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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba entrega 
nesta semana, oficial-
mente, a pavimentação 
asfáltica da Estrada Muni-
cipal Thomaz Melo Cruz,
popularmente conheci-
da como estrada da Pe-
dreira Anhanguera, no 
bairro do Bonsucesso. 
A cerimônia foi realiza-
da na quarta-feira (20),
 na altura do km 5, em 
frente à igreja San-
ta Cruz dos Martins.

A Câmara Municipal de 
Pindamonhangaba pro-
moveu na manhã desta 
terça-feira (19) a Audi-
ência Pública - Diretrizes 
Orçamentárias 2016 para 
a apresentação do Proje-
to da LDO (Lei de Dire-
trizes Orçamentárias), de 
autoria do executivo para 
o exercício de 2016. A 
audiência foi promovida 
no Plenário “Dr. Francis-
co Romano de Oliveira”, 
na sede da Câmara Mu-
nicipal. No encontro, os 

No total, são 50.400 m² 
de pavimentação asfál-
tica, em um investimen-
to de R$1.821.960,00 
da administração mu-
nicipal, somando com 
a doação, aprovada na 
Câmara Municipal,
de 10 mil metros de BGS 
(brita graduada simples) 
para a formação do asfalto, 
por meio da empresa Pe-
dreira Anhanguera do Vale.
Toda a sinalização de 
trânsito também já foi 

vereadores puderam ouvir 
os representantes de cada 
secretaria municipal, bem 
como os responsáveis por 
autarquias ligadas à mu-
nicipalidade, que apre-
sentaram seus respectivos 
orçamentos para o próxi-
mo ano. As secretarias de 
Saúde e Assistência Social 
(132,3 milhões), Educação 
e Cultura, (108,2 milhões), 
Obras e Serviços (77.4 mi-
lhões) e Administração 
(34,8 milhões) foram as 
que apresentaram as maio-

realizada, levando mais 
segurança para a via.
A pavimentação da es-
trada está benefician-
do moradores da região, 
facilitando o acesso da po-
pulação ao bairro das Oli-
veiras e o escoamento de 
produtos agrícolas, já que 
o local conta com diver-
sas pequenas propriedades 
rurais. A região tem ainda 
pesqueiros e outros pontos 
turísticos, agora com aces-
so facilitado pelo asfalto.  

res previsões de gastos.
Os recursos para a dotação 
orçamentária giram em 
torno de R$ 460 milhões. 
De acordo com assessoria 
de imprensa do Legisla-
tivo, os parlamentares te-
rão agora um prazo para 
apresentarem emendas ao 
projeto. Nota da Redação 
- Mais uma vez, público 
e representantes de bair-
ros não compareceram e 
a audiência ficou restrita à 
vereadores e secretários da 
administração municipal.

Prefeitura entrega asfalto 
da Estrada da Anhanguera

Câmara de Pinda
promove audiência

pública para debater
orçamento 2016

A Prefeitura Municipal de 
Tremembé através da Se-
cretaria de Saúde realiza 
no próximo dia 30 de maio 
a 3ª Conferência Munici-
pal de Saúde, evento que 
tem como finalidade a 
integração dos usuários, 
profissionais e gestores 
da área de saúde, visan-
do a discussão de ideias, 
propostas e diretrizes para 
a saúde pública de nos-
sa cidade. Sua realização 
atende o disposto na Lei 
8.142/90, Decreto Presi-
dencial Nº. 14 de 15 de 
Dezembro de 2014 e De-
creto Estadual Nº. 61.129 
de 23 de fevereiro de 2015, 
as quais visam a promoção 
de um espaço de reflexão 
com a sociedade sobre o 
tema proposto e seu eixo 
norteador, assim possibi-
litando uma maior quali-
dade do serviço de saúde 
oferecido aos munícipes.
Nesta 3ª Conferência o 
tema será “Saúde Pú-
blica de qualidade para 
cuidar bem das pessoas: 
Direito do Povo Brasi-
leiro”. O evento será re-
alizado das 8h00min às 
17h00min, na Escola Mu-
nicipal Ernani Giannico, 

localizada na Rua Antô-
nio Lourenço Xavier, S/N, 
Centro, Tremembé/SP.
P R O G R A M A Ç Ã O
7h30 – Credencia-
mento dos Delegados
8h00 – Abertura Oficial
8h10 – Apresentação do 
Coral Estrela de Tremem-
bé, do Centro de Convi-
vência da Terceira Idade.
8h15 – Leitura do Re-
gimento Interno da 3ª 
Conferencia Municipal.
8h30 – Palestra de Aber-
tura – Tema: “Saúde Pú-
blica de qualidade para 
cuidar bem das pessoas: 
Direito do Povo Brasilei-
ro” – Palestrante Senho-
ra Meire Cristina Vieira 
Nunes Rosa Guillarducci, 
Superintendente do Cen-
tro de Reabilitação das 
Deficiências da Visão – 
Provisão de São José dos 
Campos, apoiadora do 
Conselho de Secretários 
de Saúde do Estado de São 
Paulo, do Conselho Esta-
dual de Saúde do Estado 
de São Paulo  e da Fede-
ração das Santas Casas 
e Hospitais Beneficentes 
do Estado de São Paulo.
9h30 – Coffee Break
10h00 – Apresentação do 

Grupo de Dança Cigana 
da Professora Márcia Syl-
vas – Alunas do Centro de 
Convivência da 3ª Idade do 
Município de Tremembé.
10h20 – Palestra “Gestão 
de Qualidade – Visão do 
Gestor de Saúde frente às 
dificuldades que se apre-
sentam: Relatório de Ges-
tão da Secretaria de Saúde 
do Município de Tremem-
bé 2013-2014” – Pales-
trante Senhor Dr. José 
Marcio Araujo Guimarães 
– Advogado e Secretário 
de Saúde de Tremembé.
12h00 – Interva-
lo para almoço.
13h30 – Plenárias Te-
máticas: os participantes 
estarão em reflexão do 
temário proposto, elabo-
rando as propostas que 
serão enviadas as etapas 
seguintes da 15ª Confe-
rencia Nacional de Saúde.
15h00 – Intervalo 
para o Coffee Break
15h30 – Plenária de apre-
sentação das propostas.
16h00 – Eleição dos De-
legados para as Etapas 
seguintes da 15ª Confe-
rencia Nacional de Saúde.
17h00 – Encerra-
mento do Evento.

Prefeitura de Tremembé 
realiza 3ª Conferência 
Municipal de Saúde

Começaram nesta sema-
na, as obras de melhorias 
na pista de municipal de 
bicicross de Caçapava, lo-
calizada no Jardim Jequi-
tibá. As obras, custeadas 
com recursos próprios do 
município, são de respon-
sabilidade da secretaria 
de obras e serviços mu-
nicipais. A pista é um dos 
equipamentos públicos 
mantidos pela secretaria 

de cultura, esporte e lazer. 
No cronograma estão pre-
vistas reformas na pista 
de largada, nas cinco cur-
vas e a instalação de um 
novo portão. A pista de 
largada e as curvas vão 
ser asfaltadas para evitar 
que as bicicletas derra-
pem durante as compe-
tições, garantindo maior 
segurança aos ciclistas.
Também vai ser revitali-

zado o vestiário, com re-
forma nos dois banheiros 
e colocação de novas te-
lhas, entre outros reparos.
A reforma vai proporcio-
nar uma estrutura mais 
adequada para receber 
a etapa regional de Bi-
cicroos, a ser disputada 
em julho. No fim deste 
ano, Caçapava será uma 
das sedes do campeona-
to brasileiro de bicicross.

Pista de bicicross 
em Caçapava 

recebe reformas
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reira,65.
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das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
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tembro, 258.
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SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
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SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
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TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Crianças da Associação de 
Surfe da Rocinha tiveram 
uma tarde especial na últi-
ma semana. Elas puderam 
ter uma aula virtual de sur-
fe e receber dicas do cam-
peão brasileiro, Gabriel 
Medina, na praia do Pepê, 
no Rio. Cerca de 20 crian-
ças passaram a tarde com 
Medina no espaço da Sam-
sung na praia. A Samsung 

As reclamações de clientes 
de planos de saúde fizeram 
com que, a Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar 
(ANS) suspendesse ontem 
(18)  a venda de 87 planos 
de saúde de 22 operadoras. 
As queixas principais se 
referem a não cumprimen-
tos de prazos máximos de 
atendimento e também, 
pela  negativa de cobertu-
ra obrigatória. A medida é 
preventiva e perdura até a 
divulgação do 14º ciclo.
De acordo com a agên-
cia, a medida faz parte do 
13º ciclo do Programa de 
Monitoramento da Ga-
rantia de Atendimento, 

está promovendo, no local, 
o Samsung Galaxy WSL 
World Championship Tour 
no Rio. Durante essa ex-
periência, as crianças pu-
deram desfrutar de um 
ambiente de surfe em re-
alidade virtual e receber 
dicas de Gabriel Medina 
sobre o esporte. “Bus-
camos sempre, na Sam-
sung, enxergar todas as 

valendo por três meses a 
partir de quarta-feira (20).
O monitoramento tam-
bém reativou a venda de 
34 planos que, depois 
da suspensão da ven-
da, tiveram melhoria 
nos serviços prestados.
São 22 operadoras que ti-
veram planos suspensos 
neste novo ciclo. Oito de-
las já tinham planos sob 
suspensão no período ante-
rior e 11 terão a comercia-
lização de planos suspensa 
pela primeira vez. Os pla-
nos de saúde com contra-
tação suspensa atendem 
a aproximadamente 3,2 
milhões de beneficiários. 

oportunidades que temos 
para criar oportunidades 
cidadãs. Nada mais justo 
que promover esse encon-
tro com nosso campeão, 
Gabriel Medina. Será 
um momento que as 
crianças nunca irão 
esquecer”, afirma 
Helvio Kanamaru, ge-
rente de Cidadania 
Corporativa Samsung.

A agência reguladora, des-
de o início do programa, 
determinou a suspensão de 
1.099 planos de 154 ope-
radoras. Outros 924 planos 
voltaram ao mercado após 
comprovar melhorias no 
atendimento. A agência 
determina que as opera-
doras terão que resolver 
os problemas assistenciais 
para que possam rece-
ber novos beneficiários.
A ANS ressalta que, além 
de ter a comercialização 
suspensa, as operadoras 
que negaram indevida-
mente cobertura podem 
receber multa que varia de 
R$ 80 mil a R$ 100 mil.

Samsung promove ação
cidadã com Gabriel Medina

ANS suspende 87 
planos de saúde por 
queixas dos clientes

A equipe de futebol mas-
culino de Pindamonhan-
gaba está conquistando 
bons resultados nos Jogos 
Abertos da Juventude. O 
time da Prefeitura, que 
treina no ‘João do Pulo’, 
está enfrentando a fase re-
gional da competição. No 
último final de semana os 
representantes da ‘Prince-
sa do Norte’ jogaram con-
tra Lavrinhas e venceram.
Os jogos da fase regio-

Os profissionais da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba participaram de 
um curso de qualifica-
ção na sexta-feira (15). 
As atividades ocorreram 
no auditório do prédio do 
Executivo e contou com 
a presença de colabora-
dores de diversos depar-
tamentos e secretarias. 
Este curso foi sobre a Lei 
5.751/2015, que regula-

nal dos Jogos Abertos da 
Juventude estão sendo 
realizados em Guaratin-
guetá, no Estádio Chi-
co Vaz. No tempo regu-
lar da partida o placar 
ficou empatado em 1 a 1,
Pinda derrotou Lavrinhas 
nos pênaltis por 4 a 1.
O próximo jogo de Pin-
da nesta competição esta 
marcado para o dia 30, 
deste mês, e será contra 
São José dos Campos. O 

menta o processo discipli-
nar na Prefeitura de Pinda.
Os processos disciplinares 
servem para avaliar a con-
duta, responsabilidades e 
danos causados aos bens 
do patrimônio e prejuízos 
onerários. De acordo com 
esta nova lei as penalida-
des que podem ser aplica-
das em processos e sindi-
câncias vão desde simples 
advertência à demissão.

vencedor vai enfrentar 
o ganhador do jogo en-
tre Guaratinguetá e São 
Sebastião, para decidir a 
vaga para a fase Estadual 
dos Abertos da Juventude.
O técnico da equipe co-
menta que antes desta de-
safio o time vai estrear na 
Copa São Paulo, organiza-
da pela Associação Paulis-
ta. O primeiro jogo contra 
Cruzeiro, na casa do adver-
sário, neste domingo (24). 

O município possui seis 
comissões de sindicância, 
estas são formadas por 
profissionais indicados 
pelos secretários e nome-
ados pelo prefeito. A Lei 
5.751/2015 entrou em vi-
gor em fevereiro, antes 
desta legislação a Prefeitu-
ra de Pinda utilizava a Lei 
Federal 8.112/90, e o be-
nefício é que ela é adequa-
da à realidade municipal.

Futebol pindense
derrota Lavrinhas nos 
Abertos da Juventude

Profissionais da Prefeitura 
de Pinda participam de 
curso de qualificação

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Pindamo-
nhangaba realiza várias 
ações durante todo o ano 
com o objetivo de arre-
cadar alimentos, roupas, 
brinquedos e móveis, 
entre outros materiais 

para serem entregues às 
entidades e famílias ca-
rentes de nossa cidade.
Para facilitar o contato da 
população com o Fundo 
Social, foi lançado na úl-
tima semana, o ‘Disque 
Solidariedade’. Pelo te-

lefone (12) 3643-2223,
as pessoas interessa-
das em colaborar com 
o FSS podem contri-
buir com as ativida-
des realizando doações.
Basta entrar em conta-
to e agendar uma data 
que a equipe vai até o 
local recolher a doação. 
O atendimento telefôni-
co é de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 16h30.
O ‘Disque Solidariedade’ 
é uma ação do Fundo So-
cial de Solidariedade com 
o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. Quem 
quiser também pode levar 
as doações diretamente à 
sede do Fundo Social, ins-
talado ao lado do Palace-
te 10 de Julho, no centro.

Doações podem ser
feitas pelo Disque

Solidariedade em Pinda
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Será realizado uma pas-
seata no dia 23-05-2015 
a partir das 09:00 ho-
ras com saida da Sede 
do Sindicato, rua  Ma-
jor Zanini numero 187, 
em Tremembé-SP pelos 
Empregados Públicos Mu-
nicipais do Municipio de 
Tremembé, para reivindi-
car: 1 - Melhores condi-
ções de trabalho e remune-
ração adequada da função 
exercida; 2 - Acatar a de-
terminação judicial com 
sentença transitada em jul-

gada desde 1999 (incorpo-
ração dos 12,85%); 3 - Re-
posição  salarial referente 
as percas dos ultimos 10 
anos; 4 - Cumprir o  que 
ficou  acertado durante a 
greve de julho de 2014; 
5 - Cessar as contratações 
aleatórias sem os devidos 
concursos publicos (RPA), 
acordado com a promoto-
ria federal do trabalho de 
são jose dos campos; 7 - 
Recondução dos conduto-
res escolares, bem como, 
cessar as terceirizações, 

pois retira com  este ato os 
funcionarios concursados 
de carreira a mais de dez 
anos; 8 - Principalmente 
tomar decisões correlatas 
aos funcionários junto ao 
sindicato; 9 - Pagamento 
da diferença do indice re-
ferente ao dissidio coletivo 
de 2014 e 2015; 10 - Plano 
de carreira de imediato; 
11 - Acatar as reivindica-
ções relativas ao dissidio 
coletivo proposto pela ca-
tegoria, a vigor de agosto 
de 2013 a agosto de 2015 

Greve de funcionários
públicos agita a cidade

de Tremembé
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Mais um ponto positivo 
para as ações sociais em 
nosso município. Com 
o total de dinheiro arre-
cadado com as rifas de 
ovos de páscoa produzi-
dos pelas alunas do cur-
so realizado pelo Fundo 
Social de Solidariedade, 
o município conseguiu 
adquirir mais duas cadei-

Para chegar a esses da-
dos, a pesquisa funda-
mentou-se principalmente  
em índices básicos como 
fecundidade, migração e 
mortalidade. De acordo 
com os dados do Sistema 
Estadual de Análise de Da-
dos (Seade), a região cres-
ceu 121,2 mil habitantes, 
pulando de 2,383 milhões, 
o que significa avanço de 

ras de rodas e seis jogos 
de muletas, todos novos, 
que servirão para emprés-
timos aos munícipes que 
por ventura necessitem.
As alunas do curso de 
Ovos de Páscoa recebe-
ram os certificados da mão 
da Primeira dama e Pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade de Tre-

1,05%. O destaque ficou 
para Ilhabela, com o maior 
índice da região (1,99%) 
que agora registra popula-
ção de 31.036 habitantes. 
Na RMVale, seis cidades 
estão acima de 100 mil 
moradores. São elas: São 
José dos Campos: 672.556, 
Taubaté: 293.782, Jacareí: 
220.103, Pindamonhan-
gaba:  155.957, Guaratin-

membé Andrea Vaqueli.
A aluna Nívea do Nasci-
mento, moradora do bairro 
Maracaibo, comentou no 
dia da entrega dos certi-
ficados. ” Com o curso, 
eu vendi bombons e ovos 
no meu bairro e com o 
dinheiro consegui com-
prar um fogão novo para 
minha casa!” – finalizou.

guetá: 115.446, e Caragua-
tatuba: 108.998.         São 
José dos Campos figura 
no rol dos nove maiores 
municípios paulistas, com 
população acima dos 500 
mil residentes. A capi-
tal da RM Vale está na 7ª 
posição, atrás de Osasco, 
Santo André, São Bernar-
do do Campo, Campinas, 
Guarulhos e São Paulo.

Venda de ovos do Fundo 
Social é revertido na compra 

de 2 cadeiras de rodas e
6 jogos de muletas

Projeção Seade RMVale 
se aproxima de 2,4

milhões de habitantes

Cati quer transformar o 
Vale do Paraíba em for-
te centro apicultor Na 
próxima sexta-feira, 
quando se comemora do 
Dia do Apicultor, a Apis-
tinga (Associação de 
Apicultores de São Luiz 
do Paraitinga) promove 
a 2ª Feira de Apicultura 
Sustentável de São Luiz 
do Paraitinga. O evento 
contará com a presença 
do Sebrae-SP que levará 
informações sobre asso-
ciativismo, cooperativis-
mo, inovação e acesso 
a mercado. Trata-se da  
segunda edição da feira 
que também contará com 
parceiros do Sebrae  que 
atuam junto ao APL (Ar-
ranjo Produtivo Local) de 
Apicultura Sustentável do 
Vale do Paraíba. Entre eles 
estão o CEA (Centro de 
Estudos Apícolas da Uni-
tau), Coapvale (Coopera-

tiva Agropecuária do Vale 
do Paraíba), Fibria e CATI 
(Coordenadoria de Assis-
tência Técnica Integral). 
A programação da feira 
reserva palestras e debates 
sobre prevenção de aciden-
tes com abelhas, dicas para 
adquirir caixas padroniza-
das, plantão CATI sobre 
extensão rural e políticas 
públicas, projeto “Brincan-
do de Polinizar” (Unitau) e 
Projeto Colmeias (Fibria). 
APL em Apicultura Sus-
tentável do Vale do Para-
íba Por meio do APL de 
Apicultura Sustentável do 
Vale do Paraíba, seus inte-
grantes e seu grupo gestor 
(CATI, Coordenadoria de 
Defesa Agropecuária de 
São Paulo, CEA, Coapva-
le, Fibria e Sebrae-SP) se 
unem afim de consolidar 
o Vale do Paraíba como 
forte centro apícola pau-
lista, baseado nos seguin-

tes alicerces: legalização, 
produtividade, sustenta-
bilidade, agregação de 
valor, acesso ao mercado 
(compras públicas/me-
renda escolar). Seu pú-
blico-alvo é formado por 
apicultores regionais or-
ganizados em seis associa-
ções: APPR - Associação 
dos Pequenos Produtores 
Rurais de Monteiro Lo-
bato, Apistinga (Asso-
ciação de Apicultores de 
São Luiz do Paraitinga), 
APA (Associação Pa-
raibunense de Apicul-
tura), Nutrir (Associa-
ção Sócio-Educativa de 
Produtores Rurais de 
Redenção da Serra), 
Apiama (Associação 
Apícola da Mata Atlân-
tica) e Apicunha (Asso-
ciação de Apicultores de 
Cunha), além da Coap-
vale, por meio da Central 
de Negócios/Sebrae-SP.

São Luiz do Paraitinga
promove Feira de

Apicultura Sustentável

Aparecida -35.363           
Arapeí - 2.472    
Areias- 3.754     
Bananal- 10.423               
Cachoeira Paulista - 31.225        
Campos do Jordão - 48.997         
Canas - 4.733
Caraguatatuba - 108.998              
Caçapava - 88.346           
Cruzeiro - 78.581             
Cunha - 21.697  
Guaratinguetá - 115.446              
lhabela                - 31.036                
Igaratá  - 9.075  
Jacareí- 220.103               
Jambeiro - 5.844              
Lagoinha - 4.818              
Lavrinhas - 6.882             
Lorena-  84.217 

Monteiro Lobato - 4.298
Natividade da Serra -  6.679
Paraibuna -17.809
Pindamonhangaba - 155.957
Piquete - 13.826
Potim -20.042
Queluz  - 12.051
Redenção da Serra - 3.847
Roseira -10.142
Santa Branca - 13.979
Santo Antônio do Pinhal-  6.549
São Bento do Sapucaí - 10.481
São José do Barreiro - 4.068
São José dos Campos - 672.556
São Luiz do Paraitinga - 10.473
São Sebastião - 80.861
Silveiras - 5.998
Taubaté - 293.782
Tremembé - 43.736

Confira a estimativa da população de cada 
um dos 39 municípios da região:

O Diário Oficial da União 
publicou nesta semana 
a resolução do Conse-
lho Nacional de Trânsito 
(Contran) que proíbe o 

registro e o licenciamento 
de veículos automotores 
com o volante de direção 
no lado direito. Em seu 
texto, a cisão considera 

que os projetos desenvol-
vidos no país que obser-
vam técnicas específicas 
para o sentido de direção 
pelo lado direito da via.
Segundo o Contran, a si-
nalização vertical é proje-
tada para condutores posi-
cionados no lado esquerdo 
do veículo. A exceção vale 
apenas para veículos de 
coleção com mais de 30 
anos de fabricação e com 
suas características ori-
ginais conservadas. “Aos 
veículos, em desacordo 
com esta resolução, serão 
aplicadas as penalidades 
previstas no Artigo 237 do 
Código de Trânsito Brasi-
leiro”, destacou o Contran. 

Contran proíbe registro 
e licenciamento de veículo 

com volante à direita

Nesta semana, a Câmara 
Municipal de Pindamo-
nhangaba aprovou o proje-
to que dá ao Aeroporto de 
Pindamonhangaba o nome 
de “Thomaz Rodrigues Al-
ckmin”. A iniciativa partiu 
do grupo de amigos pilotos 
do aeroclube e presta uma 
homenagem ao jovem pi-
loto, morto em trágico aci-
dente aéreo no último dia 

2 de maio. O projeto foi 
votado por unanimidade.
Thomaz, nascido 
em Pindamonhan-
gaba, tinha 31 anos,
era piloto profissional 
de helicópteros e vi-
sitava constantemen-
te os amigos da cidade,
no local que tanto lhe 
era familiar. “A intenção 
nossa, amigos do piloto 

do aeroclube é imorta-
lizar o aeródromo com 
o seu nome, por tudo o 
que ele representou e re-
presenta na aviação! Es-
taremos sempre perto 
dele... no céu”, disseram 
os amigos pilotos locais.
O projeto vai para as 
mãos do prefeito Vito 
Ardito Lerário, para 
que seja sancionado.

Aeroporto de Pinda terá o nome 
de Thomaz Rodrigues Alckmin


