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Município
entra na Fase
Amarela do
Plano São Paulo
Com o avanço, Prefeitura divulga
novas regras e mais ﬂexibilização
para alguns segmentos
A Prefeitura de Pindamonhangaba deﬁniu as suas novas
regras da ﬂexibilização anunciadas pelo governo do Estado,
através do Plano São Paulo,
para reabertura de setores da
economia durante a quarentena de combate ao coronavírus.

Os estabelecimentos que
voltarão a funcionar, como
restaurantes, por exemplo,
são obrigados a preencher um
termo de compromisso e cumprir
normas sanitárias
PÁG.

O Comitê de Enfrentamento
ao Covid-19 analisou o decreto
expedido pelo Governo do Estado de São Paulo e deﬁniu as
novas regras que comércio e
prestadores de serviço da cidade deverão seguir.
A novidade foi a ampliação
para 6 horas do horário de
atendimento do comércio em
geral e a abertura de setores
até então restritos de atuar,
como bares, restaurantes, salões de beleza, barbearias, academias e clubes.

PÁG.
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MRS conﬁrma
retirada do pátio
de manobras da
região central
e novo viaduto
próximo a Novelis
A MRS Logística conﬁrmou,
em reunião virtual realizada na
última semana com a Prefeitura de Pindamonhangaba, três
boas notícias para a cidade:
a retirada do pátio de cruzamento de trens do centro da
cidade, onde será construída
uma passarela para facilitar
a passagem dos pedestres; a
construção de um viaduto próximo a Novelis, para atender
o tráfego na região, e ainda a
substituição de todas a cancelas antigas por sinalização
automática ativa. As propostas
precisam de aprovação das
instâncias governamentais
federais.

Entre as obras previstas está a substituição das cancelas antigas por sinalização automática ativa

Pinda apresenta mais
35 casos de covid-19,
28 recuperados, um
óbito conﬁrmado e
um óbito suspeito
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EDUCAÇÃO

Fatecs divulgam lista
online de classiﬁcação
geral do Vestibular

PÁG.

Começa matrícula
online dos convocados
na primeira lista do
Vestibulinho das Etecs
PÁG.
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Cidade recebe
mais três
equipamentos
reformados
nesta semana
Com a pandemia do coronavírus, diminuiu o ritmo das
obras realizadas pela cidade,
até mesmo pela segurança dos
funcionários. Contudo, os serviços continuaram sendo feitos
e, nesta semana, a população
receberá três novos locais para
lazer e saúde.
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PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
10º
A ESF da Cruz Grande foi desmembrada e contará com um anexo no Ribeirão Grande

PREDOMÍNIO DE SOL

29º
UV7

Fonte: CPTEC/INPE
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Editorial

Educação em tempos
de pandemia
Desde que cientistas e autoridades de saúde ao
redor do mundo começaram a falar sobre um novo
coronavírus, em janeiro, passaram-se sete meses. Após
todo esse tempo, ainda persistem mistérios importantes
sobre a doença. Quantas pessoas foram infectadas? Por
que uns ﬁcam mais doentes do que outros? E, aﬁnal,
qual é o papel das crianças na propagação do vírus?
Ainda não se sabe. Dados disponíveis, contudo,
sugerem que o risco de complicações em crianças
é realmente baixo. Embora sejam pequenas as
chances de crianças e jovens ﬁcarem doentes pelo
coronavírus, a preocupação quanto aos efeitos
que uma retomada das aulas pode provocar é
compreensível. Como tomar uma decisão?
Vemos nesta edição que o Estado de São Paulo
planeja retomar as aulas presenciais em outubro,
adiando a previsão inicial, que era para setembro.
Etes e Fatecs estão realizando matrículas online
para o próximo semestre, mas ainda não há uma
deﬁnição de como serão as aulas, que atualmente
seguem a Educação à Distância.
Mesmo que as aulas presenciais retornem nas
próximas semanas, é improvável que todos os
estudantes voltem de fato.
Além disso, aqueles com alguma doença que os inclua
no grupo de risco para o novo coronavírus devem
continuar no ensino remoto. Muitos professores não
poderão voltar a lecionar imediatamente, por fazerem
parte justamente deste grupo de risco.
Alunos e os pais inseguros, com medo que um ﬁlho
possa se tornar um vetor ou se infectar com o vírus,
possivelmente poderão optar pela continuação dos
estudos em casa pela internet.
O futuro próximo da educação de nossos ﬁlhos
ainda é incerto. O que temos de concreto é que as
escolas em todos os níveis e esferas buscam soluções
para se adequar à nova realidade sem penalizar, ou
penalizando minimamente aos estudantes.

Universidade abre
inscrições para o Congresso
Internacional de Ciência,
Tecnologia e Desenvolvimento
A Universidade de Taubaté
(UNITAU), por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação abre hoje, dia 7, as inscrições para o maior evento
cientíﬁco da região, o Congresso Internacional de Ciência,
Tecnologia e Desenvolvimento
(CICTED). Diante da pandemia
do novo coronavírus, todas as
etapas - inclusive a de apresentação dos trabalhos - ocorrerão
no formato on-line.
A nona edição do CICTED irá
discutir sobre o tema “Inteligência Artiﬁcial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira”.
“Inteligência artiﬁcial não é

mais ﬁcção, ela já é uma realidade presente em nossas vidas e
as mudanças para os próximos
anos com certeza serão inevitáveis”, comenta o Presidente do
Congresso Prof. Dr. Alexandre
Prado Scherma.
Neste ano, as categorias disponíveis são: Encontro de Iniciação Cientíﬁca (ENIC), Mostra de
Pós-graduação (MPG) e Projeto
de Pesquisa e Inovação (PP&I).
Todas as informações sobre
o Congresso estão disponíveis
em unitau.br/cicted.
As inscrições seguem até dia
18 de setembro de 2020 pela
plataforma.
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Governo de SP anuncia retomada das
aulas presenciais para o dia 7 de outubro
O Governador João Doria
anunciou na última sexta-feira
(7) que a retomada das aulas
presenciais no estado se dará
no dia 7 de outubro. Para que a
previsão se concretize, é necessário que o estado esteja por 28
dias na fase amarela do Plano
São Paulo. O retorno será gradual e, na primeira etapa, vai
atingir até 35% dos alunos.
“A volta gradual e responsável das atividades escolares é
fundamental, principalmente
para as crianças das camadas
mais desfavorecidas da sociedade. O retorno é importante não
somente pelo aspecto educacional, mas também pela questão
social e da segurança alimentar”, aﬁrmou Doria.
Os riscos para saúde mental
dos estudantes com longos períodos de isolamento devido à
pandemia e ao fechamento das
escolas têm sido apontados em
alguns estudos. Segundo pesquisa Datafolha, 75% dos estudantes das escolas estaduais de
São Paulo declararam que estão
tristes, ansiosos ou irritados.
A última previsão do Governo
de São Paulo era de que as atividades presenciais pudessem ser
retomadas no dia 8 de setembro.
A data teve de ser adiada por recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus, tendo em
vista que apesar de 86% da população do estado já estar na fase
amarela, diﬁcilmente no próximo
ciclo de 14 dias, todo o estado estará, já que há regiões que continuam na fase vermelha.

Reforço e atividades
opcionais em setembro

A partir do dia 8 de setembro,
as escolas localizadas em regiões na fase amarela ﬁcam autorizadas a receber os alunos para
aulas de reforço, recuperação e
atividades opcionais. Para isso,
as regiões também terão de obedecer ao critério de estar há pelo
menos 28 dias na fase amarela.
Além disso, as escolas também terão de respeitar o limite
máximo de alunos nas unidades
e os protocolos sanitários. Nesta
primeira etapa, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, apenas até 35%
dos alunos devem ser atendidos
em atividades presenciais. Para
os anos ﬁnais do ensino fundamental e ensino médio, o limite
máximo de alunos é de 20%.
Cada escola poderá optar
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pela reabertura regionalizada a
partir de um processo de consulta com envolvimento da comunidade escolar - pais e responsáveis, estudantes e educadores.
Se a escola optar pela reabertura, os professores que
tiverem interesse poderão realizar atividades com poucos

alunos. Apenas participam os
estudantes que tiverem anuência dos responsáveis, sendo que
aqueles que fazem parte do grupo de risco devem permanecer
em casa. Do mesmo modo, proﬁssionais da educação do grupo
de risco continuam trabalhando remotamente.

Detran.SP lança
cartilha de serviços digitais
Material orienta o cidadão a fazer serviço de
forma on-line, sem sair de casa
O Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) lançou na sexta-feira
(07) uma cartilha com orientações aos cidadãos sobre os serviços online mais procurados
pelos canais digitais: o portal
e aplicativo - Detran.SP. Para
ter acesso ao material, basta
entrar no site - www.detran.
sp.gov.br ou clicar aqui.
O presidente do Detran.
SP, Ernesto Mascellani Neto,
explica o objetivo da divulgação. “A cartilha é mais uma
ferramenta que o Detran.SP
disponibiliza, de forma clara e
direta, para esclarecer as principais dúvidas dos serviços
digitais. Para atender aos anseios de uma sociedade cada
vez mais conectada, não mediremos esforços para oferecer
soluções inovadoras, que tragam comodidade e autonomia
aos usuários”.
Nos últimos meses, o órgão
ampliou em 48% os serviços
digitais. Entre as 64 opções
ofertadas, estão, por exemplo, a renovação simpliﬁcada
e segunda via da CNH, licenciamento, transferência, re-
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gistro e liberação de veículos,
consulta de multas e de pontuação na CNH, indicação de
condutor, pesquisas de peças
usadas, Centros de Formação
de Condutores (CFCs) e de Empresa Credenciada de Vistoria
(EVC), entre outros.
Para tirar dúvidas e obter
mais informações sobre casos
que não estejam enquadrados
nos serviços online já disponíveis, o Departamento mantém
o canal de atendimento “Fale
com o Detran”, também por
meio do portal ou aplicativo.
Intuitivo e totalmente gratuito, o app pode ser baixado nas
plataformas Android e iOS e
permite ao cidadão realizar
os serviços com toda segurança, de forma cômoda e rápida
pelo celular.
Cada vez mais digital, o
Detran.SP, em parceria com a
Prodesp (empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo),
investe em tecnologia para entrar deﬁnitivamente na rotina
das pessoas, 24 horas por dia,
sete dias na semana, na palma
da mão de mais de 50 milhões
de paulistas.

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)

FILOSOFIA E SABEDORIA

O Filósofo e Materialista francês ANDRÉ COMTE-SPONVILLE
,nascido em 1952,membro do
Comitê Consultivo Nacional de
Ética da França,autor de “ O Capitalismo e a Moral” escreveu
que a Filosoﬁa carrega consigo
uma prática revelada por meio
de discursos e raciocínio, cujo
objeto é a vida, o meio é a razão
e o ﬁm é a plenitude da felicidade. Isto posto, não podemos esquecer que o processo ﬁlosóﬁco
representa a busca da sabedoria,o que difere do conhecimento.Quando tentamos desvelar
o signiﬁcado do conhecimento, num sentido amplo(“ sensu
lato) temos a noção que ele é
um ato perceptivo ou consciência que se tem de algo,por exemplo: como obter prata a partir da
bauxita,, como se chegar ao Pantanal .Essa consciência, como se
vê, é advinda de uma experiência que pode ou não estar carregada de erros ou equívocos.
Entretanto, num sentido
mais restrito ( “sensu strictu”) o
conhecimento signiﬁca consciência de algo que realmente é,
melhor dizendo :a verdade, isto

para se opor ao conhecimento
ilusório ou que está carregado
de enganos e falácias.As diferentes áreas da Ciência procuram esse entendimento , qual
seja:buscar saber com solidez,
com argumentos bem fundamentados, o que os gregos chamavam de EPISTEME, que, nos
dia atuais tomou o signiﬁcado
de saber cientíﬁco, daí existir
esse campo fascinante de estudos denominado EPISTEMOLOGIA ou Teoria do Conhecimento.Caminhando pelos meandros
da História, observamos que a
Filosoﬁa corre incessantemente atrás desse “ sensu strictu”
há mais de dois mil anos, numa
época em que Filosoﬁa e Ciência
era tudo “ junto e misturado”
como dizem os jovens de hoje.
É importante salientar que os
Filósofos, apoiando-se no processo racional, sempre tentaram explicar os fenômenos naturais e humanos sem recorrer
a deuses e mitos e, mais ainda,
procuraram um “ conhecimento além do conhecimento” , um
conhecimento integrador que
tem como grande ﬁnalidade

estabelecer lucidez em meio à
tempestade existencial dos seres humanos.Esse conhecimento é a SABEDORIA.
O processo inerente à SABEDORIA é lento, progressivo,envia-nos para aquelas chamadas
“ Questões Filosóﬁcas “ para
as quais não existem respostas
racionais deﬁnitivas, a saber:”
Qual o sentido da existência?”,
Qual o lugar do ser humano no
Universo?”. Aqui , vamos observar o Filósofo que, por deﬁnição, “ tem amor ao saber “ que
é o próprio signiﬁcado da Filosoﬁa, se observamos a origem
grega do termo.Assim, apreciamos o Filósofo” espantar-se” “
intrigar-se” com os fatos mais
simples do cotidiano, e, com
mente aberta,questiona as respostas que a Ciência ou o senso comum oferecem aos fatos
que observa. Exerce, pois, sobretudo uma função crítica ou
analítica, necessitando para tal
, como já mencionado, ter uma
mente aberta, sem preconceitos
,para caminhar em busca da visão de um mundo verdadeiro
ou próximo da verdade.
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CDHU inicia comprovação dos requisitos
após sorteio de moradias em Pinda
Aconteceu na última segunda-feira, 3 de agosto, na Secretaria de Estado da Habitação o
sorteio virtual da Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) para
definir os moradores dos 236
apartamentos para Pindamonhangaba.
O processo teve acompanhamento de uma empresa de
auditoria externa, garantindo a lisura e transparência do
sorteio eletrônico, bem como a
participação da Secretaria de
Habitação da Prefeitura de Pindamonhangaba, que esteve presente através do secretário João
Gontijo e do secretário adjunto
Ricardo Flores.
Para o empreendimento de
Pindamonhangaba, o sorteio
contou com 11.452 inscritos que
concorreram aos 236 imóveis
(167 para famílias com renda
de até cinco salários mínimos,
24 para famílias com renda entre 5,01 e dez salários mínimos,
12 são para idosos, 17 para pessoas deficientes, oito para indivíduos sós e oito para policiais e
agentes penitenciários)
Os apartamentos estão localizados na Rua Dr. Gonzaga, Distrito de Moreira César,
com investimento de R$ 19,3
milhões. Os apartamentos têm
dois dormitórios, sala, cozinha,
banheiro e área de serviço e
contam com uma área útil de
58,34 m2.
Habilitação dos contemplados
Para concorrer aos imóveis,
os inscritos devem morar ou
trabalhar no município há pelo
menos cinco anos, ter renda familiar entre um e dez salários
mínimos, não ser proprietário
de imóvel, não possuir financiamento habitacional e não ter
sido atendido anteriormente
por programas habitacionais.
As famílias sorteadas passarão pelo processo de habilitação, quando deverão comprovar os requisitos exigidos para

participar dos programas habitacionais, que constam no edital de inscrição do empreendimento. Caso isto não ocorra, a o
candidato será desclassificado
e um suplente será convocado,
de acordo com a ordem do sorteio.
Os nomes dos contemplados
podem ser conferidos no site
da prefeitura através do link
http://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/site/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 2 0 / 0 8 / P i n d a m onhangaba-IJ-Listagem-de-famílias-sorteadas-Ordem-Alfabética.pdf
Todas as informações sobre
o sorteio serão registradas em
ata e publicada no site da CDHU
(http://www.cdhu.sp.gov.br),
após validação da auditoria externa contratada.
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Diretor de Atendimento Habitacional da CDHU, Marcelo Hercolin; secretario municipal de Habitação,
João Gontijo; secretário de Estado da Habitação, Flavio Amary e secretario adjunto municipal, Ricardo Flores

Moreira César recebe limpeza em córregos
A Subprefeitura de Moreira César vem
realizando a limpeza de diversos córregos
do Distrito. O serviço consiste em realizar
a desobstrução da tubulação e também a
limpeza da vegetação lateral, limpeza da
calha e recomposição do talude. Na últi-

ma semana os serviços foram realizados
no Córrego Capituba, na região do bairro
Jardim Regina.
O serviço traz melhor potencial de drenagem e escoamento de águas pluviais e
também colabora com a segurança dos
Divulgação

bairros próximos. “Com as áreas limpas
e a retirada do mato alto, os espaços não
são mais utilizados para esconderijos de
infratores ou ações suspeitas”, afirmou
o subprefeito do Distrito, Nilson Luís de
Paula.
Divulgação

O trabalho de limpeza das áreas colabora com a segurança dos bairros próximos
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As obras tiveram início no final de junho e prevê a substituição de 230 metros de galeria com maior
diâmetro para melhor captação de água

Galeria de águas pluviais
é ampliada no Parque
da Nações para eliminar
ponto de enchente
Os moradores da rua Dr. Octávio Oscar Campelo
de Souza, no Parque das Nações, que há anos vêm
sofrendo com a falta de escoamento adequado de águas
pluvias no local, estão contando com uma obra já em
andamento para eliminar o problema. A Prefeitura de
Pindamonhangaba, através da secretaria de Obras e
Planejamento, finalizará no próximo mês essa complexa
ação que estará aumentando a capacidade de drenagem.
As obras tiveram início no final de junho e prevê a
substituição de 230 metros de galeria com maior diâmetro
para melhor captação de água. O objetivo é possibilitar o
escoamento necessário das águas pluviais, tanto na rua
Dr. Oscar Campelo de Souza, quanto na interligação com a
rua Caraguatatuba.
A demanda vêm sendo realizada diretamente por
funcionários da Prefeitura. Segundo os moradores, os
problemas de enchente acumulam-se há várias décadas
e já trouxeram inúmeros prejuízos, insegurança e
desvalorização dos imóveis.
A administração municipal solicita a gentileza
da compreensão e colaboração dos munícipes,
principalmente os moradores locais quanto aos
inconvenientes causados em situações como esta,
principalmente uma ação desta magnitude, mas que
eliminará esse problema crônico do bairro.
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restauro monumentos

Prefeitura finaliza restauro de
estátuas em espaços públicos
Mais do que preservar, restaurar é um ato de respeito
com a cultura da cidade e com
seus moradores. Partindo deste
princípio, a Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura, por
meio do Departamento de Cultura, finalizou o restauro de estátuas em espaços públicos.
Com o serviço, as imagens
são limpas, têm rachaduras ou
desgastes consertados. “O restauro se justifica pelo atual e
crítico estado de conservação
em que se encontram as estátuas e imagens e o esforço em preservarmos as obras que constituem o patrimônio cultural de
nosso município”, explicou a diretora de Cultura, Rebeca Guaragna Guedes.
A atuação preventiva preserva a integridade física, valor
artístico e respeita ao máximo
a essência original das obras.
O serviço artístico foi realizado em duas fases, pelos artistas
plásticos especializados em escultura e conservação de imagens sacras, Felipe Callipo e seu
pai, Sérgio Callipo.
Nesta segunda parte da execução das obras de restauro, foram contempladas mais cinco
estátuas: imagem do Cristo na
praça do bairro Socorro, Nos-

sa Senhora de Fátima no bairro
Crispim, Santa Luzia no bairro
de mesmo nome, busto do Dr Antônio Pinheiro Júnior na Praça
Monsenhor Marcondes – centro
da cidade-, e imagem de Nossa
Senhora Auxiliadora, na divisa
com Santo Antônio do Pinhal.
Na primeira parte das obras
de restauro, foram contempladas as seguintes obras: imagem
de Santa Terezinha, busto de
Cícero Prado, monumento em
homenagem a Mazzaropi, imagem de São Francisco, busto de
Francisco Marcondes Romeiro, busto de Tancredo Neves,
monumento em homenagem à
Guarda de Honra de Dom Pedro (obelisco), busto do Barão
Homem de Melo, busto de José
Athaíde Marcondes e imagem
de Nossa Senhora Assunção,
também restauradas pelos artistas. A iniciativa colabora
para que a cidade fique mais
limpa, organizada e bonita para
seus moradores e visitantes.
Para o vice-prefeito Ricardo
Piorino, que está à frente das
ações de zeladoria do município, “o Departamento de Cultura demonstra com essa ação
um exemplo de carinho com a
história e o patrimônio do município”.

Divulgação

Imagem de Santa Luzia
A imagem localizada na Praça e no bairro de mesmo nome foi lixada e repintada. Sua cúpula foi limpa e seu
pedestal recebeu nova pintura.
Divulgação
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Busto Dr. Antônio Pinheiro Júnior
Localizado na Praça Monsenhor Marcondes, centro da cidade, o busto do Dr. Antônio
Pinheiro Júnior passou por restauro, limpeza
e impermeabilização da obra e do pedestal. A
obra foi lixada e repintada, voltando a sua cor
original.
O pindamonhangabense Dr. Antônio
Pinheiro Júnior (1886-1947) era conhecido
como “médico dos pobres” e trabalhou muitos

anos na Estrada de Ferro Campos do Jordão.
Seu busto foi construído por iniciativa da população que, após a morte do médico, realizou
uma campanha na cidade para arrecadação
de fundos para essa homenagem. O médico
também tem seu nome imortalizado em avenida, travessa e no estádio da AA Ferroviária.
(Fonte: “Homenagem a Pindamonhangaba”, de
Luiz Carlos Loberto “Cacaio”).
Divulgação

Imagem de N.Sra. Auxiliadora
Localizada no mirante de Nossa Senhora
Auxiliadora, na estação Eugênio Lefévre,
divisa entre Pindamonhangaba e Santo
Antônio do Pinhal, a imagem tem cerca de
três metros de altura e foi construída sobre

as pedras, ficando a uma altitude aproximada
de 1150 metros. A imagem foi lixada, suas
rachaduras foram seladas e ela recebeu
impermeabilização com resina e uma nova
pintura.
Divulgação

Imagem de N.Sra. Fátima
A imagem de Nossa Senhora de Fátima, localizada na Praça de mesmo nome, no bairro
do Crispim, é uma obra do artista José Santeiro que também sofreu ações do tempo. Por isso,
recebeu limpeza da imagem e pedestal, restauro das rachaduras e fissuras. A obra foi lixada,
impermeabilizada e recebeu nova pintura.

Imagem do Cristo
Com 5 metros de altura, a imagem está localizada na praça em frente à Igreja de Nossa
Senhora do Socorro, no bairro do Socorro. A imagem apresentava trincas e fissuras, que foram
consertadas. A obra foi lixada, as rachaduras foram seladas, e tanto imagem quanto pedestal
foram selados e pintados.

Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2020
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Pindamonhangaba valoriza
mestres da Cultura Viva
A riqueza cultural de um
povo se mede não somente pelo
patrimônio histórico, arquitetônico e outros bens materiais de
uma cidade ou país mas, acima
de tudo, pelas manifestações artísticas e culturais dos fazedores
de cultura. O Prêmio Mestres da
Cultura Viva foi criado para valorizar e homenagear esses cidadãos que tanto fizeram e ainda
fazem para manter as tradições
e manifestações artísticas vivas
ao longo dos anos na cidade.
A iniciativa da Secretaria de
Cultura e Turismo da Prefeitura de Pindamonhangaba teve
sua primeira edição em 2019
e agora, em 2020, mesmo em
meio à pandemia, vai continuar
premiando e valorizando esses
artistas. Os cinco vencedores
desta edição são: Sergio Callipo (Mestre Escultor de Figuras
em Barro), Benedicta Correa de
Jesus Prado (Mestre de Folia de
Reis), Walter Leme (Mestre de
Marchinhas), Yolanda Vinagre
(Mestre Acordeonista) e Maria
Tereza de Jesus Teixeira (Mestre Benzedeira).
Para participar, os concorrentes precisam ter mais de 60
anos e que se reconheçam ou
sejam reconhecidos por sua
própria comunidade como herdeiros dos saberes e fazeres da
tradição oral.
Neste ano, foram 12 inscritos, e a Comissão de Seleção do
Edital de Concurso Cultural foi
formada por: Ana Beatriz Borrego, Elda Varanda Dunley e
Pércilla Márcia da Silva. O resultado foi feito após avaliação
da documentação apresentada
pelos inscritos.
Uma das vencedoras, Benedicta Correa de Jesus Prado,
está muito feliz pelo reconhecimento. “Para mim o prêmio representa muita coisa, me sinto
muito feliz por ter pessoas simples sendo homenageadas. É
um grande prazer, estou muito
contente”, disse.
Outro vencedor, Walter Leme
também está grato pela homenagem. “Eu estou super feliz, me
sinto gratificado por tudo que fiz
parte e quando criei o festival
de marchinhas, e agora me sinto
recompensado por tudo que fiz
nessa área”, declarou.
Yolanda Vinagre, outra das
vencedoras, ficou emocionada.
“Eu estou muito feliz, é muito
gratificante receber esse prêmio. Falei para meu filho mais
novo que tem tanto sanfoneiro em Pinda! Para mim é uma
grande honra”, afirmou.
O secretário de Cultura e Turismo, Alcemir Palma, lembra
da importância de se valorizar
os saberes populares, pois são
eles que contribuem para a formação de nossa identidade cultural. “Normalmente, a história
e a cultura acabam lembrando
pessoas que são renomadas e,
culturalmente falando, temos
personagens e em nossa comunidade que precisam ser valorizados, que trazem consigo
tradições e costumes que foram
formando nossa identidade ao
longo das gerações, como o vendedor de biju ou a benzendeira,
entre outros saberes populares,
e que não podem ser esquecidos”, destacou. “Parabenizo os
vencedores, que, cada um em
seu ofício, trazem um significado muito grande e de muita importância para a formação de
quem somos hoje”.

Conheça os vencedores

Divulgação

Divulgação

SERGIO CALLIPO

WALTER LEME

Paulista, com 65 anos, criado no Bairro da Mooca, é autodidata, suas
obras estão distribuídas por vários países, como França, Alemanha, Espanha,
Itália, Portugal e outros. Em Pindamonhangaba possui vários monumentos,
dentre eles o Amácio Mazzaropi, da rotatória do Mazzaropi, um São Benedito
na Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, dentre muitas outras obras. Em
sua longa carreira artística, já ministrou aulas de modelagem e argila na Faculdade Santa Cecília, no Cerâmica, Bosque da Princesa e Museu. Atualmente
está voltado para a Arte Sacra, o que não lhe impede de esculpir o que lhe for
solicitado.

Nascido em São José dos Campos, Walter Leme, agora com 71 anos, é
escritor, poeta, empresário e, quando aos 19 anos começou a pesquisar e
estudar a história das marchinhas, passou a ser também compositor de Marchinhas. Algumas de suas obras são: “Vou para Pindamonhangaba”, “Fica só
quem quer”, “A marcha do chifrudo’, “Festa no Céu” e “É Carnaval”. Ganhou
muitos concursos de marchinhas e também ajudou a criar, em 1971, o Festival de Marchinhas Carnavalescas de Pindamonhangaba, evento que acontece até hoje em nosso município. Festivais como esse difundem a cultura das
marchinhas, trazendo alegria e diversão para toda a família.

Mestre Escultor de Figuras em Barro

Mestre de Marchinhas

Divulgação
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BENEDICTA CORREA DE JESUS PRADO

YOLANDA VINAGRE

Mestre de Folia de Reis

Dona Benedicta, hoje com 76 anos, conheceu seu marido em cantorias
e festejos de Folia de Reis, há mais de 60 anos. Juntos formaram uma dupla
sertaneja onde tocaram também em festas e eventos. Em 1995 criaram a
Folia de Reis do Vista Alegre e percorreram muitos bairros da cidade, como o
Ribeirão Grande, Feital, Jd. Eloyna, Centro, Crispim, Alto do Cardoso, Piracuama e o Distrito de Moreira César, atendendo a pedidos do Natal ao dia de
Santos Reis, transmitindo muita fé e alegria, entoando Folias “enquanto Deus
der energia”, conforme afirma Dona Benedicta, cantora, tocadora de triângulo e bandeireira no grupo.
Divulgação

Mestre Acordeonista
Dona Yolanda nunca estudou música em escola formal, aprendendo a tocar olhando o seu irmão Stephano Eugênio. Sua vida foi de muita labuta na
roça, onde lidou desde cedo com plantação e gado. Sua diversão eram os bailes e encontros para tocar e cantar. Com muito orgulho de sua origem rural,
Dona Yolanda criou seus filhos com muita luta onde o acordeom e a música
sempre foram uma forma de alegria e satisfação. Hoje aos 85 anos, perdeu
seu marido e dois de seus filhos, mas se orgulha em ser a matriarca de uma
família de músicos e pessoas da lida rural.

MARIA TEREZA DE JESUS TEIXEIRA
Mestre Benzedeira

D. Tereza começou a benzer ainda criança no Bairro do Goiabal,
aprendendo com sua mãe, que aprendeu com sua avó as orações. Sua
mãe a ensinou a benzer utilizando um copo de água e brasa de fogo.
Se a criança estivesse com quebrante, a brasa afundava. No entanto,
só depois de casada ela aprendeu a benzer também “bicha”, quebrante,
ódio, inveja, ambição, malefícios e espíritos ruins, usando um ramo de
arruda, alecrim ou guiné, em alguns casos indica também banhos ou
chás. Já perdeu as contas do número de pessoas que já foram bentas,
suas orações atravessaram gerações, onde atendeu crianças que quando
cresceram levaram seus filhos, netos e bisnetos. Atualmente só atende crianças, parou de atender adultos porque estes exigem mais força,
concentração, orações mais fortes e isso lhe causa muito cansaço. Dona
Tereza, em seus 86 anos de vida, nunca cobrou nada para benzer ninguém, sempre benzeu por amor, carinho, compaixão e fé. Fé essa que a
emociona ao falar, que não se explica, se sente.
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IEE dá aulas de esporte e arte
pelo rádio em Pindamonhangaba
Com a parceria da Secretaria de Educação de Pindamonhangaba, toda a
cidade e sua zona rural terão acesso às aulas na Rádio Comunitária 104,9
FM, de segunda a sexta-feira
O Instituto Esporte & Educação (IEE) em parceria com a
Secretaria de Educação de Pindamonhangaba vem inovando.
Desde o início desse mês de
agosto, alunos e professores do
município estão mais unidos e
próximos, com o projeto “A Escola nas Ondas da Rádio”, que
está levando as aulas da educação Infantil e Fundamental I a
todas as crianças de Pinda e sua
zona rural. O IEE foi criado e é
presidido pela medalhista olímpica Ana Moser.
As aulas vão ao ar de segunda a sexta-feira, das 8h às 9h e
das 14h às 15h, e contemplam
as matérias básicas de todo programa escolar e ainda aulas de
Educação Física e Arte, justamente com a contribuição de
cerca de 100 proﬁssionais do
IEE. Os alunos podem acompa-

nhar pela Rádio Comunitária
104,9 FM e através do aplicativo
da emissora.
Em junho, Pinda já havia
dado um passo à frente e se tornado exemplo para outras cidades, com aulas online e acesso
a material impresso para aqueles com diﬁculdade de acesso
à internet. “Os professores de
Pindamonhangaba estão se
reinventando, utilizando ferramentas que, nos períodos presenciais, não eram utilizadas e
nem pensadas. A educação não
pode parar e os professores movimentam essa grande engrenagem”, aﬁrma Elaine Prolungatti, diretora do departamento
pedagógico da Secretaria Municipal de Educação da cidade do
Vale do Paraíba.
Luciana Ferreira, Secretaria
de Educação de Pinda, salienta

que nestes tempos de desaﬁos a
escola vem reconﬁgurando seus
espaços educativos e utilizando
novas ferramentas para interlocução entre docentes, alunos e
famílias, exigindo ﬂexibilidade
e novas adaptações. “As equipes escolares, onde se inserem
os orientadores de Arte e Educação Física, vêm se ajustando
às novas formas de promover
a interação ao processo ensino
-aprendizagem, como as aulas
remotas e a adesão ao projeto ‘A
Escola Nas Ondas do Rádio’, que
signiﬁca também a ampliação
do canal de escuta dos professores e famílias”.
A presidente do IEE, Ana
Moser, também comemora as
novidades. “Estamos muito satisfeitos com a implantação dos
projetos de ensino à distância.
Nossos proﬁssionais se desdo-

Divulgação

braram nos últimos
meses para adequar os
cursos presenciais em
digitais e, pelas primeiras reações dos professores, os resultados são
muito animadores. O
IEE está na vanguarda
deste trabalho e agora
queremos
ampliar
ainda mais nossa
atuação neste formato”, enfatiza.

Desenvolve Vale recebe deputado federal Alexis
Fonteyne para debate sobre a Reforma Tributária
O coordenador do Desenvolve Vale, Kiko Sawaya, recebe o
deputado federal Alexis Fonteyne (NOVO) para uma videoconferência com os conselheiros do
grupo nesta quarta-feira (12), às
14h30. A pauta é Reforma Tributária – tema que vem esquentando as discussões no Congresso.

O parlamentar, que é membro
da Comissão Especial da Reforma
Tributária, irá explicar os principais pontos da proposta enviada
pelo governo federal, incluindo a intenção do ministro Paulo
Guedes de criar uma nova CPMF
(Contribuição Provisória Sobre
Movimentação Financeira).
Divulgação

Vice-líder no NOVO na Câmara dos Deputados, Fonteyne é
empresário e deputado federal,
com base de eleitores em Campinas e região. Em sua atividade parlamentar, é conhecido
pelas atuais críticas ao sistema
tributário do país, que gera insegurança jurídica, distorções,
falta de transparência e guerra
ﬁscal, segundo Fonteyne.

Ciclo de palestras

O encontro desta quarta-feira faz parte de um ciclo de palestras com lideranças políticas
e empresariais do Brasil e da
região. Desde o início da pan-

Membro da Comissão Especial
da Reforma Tributária, Fonteyne
(NOVO) é um dos parlamentares
mais ativos do Congresso no
debate sobre o tema; evento
acontece na quarta-feira (12) via
videoconferência

CONVOCAÇÃO PARA A 35ª REUNIÃO
ORDINÁRIA GESTÃO 2020/2021

CONVOCAÇÃO –
7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020

O Conselho Municipal de Turismo de
Pindamonhangaba- COMTUR, através de
sua Presidente, CONVOCA os Conselheiros
e Conselheiras do COMTUR – Gestão
2020/2021, para a 35ª reunião ordinária, a
saber:
Data: 11/08/2020
Local: Video Conferência pelo Google
Meet (Interessados em participar, devem
solicitar o link através do e-mail turismo@
pindamonhangaba.sp.gov.br )
Horário: 17:30 h (duração máxima 1h 30 min horas).
PAUTA DA REUNIÃO:
1- APROVAÇÃO DA ATA DA 34ª REUNIÃO
ORDINÁRIA DO COMTUR
2- PARECER SOBRE LEI DO COMTURSR. ALCEMIR PALMA – SECRETÁRIO DE
CULTRA E TURISMO
3- RESPOSTA DO DETUR EM RELAÇÃO
AO OFÍCIO 15.045/2020 ENCAMINHADO
NO DOC1 NO DIA
16/07 – SR. EDUARDO LUPI SALGADO –
DIRETOR DE TURISMO
4- ANDAMENTO DAS PENDÊNCIAS
DO MIT- SRA. ANA LÚCIA GOMES –
SECRETÁRIA ADJUNTA DE TURISMO
5- EDITAL DA NOVA ELEIÇÃO DO
COMTUR / GESTÃO DO PRESIDENTE
E CONSELHEIROS SEGUNDO A LEI DO
COMTUR – KELLY EUGÊNIO MENDONÇA
– PRESIDENTE DO COMTUR
6- APRESENTAÇÃO DO SR. ANDERSON
HENRIQUE SOLCIA - HOTEL FAZENDA
PÉ DA SERRA/ SRA. EMILENE RIBEIRO
LEANDRO – GUIA DE TURISMO / SR.
FRANCISCO ANTÔNIO LEITE DE FREITAS
FILHO – PRODUÇÃO DE VÍDEO/ SR.
REGINA MIDORI FUKASHIRO – TRIP
RURAL – PROJETO VISITE NOSSA
COZINHA.
7- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE
INTERESSE DO COMTUR.
Os Conselheiros e convidados deverão fazer
a conﬁrmação de presença antecipada.
Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2020.
Kelly Eugênio Mendonça Faria
Presidente

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 “7ª
Reunião Ordinária de 2020”, cuja pauta vem
a seguir:
Pauta:
- Leitura e aprovação de Ata;
- Prorrogação do mandato - Gestão
2018/2020;
- Cronograma do Processo Eleitoral;
- Ofício resposta: frota de carros da Secretaria
de Assistência Social;
- Monitoramento CMAS;
- Informes gerais
Dia: 12/08/2020 (quarta-feira)
Horário: 8h30 (oito horas e trinta minutos)
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

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Dia 13 de Agosto com única
chamada as 19:30, com link
que será disponibilizado no
Grupo do Conselho
Pauta:
Encerramento do mandato
bienal 2017/2019
Eleições
Composição do novo mandato
2020/2022

COMUNICADO
Matheus Henrique de Campos Costa Santos, a Empresa
Torino Santos Vistorias Ltda. Me, solicita o seu retorno
ao trabalho, para que não seja caracterizado abando de
emprego.

demia do novo coronavírus, as
reuniões acontecem via videoconferência, com o mesmo objetivo de esclarecimento e debate sobre pautas em destaque no
país. As reuniões são fechadas
para os conselheiros do Desenvolve Vale.
O ciclo de debates já contou
com nomes como o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB); o
ex-presidente do Banco Central
Ilan Goldfajn; e o ex-ministro da
Fazenda Maílson da Nóbrega,
entre outros.
“Dessa forma, o Desenvolve
Vale cumpre seu papel de ser
um ambiente de debate e troca de experiências com nomes
de relevância para os cenários
político e econômico nacional.
Neste momento de crise, é fundamental que estejamos próximos das discussões mais importantes para o futuro do Brasil”,
aﬁrma Kiko Sawaya.

NOTIFICAÇÃO
O Município de Pindamonhangaba através da Secretaria Municipal de Habitação, representada
pelo seu Secretário João Henrique Ferrari Gontijo, no uso de suas atribuições legais, torna pública
a NOTIFICAÇÃO ao Loteador e Proprietários do Loteamento com acesso Particular na Rua Mario
Antônio Hertinger, conforme as coordenadas geodésicas Lat 22º51,58’.17”S e Long. 45º27’11.64W,
neste Municipio a respeito da regularização dos mesmos, conforme segue:
NOTIFICADO: na qualidade de Parcelador LUCELIA MAGALHÃES EUGÊNIO, portadora da
cédula de identidade RG nº 16.581.820-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 048.406.628-51, residente
e domiciliada na Rua Mariz de Barros, nº 240, Boa Vista, Pindamonhangaba-SP; LUBIANA
MAGALHÃES EUGÊNIO, qualiﬁcação ignorada, residente e domiciliada na Rua Mariz de Barros,
nº 240, Boa Vista, Pindamonhangaba-SP e LUCIMARA EUGÊNIO BATISTA, portadora da cédula
de identidade RG nº 16.254.097 e inscrita no CPF/MF sob o nº 039.421.618-00, residente e
domiciliada na Rua Eloisa Viela Ribeiro, mº 134, Jardim do Ipê, Pindamonhangaba-SP.
Referente: Descumprimento do Art. 38, § 2º da Lei Federal 6.766/79.
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma admitida em direito, a NOTIFICANTE, por
seu representante legal que a esta subscreve, vem, formal e respeitosamente, NOTIFICÁ-LAS,
nos termos seguintes:
Fica Vossa Senhoria, NOTIFICADAS a promover a regularização do Loteamento com acesso
Particular na Rua Mario Antônio Hertinger, conforme as coordenadas geodésicas Lat 22º51,58’.17”S
e Long. 45º27’11.64W, neste Município, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da publicação desta
notiﬁcação, visto que chegou a conhecimento desta Secretária Municipal de Habitação o Oﬁcio
nº 75/2020-2 da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo relatando que houve uma
denuncia de parcelamento de solo conforme acima citado destarte, em face ao não atendimento
às exigências contidas na Lei Federal nº 6.766/79, Lei de Parcelamento do Solo Urbano, quanto à
sua regular implantação.
Transcorrido o prazo assinalado acima sem manifestação de Vossas Senhorias, a municipalidade
promoverá as medidas necessárias à regularização do parcelamento em questão, sejam elas
administrativas ou judiciais, aplicando-se à hipótese o previsto no Art. 40 do diploma legal aludido,
inclusive com a oportuna cobrança das importâncias despendidas com equipamentos urbanos e
eventuais expropriações, na forma da lei”; caso a referida solicitação já tenha sido acatada ao
tempo do recebimento desta, favor desconsiderar essa notiﬁcação.
Pindamonhangaba-SP, 06 de agosto de 2020.
JOÃO HENRIQUE FERRARI GONTIJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

envelopes até dia 27/08/2020 às 08h e início da sessão às
08h30.

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e
Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400,
Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 078/2020 (PMP
3682/2020)
Para “aquisição de materiais hidráulicos”, com entrega dos
envelopes até dia 28/08/2020 às 08h e início da sessão às
08h30.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2020 (PMP
2369/2020)
Para “aquisição de materiais de serralheria”, com entrega dos

O Desenvolve Vale é uma
plataforma de negócios voltada ao desenvolvimento sustentável da Região Metropolitana
do Vale do Paraíba e Litoral
Norte. Tem como conselheiros
algumas das principais lideranças empresariais com atuação
na região, dos mais variados
setores, que colaboram na organização e execução de uma
agenda voltada aos interesses
econômicos da comunidade valeparaibana. O Desenvolve Vale
tem como missão promover relações empresariais e valorizar
a importância dos setores produtivo, industrial e de serviços
no desenvolvimento sustentável das cidades, sempre defendendo a ética, os princípios
democráticos e a eﬁciência na
gestão pública e privada. O Desenvolve Vale é coordenado por
Kiko Sawaya.

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA
CONVOCAÇÃO - 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente - CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “5ª
Reunião Ordinária de 2020”, cuja pauta vem a seguir:
01 – Aprovação da Ata anterior e assinatura;
02 – Informes;
03 – Retorno dos encaminhamentos dos Ofícios;
04 – Politica Municipal de Meio Ambiente;
05 – Apresentação dos Conselheiros Gestão 2020_2022 do Poder Público;
06 – Cooperação Técnica entre CONDEMA e EFCJ: auxílio em projetos no PRAC;
07 – Analise de projeto de arborização de novos condomínios no município em atendimento a Lei
5.462 de 2012;
CONSIDERANDO que no âmbito nacional várias leis, decretos e outras normas foram editados para
o enfrentamento da situação de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (covid-19),
destacando-se a Lei Ordinária Federal 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; a Portaria 188, de 03 de
fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional, conforme o Decreto 7.616 de 17 de novembro de 2011; a Portaria nº 356, de 11 de março
de 2020, também do Ministério da Saúde; o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em
que o Congresso Nacional reconhece o estado de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020; o
Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, que declara igualmente o estado de calamidade
pública; o Decreto Estadual 64.881, de 22 de março de 2020, que impôs no Estado de São Paulo a
medida de quarentena de 24 de março a 07 de abril de 2020 prorrogado para 04 de maio d 2020; o
Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, do Município de Pindamonhangaba, que declara estado
de Calamidade Pública com o Decreto n. Decreto 5.775 – 2020;
CONSIDERANDO que a orientação das autoridades médicas e sanitárias, bem como a
determinação da legislação editada para o enfrentamento da situação de emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus é para a distanciamento e o isolamento social;
CONSIDERANDO que a situação acima descrita conﬁgura estado de força maior no sentido de
impedir realização de reuniões de modo presencial;
Assim o CONDEMA, realizará a sessão da Ordinária de modo virtual (a distância).
Data: 18/08/2020 (terça-feira)
Horário: Primeira chamada: 14:00h / Segunda chamada: 14:15h
Link sala virtual: https://us04web.zoom.us/j/6060214670?pwd=K01sd1J1dXNISUhVclZGRHJmMndUQT09
ID da reunião: 606 021 4670 Senha: 6RJMs9
Link para acesso a sala virtual estará disponível até 14h30m
Alexsander R. Carvalho - Presidente CONDEMA Pindamonhangaba
Gestão 2020 / 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 (PMP 4424/2020)
Para “contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de manutenção corretiva e preventiva do Sistema
de Iluminação Pública do Município de Pindamonhangaba
gerenciados por sistema informatizado com fornecimento de
mão de obra, veículos, materiais e cadastramento patrimonial
em base cartográfica georreferenciada de unidades de
iluminação pública”, com entrega dos envelopes até dia
11/09/2020 às 14h e início da sessão às 14h30.

Sobre o Desenvolve Vale

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 083/2020 (PMP
4108/2020)
Para “aquisição de materiais para atender o setor de
serralheria”, com entrega dos envelopes até dia 28/08/2020 às
14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 088/2020 (PMP
4294/2020)
Para “aquisição de hortifrúti para o preparo da alimentação
escolar”, com entrega dos envelopes até dia 25/08/2020 às 08h
e início da sessão às 08h30.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 089/2020 (PMP
4364/2020)
Para “aquisição de materiais hidráulicos”, com entrega dos
envelopes até dia 01/09/2020 às 08h e início da sessão às 08h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações no endereço acima das 8h às
17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 065/2017 (PMP 19209/2017)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2020, de 27/07/2020, ao contrato
070/2017, que cuida de “contratação de empresa para
disponibilizar proﬁssional especializada em nefrologia para
realização de consultas”, para prorrogação até 24/08/2021,
e reajuste de 3,8647% conforme variação do IPC FIPE,
passando o valor do contrato para R$ 131.474,85, assinando
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada,
entidade Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, Sr
Décio Prates da Fonseca.
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Bioembalagem da Fatec Pinda é ﬁnalista
do ITA Challenge 2020
Projeto capaz de reduzir impacto ambiental das embalagens plásticas vai disputar a �inal da
competição do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA)
O projeto Bioembalagem, desenvolvidos por estudantes do
curso superior tecnológico de
Gestão de Negócios e Inovação,
da Faculdade de Tecnologia do
Estado (Fatec) Pindamonhangaba, está entre os dez finalistas
do oitavo ITA Challenge 2020.
A competição é promovida pelo
Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). As equipes classificadas participarão de uma
mentoria com especialistas em
empreendedorismo no dia 22
de agosto e já se preparam para
a apresentação final, no dia 12
de setembro.
O trabalho finalista concorreu com 52 projetos inscritos e
destacou-se na premiação, que
estimula a criação de soluções
inovadoras para problemas reais. A orientadora do projeto,
Eloisa Lopes, explica que o objetivo do grupo foi desenvolver
uma embalagem totalmente
biodegradável contribuir com o
propósito de lixo zero.
A primeira etapa do trabalho
começou na disciplina prototipagem de negócio, oferecida na
Fatec no ano passado, com uma
pesquisa de mercado para confirmar a viabilidade financeira
da bioembalagem. “A enorme
produção de lixo no mundo e
o impacto poluidor de sacos,
bandejas e caixas plásticas con-

Divulgação

firmaram que a bioembalagem
tem um nicho promissor de negócio”, afirma.
“A tecnologia desenvolvida
pela Fatec resultou numa embalagem de baixo custo e 100%
degradável num período de até
seis meses. O plástico biodegradável disponível no mercado
leva até dois anos para se degradar e deixa resíduos no meio
ambiente”, comparou a professora.
Outro benefício dessa tecnologia é que a sua fórmula é
absorvida pelo organismo sem
causar danos à saúde. Para a
educadora, esse diferencial torna a bioembalagem mais adequada para as indústrias de
alimentos, farmacêutica e cosméticos.
Para transformar o projeto
em produto, a equipe contou
com a coorientação da química
e professora Marta dos Santos,
que coordenou as atividades no
laboratório para produção de
um protótipo. Após a realização
de testes iniciais para validação,
o protótipo continuará sendo
aperfeiçoado durante a elaboração do Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) das estudantes.
O próximo passo será submetê
-lo ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) para
registro da patente.

Estudantes de Gestão de Negócios e Inovação desenvolvem protótipo de embalagem 100% degradável em
laboratório de química

Ficha técnica

O grupo responsável pelo projeto Bioembalagem é formado por Amanda Almeida, Danielle de
Souza e Gabrielle Silva. A Fatec Pindamonhangaba foi classificada também no ITA Challenge de
2019 com dois projetos semifinalistas. Um dos trabalhos foi a produção de uma embalagem feita
com a fibra de bananeira e outro, a modelagem de uma startup de alimentos.
O ITA Challenge está na oitava edição e visa difundir a cultura do empreendedorismo e inovação
na comunidade acadêmica. A competição está aberta a alunos do Ensino Fundamental à Pós-Graduação de todo país.

Começa matrícula online dos
convocados na primeira lista
do Vestibulinho das Etecs

Fatecs divulgam lista online de
classiﬁcação geral do Vestibular
Os inscritos no processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado já
podem conferir a lista de classificação geral para o segundo
semestre de 2020, em vestibularfatec.com.br. Também está
disponível no site do Vestibular
a primeira relação de convocados para matrícula, que deve
ser feita remotamente, a partir
desta terça-feira (11), por meio
do Sistema Integrado de Gestão
Acadêmica (Siga) – as convocações serão confirmadas por
e-mail.
A mudança no procedimento se fez necessária para atender ao distanciamento social,
recomendado pelo Governo do
Estado de São Paulo e autoridades sanitárias. Se as vagas não
forem preenchidas, os candidatos devem acompanhar a divulgação da segunda chamada,
somente no site da Fatec em que
pretendem estudar, de acordo
com o calendário: 11 e 12 de
agosto (Matrícula dos convocados na primeira lista); 13 de
agosto (Divulgação da segunda
lista de convocação); 14 de agosto (Matrícula dos convocados
na segunda lista).
Caso as vagas oferecidas não
sejam preenchidas na segunda
chamada, novas listas serão publicadas exclusivamente nos sites das unidades. Cabe ao candidato acompanhar a convocação.
Documentos para matrícula
Para que a matrícula seja
efetivada, os convocados para
os cursos superiores tecnológicos devem fazer o upload legível dos seguintes documentos:
documento de identidade – RG,
carteira de identidade de militar pelas Forças Armadas ou

Divulgação

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) divulgaram na
segunda-feira (10), no site da
unidade onde o candidato deseja estudar, a primeira lista dos
convocados no Vestibulinho
para cursos técnicos (presenciais, semipresenciais e online) e de especialização técnica.
Aqueles que concorrem a uma
vaga na modalidade EaD online
podem conferir a lista de convocação no portal do Grupo de
Estudo de Educação a Distância
(Geead) do Centro Paula Souza
(CPS). Já a classificação geral
dos inscritos no processo seletivo para o segundo semestre de
2020 está disponível em vestibulinhoetec.com.br.
Os convocados devem fazer

sua matrícula online até a terça-feira (11). Neste semestre, a
mudança no processo seletivo
se fez necessária para atender
ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades
sanitárias.
A matrícula dos convocados
em todas as modalidades dependerá do upload legível dos
seguintes documentos básicos:
documento de identificação (RG
ou RNE); CPF; foto recente de
rosto; além de documentos adicionais, solicitados de acordo
com cursos e situações específicas.
O candidato convocado receberá um e-mail para confirmação de matrícula.

Acompanhe as demais etapas do
calendário do Vestibulinho:

pela Polícia Militar, cédula de
Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) dentro da validade;
cadastro de pessoa física (CPF)
ou documento contendo o número do CPF; foto 3X4 de rosto
recente;documento de quitação
com o serviço militar para brasileiros maiores de 18 anos do
sexo masculino.
Também são necessários
outros documentos, como: histórico escolar com certificado
de conclusão do Ensino Médio
(frente e verso);declaração de
conclusão do Ensino Médio
(frente e verso) assinada por
agente escolar da escola de origem, contendo as notas finais
de Português e Matemática ou
equivalentes da terceira série
do Ensino Médio.

Os beneficiados pelo item
“escolaridade pública” do Sistema de Pontuação Acrescida
devem fazer upload do histórico escolar ou declaração comprovando que cursaram integralmente o Ensino Médio ou
EJA na rede pública municipal,
estadual ou federal, com detalhamento das escolas onde estudaram.
Quem pretende obter aproveitamento de estudos em
disciplinas já concluídas em
outro curso superior deve
apresentar a documentação
referente à carga horária,
ementa e programa da disciplina cursada e histórico
escolar da instituição de origem – mais detalhes no Manual do candidato.

12 de agosto – Divulgação da segunda lista de convocação;
13 e 14 de agosto – Matrículas da segunda lista de convocação;
14 de agosto – Divulgação dos convocados para matrícula
dos cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro;
17 de agosto – Matrícula da primeira lista de convocação dos
cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro.
Se as vagas não forem preenchidas após a segunda chamada,
outras listas poderão ser divulgadas nos sites das Etecs.
Divulgação

Listas de convocação para cursos técnicos e de especialização serão
divulgadas apenas nos sites das Etecs
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cidade
Cidade recebe mais três equipamentos
reformados nesta semana
Com a pandemia do coronavírus, diminuiu o ritmo
das obras realizadas pela
cidade, até mesmo pela segurança dos funcionários.
Contudo, os serviços continuaram sendo feitos e,
nesta semana, a população
receberá três novos locais
para lazer e saúde.
Na terça-feira (11), às 10
horas, será o início oficial
das atividades na quadra
do Ouro Verde. Denominada de Valdeíte Bonfim da
Silva, a quadra fica na rua
Capitão Luís Francisco Correa Guimarães, e recebeu
cobertura e revitalização.
Na quarta-feira (12),
também às 10 horas, será
o início oficial das atividades da ESF Cruz Grande –
anexo Ribeirão Grande. A
unidade da Cruz Grande
foi desmembrada e receberá o anexo para atender
com mais comodidade os

moradores da região do
Ribeirão Grande. O prédio
foi construído com mão de
obra da Prefeitura, ao lado
do centro comunitário do
bairro, Estrada Municipal
Jesus Antonio de Miranda,
km 17,5.
E, na sexta-feira (14), às
16 horas, será a vez da entrega oficial do novo CEO
– Centro de Especialidades
Odontológicas, do Crispim.
O prédio foi todo reformado para atender com mais
comodidade a população
e dar melhor estrutura
de serviço para os profissionais. O CEO fica na Av.
Monsenhor João José de
Azevedo, 554, Crispim.
Lembrando que, devido
ao estado de calamidade pública em que o Estado de São
Paulo se encontra e para evitar aglomerações devido à
pandemia, não serão realizados eventos de inauguração.

Divulgação

Na terça-feira (11), às 10 horas, será o início oﬁcial das atividades na quadra do Ouro Verde

Em menos de 24 horas, local limpo pela
Subprefeitura amanhece com entulho e lixo
A Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, através da
Subprefeitura de Moreira César, realizou a limpeza ambiental, no dia 3 de agosto, na Avenida do Pirapitinguy, localizada
no Loteamento João Tamborindeguy Fernandes. Em menos de
24 horas, servidores da Subprefeitura passaram pela localidade e identificaram novas sujidades: resto de obra civil e lixo
doméstico.
Mesmo com a fixação de placas informativa: “Proibido jogar
lixo, entulho e outros materiais”
não foi possível inibir a ausência
de cidadania do infrator.

“Esta prática, além de propiciar local favorável para abrigo de animais peçonhentos e
de vetores que possam causar
prejuízos a saúde humana,
também sobrecarrega toda a
infraestrutura posta em favor
da população do Distrito de Moreira César”, afirmou o diretor
Administrativo Distrital Rafael
Lamana.
“Para atender essas demandas de limpeza ambiental, de
resíduo exposto em lugares
inadequados, é necessário promover o remanejamento de
máquinas e suprimentos, causando ainda mais prejuízos ao

erário público e execução de
obras de melhoria em prol da
população”, declarou o subprefeito de Moreira César, Nilson
Luis de Paula Santos.
Atualmente, a Suprefeitura
dispõem de 3 tratores, entre
restroescavadeira e pá carregadeira e 4 caminhões que
auxiliam nos trabalhos de zeladoria e execução de obras
no território de 234km2 do
distrito de Moreira César, por
esta razão o auxílio da população no descarte correto de
resíduos é de suma importância no intuito de otimizar os
serviços.
Divulgação

Mesmo com a ﬁxação de placas informativas não foi possível inibir a ausência de cidadania do infrator e, no
dia seguinte, já havia lixo no local
Divulgação

Redes Sociais da
Prefeitura serão
desativadas durante
período eleitoral
Em obediência às determinações da Legislação Eleitoral (Lei nº
9.504/97), no dia 14 de
agosto de 2020 todas as
redes sociais que de alguma forma representam a
Prefeitura ou setores da
Prefeitura deverão ser
temporariamente desativadas.
Devem cumprir essa
determinação o Flickr
e os sites: oficial da Prefeitura, Plataforma da
Secretaria de Educação
e Plataforma do Fundo
Social de Solidariedade
(devendo ser suprimidas
as notícias e galerias de
fotos); páginas no Instagram e ou no Facebook:
oficial
da
Prefeitura
de
Pindamonhangaba,
Subprefeitura de Moreira César, Fundo Social de
Solidariedade,
Secretaria de Esportes, Departamento de Cultura, Museu
Histórico e Pedagógico

Dom Pedro I e Dona Leopoldina, PAT, Teatro Galpão, Estação Cidadania,
equipes esportivas da
Prefeitura, escolas e creches municipais, e outros
setores que representem
a Prefeitura.
A determinação tem
início no dia 14 de agosto de 2020 e seguirá até
o dia 16 de novembro de
2020, quando as páginas
e sites poderão voltar a
ser ativadas.
Durante este período,
as aulas online da Secretaria de Esportes e as aulas online do Cpic (Centro
de Práticas Integrativas
e Complementares) da
Secretaria de Saúde deverão ser acompanhadas
pelo canal do Youtube da
Prefeitura: Prefeitura de
Pindamonhangaba.
A comunicação com a
imprensa permanecerá
por meio de envio de releases.

Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2020
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saúde
Fase amarela traz nova ﬂexibilização e
Prefeitura pede maior responsabilidade
individual

Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba deﬁniu as suas novas
regras da ﬂexibilização anunciadas pelo governo do Estado,
através do Plano São Paulo,
para reabertura de setores da
economia durante a quarentena de combate ao coronavírus.
O Comitê de Enfrentamento
ao Covid-19 analisou o decreto
estadual e deﬁniu as novas regras que comércio e prestadores
de serviço da cidade deverão
seguir. A novidade foi a ampliação para 6 horas do horário de
atendimento do comércio em
geral e a abertura de setores até
então restritos de atuar como,
bares, restaurantes, salões de
beleza, barbearias, academias
e clube.

Resumidamente as novas
regras para os setores são:
* Escritório e Imobiliária –
6 horas diárias para atendimento presencial
* Comércio em Geral – Segunda a sexta (10h às 16h) e Sábado (8h às 14h)

* Shopping Center – Segunda a domingo (13h às 19h). Praça de alimentação deve seguir o
mesmo horário.
* Academia e Clube – Segunda a sábado (6h corridas ou dois
turnos de 3 horas), Proibido aulas em grupo e funcionamento
após 21h.
* Salão de Beleza e Barbearia – Segunda a sábado (6h corridas ou dois turnos de 3 horas).
* Restaurante – 6h diárias,
com atendimento somente até
às 17h, após esse horário poderá atender delivery e drive
thru. Após 14 dias na fase amarela, poderá optar em atender
até 22h.
* Bar, Choperia e aﬁns – Segunda a sábado (11h às 17h),
após esse horário somente delivery e drive thru. Após 14 dias
na fase amarela, poderá optar
em atender até 22h.
* Padaria e Lanchonete –
Consumo no local de segunda a

sábado (6h corridas ou dois turnos de 3 horas).
Os estabelecimentos são obrigados a preencher um termo de
compromisso e responsabilidade via protocolo digital 1 Doc,
deixando visível na sua entrada
qual é o seu horário de funcionamento e o limite de atendimento
máximo autorizado (40% no máximo, exceto academia que deve
funcionar com até 30%). O horário para atendimento presencial
não prejudica o atendimento delivery e drive thru.

Responsabilidade
individual

A Prefeitura reforça que

com o avanço para os setores
comerciais retornarem suas
atividades, torna-se necessário
aumentar os cuidados com a
prevenção e faz um apelo aos
estabelecimentos
comerciais
para que sejam rigorosos no
cumprimento do protocolos de
segurança, cuidados na higiene
e preservação do distanciamento em seu interior.
“O vírus nos fez perder muitas coisas, aos poucos estamos
reconquistando. Para não retroagir agora, mais do que nunca
precisamos da ação mais eﬁcaz:
a responsabilidade individual”,
aﬁrmou o prefeito Isael Domingues.

Segundo o prefeito, os casos
tendem a aumentar constantemente devido ao avanço da
testagem em Pindamonhangaba, mostrando um quadro mais
real do contágio do vírus. Até o
presente momento tanto a rede
pública quanto a particular já
realizaram mais de 5 mil testes na cidade e com a doação
de mais 10 mil unidades que o
município vai receber, os casos
tendem a crescer, bem como
podemos controlar melhor a
sua transmissibilidade, sem lotar nossos leitos hospitalares e
na tentativa de reduzir ainda
mais a atual porcentagem de letalidade (2,2%).

Pinda apresenta mais 35 casos de covid-19,
28 recuperados, um óbito conﬁrmado e um óbito suspeito
A Vigilância Epidemiológica
da Prefeitura divulga, em seu
boletim desta segunda-feira (10),
35 novos casos testados positivo
para covid-19, 28 pacientes recuperados, um óbito conﬁrmado de paciente morador do Maricá, e um óbito suspeito (Terra
dos Ipês). A Prefeitura lamenta
as mortes e se solidariza com os
familiares.
Os casos positivos são dos seguintes bairros: Água Preta, Andrade, Boa Vista, Campinas, Campo Belo, Campos Maia, Centro,
Cícero Prado, Crispim, Jardim
Cristina, Jardim Regina, Jardim
Rosely, Karina, Laerte Assunção,
Maria Áurea, Moreira César, Padre Rodolfo, Parque das Nações,
Santana, São Benedito, Socorro,
Vila Rica, Vila Suíça, Village Paineiras e Vista Alegre.Os pacientes recuperados são dos bairros:
Araretama, Campinas, Centro, Ci-

dade Nova, Crispim, Feital, Laerte Assunção, Mantiqueira, Maria
Áurea, Maricá, Mombaça, Moreira César, Padre Rodolfo, Parque
das Nações, Terra dos Ipês, Triângulo, Vista Alegre e Vitória Park
.Com os números de hoje, Pinda
chega a 1175 pacientes testados
positivos para coronavírus desde
o início da pandemia na cidade.
Hoje, temos 39% de ocupação
de leitos de enfermaria e 48%
de ocupação de leitos de UTI,
somando redes pública e particular. O índice de isolamento na
cidade está em 50%.
A Prefeitura reforça, mais
uma vez, que a pandemia não
terminou e a população precisa colaborar fazendo sua parte:
evitando aglomerações, usando
máscara, higienizando as mãos
constantemente e, principalmente, ﬁcando em casa. Previna-se! Proteja quem você ama!

UBS Vila São Benedito e Ipê 2
estão fechadas para desinfecção
Medida foi tomada após funcionário testar positivo para
covid; unidades devem ser reabertas até quinta-feira
As Unidades de Saúde da
Vila São Benedito e do Ipê 2
estão fechadas porque um
funcionário testou positivo
para covid19.
Os locais serão higienizados e desinfectados. A previsão é que voltem a funcionar
até quinta-feira (dia 13).

O servidor já foi medicado, iniciou tratamento e está
em isolamento.
Os demais funcionários
das unidades estão afastados
e realizando testes para detecção do vírus. Eles ﬁcarão
isolados até que os resultados ﬁquem prontos. Sendo

negativos, voltam ao serviço.
O procedimento adotado nas unidades é o mesmo
ocorrido em outros prédios
públicos.
As unidades ﬁcam na Alameda das Grevíleas, 340 (Ipê
2) e na rua Guilherme Nicoletti, 1183 (Vila São Benedito).

Cidade divulga número de casos por
bairro; Araretama possui 94 pessoas
O Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba, responsável
pela Vigilância Epidemiológica, vem contabilizando os
dados de covid-19 desde o início da pandemia, para organização e deﬁnição de metas e
planejamento para ações de
enfrentamento.
O Departamento mapeou
a cidade, com os bairros e loteamentos e lançou, nesta segunda-feira (10), o registro por
localidade dos 1175 casos conﬁrmados para o município.
O bairro com maior nú-

mero de pessoas infectadas
por covid-19 é o Araretama,
com 94 casos, o que equivale
a 8% do total de pacientes do
município. Vale ressaltar que
o Araretama é o bairro mais
populoso da cidade, sendo natural possuir a maior quantidade de casos. O loteamento
Bem Viver por exemplo, que
embora esteja na região do
Araretama, foi contabilizado de modo independente e
soma seis casos.
Mombaça, com 58 casos,
Terra dos Ipês (52), Mantiqueira (49) e Crispim (41)
aparecem entre a segunda e a

quinta posições.
A lista contém 82 localidades
deﬁnidas e sete casos com bairro/loteamento não informados,
de pacientes positivos notiﬁcados pela instituição onde estão
internados mas que ainda não
informaram o bairro.
Vale ressaltar que dos 1175
casos do município, até dia
10 de agosto, 655 estão recuperados, ou seja 55,75% dos
pacientes.
Conﬁra a lista de bairro/loteamento, o número de casos
e o percentual no site da prefeitura www.pindamonhangaba.sp.gov.br
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mobilidade urbana

MRS confirma retirada do pátio de manobras da
região central e novo viaduto próximo a Novelis
A MRS Logística confirmou, em reunião virtual realizada na última semana com a
Prefeitura de Pindamonhangaba, três boas notícias para
a cidade: a retirada do pátio
de cruzamento de trens do
centro da cidade, onde será
construída uma passarela
para facilitar a passagem dos
pedestres; a construção de
um viaduto próximo a Novelis, para atender o tráfego na
região, e ainda a substituição
de todas a cancelas antigas
por sinalização automática
ativa. As propostas precisam
de aprovação das instâncias
governamentais federais.
A reunião virtual contou
com intermediação do deputado federal Marcos Alvino
(PL) e a participação de representantes da MRS Logística, os
srs. Gustavo Bambini, diretor
de Relações Institucionais, e
José Roberto, gerente de Relações Institucionais, bem como
representantes da Prefeitura,
como o vice-prefeito Ricardo
Piorino, secretaria de Obras e
Planejamento Marcela Franco e do chefe de gabinete Rodrigo Lóssio Ferreira.
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As modificações a serem executadas no centro da cidade devem resolver um problema crônico no trânsito
“Recebemos com muita
satisfação essa excelente
notícia para os moradores de Pindamonhangaba.
A reivindicação do prefeito Dr. Isael, a qual estamos
trabalhando há algum tem-

po e que abrange uma série
de melhorias na mobilidade
urbana da cidade será finalmente atendida”, afirmou o
deputado Marcio Alvino.
A retirada do pátio de
manobras na região central
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Durante a audiência a MRS
também recebeu outros importantes pleitos do município
como a ampliação do viaduto
existente na região central e
a construção de um novo viaduto em Moreira César, que
são antigas reivindicações dos
moradores da cidade.
“Esse pedido de viabilização e estudos para um novo
viaduto em Moreira César
trará um enorme avanço à
mobilidade do Distrito e será
marcante para a economia
daquela região pois com ele,
teremos a interligação da região do Feital com a área do
novo cemitério, levando até
ao novo terminal rodoviário
em construção, o que dará
grande fluxo ao mesmo, com
novas linhas e também acesso, sentido Dutra”, afirmou o
prefeito Isael Domingues.
“Aproveito para agradecer
a MRS Logística pela parceria e pelo cuidado constante
em trabalhar pela melhoria
da infraestrutura urbana nas
cidades paulistas. Como presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura
Viária e Mobilidade Urbana,
juntamente com o apoio do
deputado estadual André do
Prado, continuarei trabalhando para trazer mais investimentos nessa área e consequentemente trazer mais
melhorias”, afirmou Alvino.

Parceria com MRS traz
diversas melhorias
para o município
Todas as cancelas antigas serão substituídas por um sistema de sinalização automático

Representantes de Pindamonhangaba visitaram Mogi das Cruzes para ver de perto a
automatização da cancela, que será instalada também em Pinda

de Pinda irá eliminar um
problema crônico do trânsito da cidade, que fica totalmente paralisado com a interrupção das composições
férreas.
Segundo a empresa MRS,
as referidas obras constituem
o plano de negócios da renovação antecipada da concessão e o próximo passo será
a avaliação da proposta pela
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e,
posteriormente, pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Novos viadutos
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Desde 2017, Pindamonhangaba vem estreitando
o relacionamento com a
MRS Logística e diversas
ações e parcerias foram
implantadas beneficiando
os moradores da cidade.
Dentre as melhorias estão
a iluminação, sinalização
e urbanização das passagens de pedestres sobre
a linha férrea que trouxe
mais segurança para a
travessia.
Outra ação foi a colocação de gradil no entorno da
nova praça 7 de Setembro,
trazendo um visual muito
mais agradável para o novo

espaço público construído.
“Só temos a agradecer à
MRS pois com esse bom relacionamento, a população
de Pindamonhangaba só
tem a ganhar com as boas
ações”, afirmou a secretária
de Obras e Planejamento,
Marcela Franco.
O projeto de restauro
do Complexo Ferroviária
também é uma ação que
tem apoio da MRS em
Pindamonhangaba. Atualmente a empresa participa
como apoiadora das obras
de restauro da residência
da estação, localizada nos
baixos do viaduto central.
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