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Prefeitura entrega nova unidade de 
Posto de Entrega Voluntária no Feital

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugurou, nessa ter-
ça-feira (31), a oitava unidade 
do Posto de Entrega Voluntária, 
desta vez no bairro do Feital. O 
objetivo é tornar os espaços pú-
blicos e particulares mais lim-
pos e organizados. 

O evento contou com a pre-
sença do prefeito Isael Domin-
gues, vice-prefeito Ricardo Pio-
rino, subprefeito do Distrito 
Nilson Luís e os vereadores Cal, 
Regininha, Felipe Guimarães, 
Magrão, Vela e Norbertinho.

PÁG. 3

PÁG. 2

Os PEVs são locais apropriados para descarte correto de sobras de construção, de podas de jardim, madeiras e óleo de cozinha usado, entre outros

Inscrições para vagas 
do ‘Bolsa-Trabalho’ 
são prorrogadas 
até sexta-feira

Novo trevo traz 
mais segurança 
no trânsito do 
bairro Boa Vista

Importante acesso para a região 
rural da cidade e para a cidade de 
Campos do Jordão, a rua Conse-
lheiro Rodrigues Alves, no bairro 
da Boa Vista, recebeu, na últi ma 
semana, as obras de construção de 
um novo canteiro fí sico, no entron-
camento com a rua Mariz e Barros.

Segundo a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, o objeti vo da me-
lhoria foi trazer mais organização 
para quem uti liza o trânsito nessa 
região. As obras do trevo na Boa Vista serão fi nalizadas com as ações de jardinagem e pintura da sinalização de trânsito

Pinda registra 
26 casos novos, 
19 recuperados 
e nenhum óbito

O boleti m da Vigilância 
Epidemiológica de Pindamo-
nhangaba trouxe, nessa terça-
feira (31), 26 novos casos, 19 
recuperados e nenhum óbito. 
No total, 18.755 moradores de 
Pindamonhangaba testaram 
positi vo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 18% e as UTIs 
parti culares estão com 100% 
dos leitos livres.  A enfermaria 
está com ocupação de 34% 
somados os leitos públicos e 
parti culares. 

Divulgação

Divulgação

PÁG. 4

Ciee prorroga 
inscrições 
do processo 
seletivo de 
estágio até o dia 
9 e acrescenta 
mais dois cursos

O Ciee, em parceria com a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, prorroga inscrições e 
prova para estágio de nível 
técnico, médio e superior, em 
diversas áreas. As inscrições 
e a prova devem ser realiza-
das de forma online, até as 12 
horas do dia 9 de setembro 
de 2021.

Arquivo TN
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Editorial

Novo Turismo prossegue com visitações técnicas 
em pontos turísticos de Pindamonhangaba

O Departamento de Turismo 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba continua com a divulgação 
da cidade por meio da Van que 
opera como Centro de Informa-
ções Turísticas. Neste sábado 
(28), a equipe do Novo Turismo 
esteve presente no “Sábado no 
Cepatas’’, evento de adoção de 
cães e gatos.     

Na manhã de domingo (29), 

a equipe esteve aos pés da Serra 
da Mantiqueira, no Restaurante 
do Edmundo, prestigiando o se-
gundo desafio do campeonato 
Ultra Race corrida de montanha 
2021. 

De acordo com o secretário 
adjunto de Cultura e Turismo, 
Ricardo Flores, as visitas 
técnicas buscam fazer um 
mapeamento das atrações 

turísticas do município, com 
o objetivo de fomentar o re-
torno das atividades de acor-
do com a melhora da pande-
mia. “Nossas visitas técnicas 
têm o objetivo de conhecer 
de perto os locais que Pin-
da tem a oferecer e também 
apresentar nossa proposta 
de um novo turismo”, comenta 
Ricardo Flores..

Planejamento, tecnologia 
e inovação 
Mais de 400 alunos tendo acesso às 

informações sobre tecnologia. Alguns 
estudantes já realizando treinamentos de nível 
intermediário. Este é o resultado de uma semana de 
execução do “Pinda Tech” – programa de formação 
gratuita em tecnologia, em Pindamonhangaba. 

Essa rápida adesão deve acelerar as ações de 
fomento ao mercado de tecnologia, aproximando 
talentos de vagas e principalmente, acelerando a 
criação de startups. É o que espera a secretaria 
Municipal de Administração.

A notícia é muito boa e vem agregar ao resultado 
de emprego em julho, que foi positivo no município. 

A tecnologia sempre foi importante para o 
mercado de trabalho e a pandemia do coronavírus 
só veio acelerar este processo. O home Office; 
as aulas online; o trabalho alternado e remoto – 
muitas foram as alternativas para fazer a atividade 
laboral acontecer em meio às restrições impostas 
por uma crise sanitária e econômica mundial.

Ter acesso às novas mídias; aos novos formatos 
de ensino e de aprendizado, sem dúvida, contribui 
para alavancar a carreira de todos, principalmente, 
dos mais jovens, daqueles que precisam de 
uma oportunidade para adquirir experiência 
profissional.  

Formações que unem planejamento, tecnologia e 
inovação: este é o caminho. 

A adesão ao programa é gratuita e pode ser 
realizada a qualquer momento por pessoas de 
qualquer idade.

Ficou interessado? Leia a matéria completa nesta 
edição e inscreva-se! 

Famílias de Pinda participam de 
palestra do Pr. Cláudio Duarte

Diversas famílias de Pinda-
monhangaba assistiram, na 
última segunda-feira (30), a 
Conferência da Família, que 
aconteceu em Taubaté, com 
a presença do pastor Claudio 
Duarte.

O evento foi promovido pela 
Rádio Paz do Vale 95.1 e Paraíso 
Church e atraiu pessoas de todo 
o Vale do Paraíba. Essa foi a pri-
meira palestra do pastor na re-
gião, após o início da pandemia 
do Covid 19. O evento também 
contou com a participação mu-
sical do pastor Ítalo Ribeiro.

Famoso por seus vídeos com 
milhões de visualizações na in-
ternet e por sua pregação reple-
ta de humor, o pastor Claudio 
Duarte se popularizou na inter-
net por seu jeito descontraído 
de passar seus ensinamentos.

No evento, não faltou essa 
descontração e bom humor a 
Cláudio Duarte, ao abordar  as-
suntos diversos, principalmente 
ligados à família e ao relaciona-
mento entre marido e mulher. 

Ádila Alves assistiu pela se-
gunda vez a uma palestra do 
pastor. “Eu sempre assisti aos 
vídeos dele na internet é a se-
gunda vez que venho vê-lo 
presencialmente. É muito in-
teressante estar aqui porque 
num momento estamos rindo e 
no momento seguinte, estamos 
emocionados, sentindo a pre-
sença de Deus”, afirmou ela.

Para o pastor Lucas Roberto, 
diretor da Rádio Paz do Vale, a 
realização de eventos assim são 
importantes. “Cuidamos de to-
dos os detalhes para respeitar 
as restrições sanitárias, e voltar 

a ter programações presenciais 
é algo fundamental. Estamos 
felizes por ter trazido o pastor 
Claúdio Duarte e temos projetos 
de realizar outros eventos vol-
tados à família”, destacou ele.

O pastor 
Cláudio 
Duarte ao 
lado do diretor 
da Rádio Paz 
do Vale, pastor 
Lucas Roberto

Divulgação

Inscrições para vagas 
do “Bolsa-Trabalho” são 
prorrogadas até sexta-feira

As inscrições para o programa 
“Bolsa-Trabalho” foram prorroga-
das até dia 3 de setembro (sexta-
feira) pelo site www.bolsadopovo.
sp.gov.br. A iniciati va do governo 
do Estado, com apoio da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, oferece 60 vagas para 
uma jornada de 4 horas por dia e 
bolsa auxílio de R$ 535,00 por 
mês, durante 5 meses.

As inscrições são para morado-
res de Pindamonhangaba, desem-
pregados, maiores de 18 anos e 
com renda familiar de até R$ 550 
por pessoa (equivalente a meio sa-
lário mínimo).

A seleção ocorrerá até 6 de se-
tembro e a convocação será feita 
por meio de publicação no Diário 
Ofi cial.

De acordo com o diretor de Em-
prego e Renda de Pindamonhan-
gaba, Marcelo Camargo, é uma 

oportunidade para os desempre-
gados se reinserirem no mercado 
de trabalho. “O PAT de Pindamo-
nhangaba está dando todo o su-
porte necessário para o benefí cio, 
e também esclarecendo as dúvidas 
da população. É uma grande opor-
tunidade para as pessoas consegui-
rem uma vaga, renda e qualifi cação 
profi ssional”, destacou o diretor.

O “Bolsa-Trabalho” tem como 
objeti vo proporcionar ocupação, 
qualifi cação profi ssional e renda 
aos cidadãos em situação de vul-
nerabilidade social. Tem duração 
de 5 meses e atenderá cidadãos 
desempregados com bolsa-auxílio 
de R$ 535 além de curso de quali-
fi cação virtual, seguro de acidentes 
e ati vidades de trabalho em órgãos 
públicos por 4 horas diárias, 5 dias 
por semana. 

Mais informações pelos telefo-
nes (12) 3642-2530, 3643-1518 
ou 3637-2800.

Não faltou 
descontração 
e bom humor 

a Cláudio 
Duarte, ao 

abordar  
assuntos 

relacionados 
à família

7 de Setembro será comemorado com 
execução de hinos e anúncio de comissão 
do bicentenário da independência

Em comemoração ao ‘Dia 
da Independência do Brasil’, 
o 7 de Setembro será celebra-
do com hasteamento das ban-
deiras no Obelisco da Praça 
Monsenhor Marcondes, às 8 
horas. Os hinos: Nacional e da 
Independência serão executa-
dos pela Corporação Musical 
Euterpe.

Pelo segundo ano consecu-
tivo, em virtude da pandemia 
por Covid-19, não haverá o 
tradicional desfile, mas a po-
pulação poderá, ao lado de 
autoridades civis e militares, 
acompanhar a solenidade ofi-
cial, desde que mantenha o 
distanciamento e utilize más-
cara.

Além dos hinos e hastea-
mento, haverá homenagens 
aos 10 Pindamonhangaben-
ses que formavam a Guarda 
de Honra de Dom Pedro. O 
Obelisco da Praça Monsenhor 
Marcondes, por exemplo, foi 
construído em memória a 
esses heróis: Coronel Mano-
el Marcondes de Oliveira e 
Mello; Capitão João Montei-
ro do Amaral; Tentente mor 
Francisco Bueno Garcia Leme; 
Sargento mor Domingos Mar-
condes Andrade; Alferes Ma-
nuel Ribeiro do Amaral;

- Alferes Adriano Gomes 
Vieira de Almeida; Antonio 
Marcondes Homem de Mello; 
Capitão Benedito Corrêa da 

Silva; Miguel de Godoy Morei-
ra e Costa; Capitão Manuel de 
Godoy Moreira.

Um ponto fundamental 
deste ano é que Pindamonhan-
gaba se prepara para o bi-
centenário da Independência 
do Brasil. Deste modo, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
criou a comissão municipal do 
bicentenário da independência, 
que será anunciada durante os 
atos solenes do 7 de Setembro.

A Comissão será responsá-
vel por organizar os festejos 
na cidade em comemoração 
aos 200 anos da proclamação 
da independência, a serem ce-
lebrados em 7 de setembro de 
2022.

Sarah Cinachi

Sarah Cinachi
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“Pinda Tech” é sucesso com 400 
alunos estudando tecnologia

Após uma semana do lan-
çamento do programa “Pin-
da Tech”, já são mais de 400 
alunos estudando tecnologia, 
alguns já realizando treina-
mentos de nível intermediá-
rio.

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Admi-
nistração da Prefeitura, o 
próximo passo é monitorar a 
evolução destes alunos e seu 
encaminhamento as vagas.

“A adesão foi muito rápi-
da, com isso iremos antecipar 
ações de fomento ao mercado 
de tecnologia, aproximando 
talentos de vagas e principal-
mente acelerar a criação de 
startups”, disse o secretário 
adjunto de Administração, 
Danilo Velloso.

“O sucesso do programa 
demonstra que estamos no 
caminho correto e vamos 
acelerar a execução de nosso 

Prefeitura entrega nova unidade de 
Posto de Entrega Voluntária no Feital

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugurou, nessa ter-
ça-feira (31), a oitava unidade 
do Posto de Entrega Voluntária, 
desta vez no bairro do Feital. O 
objetivo é tornar os espaços pú-
blicos e particulares mais lim-
pos e organizados. 

O evento contou com a pre-
sença do prefeito Isael Domin-
gues, vice-prefeito Ricardo Pio-
rino, subprefeito do Distrito 
Nilson Luís e os vereadores Cal, 
Regininha, Felipe Guimarães, 
Magrão, Vela e Norbertinho.

Os PEVs são locais apropria-
dos para descarte correto de 
sobras de construção, reforma 
ou demolição, móveis e equipa-
mentos domésticos, sobras de 
podas de jardim, madeiras, óleo 
de cozinha usado, lâmpadas, 
pilhas, baterias, pneu, entre ou-
tros materiais.

A representante da Asso-
ciação de Moradores, Solange 
Valério, agradeceu o benefício 
e destacou a importância do 
novo equipamento no bairro. 
A vereadora Regininha falou 
em nome da Câmara de Verea-
dores e agradeceu o empenho 
da equipe da Subprefeitura do 
Distrito de Moreira César pela 
qualidade da obra.

O subprefeito Nilson Luís 
afirmou que a região vem re-
cebendo inúmeras melhorias 
e lembrou da importância da 
implantação da ciclovia na Es-
trada do Atanázio que vai bene-
ficiar muito o bairro do Feital e 
adjacências.

O secretário de Governo e 
Serviços Públicos, vice-prefei-
to, Ricardo Piorino, destacou 
as ações de zeladoria que es-
tão trazendo um novo visual 
ao bairro. “Estamos com o 
mutirão de calçadas e agora 
com o novo PEV queremos 
disciplinar a destinação cor-
reta dos materiais e deixar 
a região ainda mais bonita”, 
ressaltou Piorino

O prefeito Isael Domingues 
parabenizou o trabalho da 
Subprefeitura e agradeceu a 
parceria com a Câmara. “Mo-
reira César vem ganhando 
a cada dia mais autonomia 
como nunca se viu antes. O 
maior reconhecimento que 
podemos dar ao Distrito é o 
acesso a serviços de qualida-
de. Agradeço aos vereadores 
que estão aprovando nossos 
projetos na Câmara e ajudan-
do a transformar nossa cida-
de”, afirmou Isael.

O PEV fica na Rua Projetada 
2, esquina com a Rua Antônio 
Quirino da Conceição, atrás 
do posto de saúde do Feital. As 
outras unidades do PEV estão 
localizadas nos bairros Arare-
tama, Bem Viver, Nova Espe-
rança, Mantiqueira, Triângulo, 
Crispim e Liberdade.

planejamento alinhado à tec-
nologia e inovação”, destaca o 
prefeito de Pindamonhanga-
ba, Isael Domingues.

O “Pinda Tech” pode ser 
aderido a qualquer momento 
por pessoas de qualquer ida-
de. O pré-requisito é a vontade 

de aprender e crescer.
Para se inscrever, o link é: 

www.novofuturo.online/pin-
datech.

Divulgação

Programa em parceria com Fundo Social oferece 
200 vagas para formação de empreendedores

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade, firmou 
parceria com o Instituto CCR e a 
CCR NovaDutra, para a realiza-
ção de projetos de empreende-
dorismo.

São 200 vagas do “Programa 
Empreende Aí”, que estão aber-
tas para os projetos “Desper-
tando o Empreendedor” e “Des-
pertando o Empreendedor na 

Tecnologia”. O objetivo é atrair 
pessoas que desejam abrir o 
próprio negócio, com inscrições 
gratuitas até dia 7 de setembro, 
na página https://empreendeai.
com.br/institutoccr-ii/.

Das 200 vagas oferecidas, 
100 são para a extensão do 
projeto “Despertando o Empre-
endedor”, e outras 100 para o 
“Despertando o Empreendedor 
na Tecnologia”, que visa a for-

mar pessoas que desejam abrir 
o próprio negócio em trabalho 
que promovam impacto social e 
inclusão tecnológica às comuni-
dades atendidas.

A presidente do Fundo Social 
de Solidariedade de Pindamo-
nhangaba, Cláudia Domingues, 
disse que a iniciativa é mais 
uma oportunidade para as pes-
soas empreenderem e se lança-
rem no mercado, se tornando 

criativas, qualificadas, gerando 
renda e contribuindo com o de-
senvolvimento humano, econô-
mico e social.

A curadoria de temas e or-
ganização institucional têm 
pegada online, fortemente 
“mão na massa” e linguagem 
descomplicada, feita para 
acolher as pessoas de modo 
contextualizado – sem jar-
gões de mercado ou termos 

que inibam a criatividade 
natural dos candidatos.

O “Despertando o Empre-
endedor” e o “Despertando o 
Empreendedor na Tecnologia” 
estão abertos para pessoas com 
mais 18 anos. Fora isso, não 
impõem nenhum critério espe-
cífico, além da vontade de em-
preender e que os participantes 
residam prioritariamente em 
territórios populares.

Divulgação

Esta é a oitava unidade de PEV em Pinda, que contribui para espaços mais limpos e organizados
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CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE PINDAMONHANGABA 

Resolução CMC 02/2021

Dispõe sobre a Comissão Especial responsável pelo processo eleitoral do CMC biênio 
2021-2023.
O Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, considerando o art. 3° do regimento interno do Conselho Municipal de 
Cultura, resolve:
 Art. 1°- Designar para Comissão Especial pelo processo eleitoral do CMC, no ano de 
2021, os seguintes conselheiros:
• Gislene Alves
• Mauro Moraes
• Renan Teixeira
Parágrafo Único – As decisões da Comissão Especial são soberanas, cabendo ao 
Conselho de Cultura Homologar seus atos.
Art. 2°- Compete a Comissão Especial,organizar o pleito, elaborar edital, examinar 
a documentação, e lavrar pareceres sobre os pedidos de inscrição dos segmentos 
culturais.
Art. 3º -A Comissão Especial publicará edital na Imprensa Ofi cial do Município 
convocando os segmentos representativos para o processo eleitoral, estabelecendo os 
procedimentos para habilitação e os respectivos prazos.
Art.4° -Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Pindamonhangaba, 1 de setembrode 2021

Wagner Eduardo Conceição Souza
Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO 
TUTELAR SUPLENTE

Em virtude do gozo de férias da ConselheiraTutelar 
titular Regina Tavares de Souza Farias (13 de 
setembro a 12 de outubro de 2021), vimos convocar 
para apresentação, no prazo máximo de 03 (três) 
dias a contar desta data, o Conselheiro Tutelar 
Suplente:

2º Edson Walmir Pinto

O Conselheiro Suplente acima citado deverá 
comparecer à Secretaria de Assistência Social, com 
endereço na Rua Euclides Figueiredo, nº 92, Alto 
do Cardoso, nesta cidade, munido de documentos 
pessoais e comprovante de residência, e procurar 
pela Sra. Patrícia, a fi m de tratar da substituição do 
Conselheiro Titular durante o período de férias.

Caso a apresentação não se ofi cialize no prazo 
citado, informamos que convocaremoso 3º 
Suplente.

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 6.031, DE 11 DE AGOSTO DE 2021.

Homologa o Regimento Interno do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Turismo de 
Pindamonhangaba - FUMTUR

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento na Lei Municipal nº 6.381, de 06 de novembro de 2020,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica HOMOLOGADO o Regimento Interno do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Turismo de Pindamonhangaba – FUMTUR, o qual é parte integrante deste Decreto.

Parágrafo único. O Regimento Interno foi elaborado pelo Conselho Gestor do FUMTUR, nos termos 
da Ata da 1ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de maio de 2021, e aprovado pelo Conselho 
Municipal de Turismo – COMTUR, conforme Ata da 44ª Reunião Ordinária, realizada em 08 de 
junho de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Pindamonhangaba, 11 de agosto 
de 2021.

Dr. Isael Domingues Prefeito Municipal

Alcemir José Ribeiro Palma Secretário de Cultura e Turismo
Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de agosto de 

2021.

Anderson Plínio da Silva Alves Secretário de Negócios Jurídicos

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE 
PINDAMONHANGABA-SP.

CAPÍTULO I DO OBJETIVO
Art. 1º Este Regimento estabelece as normas, padrões e procedimentos de organização e 
funcionamento do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, no âmbito do 
Município de Pindamonhangaba, exigido na Lei Municipal nº 6.381, de 6 de novembro de 2020

CAPÍTULO II
DA FINALIDADE, DA COMPOSIÇÃO E DA COMPETÊNCIA

Art. 2º O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Turismo, é o responsável pela gestão dos 
recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR.

Art. 3º O Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR, criado pela Lei Municipal nº 6.381, de 2020, 
será gerido por um Conselho Gestor, paritário, composto por 06 (seis) membros nomeados pelo 
Prefeito, a saber:
I- pelo titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
II- pelo titular do Departamento de Turismo;
III- pelo titular da Secretaria de Negócios jurídicos;
IV- por 03(três) representantes indicados pelo Conselho Municipal de Turismo;
§1º Os membros indicados nos itens I, II e III exercerão seus mandatos enquanto titulares de seus 
respectivos cargos.
§2º Os membros referidos no item IV serão indicados pelo Conselho Municipal de Turismo, em 
plenária, escolhidos dentre os conselheiros representantes da Sociedade Civil, cujas regras serão 
defi nidas pelo Regimento Interno do Conselho Municipal de Turismo.
§3º Os membros referidos no item IV exercerão seus mandatos pelo prazo de 01(um) ano, admitida 
a recondução por decisão da assembleia plenária para mais 01(um) ano de mandato.
§4º O Conselho Gestor elegerá dentre seus membros o Coordenador.
§5º A função de membro do Conselho Gestor será exercida gratuitamente e considerada serviço 
público relevante
§6° O Fundo Municipal de Turismo de Pindamonhangaba – FUMTUR será vinculado à Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo.

Art. 4º Ao Conselho Gestor do Fundo Municipal de Turismo, no exercício da gestão do Fundo, 
compete gerir fi nanceiramente e economicamente os valores e recursos depositados no FUMTUR, 
bem como deliberar sobre a forma de aplicação e destinação exclusivamente em:
I – pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas, de direito público e privado, 
para a execução de programas e projetos específi cos do setor de turismo;
II – aquisição de material permanente, de consumo e de outros insumos necessários ao 
desenvolvimento dos programas e projetos diretamente ligados ao turismo;
III – fi nanciar total ou parcialmente, programas e projetos de turismo, através de convênio;
IV – desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na 
área de turismo;
V – aplicação de recursos em quaisquer projetos turísticos e de eventos de iniciativa do Conselho 
Municipal de Turismo – COMTUR e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que desenvolvam a 
atividade turística, no Município de Pindamonhangaba.
Parágrafo único. A aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, para 
quaisquer fi nalidades, fi ca condicionada ao comprovado atendimento do disposto no artigo 6º da 
lei do FUMTUR.

Art. 5º Na aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR, observar-se-à:
I – as especifi cações defi nidas em orçamento próprio;
II – os planos de aplicação e respectivos demonstrativos de recursos, por origem, observada a 
legislação orçamentária;
III – Aprovação do Conselho Municipal de Turismo.
IV – O acesso ao Fundo será regulamentado pelo Conselho Municipal de Turismo Comtur.
Parágrafo único: O orçamento e os planos de aplicação do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR, 
observarão rigorosamente as diretrizes traçadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e 
serão homologadas pelo Conselho Municipal de Turismo – Comtur.

CAPÍTULO III DAS REUNIÕES
Art. 6º As reuniões serão agendadas, com pauta especifi ca, com antecedência mínima de 05 
(cinco) dias úteis, observando o calendário aprovado pelo Conselho Gestor do FUMTUR, a exceção 
das reuniões extraordinárias.

Art. 7º Somente haverá reunião com a presença de mínimo de 04 (quatro)
membros.

Art. 8º Se no início da reunião não estiverem presentes todos os membros, será admitida uma 
tolerância de 15 (quinze) minutos para que os trabalhos sejam iniciados.
 
Art. 9º As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes, devendo 
constar em Ata, assinada pelos presentes, salientando que em caso de empate o voto do 
coordenador determinará o desempate.

Art. 10. O não comparecimento de qualquer membro do Conselho Gestor do Fundo Municipal 
de Turismo- FUMTUR, sem as devidas justifi cativas, por escrito, em 03 (três) reuniões ordinárias 
consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, num período máximo de 12 (doze) meses, implica na sua 
exclusão.

Art. 11 O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Turismo reunir-se-á ordinariamente em sua 
sede, trimestralmente, podendo reunir-se, extraordinariamente, em qualquer ponto do Município 
de Pindamonhangaba, desde que o local seja determinado e divulgado pelo Órgão Executivo de 
Turismo.
Parágrafo único. O Conselho Gestor do FUMTUR se reunirá extraordinariamente por iniciativa do 
Coordenador, ou da maioria de seus membros. A convocação para reunião extraordinária deverá 
ser realizada com no mínimo 48 horas de antecedência de sua realização podendo a referida 
convocação ser formalizada em Ata de Reunião Ordinária, devendo ser indicado o local, data e 
horário de realização
.

CAPÍTULO IV DO FUNDO
Art. 12 O Coordenador do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Turismo deverá apresentar 
anualmente, os demonstrativos das receitas e das despesas gravadas nos recursos do FUMTUR, 
nos termos deste Regulamento, ou quando solicitado pelo Conselho Municipal de Turismo através 
de registro em ATA.
Parágrafo único. O saldo remanescente do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, apurado em 
balanço, no término de cada exercício fi nanceiro, será transferido para o exercício seguinte.

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES GERAIS
Art 13. É vedado o acesso aos recursos do Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR) aos membros 
do Conselho Gestor do FUMTUR.

Art. 14. Este regimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 24 de maio de 2021.

Conselho Gestor do Fundo Municipal de Turismo de Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.449, DE 06 DE JULHO DE 2021.

Institui-se a Semana da Enfermagem no 
Município de Pindamonhangaba
(Projeto de Lei n° 151/2021, de autoria do 
Vereador Marco Mayor). 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído no Município de 
Pindamonhangaba, a Semana Municipal da 
Enfermagem. 

Art. 2° A Semana Municipal da Enfermagem 
que se refere o artigo 1° da presente lei, 
será comemorada anualmente na segunda 
semana de Maio. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 06 de julho de 2021. 

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Ana Cláudia Macedo dos Santos
Secretária Adjunta respondendo 

interinamente  pela Secretaria de Saúde
Registrada e publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 06 de julho de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.452, DE 20 DE JULHO DE 2021.

Institui e inclui no calendário ofi cial 
do município o DIA MUNICIPAL 
DA CONSCIENTIZAÇÃO DA 
ESCLERODERMIA, a ser comemorado 
anualmente no dia 29 de junho. 
(Substitutivo ao Projeto de Lei n° 157/2021, 
do Vereador Renato Nogueira Guimarães - 
Renato Cebola)

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído no Município de 
Pindamonhangaba o “Dia Municipal da 
Conscientização da Esclerodermia”, a ser 
comemorado anualmente no dia 29 de junho. 

Art. 2° A data ora instituída passará a 
constar do Calendário Ofi cial de Eventos 
do Município, e terá como objetivo a 
conscientização da população, através de 
procedimentos informativos, educativos e 
organizativos, das diversas formas da doença 
Esclerodermia ou Esclerose Sistêmica.

 Art. 3° As despesas decorrentes da presente 
Lei correrão a conta de dotações próprias 
vigentes no orçamento suplementando-as se 
necessário. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 20 de julho de 2021. 

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Ana Cláudia Macedo dos Santos
Secretária Adjunta respondendo 

interinamente pela Secretaria de Saúde

Registrada e publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 20 de julho de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.587, DE 15 
DE JULHO DE 2021.                                                                     

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 
4.492, de 03 de outubro de 2006, em seu 
artigo 4º, alterada pela Lei nº 5.230, de 02 de 
agosto de 2011, 
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o inciso I da Portaria Geral 
nº 5.288, de 03 de dezembro de 2019, que 
nomeia o CONSELHO MUNICIPAL DO 
IDOSO – CMI, que passa a vigorar com a 
seguinte composição: 

“I – REPRESENTANTES DO GOVERNO 
MUNICIPAL:

      SECRETARIA DE SAUDE
    - Titular: Solange Inês Valério”
. . .

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Pindamonhangaba, 15 de julho de 2021. 

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal 

Ana Paula de Almeida Miranda 
Secretária de Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

15 de julho de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

No dia 26 de setembro, será disputada a 
“1ª Etapa do Circuito Corrida de Rua”, nas 

categorias acima de 18 anos, no Parque da 
Cidade. As inscrições serão presenciais, do 

dia 13 ao dia 17 de setembro, das 14h30 às 
18h, no centro de treinamento Luís Caloi. É 

obrigatória a apresentação de um documento 
com foto e da carteirinha de vacinação da 

Covid-19, com pelo menos uma dose.
A corrida será dividida em sete categorias 

diferentes: juvenil, adulto, máster, veterano 
1, veterano 2, veteraníssimo 1 e 

veteraníssimo 2. Todos os parti cipantes 
recebem seus números no ato da inscrição, 

nessa numeração vem um Chip, que avisa 
quando o atleta passar na largada e na 

chegada.  A corrida acontece das 7h às 12h. 
A pessoa chega, passa na triagem e já começa 

a correr. Devido à pandemia, o parti cipante 
chega e já corre, não será uma largada para 

todos juntos.

Inscrições para a “1ª Etapa do 
Circuito Corrida de Rua” estão abertas

O Ciee, em parceria com a Prefei-
tura Municipal de Pindamonhangaba, 
prorroga inscrições e prova para está-
gio de nível técnico, médio e superior, 
em diversas áreas. As inscrições e a 
prova devem ser realizadas de forma 
online, até as 12 horas do dia 9 de se-
tembro de 2021.

Para realizar a sua inscrição no 
processo seletivo, o candidato deverá 
acessar o site www.ciee.org.br, clicar 
no acesso para estudantes, localizar 
na lista de processos seletivos o logoti-
po da Prefeitura Municipal de Pinda-
monhangaba (edital 02/2021) e clicar 
no link. No ato da inscrição, o candi-
dato deverá informar dados pessoais 
e escolares válidos.

As vagas para o nível superior são: 
Administração de Empresa e Tecno-
logia em Gestão Empresarial, Arqui-
tetura e Urbanismo, Ciências Biológi-
cas, Comunicação Social (Jornalismo), 
Direito, Educação Física, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Civil, Farmá-
cia, Fisioterapia, Informática, Pedago-
gia, Psicologia e Serviço Social.

Já as vagas para o nível técnico são: 
primeiro e segundo anos do colegial, 
ensino médio Integrado ao técnico em 
serviços Jurídicos, ensino médio inte-
grado ao Técnico em Administração, 
ensino médio integrado ao Técnico de 
Informática, técnico de Administra-
ção, técnico em Farmácia, técnico em 
Informática (técnico em Informática 
para Internet), técnico em Nutrição, 
técnico em Segurança do Trabalho 
e técnico em Serviços Jurídicos, téc-
nico em desenvolvimento de siste-
ma (novo) e Técnico em veterinária 
(novo).

Para os que estão cursando o pri-
meiro e segundo anos do ensino mé-
dio, serão feitas as provas para o pe-
ríodo da manhã e para o período da 
tarde.

O estágio destina-se exclusivamen-
te aos estudantes regularmente matri-
culados, com frequência efetiva nos 
cursos vinculados ao ensino público 
ou particular, nas instituições de en-
sino superior, técnico e médio para os 
cursos descritos.

Ciee prorroga inscrições do 
processo seletivo de estágio até o 
dia 9 e acrescenta mais dois cursos

Divulgação

O Ciee, em parceria com a Prefei-
tura Municipal de Pindamonhangaba, 
prorroga inscrições e prova para está-
gio de nível técnico, médio e superior, 
em diversas áreas. As inscrições e a 
prova devem ser realizadas de forma 
online, até as 12 horas do dia 9 de se-
tembro de 2021.

Para realizar a sua inscrição no 
processo seletivo, o candidato deverá 
acessar o site www.ciee.org.br, clicar 
no acesso para estudantes, localizar 
na lista de processos seletivos o logoti-
po da Prefeitura Municipal de Pinda-
monhangaba (edital 02/2021) e clicar 
no link. No ato da inscrição, o candi-
dato deverá informar dados pessoais 
e escolares válidos.

As vagas para o nível superior são: 
Administração de Empresa e Tecno-
logia em Gestão Empresarial, Arqui-
tetura e Urbanismo, Ciências Biológi-
cas, Comunicação Social (Jornalismo), 
Direito, Educação Física, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Civil, Farmá-
cia, Fisioterapia, Informática, Pedago-
gia, Psicologia e Serviço Social.

Já as vagas para o nível técnico são: 
primeiro e segundo anos do colegial, 
ensino médio Integrado ao técnico em 
serviços Jurídicos, ensino médio inte-
grado ao Técnico em Administração, 
ensino médio integrado ao Técnico de 
Informática, técnico de Administra-
ção, técnico em Farmácia, técnico em 
Informática (técnico em Informática 
para Internet), técnico em Nutrição, 
técnico em Segurança do Trabalho 
e técnico em Serviços Jurídicos, téc-
nico em desenvolvimento de siste-
ma (novo) e Técnico em veterinária 
(novo).

Para os que estão cursando o pri-
meiro e segundo anos do ensino mé-
dio, serão feitas as provas para o pe-
ríodo da manhã e para o período da 
tarde.

O estágio destina-se exclusivamen-
te aos estudantes regularmente matri-
culados, com frequência efetiva nos 
cursos vinculados ao ensino público 
ou particular, nas instituições de en-
sino superior, técnico e médio para os 
cursos descritos.

Ciee prorroga inscrições do 
processo seletivo de estágio até o 
dia 9 e acrescenta mais dois cursos
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A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba inicia na 
quarta-feira (1º) a aplicação da 
primeira dose da vacina contra 
a Covid-19 para pessoas de 14 

As comorbidades defi nidas 
pelo Governo são: 
insufi ciência cardíaca, cor-
pulmonale e hipertensão 
pulmonar, cardiopati a 
hipertensiva, síndrome 
coronariana, valvopati as, 
miocardiopati as e 
pericardiopati as, doença 
da aorta, dos grandes vasos 
e fí stulas arteriovenosas, 
arritmias cardíacas, 
cardiopati as congênitas no 
adulto, próteses valvares 
e dispositi vos cardíacos 
implantados, diabetes 
mellitus, pneumopati as 
crônicas graves, hipertensão 
arterial resistente, 
hipertensão arterial estágio 
3, hipertensão estágios 1 
e 2 com lesão e órgão alvo, 
doença cerebrovascular, 
doença renal crônica, 
imunossuprimidos, anemia 
falciforme, obesidade 
mórbida, cirrose hepáti ca/
cirrose A, B ou C, HIV, AVC, 
doenças neurológicas, 
defi ciência neurológica grave, 
esclerose múlti pla, esclerose 
lateral amiotrófi ca e doenças 
hereditárias degenerati vas do 
sistema nervoso ou muscular.

As comorbidades defi nidas 
pelo Governo são: 
insufi ciência cardíaca, cor-
pulmonale e hipertensão 
pulmonar, cardiopati a 
hipertensiva, síndrome 
coronariana, valvopati as, 
miocardiopati as e 
pericardiopati as, doença 
da aorta, dos grandes vasos 
e fí stulas arteriovenosas, 
arritmias cardíacas, 
cardiopati as congênitas no 
adulto, próteses valvares 
e dispositi vos cardíacos 
implantados, diabetes 
mellitus, pneumopati as 
crônicas graves, hipertensão 
arterial resistente, 
hipertensão arterial estágio 
3, hipertensão estágios 1 
e 2 com lesão e órgão alvo, 
doença cerebrovascular, 
doença renal crônica, 
imunossuprimidos, anemia 
falciforme, obesidade 
mórbida, cirrose hepáti ca/
cirrose A, B ou C, HIV, AVC, 
doenças neurológicas, 
defi ciência neurológica grave, 
esclerose múlti pla, esclerose 
lateral amiotrófi ca e doenças 
hereditárias degenerati vas do 
sistema nervoso ou muscular.

COMORBIDADES DEFINIDAS 
PELO GOVERNO DO ESTADO

Gripe: Município 
mantém vacinação 
nesta quarta-feira (1º)

O boletim da Vigilância Epi-
demiológica de Pindamonhan-
gaba trouxe, nessa terça-feira 
(31), 26 novos casos, 19 recupe-
rados e nenhum óbito. No total, 
18.755 moradores de Pindamo-
nhangaba testaram positivo 
para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 18% e as UTIs par-
ticulares estão com 100% dos 
leitos livres.  A enfermaria está 
com ocupação de 34% somados 
os leitos públicos e particulares. 

O número total de doses 

Cidade registra 26 casos 
novos, 19 recuperados e 
nenhum óbito de Covid-19

de vacinas aplicadas está em 
171.707 (números atualizados 
até às 12h02 de 31 de agosto), 
sendo 116.732 primeiras doses, 
50.536 segundas doses e 4.439 
doses únicas. 

A Secretaria de Saúde alerta 
a população para que procure 
os gripários em caso de sinto-
mas de covid-19 (Pronto-Socor-
ro e UPA Moreira César) para 
tratamento imediato. 

26 Casos novos
Alto Cardoso, Andrade, Ara-

retama, Azeredo,Bem Viver, 
Boa Vista, Castolira, Cidade 
Jardim, Liberdade, Maricá, 
Morumbi, Nova Esperança, 
Padre Rodolfo, Santa Cecilia e 
Santana.

19 Recuperados
Alto Cardoso, Andrade, Bos-

que, Campinas, Campo Belo, Cí-
cero Prado, Cidade Jardim, Cida-
de Nova, Jardim Eloyna, Laerte 
Assunção, Mantiqueira, Mom-
baça, Morumbi, Parque São Do-
mingos e Ribeirão Grande

Divulgação

a 17 anos; de 12 e 13 anos com 
comorbidades; e adianta a se-
gunda dose de Astrazeneca e 
Coronavac do dia 6 de setembro 
para quarta-feira (1º). 

Divulgação

A secretaria Municipal de 
Saúde de Pindamonhangaba 
mantém a terceira etapa da va-
cinação contra o vírus da gripe 
(infl uenza H1N1) nesta quarta-
feira (1º), enquanto durarem 
os estoques, porém reduz o nú-
mero de locais pelo volume de 
vacinas.

Para esta fase, a aplicação 
será de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 11h e das 13 às 16h, no 
local: ESF Cruz Grande.

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 
fi car atento às recomendações 
do Ministério da Saúde.

A imunização contra infl uen-
za só poderá ser feita 15 dias an-
tes ou após a vacinação contra 
coronavírus. Desta forma, é re-

comendado que as pessoas que 
estão recebendo doses da Coro-
navac/Butantan não recebam a 
vacina contra infl uenza entre a 
primeira e a segunda dose con-
tra Covid-19, pois esse intervalo 
é de até 28 dias e, portanto, pode 
não respeitar o período reco-
mendado de 15 dias entre a va-
cina contra um vírus e outro.

Assim, esse grupo poderá re-
ceber a vacina contra infl uenza 
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 Pfi zer, que 
possuem intervalo médio de 3 
meses, é perfeitamente possível 
ser vacinado contra infl uenza 
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.

Primeira dose: pessoas 
com 14, 15, 16 e 17 anos 

sem comorbidades 
Das 8 às 11 horas: Cidade 

Nova, Vila Rica, Nova Esperan-

ça, Ciaf, Cisas, Ipê 2.
Além disso, todas as pesso-

as devem preencher o termo 
de vacinação Estadual pelo site 
www.vacinaja.sp.gov.br.

Primeira dose: 
adolescentes de 12 e 13 

anos com comorbidades
Das 8 às 11 horas, Cidade 

Nova, Vila Rica, Nova esperan-
ça, Ciaf, Cisas, Ipê 2. 

Primeira dose: Pessoas com 
18 anos ou mais, incluindo ges-
tantes e puérperas

Das 8 às 11 horas, no Sho-
pping Pátio Pinda.

Adiantamento da segunda 
dose do dia 06 de setembro para 
quarta-feira (01)

Astrazeneca: das 13 às 16 ho-
ras; Nova Esperança, Ipê 2, Ciaf, Ci-
dade Nova, Shopping Pátio Pinda.

Das 9 às 15 horas; Parque da 
Cidade (preferencialmente para 
funcionários da educação, con-
forme a data da carteirinha). 

Coronavac: das 13 às 16 ho-
ras; Cisas, Vila Rica.

Das 8 às 11 horas; Shopping 
pátio Pinda.

Atenção
- Todos precisam levar um do-

cumento de identifi cação (RG ou 
CPF), comprovante de endereço 
e o termo de vacinação preen-
chido (disponibilizado no site da 
Prefeitura). Originais e cópias.

Vacinação contra Covid-19: confi ra a programação
Pinda inicia vacinação para adolescentes de 14 anos; mantém para 

12 e 13 anos com comorbidade; para 18 anos ou mais; 
e antecipa a segunda dose do dia 6/09



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 1o de setembro de 20216

zeladoria

Operação “Tapa-buraco” acontece 
em todos os cantos da cidade

Aproveitan-
do o período 
de estiagem, a 
prefeitura vem 
otimizando a pro-
gramação da ope-
ração “Tapa-bura-
co” para melhorar 
a conservação do 
piso asfáltico e 
proporcionar me-
lhores condições 
de tráfego nas 
ruas da cidade.

Na última 
semana as ações 
aconteceram nas 
seguintes ruas e 
avenidas: Fre-
derico Machado 
(Jardim Rosely), 
Eduardo Prates da 
Fonseca (Parque 
São Domingos), 
avenida Gastão 
Vidigal (Cidade 
Nova), imediações da rotatória Amácio Mazzaropi (Socorro), do túnel do 
bairro das Campinas e em diversas ruas dos bairros Bosque, Crispim e Resi-
dencial das Américas no bairro Araretama.

Prefeitura realiza obras para 
eliminar enchentes no Araretama

Através da secretaria de Governo 
e Serviços Públicos, a prefeitura está 
prestes a resolver o problema de 
inundação em dezenas de imóveis 
da rua Pedro Nogueira de Sá, no 
bairro do Araretama.

Uma série de ações continua 
sendo realizadas junto ao ‘Valetão 
do Araretama’, no trecho da avenida 
Nicanor Ramos Nogueira. Na última 
semana foram iniciados os traba-
lhos para construção de uma nova 
cabeceira da tubulação do valetão, 
ao final da rua João Batista Pereira, 
recebendo uma linha tripla com 
nova tubulação que dará mais vazão 
para as águas pluviais e eliminando 
os transtornos para a população nos 
dias de chuva.

Recentemente, a implantação 
de uma nova linha tripla de tubula-
ção com vazão de 1,5 m substituiu 

os tubos de menor diâmetro (0,8 
e 1,2m) e foi possível eliminar o 
problema de alagamento das ruas 
Ramiro Alves dos Santos e João 
Batista Pereira.

“Com os tubos até então existen-
tes a galeria não conseguia atender 
a quantidade de água que desce da 
avenida Nicanor Ramos Nogueira 
e por não encontrar vazão as casas 
são prejudicadas. Mas estamos tra-
balhando para sanar esse problema 
crônico de anos no Araretama”, 
explicou o secretário da pasta e 
vice-prefeito Ricardo Piorino.

O trabalho está sendo possível 
graças ao período de ausência de chu-
vas e na sequência terá continuidade 
com os serviços no outro lado do vale-
tão aumentando a vazão e eliminando 
os transtornos para os moradores da 
rua Pedro Nogueira de Sá.

Nova cabeceira do “Valetão do Araretama”

Novo trevo traz mais segurança no trânsito do bairro Boa Vista
Importante acesso para a 

região rural da cidade e para 
a cidade de Campos do Jordão, 
a rua Conselheiro Rodrigues 
Alves, no bairro da Boa Vista, 
recebeu, na última semana, 
as obras de construção de um 
novo canteiro físico, no entron-
camento com a rua Mariz e 
Barros.

Segundo a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, o objetivo 
da melhoria foi trazer mais or-
ganização para quem utiliza o 
trânsito nessa região. As obras 
foram executadas por servido-
res da secretaria de Governo e 
Serviços Públicos e agora serão 
finalizadas com as ações de jar-
dinagem e pintura da sinaliza-
ção de trânsito

“Estamos realizando diver-
sas interferências em pontos de 
maior movimentação e o resul-
tado desse trabalho está sendo 
a redução de acidentes de trân-
sito, trazendo uma mobilida-
de urbana mais humanizada”, 
afirmou o secretário e vice-pre-
feito, Ricardo Piorino.

Araretama – Ação seme-
lhante também foi realizada na 
avenida Nicanor Ramos Noguei-
ra, próximo à Praça de Eventos 
Pastor Ezequiel Silva, no bairro 
do Araretama, organizando o 
melhor o trânsito próximo à Es-
cola Municipal Professor Elias 
Bargis. Além dos novos cantei-
ros físicos, a praça recebeu um 
prolongamento com o objetivo 
de adequar-se ao novo trevo.

Trevo no bairro da Boa Vista agora deve receber ações de jardinagem e sinalização de trânsito

Estradas 
rEcEbEm 
manutEnção no 
bairro Goiabal

A prefeitura também reali-
zou na última semana as ações 
de manutenção em diversas 
estradas na região do Goiabal. 
Sob a responsabilidade do setor 
Rural, os servidores realizaram a 
manutenção no acesso principal 
ao bairro Lago Azul no Goiabal, 
bem como a conservação da 
Estrada do Goiabal que acessa 
a região do Shangri-lá, trazendo 
melhores condições de uso para 
os seus moradores.

Na região do Ribeirão Gran-
de, está sendo concluído o tra-
balho de recuperação do trecho 
degradado na estrada municipal 
Luiza Fernandes de Miranda.

Ações de 
melhorias na 
drenagem 
acontecem em 
diversos bairros

Seguem em andamento em di-
versos bairros de Pindamonhangaba 
as ações da prefeitura para melho-
rias na drenagem do município. As 
principais ações realizadas são a 
manutenção e limpeza de bocas de 
lobo, troca de tampas quebradas e 
os serviços de manutenção corretiva 
visando a melhor fluidez da passa-
gem de águas pluviais.

Os bairros Crispim, Vila Suíça, 
Araretama, rua Dr. Fontes Júnior e 
a rotatória da Alameda Manacás 

(Terra dos Ipês II) receberam os 
serviços de limpeza e manutenção 
de diversas bocas de lobo.

Na rua Benedito Pires (Arare-
tama) foi realizado o nivelamento 
de guias e sarjeta para eliminar 
pontos de alagamento. Na rua 
Argemiro Cipriano de Oliveira (em 

frente à área verde) foi exe-
cutada a reforma de sarjeta e 
calçada. No bairro Boa Vista, 
na Av. Theodorico Cavalcante 
de Souza e na rua Anacleto 
Rosa Júnior (Cidade Jardim) as 
guias receberam a reposição e 
alinhamento de guias.
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