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Quem vem do Campos 
Maia e passa pelo “Túnel 
Antônio Guerrero” sentido 
bairro do Mombaça, logo 
vê à esquerda o córrego da 
Primeira Água, que conta em 

seu entorno com uma grande 
área arborizada.          

No começo de maio, Victor 
Andrade e Euler Magno, inte-
grantes da equipe de ciclismo 
da Secretaria de Esportes, 

verificando a topografia do 
terreno tiveram a ideia de 
transformá-lo numa pista 
mountain bike XCO. A ideia foi 
aprovada pelo prefeito Isael 
Domingues.

Novo decreto regulamenta retomada 
consciente das atividades econômicas

Pindamonhangaba lançou, no 
domingo (31), o decreto nº 5797, 
que regulamenta as regras da re-
tomada consciente das ativida-
des econômicas no município, de 
acordo com as fases estabelecidas 
pelo Plano São Paulo do Governo 
Estadual, entre outras providên-
cias. O decreto de Pindamonhan-
gaba segue em consonância com 
o decreto estadual e entra em vi-
gor no dia 1º de junho.

Em linhas gerais, o novo de-
creto estende até dia 15 de junho 
a vigência das medidas de qua-
rentena e, a partir de 1º de junho, 
as atividades econômicas que 
deverão ser retomadas mediante 
regras são: imobiliárias, conces-
sionárias de veículos, escritórios 
em geral, comércio em geral, fei-
ras livres, comércios localizados 
nos shopping centers – sendo 
que somente feiras livres pode-
rão funcionar sábados e domin-
gos. Para o funcionamento dessas 
atividades econômicas foram de-
�inidos protocolos sanitários. Os 
demais serviços não essenciais 
continuam fechados.

PÁG. 6

Todas as regras, protocolos e demais detalhes poderão ser consultados no decreto, que já está disponível no site da Prefeitura

Prefeitura de Pinda apoia 
ciclistas e Mombaça 
ganhará uma pista XCO

Célio Almeida

Divulgação

Na Semana do Brincar, 
Secretaria de Educação incentiva 
interação entre pais e filhos

PÁG. 2

Com cadastro gratuito, ‘Divulga Pinda’ visa fortalecer o 
pequeno comércio e manter a produtividade no município

Divulgação

Pindense cria espaço virtual 
para divulgar produtos

Com o objetivo de 
movimentar a economia 
da cidade e fortalecer 
o pequeno comércio, 
mantendo Pindamo-
nhangaba produtiva, foi 
desenvolvida a plata-
forma digital “Divulga 
Pinda”. O cadastramento 
da empresa é totalmente 
gratuito, e pode ser feito 

no próprio site.
A iniciativa, de cunho 

social, é do proprietá-
rio da Edson Derrico 
Imóveis, empresa local 
familiar, que entende a 
importância desse for-
talecimento em um mo-
mento de grande instabi-
lidade econômica.

PÁG. 4
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Ah! O bom senso...
Um novo decreto lançado pela Prefeitura 

visa regulamentar a retomada consciente das 
atividades econômicas do município.

A medida gera debate. De um lado, alguns 
acham que ainda é cedo. De outro, outros 
garantem que já passou da hora... Uns defendem 
o “lockdown” (con�inamento, em inglês); outros, a 
reabertura total das relações sociais, econômicas 
etc. No meio do caminho, buscamos o “bom senso”.

No dicionário, “bom senso” é de�inido como: 
adequação, cautela, critério, discernimento, 
discrição, equilíbrio, juízo, ponderação, 
propriedade, prudência, razão, razoabilidade, 
re�lexão, sabedoria, segurança, sensatez, siso 
etc. Seus antônimos mais frequentes são: 
desequilíbrio, descontrole, instabilidade, oscilação, 
desarmonia etc.

Dito isto, seguir ou não o bom senso marca a 
diferença entre os caminhos da virtude e os do 
vício, a dedicação e o egoísmo. A questão de fundo, 
digamos assim, é saber o que se deve ou não fazer, 
pois a vida está no movimento (vita in motu), 
como diziam os “antigos”.

Neste contexto, não há progresso tecnológico 
que possa preencher ou substituir a experiência 
humana. O homem de hoje é idêntico ao homem 
de ontem, sendo igualmente sensível à alegria 
e à dor. Nas nossas incertezas, surge uma 
interrogação: “O que fazer?”.

Não podemos dispensar-nos de agir. É assim 
que o bom senso visa diretamente a prática, 
indicando: “eis o que se deve fazer”. Numa 
situação confusa, o bom senso é a aptidão a bem 
julgar, a arte de destramar os �ios embaraçosos, 
mantendo uma �iel submissão à realidade. 

Richard Rorty, um grande �ilósofo de século 
XX, considera, em seu livro “Contingência, Ironia 
e Solidariedade”, que o mundo atual precisa de 
especialistas do amor e da diversidade, para 
suprir a de�iciência dos especialistas do concreto 
e do local (entre esses, nós, jornalistas). Rorty 
descreve a solidariedade como a capacidade de 
pensar em pessoas muito diferentes de nós como 
estando incluídas na esfera do “nós”.

Apropriando-nos do que Rorty diz sobre a 
solidariedade, vamos aplicá-la aqui ao bom 
senso: o distanciamento social é fundamental 
para salvar vidas. Se não a sua, salvará a de outra 
pessoa. Se puder, �ique em casa. Se precisar sair, 
tome todas as medidas de proteção.

 
Bom senso e solidariedade são a base de uma 

sociedade mais justa.

O grande pensador inglês 
Prentice Mulford escreveu certa 
vez : “Nas elevadas esferas da in-
teligência humanas estão sempre 
aqueles que, alegres e satisfeitos, 
con�iam  em  futuros triunfos e 
grande felicidade. Neles a fé se 
transforma em vitória. Ao man-
ter a sua inteligência em estado 
apropriado para a inspeção de 
suas idéias e pensamentos, atra-
em para sí uma corrente constan-
te de admiração e respeito”.

Isso tudo é o que podería-
mos a�irmar, a priori ,sobre essa 
Poetisa admirável : MARIA NAS-
CIMENTO  SANTOS CARVALHO, 
Magní�ica Trovadora dos Jogos 
Florais de Nova Friburgo, o que 
signi�ica dizer: é uma das maio-
res Trovadoras do nosso país, 
e, também apontada como uma 
das maiores poetisas do Estado 
de Alagoas de todos os tempos, 
conforme escreveu, com muita 
propriedade, outro exponencial 
da Trova Brasileira : o saudoso 
ELTON CARVALHO. 

Com a sua grande capacidade 
de luta e iniciativa,   essa mulher 
dinâmica mostra-nos que a força 
da inteligência constitui a pedra 
angular do bem-viver e do triun-
fo, e que, com toda certeza, onde 
há humildade existe a sabedoria. 

 A MAGNÍFICA - TROVADORA    MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO
Vencedora em inúmeros Jogos 
Florais, MARIA NASCIMENTO 
mostra elevada  �iloso�ia  e liris-
mo em Trovas antológicas como 
as que apresentamos para o de-
leite dos leitores:

“Nas fantasias doiradas
a que a inspiração me leva,
eu transformo em alvoradas
meus crepúsculos de treva “.

“Muito embora ainda me doa
o que teu orgulho fez,
meu coração te perdoa
trinta e um dias por mês..”

“ Em face da discrepância
existente entre os conceitos,
procuro sempre distância
dos que se julgam perfeitos.”

“É inverno...Chove lá fora,
mas o frio que me invade
não é do tempo que chora:
é o frio atroz da saudade.”

Na sua Poesia de alto liris-
mo, como já a�irmamos, MARIA 
NASCIMENTO surge sempre, de 
maneira indelével na �igura forte 
da mulher verdadeira, a cumprir 
o seu destino, com determinação 
e inacreditável fortaleza, deixan-
do traços claros de um espírito 

Vanguarda
Literária

José Valdez de Castro Moura

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

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

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

Professor Convidado da Universidade 
de Paris V (Sorbonne)

superior que é indiferente aos 
escoar inexorável do tempo. Ela 
nos demonstra a juventude dos 
que têm fé, con�iança, e trazem 
consigo o esplendor dos sonhos, 
na con�iança irrestrita na sabe-
doria  do Deus-Pai  que vela por 
nós. Dessa maneira, convida-nos 
ao doce convívio no reinado da 
fraternidade, ao embate do viver 
sem esmorecimento, como nos 
mostra nessas Trovas magní�icas:

“ Meia-luz não me tortura
nem faz pesar minha cruz,
porque a penumbra é a mistura
que Deus faz de treva  e luz ! “

“ Que eu faça o bem no caminho
amparando meu irmão,
nessa glória de moinho
que ajuda o trigo a ser pão ! “.

Ave, Irmã-Trovadora, MARIA 
NASCIMENTO SANTOS CARVA-
LHO, orgulho da União Brasileira 
de Trovadores, espírito de luz, 
sempre querida e admirada pe-
los que têm o privilégio de ser 
agraciados com o calor do seu 
carinho e da sua amizade, como o 
autor dessa breve crônica, a qual 
certamente, está aquém dos seus 
méritos, todavia, foi  escrita com 
as tintas do coração !

A Secretaria Municipal de Edu-
cação, em comemoração ao Dia 
Mundial do Brincar, lança a Se-
mana do “Vamos brincar?”, de 01 
a 05 de junho, e convida adultos e 
crianças a brincar dentro de casa.

A Semana do “Vamos Brincar?” é 
uma iniciativa da Secretaria Munici-
pal de Educação para estimular a re-
alização de atividades lúdicas e res-
gatar as brincadeiras tradicionais. 

“Diante do momento de isolamento 
social que estamos vivendo, propo-
mos que os adultos tirem um tempi-
nho da sua rotina e brinquem com 
as crianças, se divirtam e recordem 
as brincadeiras da sua infância!”, ex-
plicou a diretora pedagógica Elaine 
Prolungatti. “’Vamos brincar?’ é um 
convite a deixar a criança que mora 
dentro de você para brincar com 
as crianças que você ama! Brinque 

em casa, se inspire nas brincadeiras 
propostas para esta semana! Divir-
ta-se e compartilhe esses momen-
tos!”, convidou.

Acrescentando à Semana, a 
Prefeitura está criando uma série 
de posts nas redes sociais o�iciais 
(Facebook e Instagram) com su-
gestões de brincadeiras antigas 
que poderão ser revividas neste 
momento.

Na Semana do Brincar, Secretaria 
de Educação incentiva 
interação entre pais e �ilhos

O Programa Alimento 
Solidário, realizado pelo 
Governo do Estado, com 
a entrega de cestas bási-
cas para os bene�iciários 
do Bolsa Família, realiza 
a última chamada nesta 
terça-feira (2), somente 
na parte da manhã, para 
as famílias bene�iciadas e 
que não ainda não �izeram 
a retirada.

Importante destacar 
que, por enquanto, as ces-
tas básicas são somen-
te para os bene�iciários 
do Bolsa Família, com o 
nome na lista fornecida 
pelo Governo do Estado. 

A retirada deve ser feita 
pelo responsável familiar, 
apresentando RG, CPF e 
Cartão do Bolsa Família.

Os locais para retira-
da das cestas são: Escola 
Municipal Professora Ma-
dalena Caltabiano Salum 
Benjamin, para atendidos 
na região do CRAS Arare-
tama; Escola Municipal 
Professora Julieta Reale 
Vieira, para atendidos do 
CRAS Castolira; Ginásio 
de Esportes Juca Moreira, 
para atendidos do CRAS 
Centro; EM Prof. Ruth 
Azevedo Romeiro, para 
atendidos pelo CRAS Ci-

dade Nova; Projeto Jataí, 
para os atendidos pelo 
CRAS Moreira César.

A Secretaria de Assis-
tência Social da Prefeitu-
ra conta com o apoio da 
Secretaria de Esportes, 
Secretaria de Educação, 
Fundo Social de Solidarie-
dade e outros setores da 
Prefeitura, além do Exér-
cito e Projeto Jataí.

É importante seguir 
dia e horário corretos. A 
listagem dos bene�iciados 
está nos locais de retira-
da e no site da Prefeitura 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.

Programa Alimento Solidário 
realiza última chamada
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Campanha arrecada 
fraldas para idosos de 
lares do Vale do Paraíba

A Fundação José Carlos da 
Rocha, instituição que mantém 
apoio financeiro, estrutural, doa-
ções de produtos e oferece ativi-
dades para lares de idosos, lançou 
sua nova Campanha de Fraldas. 
Intitulada “R$ 1,00 = uma fral-
da”, a iniciativa visa arrecadar 
fraldas geriátricas ou recursos 
para aquisição do material, que 
será encaminhado para idosos de 
12 lares da região atendidos pela 
instituição e para pessoas em 
vulnerabilidade social. Em Pin-
damonhangaba, fazem parte da 
campanha o Lar Irmã terezinha e 
o Lar São Vicente de Paulo.

O objetivo da campanha é 
manter e, se possível ampliar, a 
quantidade de fraldas compra-
das por mês, para evitar danos 
à higiene e saúde dos idosos que 
precisam do produto. “Antes da 
pandemia e, consequentemente, 
da crise econômica desencadea-
da, comprávamos cerca de R$ 8 
mil por mês em fraldas e desti-
návamos para os lares e pessoas 
necessitadas. Esse valor provi-
nha tanto dos recursos próprios 
quanto de doações que recebía-
mos, mas agora esse volume está 
caindo muito, cerca de 50% ou 
até mais, porque não temos os 
mesmos recursos e as doações 
diminuíram muito”, explicou a 
coordenadora da Fundação José 
Carlos da Rocha, Renata Linhares.

Como doar

Quem puder colaborar, pode 
fazer doação física de fralda e ou-
tros itens de higiene no prédio da 
sede da Fundação, o Smart Office, 
rua Dr. Gregório Costa, 233, Cen-
tro de Pindamonhangaba, onde 
existe uma caixa na recepção, ou 
fazer doações em dinheiro, para 
a conta do banco Itaú, agência 
8206, conta corrente 11098-6, 

CNPJ 59.398.040/0001-86 – em 
nome de Fundação José Carlos da 
Rocha. Pelo site www.fundacaojcr.
org.br também existem outras 
formas de contribuição, além de 
atividades executadas e prestação 
de contas.

Mais sobre a campanha

Ainda sobre a campanha, 
Renata Linhares disse que cada 
idoso que precisa de fralda utiliza 
cerca de três por dia – totalizan-
do 210 por mês. “É um cálculo 
médio que possuímos de acordo 
com informações que recebemos 
dos lares e esse volume varia de-
pendendo das condições de cada 
idoso”.

Além da arrecadação de 
fraldas, o objetivo da campanha 
é fazer com que os idosos não 
sofram ainda mais neste período 
de ausência de contato com o 
mundo externo. “Trabalhamos 
para manter o possível de con-
dições adequadas para saúde e 
bem-estar. Antes da pandemia, 
mantínhamos professores e tera-
peutas desenvolvendo atividades 
constantes com os idosos, com 
dança, música, exercícios físicos, 
canto, musculação, ações lúdicas 
e passeios. Em virtude do risco 
de contaminação por covid19 e 
atendendo as regulamentações 
dos órgãos sanitários, suspende-
mos essas ações. Paralelo a isso, 
os lares também estão fechados 
para visitas. Ou seja, os idosos es-
tão isolados – isso é o correto no 
momento – porém isso gera ainda 
menos recursos, doações e outras 
ações que minimizavam os efeitos 
do envelhecimento. Se conseguir-
mos entregar fraldas e outros 
itens de higiene em volume razo-
ável aos lares, vamos melhorar a 
qualidade de vida de centenas de 
idosos”, completou Renata.

Secretaria de Habitação realiza 
atendimento social as famílias das 
Casas Provisórias e do Bem Viver

A Secretaria Municipal de Ha-
bitação está trabalhando em sis-
tema de Plantão Social, atenden-
do as demandas emergenciais da 
população nessa fase de Pande-
mia do coronavírus.

A equipe de assistentes so-
ciais está realizando atendimen-
tos através do Disque Habitação e 
realizando visitas nas casas pro-
visórias dos bairros Araretama e 
Feital, atendendo ainda o Conjun-
to Bem Viver.

As visitas nas casas provisó-
rias tiveram o objetivo de entre-
gar máscaras para os moradores, 
orientando sobre as formas de 
prevenção e higiene, conforme 
material informativo disponibi-
lizado pela Secretaria de Saúde, 
que foi anexado aos kits de más-
caras e álcool em gel entregues 
em parceria com a Funvic e o se-
cretário adjunto Ricardo Flores.

Foi realizado um levantamen-
to prévio das famílias que ainda 
não receberam ajuda das entida-

des da área social, sendo elabora-
da uma listagem de pessoas que 
foram contempladas com kit de 
alimentos repassados através de 
parceria com o Fundo Social de 
Solidariedade.

Durante o mês de maio foram 
desenvolvidas ainda ações no 
Conjunto Habitacional do Bem 
Viver, atendendo as famílias que 
vivem no local.  Em parceria com 
o SESI já foram entregues mais de 
10 mil refeições para famílias em 
situação mais vulnerável.

Para o segundo semestre de 
2020, está sendo construído um 
Projeto Psicossocial para atendi-
mento dentro do Bem Viver, vi-
sando atender as 1536 famílias.

Nos próximos meses serão 
ampliadas as atividades, ofertan-
do o suporte para essas comuni-
dades desses polos habitacionais, 
oferecendo ajuda focada prin-
cipalmente aos idosos, pessoas 
com deficiência e mulheres res-
ponsáveis pelas famílias. 

A diretora de Habitação Moni-
que Dias esclarece que a Secreta-
ria de Habitação vem divulgando 
o Disque Habitação (12) 93500-
5005, para que as pessoas possam 
se comunicar com a Secretaria 
sem sair de casa, podendo ligar 
ou enviar uma mensagem com 
suas dúvidas através do aplicativo 
whatsapp.  A diretora acrescentou 
ainda: “estamos fazendo a entrega 
de escrituras e apoiando os con-
juntos habitacionais, trabalhando 
com nossa equipe social em mui-
tas frentes, sempre focando no 
apoio à população”.

No mês de junho, estarão 
abertas as inscrições para o Pro-
grama Habitacional da CDHU 
localizado em Moreira Cesar, já 
estando disponíveis os critérios e 
orientações através do site: www.
cdhu.sp.gov.br

O Disque Habitação faz parte 
do Projeto Meu Bairro é Legal, 
funcionado de segunda a sexta-
feira das 8 às 17 horas.

Prefeitura entrega escrituras para 
moradores do Jacarandá/Bem Viver

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Habitação, vai entregar, dia 2 de 
junho, 180 contratos de compra 
de imóveis, todos registrados no 
cartório de registro de imóveis, 
além de cópia de matrícula dos 

imóveis para moradores do con-
domínio Jacarandá, do loteamen-
to Bem Viver.

A entrega acontece a partir 
das 9h30, no centro comunitário 
do Jacarandá, e será escalonada 
para evitar aglomerações e pos-

sível contaminação por covid-19. 
Às 9h30, 16 moradores do blo-
co 1A; 9h45, 16 do 1B; 10h, 2A; 
10h20, 2B; 10h40, 3A; 11h, 3B; 
1 4h30, 4A; 14h45, 4B; 15h, 5A; 
15h20, 5B; 15h40, 6A; e 16h, 6B.

A Secretaria de Habitação 

pede que se apresente apenas o 
proprietário do imóvel, mais uma 
vez para evitar aglomeração.

Os moradores dos outros con-
domínios do Bem Viver também 
vão ganhar os documentos e as 
entregas vão acontecer toda terça-
feira, sempre com tabela definida 
pela Secretaria de Habitação.

Moradores do Azeredo vão 
ganhar dia 4 - Para moradores 
dos Loteamento Marieta Azere-
do, em Moreira César, a entrega 

para títulos de escrituras aconte-
cerá dia 4 de junho, às 15 horas, 
no auditório da Prefeitura, onde 
serão contempladas 40 famílias. 
A entrega dos títulos respeitará 
todos os protocolos sanitários do 
Ministério da Saúde e demais ór-
gãos sanitários.

Novamente, a Prefeitura pede 
que compareça apenas o proprietá-
rio do imóvel, ou seu representante 
legal, para evitar aglomeração.

Divulgação

Divulgação

Portal R3



EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 

ADITAMENTO DE PRAZO 

 

1 EXTRATO PARCERIA Nº 27/2019 – 01/2020 (aditamento) 
 Processo Administrativo: Nº 23723/2018 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – 

Secretaria de Assistência Social / Lar  Irmã 
Terezinha de Assistência ao Idoso  

 Objeto: Serviço de Proteção Especial de Média 
Complexidade, classificado como Serviço de 
Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, 
Idosas e suas Famílias, na modalidade Centro Dia 
do Idoso, para até 20 vagas.  

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 650.000,00 
 Data da assinatura: 28/05/2020 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 028/2018 (PMP 6414/2018) 
Foi firmado o aditamento 01/2020, de 
29/04/2019, ao contrato 046/2018, que cuida 
de “contratação de empresa especializada 
na realização de serviços em exames de 
tomografia computadorizada sem sedação, 
com e sem contraste”, para prorrogação até 
02/05/2021, e reajuste de 3,647 conforme 
variação do IPC FIPE, passando o valor 
anual para R$ 155.831,50, assinando pela 
contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela 
contratada, Santa Casa de Misericórdia de 
Pindamonhangaba, o Sr Décio Prates da 
Fonseca.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 078/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o ALEXANDRE MUASSAB 
NETO responsável pelo imóvel situado 
a RUA CAPITÃO ALFREDO DE PAULA 
SALGADO, Bairro CARDOSO, QUADRA, 
LOTE  inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.16.14.009.000, para que efetue a 
limpeza do terreno do referido imóvel  e a  
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro 
de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de 
abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do 
cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado 
na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.793, DE 27 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e de conformidade com o §3º do art. 167 da Constituição Federal, inc. III do art. 41 e art. 44 da 
Lei nº 4320, de 17 de março de 1964, e,

Considerando o Decreto Municipal nº 5.775, de 13 de abril de 2020, que declara o estado de 
calamidade pública no Município de Pindamonhangaba em razão da pandemia do Coronavírus 
(COVID-19), e dá outras providências,

D E C R E T A:

Art. 1º  Fica ABERTO um crédito extraordinário no valor de R$ 467.851,05 (quatrocentos e 
sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), na Secretaria Municipal 
de Saúde, no Departamento de Atenção Especial, referente ao repasse do Governo Federal 
destinado às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus – Covid 19, conforme portaria 
nº 1.393 de 21 de maio de 2020. A classificação orçamentária será:

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.30   Departamento de Atenção Especial
2057 Manutenção da Atenção Especializada
10 302 0014.5 3.3.50.39 –  Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica               R$  467.851,05

Art. 2º   O crédito extraordinário aberto pelo artigo 1º será coberto pelo repasse do Fundo 
Nacional de Saúde.
       
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 27 de maio de 2020.

                  Dr. Isael Domingues                                Claudio Marcelo de Godoy Fonseca 
                   Prefeito Municipal                                 Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 27 de maio de 2020.

                    Anderson Plínio da Silva Alves
                   Secretário de Negócios Jurídicos

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 
LEI Nº 6.335, DE 30 DE ABRIL DE 2020.

Prolonga a denominação de Estrada Capitão Avelino Alves Pereira por toda a extensão da Estrada 
Municipal PIN 435.
(Projeto de Lei nº 37/2020, de autoria do Vereador Felipe César - FC)

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

Art. 1° Prolonga a denominação de Estrada Capitão Avelino Alves Pereira por toda a extensão da 
Estrada Municipal PIN 435 (do bairro Cruz Grande até o bairro Ribeirão Grande), terminando no 
trecho da Estrada Municipal Manoel Inácio Miranda.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 30 de abril de 2020.

Dr. Isael Domingues                                         
Prefeito Municipal                              

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 
em 30 de abril de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº 5.360, DE 13 DE MAIO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, com respaldo na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e no Decreto Municipal nº 
5.491, de 29 de janeiro de 2018, e Resolução nº 77, de 02 de abril de 2019, do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba – CMDCA, 
R E S O L V E:

Art. 1º Nomear a Sra. Juliana Barbosa Alves, como gestora das parcerias  do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – FUMCAD.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Ana Paula de Almeida Miranda                            
Secretária Municipal de Assistência Social

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 
em 13 de maio de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.361, DE 13 DE MAIO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, com respaldo na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e no Decreto Municipal 
nº 5.491, de 29 de janeiro de 2018, e a Resolução nº 26, de 09 de janeiro de 2019, do Conselho 
Municipal dos Idosos de Pindamonhangaba – CMI,
R E S O L V E:

Art. 1º Nomear a Sra. Elen Carla Brissi Martuscelli, como gestora das parcerias  do Fundo Municipal 
do Idoso de Pindamonhangaba – FMI.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Ana Paula de Almeida Miranda                            
Secretária Municipal de Assistência Social

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 
em 13 de maio de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

No último dia 29, um 
incêndio atingiu o prédio 
da antiga fábrica da Nobre-
cel, localizada na fazenda 
Coruputuba, em Pindamo-
nhangaba.

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, por se tratar 
de um incêndio de grande 
proporção – foram neces-
sárias seis viaturas, com 
equipes de Pindamonhan-
gaba e de Guaratinguetá – 
para conter o fogo que to-
mou conta da edificação de 
cerca de 1600 m².

Ainda segundo os Bom-
beiros, o incêndio atingiu 
materiais de escritório. As 
causas ainda estão sendo 
investigadas.

Sobre o patrimônio
Por se tratar de um pro-

cesso de falência, é neces-
sário resolver as questões 
judiciais para que outras 
decisões sejam tomadas 
em relação ao prédio, ao lo-
cal e ao patrimônio históri-
co. É o que explica o secre-
tário de Negócios Jurídicos 
da Prefeitura, Anderson 
Plínio Alves.

“É bom deixar claro que 
a Prefeitura não é parte 
do processo de falência da 
empresa Nobrecel. Este é 
um processo que envolve 
trabalhadores; o fisco Es-
tadual e Federal, por conta 
de questões ligadas a paga-
mentos de impostos, envol-
ve ainda bancos e outros 
credores; menos a Prefei-
tura”, explicou. “Do ponto 
de vista judicial, é um pro-
cesso antigo e extenso; que 
tem cerca de 30 mil pági-
nas. A última movimenta-
ção refere-se a uma empre-
sa interessada em adquirir 
parte dos maquinários e 
fazer com que a Nobrecel 
ou pelo menos parte dela 
voltasse a funcionar. Mas, 
como envolve muitos cre-
dores, poucos concorda-
ram; alguns concordaram, 
mas com questionamentos 
e a grande maioria, que são 
os trabalhadores, discor-
daram. Então, o processo 
segue e deve aguardar a 
decisão judicial. Mas refor-
çamos: a Prefeitura não é 
parte do processo”.

Para o prefeito Isael Do-
mingues, além das famílias 

Incêndio atinge prédio da antiga fábrica 
Nobrecel em Pindamonhangaba

que seguem aguardando a 
decisão judicial ainda tem 
a questão do patrimônio 
histórico que está se dete-
riorando. “A administração 
da massa falida precisa to-
mar uma atitude urgente 
porque existem muitas fa-
mílias da nossa cidade que 
estão, há anos, aguardan-
do essa resposta. Há certa 
inércia, que não sabemos 
se é natural ou não, mas 
que acaba por favorecer 
o vandalismo. Além disso, 
a deteorização do patri-
mônio – que tem de ser 
constantemente avaliado 
– aumenta a insegurança 
dessas famílias, que aguar-
dam receber seus encargos 
pendentes”, considerou o 
prefeito.

Com o objetivo de mo-
vimentar a economia da 
cidade e fortalecer o pe-
queno comércio, manten-
do Pindamonhangaba pro-
dutiva, foi desenvolvida a 
plataforma digital “Divulga 
Pinda”. O cadastramento da 
empresa é totalmente gra-
tuito, e pode ser feito no 
próprio site.

A iniciativa, de cunho 
social, é do proprietário 
da Edson Derrico Imóveis, 
empresa local familiar, que 
entende a importância des-
se fortalecimento em um 
momento de grande insta-
bilidade econômica.

A empresa forneceu 
seus canais de comunica-
ção – que contam com mais 
de 10 mil acessos por mês 
– para as empresas locais 
divulgarem seus produtos 
e serviços, neste período 
de isolamento social.

“Juntos somos mais fortes”: pindense cria espaço 
virtual para divulgar produtos

Com cadastro gratuito, ‘Divulga Pinda’ visa 
fortalecer o pequeno comércio e manter a 

produtividade no município
“Sou empresário há 45 

anos aqui em Pindamo-
nhangaba e faço este convi-
te para quem quiser parti-
cipar conosco da campanha 
‘Divulga Pinda’. O objetivo 
principal é utilizar os mais 
de dez mil acessos mensais 
em nossas redes sociais 
para que você, empresá-
rio, possa divulgar sua em-
presa, seu produto ou seu 
serviço, de forma gratuita”, 
explicou Edson Derrico. Se-
gundo ele, “hoje, a grande 
questão que o mundo tem 
de responder em meio a 
crise da Covid-19 é como 
navegar entre a compai-
xão e o pragmatismo. O co-
mércio local sempre esteve 
pronto para atender nossa 
cidade. Juntos vamos forta-
lecer nossa economia”.

“Uma varinha 
você quebra. Duas 

varinhas você 
também quebra. 

Agora dez, vinte, cem 
varinhas você não 

quebra mais. Mais do 
que nunca, no mundo 

pós-Covid, a união 
fará a força.”

 Edson Derrico

A importância dos 
pequenos comércios
Sabe aquele mercadinho 

da esquina, que você sempre 
compra as melhores frutas e 
verduras? Ou aquela pada-
ria que está há gerações com 
a mesma família e tem o pão 
‘mais quentinho’ do bairro? 
E aquele restaurante que a 
dona separa antes seu mar-

mitex porque conhece o seu 
gosto? São exatamente esses 
locais, idealizados por seus 
amigos, vizinhos, conheci-
dos e parentes, que movi-
mentam a economia da ci-
dade; que geram empregos 
para quem precisa e ajudam 
a compartilhar a verdadeira 
cultura do município.

Informações completas 
na própria plataforma e, em 
caso de dúvidas envie um 
email para: divulgapinda@
derricoimoveis.com.br

Participe! Movimente o 
comércio local sem sair de 
casa. Mais informações no 
site: www.divulgapinda.
com.br

Divulgação

Divulgação
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Quem vem do Campos Maia e 
passa pelo “Túnel Antônio Guer-
rero” sentido bairro do Momba-
ça, logo vê à esquerda o córrego 
da Primeira Água, que conta em 
seu entorno com uma grande 
área arborizada. O local que con-
torna parte do bairro Mombaça 
II e Jardim Mariana acaba sendo 
um local de depósito irregular de 
lixo, galhos secos e as vezes até 
entulho.             

No começo de maio, dois jo-
vens, integrantes da equipe de ci-
clismo da Secretaria de Esportes 
de Pindamonhangaba, morado-
res da região, veri�icando a topo-
gra�ia do terreno tiveram a ideia 
de trabalhar no preparo para 
uma pista mountain bike XCO.

Victor Andrade e Euler Magno 
começaram a organizar o espa-
ço e logo em seguida as ações de 
zeladoria chegaram no terreno, 
realizando toda capina do mato 
e retirada do lixo e galhos, mo-
tivando ainda mais os ciclistas a 
trabalharem no local.

“A gente sempre passava pelo 
local e �icávamos imaginando 
que essa área do córrego daria 
uma pista muito legal de XCO. Até 
�izemos uma ponte com madeira 
bem rústica e incrementamos os 
obstáculos natural da trilha”, a�ir-
mou Victor.

A ideia dos jovens foi ganhan-

Diversas ruas do Distrito de Moreira César e do Araretama receberam, na última semana, 
a pintura de sinalização de trânsito. Foram realizados o reforço de pintura de PARE, 

lombadas e faixas de pedestres, visando dar maior segurança 
para os motoristas, ciclistas e pedestres.

Prefeitura apoia ciclistas e 
Mombaça ganhará uma pista XCO

do corpo e com apoio da Secreta-
ria de Esportes, a nova pista para 
as bikes será melhorada e o seu 
trajeto ampliado para três quilô-
metros.

“A ideia é aproveitar a bele-
za natural do espaço e sem ne-
nhuma interferência no córrego, 
fazer no trajeto os obstáculos 
aproveitando o relevo natural da 

área, que por sinal está no cora-
ção da cidade e com certeza será 
um ótimo local de lazer”, a�irmou 
o secretário de Esportes, Antônio 
Macedo.

O prefeito Isael Domingues 
esteve no local e aprovou a ideia. 
“A Prefeitura sempre vem exe-
cutando a limpeza neste espaço, 
mas infelizmente algumas pes-

soas insistiam em deixar o local 
sujo, despejando irregularmente 
galhos de árvores, lixo domiciliar 
e, às vezes, até entulho. Com essa 
ação, as pessoas de bem passarão 
a utilizar o espaço que �icará mais 
limpo, bonito e agradável”.

CXO é uma modalidade de 
mountain bike cross crountry 
com várias voltas em um circuito 
com subidas e obstáculos ofere-
cidos pelo terreno. Em Pindamo-
nhangaba, a primeira pista neste 

modelo foi inaugurada no Parque 
da Cidade em agosto do ano pas-
sado e tem como patrono da pista, 
o ciclista Jauro Pereira Gomes Fer-
reira “Ceará”, falecido em 2018.

“Será divertido pedalar nes-
te espaço tão natural e servirá 
tanto para iniciantes como para 
competidores. Agradeço pela 
bela iniciativa da Prefeitura estar 
ajudando a gente para fazer mais 
rampas e pontes mais seguras”, 
a�irmou Euler.

Moreira César e Araretama recebem 
pintura de sinalização de trânsito

Prestadores de 
serviços turísticos 
devem se cadastrar no 
Cadastur

A Secretaria de Cultura 
e Turismo da Prefeitura de 
Pindamonhangaba infor-
ma que o Ministério do Tu-
rismo criou um sistema de 
cadastro de pessoas �ísicas 
e jurídicas que atuam no 
setor de turismo. Chamado 
de Cadastur, o cadastro ga-
rante diversas vantagens e 
oportunidades de negócios 
aos seus cadastrados, além 
de ser uma importante fonte 
de consulta para o turista e 
contribuir para o desenvol-
vimento de políticas públi-
cas de turismo.

O programa é executado 
pelo Ministério do Turismo, 
em parceria com os órgãos 
o�iciais de turismo dos 26 
estados e Distrito Federal. O 
cadastro é obrigatório para 
os seguintes prestadores de 
serviços turísticos: agências 
de turismo, meios de hos-
pedagem, guias de turismo, 
transportadoras turísticas, 
organizadoras de eventos, 
parques temáticos e acam-
pamentos turísticos.

O cadastro é gratuito e o 
número, após deferimento 
da solicitação, será o mesmo 
do CNPJ da empresa. Para 
se cadastrar basta acessar 
o site e clicar na área “Sou 

Prestador”. Após preencher 
os dados solicitados o in-
teressado terá acesso ao 
formulário eletrônico de ca-
dastro. Sua solicitação será 
analisada e, se estiver tudo 
correto, o interessado será 
avisado por e-mail quando 
o certi�icado estiver dispo-
nível. O certi�icado tem um 
QRCode com todas as infor-
mações do cadastro, como 
validade, situação cadastral 
e tipo de prestador.

O certi�icado deve �icar ex-
posto na área de atendimento 
do prestador. Para mais infor-
mações, o interessado deve 
consultar o site www.cadas-
tur.turismo.gov.br.

De acordo com dados 
do Ministério do Turismo, 
o Cadastur traz os seguin-
tes bene�ícios: incentivo à 
participação em progra-
mas e projetos do Governo 
Federal; participação em 
programas de quali�icação 
promovidos e apoiados pelo 
Ministério do Turismo; aces-
so a �inanciamento por meio 
de bancos o�iciais; apoio em 
eventos, feiras e ações do 
Ministério do Turismo; e 
visibilidade nos sites do Ca-
dastur e do Programa Viaje 
Legal.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Os ciclistas Victor Andrade e Euler Magno começaram a organizar o espaço 
e logo em seguida as ações de zeladoria chegaram no terreno
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coronavírus
Novo decreto regulamenta retomada 
consciente das atividades econômicas

Pindamonhangaba lançou, no 
domingo (31), o decreto nº 5797, 
que regulamenta as regras da re-
tomada consciente das ativida-

Pindamonhangaba 
tem mais 2 positivos 
e 1 recuperado de 
coronavírus

A Vigilância Epidemiológica 
da Secretaria de Saúde da Prefei-
tura informa que Pindamonhan-
gaba conta com mais 2 casos tes-
tados positivos para coronavírus 
e mais uma pessoa recuperada.

Os pacientes são dois homens, 
sendo um de 39 anos, morador do 
Bela Vista, e outro, de 50 anos, mo-
rador do Vale das Acácias. Ambos 
estão em isolamento domiciliar.

O paciente recuperado é um 
homem de 51 anos, morador do 
Mandu.

Com estes novos casos, agora 
Pinda apresenta 48 pacientes tes-

tados positivos e 29 recuperados. 
A adesão da população à quaren-
tena está em 53%.

O Governo do Estado está 
iniciando uma �lexibilização da 
quarentena a partir deste dia 1º 
de junho, com isso, os números 
de casos tendem a aumentar. Por 
isso, a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba reforça as recomenda-
ções: que quem puder, �ique em 
casa, respeitando a quarentena, e 
quem precisar sair, que use más-
cara e higienize constantemente 
as mãos com água e sabão ou 
álcool em gel.

Shopping Pátio Pinda adota 
medidas para reabertura
Centro de Compras volta a receber clientes na quarta-feira (3 de junho)

O Shopping Pátio Pinda reabre 
suas operações ao público a par-
tir desta quarta-feira, 3 de junho. 
Seguindo orientações de órgãos 
públicos e decretos governa-
mentais, o empreendimento terá 
retomada gradual e funcionará 
temporariamente em horário re-

duzido, de segunda a sexta, das 
14h às 20h.

O centro de compras e lazer 
também intensi�icará todas as 
medidas de proteção à saúde, 
incluindo higienização reforça-
da e aferição de temperatura. 
“Pensando em garantir a se-

gurança dos nossos clientes e 
colaboradores, nosso plano de 
reabertura inclui medidas que 
contribuem para o retorno das 
operações de forma consciente e 
segura”, reforça o Gerente Geral 
do Shopping Pátio Pinda, Mauro 
Fontes.

Diversas medidas de proteção à saúde serão intensifi cadas

Confira as ações adotadas pelo Shopping Pátio Pinda:
- Obrigatoriedade de máscara por 

colaboradores e clientes;
- Aferição de temperatura corporal na 

entrada;
- Disponibilização de álcool em gel 70% nas 

cancelas, entradas e demais áreas do shopping;
- Higienização constante de todos os locais 

de uso comum, como banheiros e corrimãos;
- Lotação máxima definida a um cliente a 

cada 15m²;
- Sinalização com a quantidade máxima de 

pessoas por loja;
- Demarcação no piso com o distanciamento 

seguro;
- Orientações reforçadas junto aos lojistas e 

colaboradores sobre os cuidados necessários na 
prevenção;

- Operações de alimentação com 
funcionamento exclusivo pelos sistemas de 
“delivery” e “drive-thru”;

- Operações de beleza e estética com 
atendimento apenas com horário agendado;

- Demais operações também continuam com 
os sistemas de “delivery” e “drive-thru” como 
opção de compras, podendo o cliente solicitar e 
retirar na área de embarque e desembarque da 
portaria da Americanas;

- Atividades e espaços de lazer, como 
parques infantis e cinema permanecem 
fechados.

Divulgação

des econômicas no município, de 
acordo com as fases estabelecidas 
pelo Plano São Paulo do Governo 
Estadual, entre outras providên-

cias. O decreto de Pindamonhan-
gaba segue em consonância com 
o decreto estadual e entra em vi-
gor no dia 1º de junho.

Em linhas gerais, o novo de-
creto estende até dia 15 de junho 
a vigência das medidas de qua-
rentena e, a partir de 1º de junho, 
as atividades econômicas que 
deverão ser retomadas mediante 
regras são: imobiliárias, conces-
sionárias de veículos, escritórios 
em geral, comércio em geral, fei-
ras livres, comércios localizados 
nos shopping centers – sendo 
que somente feiras livres pode-
rão funcionar sábados e domin-
gos. Para o funcionamento dessas 
atividades econômicas foram de-
�inidos protocolos sanitários. Os 
demais serviços não essenciais 
continuam fechados.

Todas as regras, protocolos 
e demais detalhes poderão ser 
consultados no decreto, que já 
está disponível no site da Pre-
feitura www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, clicando no banner co-
ronavírus e, em seguida, no botão 
decretos.

Apesar das medidas anun-
ciadas, importante ressaltar que 
a quarentena não acabou e que 
continuam valendo as regras para 
prevenção do coronavírus: evitar 
aglomerações, manter o distancia-
mento, uso de máscaras, uso de ál-
cool em gel, higienização constante 
das mãos com água e sabão. Mes-

mo porque, o Plano São Paulo con-
sidera índices de ocupação hospi-
talar e de evolução de casos para 
de�inir os níveis restritivos de re-
tomada produtiva. O controle será 
feito pelos DRSs (Departamentos 
Regionais de Saúde) de cada re-
gião, a cada duas semanas, para 
veri�icar se as cidades continuam 
com as medidas, se retrocedem ou 
se ampliam a �lexibilização.

Pinda está, atualmente, na 
etapa laranja, classi�icada como 
“controle” e poderá, ou não, se-
guir para a etapa amarela, “�lexi-
bilização”.

O prefeito de Pindamonhanga-
ba Isael Domingues lembra que a 
quarentena não acabou. “Se, por 
um lado, chegou o momento de 
�lexibilizar, por outro, a nossa res-
ponsabilidade será muito maior, 
pois o contato social também 
será maior”, destacou. “Quero 
conclamar a população de Pinda-
monhangaba para que nesse mo-
mento tão di�ícil estejamos juntos, 
respeitando todos os protocolos 
da OMS, do Governo e dos técnicos 
da saúde. O distanciamento preci-
sa ser respeitado e mais do que 
nunca nosso índice de isolamento 
não pode cair, pois podemos per-
der tudo o que conquistamos até o 
momento”, avaliou o prefeito.

O comércio pode funcionar das 10h às 16h, respeitando normas sanitárias

Divulgação
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