado.

Da mesma forma, quem to-
mou a primeira dose com o imu-
nizante Janssen, basta fazer o cál-
culo de 15 dias, pois é dose única.

Os que ficaram com dúvidas 
e já foram vacinados contra Co-
vid-19 devem levar a carteira 
de vacinação e serão orientadas 
por profissionais de saúde nas 
unidades.

O boletim da Vigilância Epi-
demiológica de Pindamonhan-
gaba trouxe, nessa terça-feira 
(10), 1 óbito confirmado de mo-
rador da Vila Verde. A Prefeitu-
ra lamenta a morte e se solida-
riza com os familiares. 

O boletim da VE registra ain-
da 26 novos casos e 37 recupera-
dos. No total, 18.290 moradores 
de Pindamonhangaba testaram 
positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 24% e as UTIs par-
ticulares estão com ocupação 
de 42%. A enfermaria está com 
ocupação de 17% somados os 
leitos públicos e particulares. 

O número total de doses 

Cidade registra 1 óbito, 26 casos 
novos e 37 recuperados  da Covid-19

de vacinas aplicadas está em 
140.104 (números atualizados 
até as 12h02 de 10 de agosto), 
sendo 101.679 primeiras doses, 
33.991 segundas doses e 4.434 
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 tratamento 
imediato. Estes espaços de acolhi-
mento a pacientes com suspeita de 
covid-19 estão com movimentação 
acima da média, por isso contamos 
com a compreensão da população.

26 Positivos
Água Preta, Andrade, Arare-

tama, Bem Viver, Borba, Cam-
pos Maia, Cidade Nova, Centro, 
Feital, Goiabal, Jardim Cristina, 
Jardim Mariana, Jardim Rosely, 
Morumbi, Nova Esperança, Par-
que São Domingos, Santana, 
São Benedito, Terra dos Ipês, 
Vila Verde.

37 Recuperados
Andrade, Araretama, Azere-

do, Bela Vista, Boa Vista, Cam-
pinas, Centro, Cidade Nova, Ga-
lega, Jardim Princesa, Karina, 
Laerte Assunção, Lessa, Liber-
dade, Maricá, Mombaça, Morei-
ra César, Pasin, Santana, São Be-
nedito, Socorro, Terra dos Ipês, 
Triângulo, Vila Verde.

Divulgação
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zeladoria
Valetão do Jardim das Américas recebe limpeza

A Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba con-
tinua com a manutenção no 
valetão do Jardim das Améri-
cas e nesta semana realizou 
novamente os serviços de lim-
peza.

“Estamos em alerta para não 
deixar mais esse espaço tornar-
se um depósito de lixo, de ani-

mal morto e ponto irregular 
de descarte de sofá, entulho e 
outros objetos que traziam um 
aspecto muito ruim ao bairro”, 
afirmou o secretário e vice-pre-
feito Ricardo Piorino.

Em 2020, a Prefeitura reali-
zou a urbanização do entorno 
com construção de calçada e 
implantação de proteção no 
acesso ao córrego.

No ano passado,o “Valetão” recebeu urbanização no entorno, com construção de calçadas

Ligação Araretama - Bem Viver será ampliada
Visando melhorar a mobilida-

de urbana na região do Arare-
tama, a Prefeitura iniciou nesta 
semana as ações para melhorar 
o tráfego na estrada Carlos Lo-
pes Guedes Filho, que dá acesso 
ao Residencial Bem Viver.

Os trabalhos tiveram início 
com o lançamento de guias e 
sarjetas para posteriormente 
receber a ampliação da Estra-
da, implantação de calçadas e 
futuramente a pavimentação 

asfáltica do trecho que trará me-
lhor mobilidade para motoristas, 
ciclistas e pedestres.

“Estamos sempre atentos 
à ocupação do espaço urbano 
visando trazer melhor trafega-
bilidade e segurança na mobi-
lidade urbana. Nossa cidade 
cresce e precisamos sempre 
responder com ações positivas 
como essa no bairro do Arareta-
ma”, afirmou o prefeito Dr. Isael 
Domingues.

Calçadas recebem manutenção na Via Expressa
A Prefeitura de Pindamonhan-

gaba vem realizando a manutenção 
das calçadas em diversos pontos 
da cidade. Nesta semana os tra-
balhos estão sendo realizados na 
calçada da Via Expressa, próximo ao 
Residencial Dr. Lessa, onde muitos 
munícipes utilizam o espaço para 
caminhada.

A Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos também executou 
ações de conservação do passeio 
público em calçadas do Anel Viário, 
da SP 62 (Abel Fabrício Dias), Av. 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 
entre outros pontos críticos que 
apresentavam prejuízos para a pas-
sagem de pedestres.

Manutenção de calçadas incluí melhorias em bocas de lobo

OperaçãO Tapa BuracO acOnTece em zOna 
rural, arareTama, cidade nOva e Água preTa

A Usina de Asfalto da Prefeitura 
de Pindamonhangaba vem aceleran-
do as ações da Operação Tapa Bura-
co para deixar as vias públicas mais 
seguras. Nesta semana os serviços 
foram realizados nos bairros Arare-
tama, Cidade Nova e Água Preta.

Os trabalhos também foram 
realizados em locais que receberam 
obras de drenagem, onde o pavimen-
to asfáltico foi recomposto, como na 
rua Angélica Samahá de Faria (Nova 
Esperança) e na rua Conselheiro 
Rodrigues Alves (Boa Vista).

Na área rural os servidores pú-
blicos executaram a recomposição 
do pavimento asfáltico nas duas 
cabeceiras da ponte do bairro da 
Graminha e também realizou ações 
de tapa buraco na estrada municipal 
Jesus Antônio de Miranda. Equipe da Prefeitura executa recomposição de piso asfáltico

Prefeitura realiza 
manutenção em 
parquinho infantil 
no Cidade Jardim e 
Beira Rio

Outra ação importante 
que objetiva dar seguran-
ça ao lazer das crianças é a 
recuperação de playgrou-
nd localizados em diversos 
bairros da cidade. Na 
última semana, os brin-
quedos do espaço público 
do bairro Cidade Jardim e 
Beira Rio foram retirados 
pelo Setor da Serralheria 
para receberem os serviços 
de manutenção corretiva.

A Prefeitura está finalizando essa semana as 
obras de ampliação da galeria no trecho final da rua 
Senador Dino Bueno, entroncamento com a rua Dr. 
Monteiro de Godoy (bairro Crispim).

Com as obras de recapeamento asfáltico prestes a 
acontecer no local, a Prefeitura identificou a neces-
sidade de ampliar a galeria de águas pluviais para 
evitar alagamento.

No bairro Jardim Mariana a administração muni-
cipal também está equacionando  o alagamento em 

trecho da rua Subtenente Joaquim Marcelino Pinto 
com o novo nivelamento da sarjeta.

Bocas de lobo - Aproveitando o período de estia-
gem, a Prefeitura de Pindamonhangaba vem realizan-
do serviços de limpeza em diversas bocas de lobo dos 
bairros da cidade. Além da limpeza, as ações correti-
vas de reforma e troca de tampas são realizadas. Os 
bairros Santana, Campos Maia, Residencial Andrade e 
Vila São Paulo receberam o trabalho da Secretaria de 
Governo e Serviços Públicos.

Trecho final da Dino Bueno recebe obras de galeria
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