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Base comunitária da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Pindamonhangaba funcionará no anti go posto da Polícia Militar

GCM abre base 
comunitária 
para intensifi car 
segurança no 
Araretama

Com a intenção de melhorar a segurança na 
região do Araretama, a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou nesta semana o início das 
operações de uma base comunitária da Guarda 
Civil Metropolitana (GCM) no anti go posto da 
Polícia Militar.

Com esta ação, a presença mais próxima da 
comunidade dos agentes da GCM no bairro irá 
promover uma melhor sensação de segurança, 
trabalho esse que conti nuará sendo integrado 
com a Polícia Militar, através da parceria com o 
programa Ati vidade Delegada.

Pindamonhangaba comemora 315 
anos em grande desenvolvimento

Nesta sexta-feira, dia 10 de 
julho, Pindamonhangaba co-
memora o seu 315º aniversá-
rio de emancipação político 
administrativa com um olhar 
diferenciado. Apesar de viver 
um momento de enfrentamen-
to à pandemia do Covid-19, 
lutando com todos seus profi s-

sionais da saúde para preser-
var vidas e conter a propaga-
ção do vírus, o município olha 
pra frente e vê em seu hori-
zonte uma cidade de cara nova 
e com grandes investimentos 
em andamento.

As ações de zeladoria urba-
na e a parceria com a iniciativa 

privada têm sido uma priorida-
de, que vem trazendo um novo 
visual para a cidade, que busca 
tornar-se mais acolhedora para 
sua gente e para os turistas.

E no campo do desenvol-
vimento a Princesa do Norte 
visualiza grandes investimen-
tos na modernização do seu 

piso asfáltico e na construção 
de equipamentos que trarão 
benefícios direto para toda a 
comunidade, como por exem-
plo: construção de três esco-
las de tempo integral (CEAP) 
e aumento de 30% nas vagas 
de creche com a construção de 
cinco novas creches (CMEIs), 

dois novos terminais rodovi-
ários (Dutra e Moreira César), 
um novo cemitério municipal 
para o Distrito de Moreira Cé-
sar e até para os animais um 
nova casa abrigo que será o 
Centro de Proteção e Atendi-
mento Animal (CEPATAS).

Em meio à pandemia do Covid-19, os pindamonhangabenses olham pra frente e veem em seu horizonte uma cidade de cara nova e com grandes investimentos em andamento

Pinda tem mais 15 pacientes testados 
positi vo para coronavírus e 12 recuperados
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Passado e futuro
Pindamonhangaba completa, na sexta-feira 

(10), 315 anos de emancipação político-adminis-
trativa. Quanta história temos para contar, não 
é mesmo? Muita água já passou pelo Rio Paraíba 
do Sul, cortando nossas planícies e morros. Histó-
rias de grandes barões do café, tempos áureos que 
deixaram saudades e “causos”. 

Dia de aniversário é dia de relembrar, sentir 
saudade... mas também é dia de olhar para frente. 
De sonhar e projetar um futuro digno do passado 
que embala nossa Princesa do Norte.

Em tempos de pandemia, a administração mu-
nicipal tem lutado para seguir com todos os pro-
jetos.  As ações de zeladoria urbana e a parceria 
com a iniciativa privada têm sido uma prioridade, 
que vem trazendo um novo visual para a cidade, 
que busca tornar-se mais acolhedora para sua 
gente e para os turistas.

E no campo do desenvolvimento, a Princesa 
do Norte visualiza grandes investimentos na mo-
dernização do seu piso asfáltico e na construção 
de obras que trarão benefícios direto para toda a 
comunidade, como os novos terminais rodoviá-
rios, por exemplo, entre outros grandes projetos 
em andamento.

É esse o caminho: celebrar o passado e focar no 
futuro. Se assim não for, desperdiçamos o presen-
te. Que as passagens gloriosas e retumbantes de 
nossa história sejam inspiração para novos hori-
zontes.

Encerramos nossa refl exão com uma citação 
de Carlos Fortuna, em seu artigo “As cidades e as 
identidades: narrativas, patrimônios e memórias”:

“Serão as ruínas, os monumentos e os museus 
manifestações espaciais e artefatos que decoram 
a cidade que habitamos? Ou ao contrário, serão 
eles elementos históricos, artísticos e culturais que 
atualizam o passado e lhe dão vida?”

Divulgação

Voluntariado no seu devido lugar
serviço à causa, visto que mostra 
o ato de uma doação ou de uma 
remoção ou algo parecido, sem 
ter o contexto até chegar ao fato, 
enquanto o ideal não temos, não 
podemos nos contentar e temos 
que batalhar para melhorar a 
divulgação e passar a divulgar 
as ações estruturadas, organiza-
das e defi nidas para resultados a 
curto e longo prazo.

O trabalho voluntário tem 
evoluído bastante e a divulgação 
continua como há muito tempo, 
onde se divulgava as necessi-
dades desesperadas de uma ou 
outra causa, as ações eventual-
mente desastradas de um grupo 
ou ações tipicamente chamadas 
de assistenciais, onde resolve-
mos no curtíssimo prazo, como 

Falar de lugar do voluntaria-
do é falar de todos os lugares, 
pois assim é, em todos os luga-
res podemos ter voluntários, 
estou falando de um lugar de 
reconhecimento.

Reconhecer o trabalho volun-
tário é cada vez mais necessário, 
pois o voluntariado tem perdido 
muitos trabalhadores por uma 
visão torpe que circula sobre o 
assunto, muito pelas ações pon-
tuais, importantes para muitos e 
relevantes em momentos de cri-
se, portanto eles jamais podem 
ser descartados ou ignorados, 
mesmo que pareçam ser inefi ca-
zes a longo prazo.

A propaganda dada a este 
tipo de ação, sem uma apuração 
mais detalhada, presta um des-

Construindo
Cidadania

Roberto Ravagnani

É palestrante, jornalista, 
radialista e consultor. Voluntário 

como palhaço hospitalar há 17 
anos, fundador da ONG Canto 

Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para 
América Latina e sócio da empresa de 

consultoria Comunidea.

a fome por exemplo.
Nos, os produtores de conteú-

do, voluntários organizados, vo-
luntários eventuais e principal-
mente as Organizações Sociais 
devem mostrar o devido valor do 
trabalho voluntário, sua impor-
tância para a sociedade e para as 
pessoas que o fazem, assim o vo-
luntariado será colocado no seu 
devido lugar de reconhecimento.

Quero aproveitar para dizer 
que agora tenho mais um canal 
para divulgação do voluntaria-
do como causa, além do insta-
gran @robertoravagnani, meu 
podcast está disponível no meu 
site e no spotify - roberto ravag-
nani e no domingo dia 12, será 
lançado mais um canal de comu-
nicação para falar do assunto.
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O CPIC – Centro de Práticas 
Integrativas e Complementares 
– está retomando suas ativida-
des de maneira online, devido 
à pandemia do covid-19. A par-
tir do dia 16 de julho, todas as 
pessoas que quiserem praticar 
yoga e meditação poderão aces-
sar as aulas no Youtube da Pre-
feitura. 

As aulas serão realizadas nos 
seguintes horários: Yoga online 
- duração das aulas: 1 hora de 
prática de Yoga voltada, princi-
palmente para a Saúde mental, 
de acordo com protocolo em 
épocas de Pandemia. Necessá-
rio: toalha, tapete ou cadeira 
com apoio nas costas para a 
prática. 

Às segundas e terças, às 8 
horas; às terças-feiras, às 10 
horas, Yoga para gestantes; e às 
terças, quartas e sextas-feiras, 
às 15h30, com a professora de 
Yoga e Terapeuta Daya. 

Às quintas-feiras, às 8 horas, 
com a professora de Yoga Maria 
Celeste. 

Meditação online – às quar-
tas e sextas-feiras, às 8 horas; e 
às segundas e quintas-feiras, às 
16 horas, sempre com o Monge 
Chang. 

Para acessar, basta entrar 
no canal Youtube Prefeitura de 
Pindamonhangaba. O interes-
sado deve se inscrever no canal 
e acessar o sininho para que 
todas as notifi cações de novos 
vídeos sejam enviadas.

Para a coordenadora do 
Cpic, Ticiana Dantas da Gama 
Santana, as aulas online são 
uma tendência que ajudam 
muito na saúde mental duran-
te este período de pandemia. 
“Nossas aulas online são nossa 
contribuição para que as pes-
soas cuidem de sua saúde men-
tal, por meio de técnicas fáceis 
e ao alcance de todos”, expli-

Começam aulas de Yoga 
e Meditação online no 
Youtube da Prefeitura

O CPIC – Centro de Práticas 
Integrativas e Complemen-
tares – está retornando com 
os atendimentos individuais 
neste momento de pandemia, 
para ajudar as pessoas que 
mais precisam. Os atendimen-
tos são feitos somente me-
diante agendamento prévio, 
sem fi la de espera, para evitar 
a aglomeração e com todos os 
protocolos de higiene.

De acordo com a coordena-
dora do CPIC, Ticiana Dantas 
da Gama Santana, a priorida-

de, neste momento, para os 
atendimentos, é para as pes-
soas com depressão, ansieda-
de, luto, com foco no reequilí-
brio da saúde mental.

Atualmente, estão disponí-
veis os seguintes tratamentos: 
quick massagem, massagem 
ayurveda, terapia ayurveda, rei-
ki, refl exologia, cromoterapia, 
fl orais de Bach, auriculoterapia.

Os interessados devem li-
gar para o CPIC para agendar 
seu horário, pelo 3642-2420. 
Os atendimentos são gratuitos. 

CPIC retoma atendimentos 
individuais com hora 
marcada

O CPIC – Centro de Práticas 
Integrativas e Complemen-
tares – está retornando com 
os atendimentos individuais 
neste momento de pandemia, 
para ajudar as pessoas que 
mais precisam. Os atendimen-
tos são feitos somente me-
diante agendamento prévio, 
sem fi la de espera, para evitar 
a aglomeração e com todos os 
protocolos de higiene.

De acordo com a coordena-
dora do CPIC, Ticiana Dantas 
da Gama Santana, a priorida-

de, neste momento, para os 
atendimentos, é para as pes-
soas com depressão, ansieda-
de, luto, com foco no reequilí-
brio da saúde mental.

Atualmente, estão disponí-
veis os seguintes tratamentos: 
quick massagem, massagem 
ayurveda, terapia ayurveda, rei-
ki, refl exologia, cromoterapia, 
fl orais de Bach, auriculoterapia.

Os interessados devem li-
gar para o CPIC para agendar 
seu horário, pelo 3642-2420. 
Os atendimentos são gratuitos. 

CPIC retoma atendimentos 
individuais com hora 
marcada

O projeto Construindo Músi-
ca está de volta a Pindamonhan-
gaba para formar professores 
da rede pública e estimular o 
desenvolvimento cognitivo e 
socioemocional infantil por 
meio da música. A iniciativa 
une iniciação musical e educa-
ção ambiental de forma diver-
tida, criativa e sensível, em que 
as crianças fabricam e apren-
dem a tocar instrumentos feitos 
a partir de materiais cotidianos 
reutilizados e não-convencio-
nais, o que contribui com a cria-
tividade, coordenação motora, 
expressão oral e corporal, capa-
cidade de concentração, racio-
cínio lógico e, ainda, estimula a 
interação social. Adaptado para 
o formato online, por conta da 
quarentena, o Construindo Mú-
sica é um projeto incentivado 
por meio da Lei Federal de In-
centivo à Cultura, da Secretaria 
Especial da Cultural do Minis-

Projeto ‘Construindo Música’ volta a Pindamonhangaba em formato online
tério da Cidadania, com patro-
cínio da Novelis, líder mundial 
em laminados e reciclagem de 
alumínio, e executado pela Evo-
luir em parceria com a Secreta-
ria Municipal de Educação de 
Pindamonhangaba. 

O projeto é dividido em eta-
pas, sendo que, nesse momento, 
os educadores estão recebendo 
os primeiros módulos do curso 
de formação e, nos próximos 
dias, terá início o acompanha-
mento técnico-pedagógico, que 
funcionará como um reforço à 
formação continuada dos edu-
cadores, apoiando-os, também, 
na elaboração de atividades 
para as crianças durante o pe-
ríodo de quarentena. Ao todo, 
12 escolas da rede pública de 
Pindamonhangaba participam 
do projeto, envolvendo 42 edu-
cadores e benefi ciando um po-
tencial de, aproximadamente 
800 crianças. Os encontros de 

formação funcionam, também, 
como uma oportunidade para 
os professores refl etirem sobre 
suas práticas pedagógicas, e tra-
zem diversas atividades práti-
cas para orientar a sua replica-
ção junto aos estudantes.

 A equipe que conduz o pro-
jeto na cidade conta com uma 
coordenadora pedagógica, con-
sultores, diretora musical e 

músicos-educadores, que têm 
experiência infantil, musical e 
com construção de instrumen-
tos musicais. Todos os parti-
cipantes receberam um kit de 
materiais de apoio, contendo o 
guia do educador, que apresen-
ta todo o projeto pedagógico, 
além de livros e instrumentos 
musicais infantis, como agogô, 
bloco sonoro, ganzá, campa-

nela, surdo infantil, pandeiro 
e triângulo. Em 2019, o projeto 
formou, diretamente, 44 edu-
cadores, impactando, indireta-
mente, mais de 600 profi ssio-
nais da educação, na cidade. 
Foram distribuídos 50 guias do 
educador, 44 kits de instrumen-
tos musicais e contabilizadas 
mais de 800 horas de ofi cinas.

cou, lembrando que a inten-
ção é levar outras modalidades 
de aulas oferecidas pelo Cpic 

também para o Youtube, para 
que toda a população possa ter 
acesso.
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cidade
GCM abre base comunitária para 
intensifi car segurança no Araretama

Topografi a e sondagem de solo 
iniciam obras do Centro Comunitário 
do Bairro das Campinas

A ação de recapeamento as-
fáltico continua acontecendo 
em todas as regiões de Pinda-
monhangaba e na última sema-
na a Rua Zuza Dantas da Gama, 
no Alto do Cardoso, recebeu o 
benefício. O programa de mo-
dernização do piso asfáltico do 
município vem sendo desenvol-
vido pela Secretaria de Obras e 
Planejamento em várias fren-
tes.

Pindamonhangaba tem hoje 
a execução do maior programa 
de recapeamento asfáltico da 
história, em vias públicas que 
aguardam o benefício há anos. 
Graças um investimento de R$ 
4,8 milhões, oriundo de recur-
sos do financiamento de R$ 4 
milhões junto à agência Desen-
volve SP, já foi possível recape-
ar trechos de grande extensão 
do Anel Viário e ruas mais crí-
ticas do Bosque, Santana e Alto 
Cardoso. Neste pacote ainda se-
rão beneficiadas ruas do Manti-
queira, Vitoria Park e Arareta-
ma.

“A intenção desta ação é con-
templar o máximo de regiões, 
porém diante dos recursos li-
mitados e da responsabilidade 
financeira que nos obriga agir, 
vamos executando aos poucos. 
A cidade ficou muito tempo sem 
fazer um recape de qualida-
de e isso trouxe uma demanda 
muito grande que hoje estamos 
enfrentando”, explicou a secre-
tária de Obras e Planejamento, 
Marcela Franco.

Recentemente, em parceria 
com a SABESP, outra frente de 

recapeamento beneficiou ruas 
do Jardim Rosely que estavam 
em estado lamentável apre-
sentando diversos recortes. E a 
outra frente é o recapeamento 
através da compra de massa as-
fáltica e execução com mão de 
obra própria que levou melho-
rias para as ruas do Pasin e Ma-
ria Áurea.

Na programação da Secreta-
ria de Obras está agendado os 
serviços de pavimentação da 
Rua Santa Tereza (próximo à 
Vila Prado) e o recapeamento 
das ruas mais críticas do Resi-
dencial Mantiqueira, que deve-
rá ter início no mês de agosto.

*Shangri-lá* – Outro grande 
projeto em andamento é o con-
trato de execução da obra de 
pavimentação asfáltica em sete 
ruas do bairro Shangri-lá, que 
vem sendo realizado pela em-
presa KPG Construtora Ltda.

Neste primeiro momento 
serão realizados os serviços de 
construção de todos os sistemas 
de drenagem, necessários para 
garantir a adequada captação 
de águas pluviais. O prazo para 
execução da obra é de seis me-
ses e na segunda fase serão rea-
lizados os serviços de pavimen-
tação das demais ruas do bairro.

“É muito importante frisar 
que essa obra não é um PCM 
(Plano Comunitário de Melho-
rias), que exige pagamento de 
taxa do morador. É uma obra 
sendo feita com recursos da 
Prefeitura, economizados com 
muito sacrifício”, afirmou o 
prefeito Isael Domingues.

Com a intenção de 
melhorar a segurança 
na região do Araretama, 
a Prefeitura de 
Pindamonhangaba anunciou 
nesta semana o início das 
operações de uma base 
comunitária da Guarda 
Civil Metropolitana (GCM) 
no antigo posto da Polícia 
Militar.

Com esta ação, a 
presença mais próxima da 
comunidade dos agentes da 
GCM no bairro irá promover 
uma melhor sensação de 
segurança, trabalho esse que 
continuará sendo integrado 
com a Polícia Militar, através 

da parceria com o programa 
Atividade Delegada.

“Com a desativação da 
Base da PM por decisão 
do Governo do Estado e 
após negativa aos nossos 
pedidos para reativar, 
o prefeito Dr. Isael 
conversou com nossa GCM 
e pediu esse suporte na 
segurança do Araretama”, 
afirmou o secretário de 
Segurança, José Sodário 
Viana.

Para as lideranças do 
bairro, o atendimento desta 
demanda trará grandes 
benefícios para a redução da 
criminalidade na região.

As obras do Centro Comu-
nitário do Bairro das Campi-
nas iniciaram oficialmente 
na última semana com os 
serviços de topografia e son-
dagem de solo. As obras estão 
acontecendo ao lado do novo 
CEAP (escola de tempo inte-
gral), que será entregue para 
a região ainda neste ano.

A obra está sendo executa-
da pela empresa Marcondes 
Lima, vencedora do processo 

licitatório (Tomada de Preço 
nº 01/20), terá um investi-
mento total de R$ 735 mil e 
conta com emendas impositi-
vas do vereador Osvaldo Ne-
grão e Roderley Mioto. A obra 
terá uma área construída de 
430m2 e deverá ser finaliza-
da no início do próximo ano.

Segundo a secretária de 
Obras e Planejamento, Marce-
la Franco , “essa obra vai ser 
importante para incrementar 

as atividades de convívio so-
cial e com certeza com o final 
desta pandemia os morado-
res terão um agradável ponto 
de encontro”.

Ela frisou, que ao contrá-
rio do que era realizado no 
passado, este Centro Comu-
nitário não utilizará recursos 
da Educação, preservando re-
cursos desta pasta para aten-
der a comunidade escolar do 
município.

Recapeamento Asfáltico 
é concluído na Rua Zuza 
Dantas da Gama

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A base comunitária da Guarda Civil Metropolitana (GCM) está funcionando no anti go posto da Polícia Militar

As obras estão acontecendo ao lado do novo CEAP (escola de tempo integral)

O recapeamento de ruas está sendo feito graças a parceria da Prefeitura 
com a Agencia Desenvolve SP
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turismo
Quando tudo isso passar, 

o Turisnight vai voltar
Interrompido devido à pandemia do coronavírus, o Turisnight - um city tour noturno, gratuito, pelas ruas da cidade - apenas aguarda autorização para retornar às atividades

Pindamonhangaba tem di-
versos atrativos turísticos, 
para públicos de todas as ida-
des. Um dos atrativos que vêm 
atraindo mais turistas é o Tu-
risnight, um city tour noturno, 
gratuito, pelas ruas da cidade, 
sempre integrado à visita de 
algum local turístico da cidade. 
O projeto está parado, devido a 
pandemia do coronavírus, mas 
assim que for autorizado pelo 
Governo do Estado o retorno às 
atividades turísticas, o Turisni-
ght vai voltar.

O projeto é oferecido pelo 
Departamento de Turismo, da 
Secretaria de Cultura e Turismo 
da Prefeitura e tem início com 
uma visita, de dentro do ônibus, 
pelos locais históricos do centro 
da cidade, com explicação do 
guia turístico Fábio Vieira. Após 
a explanação e participação dos 
turistas, o grupo segue para al-
gum local que possa ser visitado 
à noite. Por isso, preferencial-
mente, os grupos são formados 
mensalmente e os passeios são 
nas noites de lua cheia. Fazenda 
Nova Gokula e Pico do Itapeva 
foram alguns dos locais que já 
receberam o Turisnight, pro-
porcionando uma experiência 
diferente ao visitante, já que 
ele pode ter um outro ponto de 
vista em um passeio noturno, 
como ouvir melhor os sons da 
natureza, por exemplo.

Pinda se 
prepara para 
retomada do 
Turismo após 
pandemia

Pindamonhangaba está 
se preparando para retomar 
as atividades turísticas para 
quando o país voltar à nor-
malidade, após a pandemia 
do coronavírus. Este trabalho 
vem sendo incentivado pelo 
Ministério do Turismo por 
meio da campanha “Municí-
pios Juntos pelo Turismo”. A 
ação foca na retomada das 
atividades turísticas, entre 
elas incluindo a campanha 
“Não cancele, remarque”, 
para as pessoas que já 
haviam agendado passeios e 
viagens antes do período de 
pandemia.  

A Secretaria de Cultura 
e Turismo da Prefeitura de 
Pindamonhangaba também 
incentiva o turismo local, 
para quando este período de 
pandemia passar, para que 
os turistas e moradores da 
cidade possam começar a 
programar os passeios que 
pretendem fazer na cidade. 
A Secretaria Municipal de 
Cultura e o Departamento 
de Turismo, juntamente com 
o Conselho Municipal de Tu-
rismo (Comtur), incentivam o 
turismo local e estão buscan-
do ações para o fomento e 
desenvolvimento do turismo 
na cidade.

Todas as informações 
tanto sobre atrativos turís-
ticos quanto sobre as ações 
realizadas por meio do 
Departamento, podem ser 
obtidas pelos telefones do 
Departamento de Turismo 
3643-1761 e 3643-1424. O 
e-mail do Departamento de 
Turismo é o turismo@pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

“Gostei muito do turisnight. 
Pudemos conhecer nossa cidade 
em outro aspecto”, disse o parti-
cipante Márcio Renato. “Quem 
disse que no escuro não se en-
xerga nada precisa visitar aque-
le lugar mágico, que é a Nova 
Gokula. Com certeza Pinda tem 
outros lugares assim também. 
Valeu a experiência”, afirmou.

O principal, de acordo com o 
idealizador Fábio Vieira, é ver 
o centro de Pindamonhangaba 
com outros olhos. E, para isso, 
o guia Fábio tem muitas histó-
rias para contar. “Nosso city 
tour é mesclado com histórias 
dos prédios e locais da cidade 
integrando o tempo do império 
às décadas de 60, 70 e 80 por 

exemplo. Por meio das histórias 
dos prédios, formamos a histó-
ria de Pinda, sempre como um 
bate-papo, com a participação 
do turista, que acrescenta mui-
to ao nosso repertório”, expli-
cou Fábio. “Nossa intenção é 
manter viva a história de Pin-
damonhangaba, transmitindo 
para as próximas gerações a 
importância que nossa cidade 
teve e ainda tem, para que eles 
tenham tanto orgulho de Pinda 
quanto nós, que pesquisamos 
os fatos históricos a fundo, te-
mos”, destacou.

O sucesso é tanto que o 
Projeto Turisnight foi habili-
tado para o Prêmio Nacional 
do Turismo 2019 – Iniciativas 
de Destaque, promovido pelo 
Ministério do Turismo. Dentre 
os 422 projetos inscritos, de 
todo o país, o Turisnight ficou 
entre os 40 em sua categoria 
“Marketing e Comercializa-
ção do Turismo”. Para se ter 
uma ideia, os finalistas desta 
categoria foram: Beto Carrero 
World – Nova Área Temática 
Hot Wheels; Projeto Visit Sal-
vador da Bahia, da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turis-
mo de Salvador; e Cataratas do 
Iguaçu.

O passeio ao Pico do Itapeva durante a noite é uma experiência única oferecida pelo “Turisnight”

Um dos pontos de visita do city tour é a Fazenda Nova Gokula, aos pés da Serra da Mantiqueira

Divulgação
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Pindamonhangaba
Pindamonhangaba comemora 315 
anos em grande desenvolvimento

Departamento de 
Cultura apresenta 
II Mostra Cultural 
Linguagens 
Artísticas Virtual

Colaborou com o texto: 
Gabriel Nogueira

 
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba, por meio do Depar-
tamento de Cultura, realiza a 
II Mostra Cultural Linguagens 
Artísticas Virtual. As apresenta-
ções dos projetos acontecerão 
de 27 a 31 de julho.

Os projetos foram aprovados 
no Edital Linguagens Artísticas 
2018 - ProAC Municípios/Fundo 
Municipal de Apoio às Políticas 
Culturais. Eles serão publicados 
nas redes sociais da Prefeitura.

Os projetos que foram apro-
vados são: Ciranda de Histórias, 
Mulheres Guerreiras, Conexão 
Ruínas, Museu de Arte Urbana 
Caipira, Quatro Ventos, Festival 
Roda das Artes, Conto Outra 
Vez, Maracatu Trovão, Yaga – 
Uma História para Crianças 
Corajosas e Camerata Jovem.

O secretário de Cultura e 
Turismo, Alcemir Palma, diz que é 
uma nova forma de ver a mostra 
cultural e que todos vão poder 
apreciar as obras. “Esta nova 
mostra cultural será feita de for-
ma virtual por conta da situação 
que vivemos. Acompanhamos o 
desenvolvimento dos projetos e 
o registro dos trabalhos será uma 
maneira de todos apreciarem os 
conteúdos culturais”, afirma.

Museu disponibiliza vídeos “Memória 
Viva” no Youtube da Prefeitura

Museu é selecionado em edital
 

Nesta sexta-feira, dia 10 de 
julho, Pindamonhangaba co-
memora o seu 315º aniversário 
de emancipação político admi-
nistrativa com um olhar dife-
renciado. Apesar de viver um 
momento de enfrentamento à 
pandemia do Covid-19, lutando 
com todos seus profissionais da 
saúde para preservar vidas e 
conter a propagação do vírus, o 
município olha pra frente e vê 
em seu horizonte uma cidade 
de cara nova e com grandes in-
vestimentos em andamento.

As ações de zeladoria urba-
na e a parceria com a iniciativa 
privada têm sido uma priorida-
de, que vem trazendo um novo 
visual para a cidade, que busca 
tornar-se mais acolhedora para 
sua gente e para os turistas.

E no campo do desenvol-
vimento a Princesa do Norte 
visualiza grandes investimen-
tos na modernização do seu 
piso asfáltico e na construção 
de equipamentos que trarão 
benefícios direto para toda a 
comunidade, como por exem-
plo: construção de três escolas 
de tempo integral (CEAP) e au-
mento de 30% nas vagas de cre-
che com a construção de cinco 
novas creches (CMEIs), dois no-
vos terminais rodoviários (Du-
tra e Moreira César), um novo 
cemitério municipal para o 
Distrito de Moreira César e até 
para os animais um nova casa 
abrigo que será o Centro de 
Proteção e Atendimento Ani-
mal (CEPATAS).

Em virtude do enfrenta-
mento ao coronavírus, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
suspendeu todas as atividades 

culturais, esportivas e turísti-
cas realizadas tradicionalmen-
te no mês de julho. “A Corrida 

10 de Julho e os grandes shows 
no Parque da Cidade que todos 
os anos comemoramos juntos, 

neste ano foram suspensos. 
Determinamos que os recur-
sos utilizados para esses even-
tos fossem transferidos para 
a área da saúde, viabilizando 
ações para enfrentarmos o ví-
rus”, afirmou o prefeito Isael 
Domingues.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba informa que o único 
ato solene mantido, com todas 
as normas sanitárias e prote-
tivas, para a comemoração de 
aniversário da cidade será o 
Hasteamento das Bandeiras e a 
Execução dos Hinos Nacional e 
do Município, que serão reali-
zados nesta sexta-feira (10), às 
8 horas, no Obelisco e Marco 
Zero na Praça Monsenhor Mar-
condes.

Concorrendo com vários museus 
do estado de São Paulo, o Museu de 
Pinda foi selecionado no edital para 
formação ead em “tecnologia social 
da memória” para a criação de nú-
cleos do Museu da Pessoa, em mu-
seus do estado de São Paulo.

O edital lançado pelo Museu da 
Pessoa, que é um museu virtual e co-
laborativo de histórias de vida, tem 
como premissa compartilhar a meto-
dologia para fortalecer os trabalhos 
já realizados pelas instituições sele-
cionadas, contribuindo para o diá-
logo com a sociedade, a valorização 
da história de pessoas para o forta-
lecimento da identidade local e o co-
nhecimento da história pela visão de 
diferentes narradores.

O Museu Histórico e Pedagógi-
co Dom Pedro I e Dona Leopoldina 
apresentou uma carta de interes-
se e uma equipe formada por cinco 
membros, sendo três da instituição 
e dois parceiros da sociedade civil. 
O percurso para a formação desse 

núcleo compreende de formação em 
tecnologia social da memória, segui-
do de produção e registro de relatos 
de pessoas, tudo com orientação dos 
responsáveis técnicos do Museu da 
Pessoa.

“Já havia o interesse de olhar-
mos mais cuidadosamente para o 
patrimônio imaterial, iniciamos um 
trabalho discreto ano passado que 
foi o projeto “Histórias de Quinta”, 
levando conhecimento por meio da 
oralidade das contações de história 
da história, mas dar continuidade 
aos registros de vida de pessoas, 
como o projeto de décadas do “Me-
mória

Viva” seria bárbaro, e será,  ten-
do como suporte, profissionais da-
quele museu especialista em pes-
soas”, informou o coordenador do 
Museu, Mauro Celso Barbosa. “A 
formação técnica da equipe iniciará 
no dia 13 de julho e em breve come-
çaremos a conhecer as histórias da 
nossa gente”.

O Museu de Pinda foi escolhido para formação ead em “tecnologia 
social da memória” para a criação de núcleos do Museu da Pessoa

O Museu Histórico e Peda-
gógico Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina conta, em seu acervo, 
além de peças das mais varia-
das épocas e pertencentes a fa-
mílias de Pindamonhangaba, 
com um grande arquivo com 
entrevistas chamadas de “Me-
mória Viva”. Nelas, persona-
lidades da cidade contam sua 
história e, ao mesmo tempo, um 
pouco da história de Pinda atra-
vés de seu olhar.

Essas entrevistas estiveram à 
disposição para a população as-
sistir no museu, contudo, agora 
que o prédio público está fecha-
do devido à pandemia do coro-
navírus, a equipe coordenadora 
do museu está disponibilizando 
os vídeos no canal do Youtube 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba. Os primeiros cinco víde-
os estarão à disposição de todo 

o público, na Playlist História 
de Pindamonhangaba, e serão 
lançados no dia 10 de julho de 
2020. Os primeiros entrevista-
dos são: Jacob de Souza, Walter 
José Picca, Antonio Claro, Julia 
San Martin Boaventura e Au-
gusto César Ribeiro.

De acordo com o coorde-
nador do Museu, Mauro Celso 
Barbosa, a iniciativa comemo-
rativa aos 315 anos de Pinda-
monhangaba resgata um pouco 
da história e a torna acessível a 
todas as pessoas. “A oralidade é 
fundamental para a construção 
da história, e nada como conhe-
cermos a história da cidade por 
meio das narrativas desses ilus-
tres personagens”, observou.

Segundo o secretário de 
Cultura e Turismo de Pinda-
monhangaba, Alcemir Palma, 
o museu tem a função tanto 

de preservar a memória por 
meio de materiais e bens mó-
veis, quanto a memória oral, ou 
seja, com as pessoas que cons-
truíram a cidade de Pindamo-
nhangaba. “A gente aproveitou 
um trabalho que já existia, que 
era esse registro em vídeo, e a 
gente agora disponibiliza para 
que todos tenham acesso a es-
ses depoimentos, que contam 
um pouco da história pessoal de 
cada entrevistado, mas da his-
tória de cada um relacionada 
à cidade e que acaba também 
mostrando um pouco da histó-
ria da Pindamonhangaba. Essa 
é a intenção”, explicou. “Este 
é o primeiro passo, a partir 
de um trabalho que já existia, 
de pessoas que foram impor-
tantes, de nomes que tiveram 
uma relação com a cidade, e a 
gente pensa e deseja que isso 
continue. Tanto que o museu 
de Pinda foi selecionado pelo 
Museu da Pessoa para ter uma 
capacitação, para podermos 
continuar a registrar a história 
dos cidadãos ou daqueles que 
queiram disponibilizar sua his-
tória, para demonstrar a sua re-
lação e o seu amor com a cidade 
de Pindamonhangaba”, revelou 
o secretário. “Neste momento 
em que as pessoas não podem 
adentrar o museu, essa é uma 
forma de conhecer uma parte 
do acervo que consta no museu, 
que é o acervo das memórias 
dessas pessoas que contribuí-
ram para que a gente chegasse 
aqui aos 315 anos de Pindamo-
nhangaba”, concluiu. 

Walter José Picca é um dos primeiros entrevistados em vídeo 
na playlist “História de Pindamonhangaba”

Divulgação
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Prospecção de como ficará o novo terminal rodoviário em 
construção às margens da Rodovia Presidente Dutra

O Distrito de Moreira César tem sido beneficiado com investimentos em diversas áreas
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EXPEDIENTE

  

ORDEM DO DIA

25ª Sessão Ordinária do ano de 2020, a realizar-se no Palácio Legislativo
“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,  no próximo dia 13 de julho de 2020, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Substitutivo ao Projeto de Lei n° 209/2019, do Vereador Carlos Moura – Magrão, que “Denomina de PASTOR GASPAR RODRIGUES DOS 
SANTOS a Avenida 28 do Residencial e Comercial Portal dos Eucaliptos, no Distrito de Moreira César”.

II. Projeto de Lei n° 76/2020, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, que “Denomina de Rua EDISON DUARTE JUNIOR a 
Rua 09 do Loteamento Santa Clara, localizado no bairro do Crispim e dá outras providências”.

III. Projeto de Lei n° 77/2020, do Vereador Rafael Goffi Moreira, que “Denomina de Travessa 04 (quatro) do bairro Campininhas, 
Pindamonhangaba/SP, de TRAVESSA CONFRADE ANTÔNIO DE SOUZA”.

IV. Projeto de Lei n° 79/2020, do Vereador Roderley Miotto, que “Denomina a UPA – Unidade de Pronto Atendimento localizada em Moreira 
César, de MARIA BENEDITA DE LIMA DOS SANTOS”.

V. Projeto de Lei n° 93/2020, do Vereador Felipe César – FC, que “Denomina de ONZE DE JUNHO a Estrada Municipal que interliga a Estrada 
Municipal José Pereira Lopes com a Estrada Dr. José Gomes Vieira”.

 Pindamonhangaba, 06 de julho de 2020.

Vereador Felipe César - FC
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

 

Acompanhe as transmissões das sessões ordinárias às 
segundas-feiras, a partir das 14 horas.

A Transparência dos Atos do Legislativo
de Pindamonhangaba na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

Nota explicativa:
1. Substitutivo ao Projeto de Lei n° 209/2019 e os Projetos de Lei n° 76/2020; 77/2020; 79/2020 e 93/2020 - todos estes projetos visam a denominação de prédio público, vias públicas e estrada 
municipal, localizados no município de Pindamonhangaba.

Em consonância com o 
artigo 256, do Regimento 
Interno da Câmara que 
assinala que “as sessões 
nas quais se discutem as 
Leis Orçamentárias terão 
a Ordem do Dia prefe-
rencialmente reservada 
a essas matérias e o Ex-
pediente ficará reduzido 
a trinta minutos, conta-
dos do final da votação 
da Ata”, os vereadores de 
Pindamonhangaba pro-
moveram nesta segun-
da-feira, dia 06 de julho, 
no plenário do Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin” 
a 24ª Sessão Ordinária de 
2020. Na oportunidade, 
apenas o Projeto de Lei 
n° 48/2020, da Prefeitu-
ra Municipal, que “Dispõe 
sobre as Diretrizes Orça-
mentárias para o exercí-
cio de 2021 e dá outras 
providências” estava 
pautado para ser anali-
sado, discutido e votado 
pelos parlamentares. O 

Por votação unânime, Câmara de 
Pindamonhangaba aprova Projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para 2021

Diretrizes seguem os princípios estabelecidos na Constituição Federal,
na Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101/2000 e na Lei Orgânica do Município

documento foi aprovado 
por unanimidade.

Diretrizes 
Orçamentárias
para 2021
Com a aprovação, o ar-

tigo 1° do Projeto de Lei 
determina que “ficam es-
tabelecidas, para a ela-
boração do Orçamento 
do Município, relativo 
ao exercício de 2021, as 
Diretrizes Gerais de que 
trata este capítulo, os 
princípios estabelecidos 
na Constituição Federal, 
na Constituição Estadual 
no que couber, na Lei Fe-
deral nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, na Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
n° 101/2000 e na Lei Or-
gânica do Município”. 

Segundo o documen-
to aprovado, “na elabo-
ração da proposta orça-
mentária serão atendidos 
preferencialmente os 
projetos e atividades em 
andamento, bem como, 
as despesas continuadas, 

constantes nos Anexos 
da referida Lei, podendo 
na medida das necessi-
dades, serem elencados 
novos programas, desde 
que financiados com re-
cursos próprios ou de ou-
tras esferas do governo”. 

Na justificativa apre-
sentada à Câmara de Pin-
damonhangaba pelo Po-
der Executivo, o Prefeito 

esclarece que “o Projeto 
de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias para o próxi-
mo exercício está sendo 
elaborado de acordo com 
as exigências contidas na 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal, atendendo assim, 
ao princípio do equilíbrio 
orçamentário, princípio 
fundamental das finanças 
públicas”.

25ª sessão
ordinária
Na próxima segunda-

feira, dia 13 de julho, a 
partir das 14 horas, a Câ-
mara de Pindamonhanga-
ba promove a 25ª sessão 
ordinária de 2020. Des-
ta forma, os vereadores 

de Pindamonhangaba 
voltam ao Plenário “Dr. 
Francisco Romano de Oli-
veira” para apresentar e 
discutir os requerimen-
tos e indicações e apre-
ciar e votar os projetos 
da Ordem do Dia. A reu-
nião é pública e, em fun-
ção do Ato nº 009/2020, 
a sessão será feita sem a 
presença de público no 
plenário. E para que haja 
transparência dos atos 
legislativos, a sessão or-
dinária terá a transmis-
são “ao vivo” pelo canal 
4 da Operadora NET e, 
também, pela internet 
no portal www.pindamo-
nhangaba.sp.leg.br.
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 “Comitê de Crise realiza 
segunda reunião com 
comerciantes”

Representantes de barbearias e 
salões são recebidos pela Prefeitura

Em prevenção ao Covid-19, Farma Conde 
realiza pulverização no Araretama

Na última segunda-fei-
ra (6), integrantes do Co-
mitê e Gabinete de Crise 
para Prevenção e Moni-
toramento aos Efeitos do 
Coronavírus se reuniram 
pela segunda vez com 
representantes da Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial de Pindamonhanga-
ba, do Sincomércio, do 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador e setores da 
Prefeitura, em busca de 
soluções e incentivo para 
o desenvolvimento do co-
mércio e serviços de Pin-
damonhangaba devido ao 
momento atual de pande-
mia do Coronavírus. Re-
presentantes do Turismo 
de Pinda também partici-
param da reunião, assim 
como a vereadora Gislene 
Cardoso.

O secretário adjunto 
de Administração, res-
ponsável pela área de 
TI da Prefeitura, Danilo 
Velloso, apresentou al-
gumas propostas para 
a questão do crédito. “A 
facilidade de crédito, fa-
cilidade e parcelamento 
de pagamento de tribu-
tos e saneamento da ina-
dimplência são caminhos 
para ajudar o empresá-
rio. A intenção é que jun-
tos possamos definir es-
tratégias para seguir para 
ações”, afirmou.

Ele fez uma apresen-
tação de soluções para 
pagamento de tributos. 
Além do pagamento pela 
internet, canais serão 
habilitados para facilitar 
o pagamento, inclusive 

parceladamente, como o 
projeto de um totem para 
esta finalidade, integra-
do à rede, gerando agili-
dade. Outra solução de-
monstrada foi a criação 
de uma plataforma para 
negócios.  

Se na primeira reu-
nião o Banco do Povo 
apresentou suas soluções 
em taxas de juros e linhas 
de créditos, desta vez, 
representantes da Caixa 
Econômica Federal fize-
ram suas apresentações.

Uma das questões le-
vantadas pela represen-
tante da Fórmula Cultu-
ral, empresa ligada ao 
turismo, Regina Midori, 
foi sobre os investimen-
tos tecnológicos para o 
turismo, principalmente 
na zona rural do municí-
pio. Sobre esta questão, 
a Prefeitura está desen-
volvendo o mapeamento 
das redes de fibra ótica 
da cidade, além da viabi-
lização para a instalação 
de novas antenas de celu-
lares. O secretário adjun-
to Danilo Velloso lembrou 
ainda da internet popu-
lar, que já é uma reali-
dade em alguns espaços 
públicos da cidade e que 
será expandida.

A vereadora Gislene 
Cardoso lançou, para as 
próximas reuniões, a su-
gestão de preparar os 
empresários do setor do 
turismo para a retomada 
econômica, atendendo 
suas necessidades especí-
ficas. “Este é um momen-
to de criar alternativas 

para não parar. Unir as 
forças e ideias”, afirmou.

De acordo com a presi-
dente da Acip, Ana Cristi-
na Pucci, é muito impor-
tante pensar na retomada 
com estratégia e planeja-
mento, sem esquecer a 
criatividade e a utilização 
das ferramentas que es-
tão disponíveis.

O secretário de Gover-
no, Marcelo Martuscelli, 
explicou a respeito do Pla-
no São Paulo e da classifi-
cação da região na fai-
xa laranja, que impõe 
diversas restrições. De 
acordo com as normas 
estabelecidas pelo Go-
verno do Estado, a cada 
15 dias novas análises e 
classificações são divul-
gadas. Desta forma, a 
partir do dia 14 de julho 
será publicado um novo 
decreto, informando se 
Pindamonhangaba per-
manece como está, se 
retrocede para a faixa 
vermelha (quando fun-
cionam apenas os essen-
ciais) ou se sobe para a 
faixa amarela, com um 
pouco mais de flexibili-
dade, como abertura de 
salões de cabeleireiros, 
por exemplo. Para isso, 
são levados em con-
ta, dentro da região, a 
queda e constância em 
baixa do número de ca-
sos de coronavírus e a 
diminuição da porcenta-
gem de ocupação de lei-
tos covid.

A próxima reunião 
ficou agendada para o 
dia 20 de julho. 

Objetivo do encontro foi traçar plano de soluções e incentivo 
para os comerciantes em tempos de pandemia

Com o objetivo de dirimir dúvidas so-
bre as atividades comerciais de barbearias 
e salões de beleza no município, o prefei-
to Isael Domingues, vice-prefeito Ricardo 
Piorino e Comitê de Enfrentamento ao 
Coronavírus em Pindamonhangaba rece-
beram na tarde da última segunda-feira 
(6), os representantes da categoria.

A Prefeitura informou a eles o anda-
mento do recurso que protocolou no Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, contra a 
decisão judicial que fechou esses estabe-
lecimentos comericias na cidade.

“Desde meados de abril, entendemos 
que os salões e barbearias atendendo de 
forma regrada e agendada em nenhum 
momento iria contribuir para a dissemi-
nação do vírus. Entretanto no começo de 
junho fomos surpreendidos com uma ação 
direta de inconstitucionalidade do nosso 
decreto e por força de lei fomos obriga-

dos a seguir o decreto estadual”, afirmou o 
prefeito Isael Domingues.

Os representantes da Prefeitura apre-
sentaram a eles os argumentos apresenta-
dos nos recursos e que a assim como Pin-
da outras cidades da região como São José 
dos Campos, Bragança Paulista e Atibaia 
também sofreram derrotas na justiça e fo-
ram obrigados a seguir as normas editadas 
pelo governador João Dória.

Segundo o plano de flexibilização São 
Paulo, editado pelo Governo do Esta-
do, Pinda está na fase laranja e portan-
to, não tem autorização para liberar o 
funcionamento deste ramo comercial. 
No final desta semana, nova avaliação 
deverá ser realizada pelo Estado e caso 
a região passe para a fase amarela, os 
salões e barbearias poderão voltar ao 
atendimento com as portas abertas e 
de forma restrita.

Com apoio da ini-
ciativa privada, atra-
vés do grupo Farma 
Conde, os moradores 
do Araretama recebe-
ram na manhã da últi-
ma quarta-feira (8), as 
ações de pulverização 
de desinfecção contra 
a propagação do novo 
coronavírus.

A ação, realizada 
em parceria com a Se-
cretaria de Habitação 
e a Secretaria de Meio 
Ambiente, teve início 
em toda a área exter-
na do condomínio Bem 
Viver e depois seguiu 
para pontos de maior 
concentração pública, 
como por exemplo o 
entorno da UPA Arare-
tama.

A ação aconteceu 
com tratores e pulveri-
zadores de grande por-
te e com utilização de 
hipoclorito de sódio. 

Foi a terceira ação da empresa no município, que rece-
beu no final de abril os serviços na região central e no 
distrito de Moreira César.

“É pela segunda vez que Pindamonhangaba rece-
be está pulverização em combate a pandemia do CO-
VID-19 e fortalecendo parceria com a Farma Conde” 
descreve José Antônio Secretário Adjunto do Meio Am-
biente. “São com está intervenções e parecerias que 
estamos preocupados com os moradores do Bem Viver 
em levar o melhor” relata João Gontijo Secretário de Ha-
bitação. “São parcerias como está que desde do inicio do 
nosso Governo que estamos sempre buscando para toda a 
população do Bem Viver e para Pindamonhangaba” finaliza 
o Prefeito Dr Isael Domingues.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Pinda tem mais 15 pacientes 
testados positivo para 
coronavírus e 12 recuperados

A Vigilância Epidemiológi-
ca da Secretaria de Saúde da 
Prefeitura informa no boletim 
desta quarta-feira (8), que a ci-
dade conta com mais 15 pessoas 
testadas positivo para coronaví-
rus, e 12 recuperados. 

Os pacientes testados posi-
tivo são dos seguintes bairros: 
Terra dos Ipês, Cícero Prado, 
Centro, Moreira César, Arareta-
ma, Vila São Paulo, São Benedi-
to, Jardim Rosely, Santa Luzia. 
Padre Rodolfo e Água Preta  

Além dos positivos, o bole-
tim de hoje destaca mais 12 
pacientes recuperados. Eles 
são moradores do Santana, 
Cidade Nova, Araretama, Alto 
Cardoso, Socorro, Tabaú, Qua-
dra Coberta, Jardim Regina, 
Crispim. Mantiqueira e Maricá.

O índice de isolamento na 
cidade está em 48%, segundo 
o Sistema de Monitoramento 
Inteligente do Estado de São 
Paulo.

Com o grande aumento do 

número de casos, a Prefeitu-
ra reforça, mais uma vez, que 
a pandemia não terminou e 
pede a colaboração da popu-
lação. Aqueles que podem, 
por favor, fiquem em casa. 
Os que precisam sair, usem 
máscara, higienizem as mãos 
constantemente com água e 
sabão e álcool em gel, e evi-
tem aglomerações. O corona-
vírus é assunto muito sério e 
sua melhor prevenção é o dis-
tanciamento social.

Foram discutidas possíveis soluções e incentivo para o 
desenvolvimento do comércio e serviços na cidade

Pinda não tem autorização para liberar o funcionamento de salões de beleza e 
barbearias porque está na fase laranja do Plano de Flexibilização



Uniodonto de Pindamonhangaba - assembléia geral extraordinária
Pelo presente Edital, convocamos os cooperados da UNIODONTO de Pindamonhangaba Cooperativa Odontológica, 
que nesta data somam 53 (cinquenta e três), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, em conformidade 
com o Artigo 44 do Estatuto Social, no dia 24 (vinte e quatro) de julho de 2020, na sede da ACIP (Associação Comercial e 
Industrial de Pindamonhangaba), localizada à Rua Deputado Claro César, nº 44 – Centro - Pindamonhangaba,  às  8:30   
horas,   em   primeira  convocação,   com   a presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados, às 9:30 horas, em segunda 
convocação, com a presença de mais da metade dos Cooperados e às 10:30 horas,  em  terceira  e  última  convocação, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados, para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:
1.- Alteração do Estatuto Social:
- ARTIGO 5º do Estatuto Social a fim de permitir a associação, em caráter excepcional, de clínicas radiológicas;
Obs.:
a) Para efeito de cálculo de quórum, o número de associados em condições de participar é de 53 (cinquenta e três) 
cooperados.  
b) Os ausentes ficarão obrigados a adotar e acatar todas as deliberações tomadas pela Assembleia, implicando tal fato 
como aprovação tácita de tudo o que for decidido.

Pindamonhangaba, 09 de Julho de 2020.
aCilia aPareCida Cesar loUrenÇo-  Presidente

Uniodonto de Pindamonhangaba - assembléia geral ordinária
Pelo presente Edital, convocamos os cooperados da UNIODONTO de Pindamonhangaba  Cooperativa  Odontológica,  
que  nesta data  somam 53 (cinqüenta e três),  para   se   reunirem  em Assembléia Geral Ordinária, em conformidade  
com o Artigo 41 do Estatuto Social, no dia 24 (vinte e quatro) de julho de 2020, na sede da ACIP (Associação Comercial e 
Industrial de Pindamonhangaba), localizada  à Rua Deputado Claro César, nº 44 – Centro - Pindamonhangaba,  às  8:00  
horas,   em   primeira  convocação,   com   a presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados, às 9:00 horas, em segunda 
convocação, com a presença de mais da metade dos Cooperados e às 10:00 horas,  em  terceira  e  última  convocação, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados, para deliberarem sobre a seguinte.
ORDEM DO DIA:
1.  Prestação de contas dos órgãos de administração, presente o parecer do Conselho fiscal, compreendendo:
    a) Relatório de Gestão;
    b) Balanço Patrimonial;
    c) Demonstrativo das Sobras e Perdas e demais demonstrativos contábeis.
2.  Destinação das sobras ou rateio das perdas;
3.  Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020 / 2021;
4.  Planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração, para o exercício entrante;
5. Desconto mensal de 2% da produção individual do cooperado que atua em Pindamonhangaba e que não esteja 
recolhendo o ISSQN por falta de cadastro e/ou regularização na Prefeitura Municipal;
6. Fixação dos honorários do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal;
7. Pagamento de diária para: cursos, treinamentos e viagens;
8. Integralização de Capital para Margem de Solvência;
9. Manutenção do fundo de marketing;
Obs.: a) Para a eleição prevista no item 3 da ordem do dia, os candidatos deverão estar inscritos até 10 (dez) dias antes 
da realização da Assembléia Geral Ordinária, na sede da ACIP em Pindamonhangaba, observando-se os artigos 57 a 65 
do Estatuto Social. b) Os candidatos a cargos nos Conselhos de Administração e Fiscal deverão apresentar declaração, 
nos moldes exigidos pela RN 311 da ANS, contendo, entre outras, as seguintes informações: (I) não estão impedidos 
por lei para exercer os cargos para os quais foram eleitos; (II) têm reputação ilibada; (III) não estão sob os efeitos de 
condenação criminal; (IV) não participaram da administração de empresa que esteja em direção fiscal ou que esteja 
em liquidação extrajudicial ou judicial; e (V) não estão inabilitados para cargos de administração em outras instituições 
sujeitas à autorização ao controle e à fiscalização de órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta.
c) Para efeito de cálculo de quórum, o número de associados em condições de participar é de 53 (cinquenta e três) 
cooperados.  
d) Os ausentes ficarão obrigados a adotar e acatar todas as deliberações tomadas pela Assembléia, implicando tal fato 
como aprovação tácita de tudo o que for decidido.

Pindamonhangaba, 09 de Julho de 2020.
aCilia aPareCida Cesar loUrenÇo

Presidente

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO – DEPARTAMENTO DE 
MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA – SETOR DE CEMITÉRIO MUNICIPAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONCESSÃO DE SEPULTURA TEMPORÁRIA

Considerando a Lei Municipal n° 1794 de 17 de fevereiro de 1982 que dispõe sobre os 
cemitérios públicos do município de Pindamonhangaba e baseado na portaria CVS 01/2011 -
Coordenadoria de Controle de Doenças - Centro de Vigilância Sanitária. O Cemitério Municipal, 
respeitando todos os prazos legais e baseando-se no parecer da Secretária de Assuntos 
Jurídicos, nestes termos, notifica os concessionários TEMPORÁRIOS e/ou seus descendentes, 
caso queiram, terão o prazo de 30 dias a contar da data de publicação para proceder a exumação 
e translado dos restos mortais relacionados abaixo com o intuito de atender necessidade de 
urgência de sepulturas sociais do município.
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Concessionário Temporário Nome do Ultimo Falecido Data ultimo 
sepultamento

Data do 
vencimento 

da 
concessão

1 N 267 OSVALDO MACEDO NEGRÃO ANTONIO NEGRAO 18/jan/00 19/jan/05

2 N 313 JOSE ADELCIO CABRAL ANTENOR CABRAL DE FARIA 06/mar/13 07/mar/18

3 N 318 ANTONIO CARLOS EMIDIO MAURI ROBERTO DE CARVALHO 04/out/13 05/out/18

4 N 320 ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS  JANDIRA PRADO COSTA 02/dez/16 02/dez/19

5 N 334 JOSE DONIZETE DE JESUS MANOELA RODRIGUES DA SILVA  25/abr/17 25/abr/20

6 I 68 EMERSON MASSAHIRO CHIMOTO ONISHI 01/fev/08 02/fev/13

7 I 361 ANA ROSA GARUFFE CLAUDIO AMORIM 23/jun/08 24/jun/13

8 I 363 MARGARETE CORREA DO NASCIMENTO JOSE CORREA MACEDO 11/jun/02 12/jun/08

9 I 365 ADEMAR MORETTO JACINTHO MORETTO 11/out/07 12/out/12

10 I 387 MARIA AUGUSTA OLIVEIRA JOAQUIM MARIANO 21/jan/11 22/jan/16

11 I 393 INALDO SOARES DE FREITAS LINDALVA DE JESUS MOREIRA 23/set/03 24/set/08

12 I 397 DANIEL RAMOS SAMUEL OBEDEL VITAL 15/mai/14 16/mai/19

13 I 398 JOSE MENINO SOARES JOSE SOARES 16/jun/00 17/jun/05

14 I 404 MARIA DO CARMO RODRIGUES MARIA APARECIDA GARCIA 06/mar/10 07/mar/15

15 I 413 CAMILA CRUZ LIGIA DA MOTA 14/ago/16 14/ago/19

16 I 414 LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DE PAULA MIRIAN MARCONDES DE PAULA 11/set/15 12/set/18

17 I 431 AFONSO EUZEBIO DA SILVA IZALTINA ALVES DA SILVA 25/jan/02 26/jan/08

18 I 479 VERA LUIZA DA SILVA ROSA JOSE DA SILVA 02/set/13 28/nov/19

19 I 491 LUIS FERNANDO DA SILVA WILSON FERNANDES 13/nov/15 14/nov/18

20 I 509 MARIA NAZARETH DOS SANTOS VANESSA DOS SANTOS  01/set/16 01/set/19

21 I 510 JOSE CARLOS ALVES BAPTISTA  BENEDICTO ALVES BATISTA 21/jul/02 22/jul/07

22 I 595 JOSE MENINO DE OLIVEIRA JOSE BENEDITO ALVES 09/jan/16 04/ago/17

23 I 643 MARCO ANTONIO VINICIUS M DE CASTRO ANTONIO LAERCIO DE CASTRO 22/out/07 23/out/12

24 I 674 CELSO TEIXEIRA BASTOS MARIANA CHAVES 21/ago/14 22/ago/19

25 I 677 CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA NICOLAU FAUSTINO DE SOUZA FILHO 15/jan/17 03/mai/20

26 I 690 ROSEMERY MOREIRA DIAS ALZIRA DIAS DA SILVA  21/abr/17 21/abr/20

27 I 703 JULIANO MODESTO DE ARAUJO DELVAIR GONÇALVES DE ARAUJO 13/abr/05 14/abr/10

28 I 717 LAURA JACINTO SIMOES ANTONIO SIMOES NETO 24/ago/01 24/ago/06

29 H 353A ALEXANDRE MOURAO MAFETANO JOSE ROBERTO MAFETANO 03/out/09 03/out/14

Cemitério Municipal
Secretaria de obras e planejamento

Município de Pindamonhangaba

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO

(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de AYSLAM JHONATAS MOURA DE CARVALHO e s/m 
BETHÂNIA LARA ANTONIO MOREIRA DE SOUZA, em virtude dos mesmos não terem sido 
encontrados nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária – CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverão Vossas Senhorias comparecer a esta Serventia, no 
endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia 
de R$ 16.094,26 em 03/07/2020, além das despesas de intimação, publicação do presente edital 
e emolumentos das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento de prestações 
relativas ao contrato de financiamento imobiliário nº 855553903954, firmado em 22 de setembro 
de 2017, garantido por alienação fiduciária registrado sob nº 04 na matrícula nº 64.536, tendo por 
objeto o imóvel situado na AVENIDA MONSENHOR JOÃO JOSÉ DE AZEVEDO Nº 462, APTO 103, 
BLOCO 22, EDIFÍCIO PARQUE PRINCESA ISABEL, CRISPIM, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 
12.402-010. O prazo para pagamento da dívida é de 30 dias (prazo em dobro conforme provimento 
nº 16/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo), a contar da terceira e última 
publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel 
na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2020.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR - Oficial Registrador -

RETIFICAÇÃO DO COMUNICADO DO CMC PUBLICADO EM 06/07/20
 
O Conselho Municipal de Cultura comunica que o Sr. Renan Wisney Teixeira, 
representante de DANÇA da Sociedade Civil, solicitou seu afastamento durante o período eleitoral 
do CMC, a partir de 03/07/2020.
 

WAGNER EDUARDO CONCEIÇÃO SOUZA
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

CHAMADA PÚBLICA
Encontra-se aberto nesta Penitenciária Feminina “Santa Maria Eufrásia Pelletier” de Tremembé, 
situada na Rua Major Zanani, nº 04 - Centro - Tremembé - SP, Chamada Pública nº 03/2020, 
destinada à Aquisição de Gêneros 
Alimentícios Hortifrutigranjeiros, que serão utilizados para fornecimento de alimentação às reeducandas 
e servidores desta Unidade Prisional, durante o período de 01 de setembroa 31 de dezembro de 2020. 
A sessão será realizada no dia 24/07/2020 às 09:00h, no endereço acima. O edital na íntegra poderá 
ser obtido ou consultado gratuitamente através do site www.sap.sp.gov.br e www.itesp.sp.gov.br. 

Informações: fone: (12) 3607-2150 ramal: 213 ou 226.

 
 

Rua Pinheiro da Silva, nº374, Boa Vista - Pindamonhangaba/SP - CEP: 12.401-020 TEL: (12) 3527-
0413/3645-4909/3643-1949 - ramal 05 

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATURAMENTO 
CNPJ: 30.197.903/0001-75 
RAZÃO SOCIAL: OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – PINDAMONHANGABA/SP 
            Declaramos para os devidos fins, que a Associação Privada acima 
identificada, não possui atividade que lhe resulte em faturamento, apenas recebe recursos provenientes de 
doações para que possa exercer a sua atividade.  

Pindamonhangaba, 25 de Junho de 2020. 
 

__________________________________ 
              Nome: Mara Cristina Bolson Lopes 
                         CPF: 081.047.748-32 

____________________________________ 
        Contador: Melissa de Fátima Turci Moraes 
                                 CRC: 1SP290111 
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DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATURAMENTO
CNPJ: 30.197.903/0001-75

RAZÃO SOCIAL: OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – PINDAMONHANGABA/SP
Declaramos para os devidos fins, que a Associação Privada acima identificada, não possui 
atividade que lhe resulte em faturamento, apenas recebe recursos provenientes de doações para 
que possa exercer a sua atividade.
Pindamonhangaba, 25 de Junho de 2020.

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE PINDAMONHANGABA- 
COMTUR 

CONVOCAÇÃO PARA A 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA
GESTÃO 2020/2021

O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua Presidente,
CONVOCA:
Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR – Gestão 2020/2021, para a 34ª reunião ordinária, 
a saber:
OBS: Essa reunião não será aberta ao público devido a Pandemia vivenciada. Será transmitida ao 
vivo para a população interessada através do face book do COMTUR.
Os Conselheiros deverão fazer a confirmação de presença antecipada para melhor organização do 
espaço e segurança de todos.
Data: 14/07/2020
Local da Reunião: Auditório do Palacete 10 de Julho. Rua Dep. Claro César, 33 - Centro, 
Pindamonhangaba - SP, 12400-220
Horário: 17:30 h (duração máxima 1h 30 min horas).
PAUTA DA REUNIÃO:
1 - APROVAÇÃO DA ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMTUR
2 - PARECER SOBRE LEI DO COMTUR-  SR. ALCEMIR
3 - APRESENTAÇÃO DA LEI DO FUMTUR
4 - COMISSÃO DE RETOMADA – PARECER SOBRE A REUNIÃO COM O COMITÊ COVID DA PREFEITURA 
5 - DEPARTAMENTO DE TURISMO – AÇÕES PÓS RETOMADA
6 - INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR.
Pindamonhangaba, 08 julho de 2020.   

Kelly Eugênio Mendonça Faria
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA GERAL Nº 5.374, DE 24 DE JUNHO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições e nos 
termos da Lei nº 4.633, de 19 de junho de 2007, alterada pela Lei nº 6.318, de 10 de março de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR os senhores a seguir indicados para constituírem a Comissão Municipal de Defesa 
Civil – COMDEC:

I - COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
- Engº Josué Bondioli Júnior

II- COORDENADOR ADJUNTO DE DEFESA CIVIL
- Rodrigo Lóssio Ferreira

III- CONSELHO TÉCNICO

- Carlos Eduardo Dobler – Auxiliar de Administração
- Carlos Roberto de Almeida – Ajudante (Obras/Geral)
- Fernanda Saar e Saar – Engª Segurança do Trabalho
- Júlio César de Oliveira – Pedreiro
- Reginaldo da Silva Leite – Servente de Obras
- Roberto Carlos da Silva – Servente de Obras

- Andrea de Fatima Louzada – ¬¬¬¬ Atendente
- Bruno Rosas Lacorte Moreira – Encarregado de Setor
- Dorocy Rafael –  Ajudante (Obras/Geral)
- Fernanda Lucci Mussi Fagundes – Médica Veterinária
- Jairo Ribeiro Lopes – Agente de Trânsito
- João Vaine Dos Santos Pereira – Motorista Especializado
- Jose Rodrigues Barbosa Neto – Ajudante (Obras/Geral)
- José Mauro Vieira Pinto – Operador Máquinas Especiais
- Josue Alves Rafael - Assistente Serviços Gerais
- Marcelo José Alves Antunes - Operador Máquinas Especiais
- Noel Braga de França – Guarda
- Odair Alencar Balbino – Auxiliar Almoxarife
- Pedro Luiz de Souza – Oficial de Administração
- Wanderley Florentino – Pedreiro de Obras Especiais

IV- CONSELHO COMUNITÁRIO
a) Representante indicado pelo Corpo de Bombeiros:
 - Sub Ten PM Worneci Teixeira da Silva Junior

b) Representante indicado pela Empresa Concessionária do Serviço de Saneamento Básico do 
Município - SABESP:
- Engº Sérgio Roberto da Silva Santos

c) Representante Indicado pela Empresa de Energia Elétrica EDP Bandeirantes:
- Fernando Rinaldi Rezende

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

Pindamonhangaba, 24 de junho de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

José Sodário Viana
Secretário de Segurança Pública

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 24 de junho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Memo 16162/2020-digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.381, DE 30 DE JUNHO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve EXONERAR, a pedido, o Sr. Edmilson Miguel Geia do cargo de provimento em comissão 
de Assessor, a partir de 04 de julho de 2020.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04 de 
julho de 2020.

Pindamonhangaba, 30 de junho de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

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

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Conselho Municipal de Assistência Social 
CONVOCAÇÃO – 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020

Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, entidades e 
sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a participarem, na data e 
local abaixo, da “6ª Reunião Ordinária de 2020”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
- Apresentação Plano de Ação - Resolução 369/2020
- Ações para Enfrentamento da COVID-19 – SAS
- Prorrogação do mandato da gestão 2018/2020
- Cronograma processo eleitoral 
- Informes gerais
Dia: 15/07/2020 (quarta-feira)
Horário: 19h00 (dezenove horas) 
Local: Reunião online – Transmisão pelo perfil do CMAS no Facebook
Facebook: (CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba)

Doralice C. de Souza Labastie
Presidente do CMAS

Lembrando aos conselheiros que não puderem participar (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 
CONVOCAÇÃO – 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2020

Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, Titulares e Suplentes do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes governamentais e da sociedade civil, 
convocados a participarem na data abaixo da “3ª Reunião Extraordinária de 2020”, cuja pauta 
vem a seguir:
Pauta:
● Edital FUMCAD 2021
● Vice Presidência CMDCA
Data: 14/07/2020 (terça-feira)
Horário: 8h00 (oito horas)
Transmissão online pela página do Facebook: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Pindamonhangaba - CMDCA

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do e-mail: cmdca@pindamonhangaba.
sp.gov.br

geral
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Com a retomada das 
atividades para alguns 
setores da economia, o 
Shopping Pátio Pinda está 
com as portas abertas 
desde o início de junho, 
sempre de segunda a sex-
ta, das 15h às 19h. Apesar 
da volta do atendimento 
presencial, com exceção 
das operações do ramo de 
alimentação, o centro de 
compras segue com força 
total no funcionamento 
dos sistemas de Delivery e 
Drive-Thru.

Em uma nova ação, 
“Pede pro Pátio Pinda”, o 
cliente tem a oportunida-
de de escolher a sua co-
mida favorita e recebê-la 
em casa. Para isso, os in-
teressados devem enviar 
um “oi” para o WhatsApp 
(12) 99172-3350 para rece-
ber a lista de contatos das 
operações do centro de 
compras. “Esses sistemas 
de entrega e retirada têm 
se consolidado como uma 
alternativa importante 
em um período que nos 
exige fortalecer as pontes 
de relacionamento com os 
nossos clientes”, destaca a 
Analista de Marketing do 
Shopping Pátio Pinda, Lei-
la Diniz.

Com a ação “Pede pro Pátio Pinda”, shopping 
intensifica sistema de delivery de alimentação

Os atendimentos via Delivery e Drive-Thru seguem em alta no centro de compras e contemplam todos os segmentos de lojas
A Chiquinho Sorvetes 

é uma das operações de 
alimentação que tem se 
reinventado neste perí-
odo. “Nós estamos nos 
descobrindo, apresentan-
do novas promoções aos 
clientes, intensificando a 
nossa presença na inter-
net e em alguns aplica-
tivos locais de entrega”, 
destaca Bianca Venâncio 
Ribeiro, responsável pela 
operação. “Esse é um mo-
mento desafiador, que 
exige de cada um de nós 
criatividade e que nos 
leva a oportunizar algu-
mas novas experiências.”

Outro exemplo de 
adaptação ao cenário atu-
al é a Ri Happy, empreen-
dimento do segmento de 
brinquedos infantis, que 
virou referência na reação 
do varejo e implantou o 
modelo “ship from store”, 
com lojas funcionando 
como pequenos centros de 
distribuição em apoio ao 
e-commerce, e lançando 
nas redes sociais a campa-
nha #modobrincaremca-
sa, um delivery inédito via 
whatsapp – o “disk brin-
quedo”, além da parceria 
com novos aplicativos de 
entrega e o lançamento de 

um programa de afiliados 
transformando todos os 
funcionários em revende-
dores digitais.

“O sistema de drive-
thru foi mais uma inicia-
tiva implementada pela 
marca com a chegada da 
pandemia. O serviço per-
mitiu que seguíssemos ao 
lado dos nossos clientes 
garantindo uma compra 
rápida e segura”, desta-
ca o gerente da Ri Happy 
no Pátio Pinda, Valteilson 
Barbosa. “Nas vendas dos 
últimos meses, podemos 
dar destaque para os jo-
gos educativos e quebra-
cabeças, para as famílias 
brincarem em casa com 
os pequenos.”

Operação presencial
O Pátio Pinda segue 

aberto ao público de se-
gunda a sexta-feira, das 
15h às 19h, e fechado aos 
sábados, domingos e fe-
riados. Os sistemas “deli-
very” e “drive-thru” estão 
à disposição dos clientes 
diariamente com horários 
diferenciados. Além do 
novo horário de funciona-
mento, operações de bele-
za e estética, como salões 
e clínicas, estarão tempo-
rariamente com as ativi-
dades suspensas. O estú-
dio de tatuagem e a casa 
de câmbio localizados no 
shopping continuam com 
o atendimento exclusivo 
por agendamento. Todas 

as medidas seguem os de-
cretos governamentais.

Os estabelecimentos 
considerados essenciais 
seguem seus horários de 
atendimento. Drogaria 
São Paulo, de segunda a 
domingo, das 7h às 23h; 
o Laboratório Oswaldo 

Cruz, de segunda a sexta, 
das 6h30 às 18h, aos sába-
dos, das 7h às 14h, e aos 
domingos e feriados, das 
7h às 13h; e o Supermer-
cado Shibata, de segunda 
à sábado, das 8h às 22h, e 
aos domingos e feriados, 
das 8h às 18h.
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coti diano

As inscrições para o Vestibu-
linho das Escolas Técnicas Es-
taduais (Etecs) e Faculdades de 
Tecnologia do Estado (Fatecs) 
estão abertas.

No caso da Etec, as inscrições 
seguem até odia 21 de julho, so-
mente pela internet. Neste se-
gundo semestre, a seleção dos 
candidatos se dará pela análise 
do histórico escolar, sem a rea-
lização de prova presencial ou 
online. Serão avaliadas as no-
tas de Língua Portuguesa e Ma-
temática da primeira série do 
Ensino Médio ou do primeiro 
termo do Ensino Médio na mo-
dalidade EJA, concluídos até 31 
de dezembro de 2019.

A mudança do critério se fez 
necessária para atender ao dis-
tanciamento social, recomenda-
do pelo Governo do Estado de 
São Paulo e autoridades sanitá-
rias, visando preservar a saúde 
dos candidatos, e observando 
as notas atribuídas aos estudan-
tes antes da pandemia. A previ-
são é de que todas as atividades 
comecem de forma remota (on-
line), até que as regras do isola-
mento social sejam fl exibiliza-
das a ponto de tornar possível 
o retorno das aulas presenciais.

A taxa integral da inscrição 
é de R$ 19, valor 37% inferior a 
do primeiro semestre de 2020. 
Para se inscrever em um dos 
cursos técnicos, o candidato 
precisa ter concluído ou estar 
cursando a partir do segundo 
ano do Ensino Médio. Quem já 
concluiu ou está fazendo a Edu-
cação de Jovens e Adultos – EJA 
ou o Exame Nacional para Cer-
tifi cação de Competências de 
Jovens e Adultos – Encceja deve 
apresentar documentação. 

Etec e Fatec 
abrem inscrições 

para processos 
seletivos para o 

segundo semestre
A seleção dos candidatos será feita sem exame presencial, por análise de histórico escolar

Quem fez o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) até a edi-
ção de 2016 deve apresentar o 
certifi cado ou declaração de 
conclusão do Ensino Médio, ex-
pedido por órgão competente.

Os interessados em concor-
rer a uma vaga devem preen-
cher a fi cha de inscrição ele-
trônica e imprimir o boleto 
bancário para pagamento da 
taxa de R$ 19. O valor deve ser 
pago até 21 de julho, em dinhei-
ro, em qualquer agência bancá-
ria, mediante a apresentação do 
boleto impresso no momento da 
inscrição eletrônica, ou pagar, 
via internet, no banco do candi-
dato ou ainda pela ferramenta 
Getnet (pagamento com cartão 
de crédito) disponível no site 
www.vestibulinhoetec.com.br.

Fatec
As Faculdades de Tecnologia 

do Estado (Fatecs) estão com 
inscrições abertas para o pro-
cesso seletivo até 22 de julho, 
exclusivamente pelo site www.
vestibularfatec.com.br – no úl-
timo dia o prazo vai até 15 ho-
ras. Neste segundo semestre 
de 2020, o Vestibular para os  
cursos superiores tecnológicos 
gratuitos se dará por análise 
de histórico escolar, sem prova 
presencial ou online.

Serão avaliadas as notas de 
Língua Portuguesa e Matemá-
tica da terceira série do Ensino 
Médio. Candidatos que estão 
cursando o Ensino Médio por 
meio da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) ou modalidade 
semelhante podem apresentar 
notas referentes à segunda sé-
rie, desde que no ato da matrí-
cula comprovem a conclusão do 
ciclo.

Os micro e pequenos em-
presários e as pessoas que 
sonham em abrir o próprio 
negócio podem fazer cursos 
online grátis oferecidos pelo 
Sebrae em parceria com a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba e apoio da Acip – Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba. 

Entre os dias 13 e 17 de ju-
lho serão cinco novos cursos: 
das 18 às 20 horas, no dia 13, 
“Empreendedorismo”; dia 14, 
“Marketing”; dia 15, “Finan-
ças”; dia 16, “Sua ideia de negó-
cio”; e dia 17, “Formalização”.

Como o curso é online, 
não há limite para as inscri-
ções, que são gratuitas e po-
dem ser feitas pelo telefone 
(12) 3642-9744.

A iniciativa faz parte do 
“Programa Sebrae Descom-
plique” e tem conteúdo dire-

cionado às necessidades atu-
ais dos empreendedores em 
tempos de pandemia, sendo 
composto de encontros cole-
tivos online, focados em que 
quer começar ou quem já 
tem um pequeno negócio.

Para acesso às aulas, o par-
ticipante necessitará apenas 
de um celular ou preferen-
cialmente computador/note-
book, com acesso à internet. 
Não será preciso instalar ne-
nhum aplicativo ou progra-
ma, pois o ambiente virtual 
de aula usa o navegador de 
internet do próprio aparelho.  

De acordo com o dire-
tor de Emprego e Renda de 
Pindamonhangaba, Marce-
lo Henrique de Camargo, “o 
curso é uma porta de entra-
da para o micro empresário 
e empresário individual, que 
além da qualifi cação, tam-

bém terá facilidades para 
aquisição de empréstimos 
pelo Banco do Povo Paulista, 
com margem maior e redu-
ção de juros”.

O secretário de Desen-
volvimento Econômico de 
Pindamonhangaba, Álvaro 
Staut Neto, disse que o Se-
brae é um grande parceiro 
do município na consolida-
ção e diversifi cação do ramo 
empresarial. “São projetos 
muito bem estruturados que 
oferecem diversidade e qua-
lidade para as empresas já 
instaladas e as que ainda es-
tão em fase inicial, bem como 
para as pessoas que querem 
se tornar empreendedoras. 
Trabalhamos com o Sebrae 
nesse sentido de apoio total 
ao desenvolvimento econô-
mico da cidade e geração de 
empregos”, fi nalizou.

O Sincomércio Pinda desenvolveu um serviço que pode ser usado de 
forma inteiramente gratuita para divulgar comércios e serviços de 
Pindamonhangaba. Com o objeti vo de divulgar os produtos de comércios e 
serviços da cidade, o Sindicato do Comércio Varejista de Pindamonhangaba 
(Sincomércio) disponibilizou gratuitamente uma vitrine virtual chamada 
Classifi cados Pinda. Segundo o presidente do Sindicato, Antonio Cozzi 
Junior, o empresário deve fazer um cadastro na página e pode incluir 
quantos produtos quiser. “É importante lembrar que a plataforma é uma 
vitrine e não um canal de vendas”, disse. O site pode abrigar os segmentos 
de vendas, serviços, saúde, aulas parti culares e cursos, imóveis, veículos 
e vagas de emprego. Cozzi diz que a iniciati va visa ajudar os empresários 
locais a terem um espaço virtual para apresentarem seus trabalhos neste 
período de pandemia. “Sabemos que muitos não têm plataformas próprias 
nem conhecimento de marketi ng digital. Esse site é simples e vai unir vários 
segmentos em um único espaço”, afi rmou. Para os interessados, no site 
do Sincomércio Pinda há um passo a passo para se cadastrar e incluir os 
produtos e serviços. Dúvidas sobre o processo devem ser enviadas para o 
e-mail scvpindaestagio@sincomerciopinda.com.br.  

Sincomércio 
desenvolve vitrine 
virtual para divulgar 
comércio

Curso online estimula crescimento empresarial 
e geração de emprego

Divulgação

Divulgação
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sociais
Fotos: Arquivo pessoal

Tudo de bom!

Para a princesa Ana Clara, que completará mais 
um ano de vida no sábado (11). Ela vai comemorar ao 
lado dos pais  João Paulo e Joice, do  irmão João Lucas 
e dos avós Isabel e Sidney.

Feliz aniversário!

Para a advogada Elisangela Silva, que comemora um novo ciclo no sábado (11). Ela recebe amor e congratula-
ções do marido Ricardo e das fi lhas (foto), além dos amigos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

Muita alegria!!

Na sexta-feira (10) é aniversário da querida Stefania 
Apolinário e nós aproveitamos para desejar uma vida 
cheia de alegria e realizações!. Ela vai festejar a data ao 
lado do marido Daniel (foto), das fi lhas Sophia e Ma-
nuella e do enteado Samuel. 

Felicidade!

Para a querida Sonia Santos, do Posto de Atendimento 
ao Trabalhador. Ela comemorou mais uma primavera na 
terça-feira (7) e recebeu votos de felicidades do marido 
(foto), dos fi lhos e de toda a familia e amigos.

Parabéns!

Para Joice Caroline, aniversariante do dia 8 de 
julho. Recebe o carinho do marido João Paulo, dos 

fi lhos Ana Clara e João Lucas  e também dos pais 
Isabel e Sidney (Subprefeitura).

Sucesso!

É o que deseja-
mos para Mauro 
Moraes, gestor do 
Museu Histórico 
e Pedagógico de 
Pindamonhangaba. 
Ele faz aniversário 
nesta sexta-feira 
(10) e recebe todo o 
amor dos amigos, 
familiares e colegas 
da Prefeitura.

Muitas 
bençãos!

Desejamos para 
o aniversariante 
da quarta-feira (8), 
Marcos Prudente. 
Que Deus abençoe 
sua vida de forma 
abundante e que siga 
feliz nesta jornada da 
vida! Na foto, ele está 
ao lado da esposa 
Maria.
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