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PÁG. 7

Centro de 
Proteção Animal 
será entregue 
em setembro

PÁG. 3

Pinda apresenta mais 21 casos de Covid-19, 
27 recuperados e um óbito suspeito

Após treinamento, Guarda de Pinda 
recebe autorização para atuar armada

Quase dois anos após ser remodelada a Guarda Municipal de Pindamonhangaba, que passou a se chamar 
Guarda Civil Metropolitana (GCM) dá mais um avanço no combate ao crime no município. Finalizado o ciclo 
de treinamento, a GCM recebeu a autorização da Polícia Federal para o porte de arma.

PÁG. 10

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Além dos avanços na saúde 
da população de Pindamo-
nhangaba, os animais também 
receberão em breve um novo 
atendimento veterinário no 
Abrigo de Animais. A Prefeitu-
ra entregará no próximo mês, a 
nova unidade do Cepatas – Cen-
tro de Proteção e Atendimento 
aos Animais.

Ofi cina de Marcenaria 
do Fundo Social é exemplo 
de responsabilidade 
socioambiental

Presidente do Fundo Social, Cláudia Domingues, e Wenceslau 
Carvalho, da Bundy Refrigeração do Brasil; doações de paletes 
contribuem para ofi cinas de marcenaria

Uma ação do Fundo Social de 
Solidariedade de Pindamonhan-
gaba tornou-se um exemplo de 
responsabilidade socioambiental. 

Com apoio da iniciativa 
privada, que realiza a doação 
de paletes e outros materiais, a 
‘Ofi cina de Marcenaria’ ajuda 
dezenas de moradores da cidade 

com cursos que produzem entre 
outros materiais, lixeiras que 
estão sendo instaladas, sem 
custo, nas praças e em espaços 
públicos da cidade. 

Em dois anos, cerca de 500 
lixeiras foram instaladas com 
apoio da Total e da Bundy.

PÁG. 10

População recebe benfeitorias nas áreas da 
saúde, educação, esportes, lazer e habitação

Moradores de diversas regi-
ões de Pindamonhangaba estão 
recebendo, nesta semana, me-
lhorias nas áreas de educação, 
esportes, lazer e habitação. De-
vido à pandemia doa Covid-19, 
e evitando a aglomeração, não 
estão sendo realizadas inaugu-
rações, mas seguindo o decreto 
vigente e com todos os cuidados 
e protocolos de higiene e segu-
rança, as benfeitorias estão 
sendo, ofi cialmente, entregues 
para, em breve, benefi ciar  a 
população.

 Os moradores do Ribeirão 
Grande receberam um ane-
xo  da ESF Cruz Grande, para 
atender mais adequadamen-
te e organizadamente os mo-
radores da região. O prédio 
foi construído pela equipe 
de Obras da Prefeitura e foi 
entregue aos moradores na 
quarta-feira (12).

Agentes que estão atuando com arma de fogo passaram por treinamentos como “Direção Defensiva”;  
“Defesa Pessoal”;  “Avaliação de Apti dão Psicológica para porte de arma de fogo” entre outros
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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.

Como já disse podemos fi car 
um ano falando de competên-
cias em todas as colunas, mas 
não quero me tornar enfadonho 
e previsível, ainda vou tratar de 
algumas mais corriqueiras e que 
podem fazer diferenças imediatas 
em sua vida social e profi ssional, 
demonstrando assim a capacidade 
de transformação que o  trabalho 
voluntario nos traz. Certamente já 
escrevi e falei isso milhares de ve-
zes, mas sempre se faz necessário 
um pouco mais de conteúdo para 
o céti co e que óti mo que eles exis-
tam, pois nos faz aprimorar nosso 
conhecimento e formas de abor-
dagem, para explicar o voluntaria-
do para os mais diversos públicos.

Existem os já converti dos, que 
precisamos cuidar e os que ainda 
precisam ser “convencidos” de que 
esta é uma ferramenta acessível a 
todos e com resultados mensurá-
veis, afi nal de contas vivemos em 
um mundo onde os números do-
minam, na minha concepção, infe-
lizmente.
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Bairro da Campininha é 
regularizado; entrega de 
títulos será nesta sexta-feira

Implantado anteriormente à 
Lei Federal nº 6766/79, o Bair-
ro da Campininha, localizado 
na Zona Leste, receberá nesta 
sexta-feira (14) a regularização 
fundiária para 66 imóveis das 
Travessas Dois, Três e Quatro. 
O ato de entrega dos títulos será 
realizado a partir das 18 horas 
na Estrada Alcides Soares de 
Oliveira, em várias turmas defi -
nidas para evitar aglomeração.

Após mais de 40 anos espe-
rando por esse benefício, é a 
segunda vez que a Prefeitura 
de Pindamonhangaba efetua a 
Regularização Fundiária de um 
bairro consolidado e irregular 
com a efetiva titulação dos ad-
quirentes.

A área do bairro, de 26 mil 
m², ao longo do tempo recebeu 

toda a infraestrutura essen-
cial de rede de energia elétrica 
e iluminação pública, rede de 
abastecimento de água e esgo-
to, urbanização com guias, sar-
jetas e pavimentação asfáltica e 
escoamento de águas pluviais 
ordenado.

Através da Secretaria de 
Habitação, a regularização do 
bairro teve início em março de 
2019 e foi aprovada em junho 
de 2020, com o Pronunciamen-
to Conclusivo, e foi enviada ao 
Ofi cial de Registro de Imóveis e 
Anexos para registro. No último 
dia 12 de agosto, o cartório ex-
pediu as matrículas individua-
lizadas de numeração 71.021 a 
71.086, conforme os termos da 
Lei Federal nº 13.465/2017, do 
Decreto Federal nº 9.310/2018 

e no Provimento CGJ nº 56/2019 
das Normas de Serviço da Cor-
regedoria Geral da Justiça.

“Foi um serviço árduo que 
contou com empenho de toda 
a equipe do Departamento de 
Regularização, chefi ada pelo 
diretor, e engenheiro Germano 
Miguel de Assis. Buscamos as 
medidas jurídicas, ambientais e 
sociais com o objetivo de legali-
zar e titularizar as pessoas que 
esperam há mais de 40 anos 
para terem a certeza de suas 
propriedades”, afi rmou o secre-
tário de Habitação João Gontijo.

Para o prefeito Isael Domin-
gues, “a regularização fundiária 
é também um instrumento para 
promoção da cidadania e uma efe-
tiva integração que leva a seguran-
ça jurídica aos benefi ciários”.

LEILÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL DE PINDAMONHANGABA/SP

EDIFICAÇÃO C/ 21 APARTAMENTOS 643M² A.C., 
PINDAMONHANGABA/SP, 297m² a.t., 

Rua Dr. Monteiro César, 165.
 INICIAL R$ 2.146.280,00 (PARCELÁVEL)
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Redes Sociais da Prefeitura serão 
desativadas durante período eleitoral

Em obediência às determina-
ções da Legislação Eleitoral (Lei 
nº 9.504/97), no dia 14 de agosto 
de 2020 todas as redes sociais 
que de alguma forma represen-
tam a Prefeitura ou setores da 
Prefeitura deverão ser tempora-
riamente desativadas.

Devem cumprir essa deter-
minação o Flickr e os sites: ofi -
cial da Prefeitura, Plataforma 
da Secretaria de Educação e 
Plataforma do Fundo Social de 
Solidariedade (devendo ser su-
primidas as notícias e galerias 
de fotos); páginas no Instagram 

e ou no Facebook: ofi cial da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
Subprefeitura de Moreira Cé-
sar, Fundo Social de Solida-
riedade, Secretaria de Espor-
tes, Departamento de Cultura, 
Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leopoldi-
na, PAT, Teatro Galpão, Esta-
ção Cidadania, equipes espor-
tivas 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 segui-

rá 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 Inte-
grativas e Complementares) 
da Secretaria de Saúde deve-
rão ser acompanhadas pelo 
canal do Youtube da Prefeitu-
ra: Prefeitura de Pindamonhan-
gaba. 

A comunicação com a im-
prensa permanecerá por meio 
de envio de releases.

Responsabilidade 
socioambiental

Colaborar com a limpeza urbana, cuidar do 
meio ambiente e ainda gerar renda pra dezenas 
de moradores de Pindamonhangaba. Estão entre 
os resultados da ofi cina de marcenaria do projeto 
“Reinvente”, do Fundo Social de Solidariedade do 
município. 

Com apoio da iniciativa privada, que realiza 
a doação de paletes, além de outros materiais, a 
ofi cina permite a confecção de diversas peças de 
marcenaria, incluindo as lixeiras –  que estão espa-
lhadas por toda a cidade. Elas fi cam em praças e 
espaços públicos de Pindamonhangaba e não tive-
ram custos para o município.

O participante da ofi cina aprende um ofício; e 
toda a produção dos móveis vai para o Fundo So-
cial – que vende as peças em feiras e em exposição 
e reverte em recursos para a manutenção do traba-
lho das ofi cinas.

Além do curso de marcenaria, o Fundo Social 
oferece cursos de elétrica, maquiagem, jiu jitsu, 
ballet, culinária saudável, padaria artesanal, pila-
tes, manicure e designer de unhas, mantenedor de 
microcomputadores, eletrônica, elétrica básica e 
inclusão digital.

É uma iniciativa que só vem crescendo e hoje, 
existem muitas pessoas sustentam suas famílias 
graças às técnicas e aos ensinamentos desses cur-
sos.

Que venham mais e mais projetos sociais, edu-
cacionais, culturais e socioambientais, pois quem 
ganha é o munícipe.

Google oferece criação e gestão gratuita de 
e-commerces para pequenas e médias empresas

O Google e a Loja Integrada, 
plataforma de e-commerce gra-
tuita com mais de 1,4 milhão de 
lojas criadas, anunciam parce-
ria para apoiar as pequenas e 
médias empresas brasileiras 
durante o momento de incer-
teza gerado pela pandemia 
da Covid-19. O programa 
“Cresça suas vendas com o 
Google” oferecerá um paco-
te gratuito de serviços para 
que empreendedores criem, 
divulguem e gerenciem seus 

próprios e-commerces na 
rede. O objetivo é fomentar 
a criação de até 100 mil no-
vas lojas virtuais até o fim 
de 2020.

A parceria disponibiliza a 
criação de uma loja virtual e 
o cadastro gratuito para até 
75 produtos ativos e 5 mil 
acessos mensais, oferecidos 
pela Loja Integrada. A em-
presa também oferece trei-
namentos exclusivos para 
lojistas que querem aprender 

Que tal falar de co-
municação? Sim ela está 
presente em nossa vida 
de forma que pode ser o 
bem ou o mal dela, por 
isso se torna tão impor-
tante, para que tenha 
cursos, formações em 
todos os níveis, empre-

uti lizar quase que exclusivamente 
da comunicação verbal, portanto 
o  exercício vem acompanhado de 
necessidade de resultado imedia-
to, o  que nos fortalece e nos im-
pulsiona para um aprendizado em 
tempo real e imediato, para não 
dizer obrigatório.

Uma competência exaltada em 
muitas empresas e necessária em 
outras, culti vada no voluntariado 
como um bem precioso. Difí cil o 
voluntario que não sai de uma 
ação com esta competência muito 
afi ada e afi nada. Felizes aqueles 
que entendem que esta compe-
tência pode e deve ser prati cada 
por toda sua vida e carreira.

sas investem muito em seus cola-
boradores para que tenham exce-
lência na comunicação com seus 
clientes, quem já não precisou de 
um SAC e teve experiencias ma-
ravilhosas e horrorosas por conta 
da comunicação do outro lado da 
linha e também do nosso as vezes.

A comunicação Verbal é uma 
das competências que o volunta-
riado nos traz de uma forma muito 
intensa, pois em qualquer ação de 
trabalho voluntário, esta será uma 
ferramenta de trabalho muito in-
tensa. Muitas vezes pela agilidade 
do trabalho e outras pela falta de 
outras ferramentas tecnológicas, 
se faz necessário  e fundamental se 

Divulgação

sobre criação e gestão da ferra-
menta. 

Já o Google, por meio de seu 
time de especialistas em marke-
ting digital, oferecerá aos parti-
cipantes treinamentos e sessões 

de mentoria coletiva em temas 
como marketing digital e ven-
das on-line, além de um canal 
exclusivo de atendimento do 
Google para que os lojistas pos-
sam receber suporte para au-

mentar sua visibilidade e suas 
vendas online.

Informações completas em: 
https://lojaintegrada.com.br/
google/?utm_source=impren-
sa&utm_medium=GWG.
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cidade
Centro de Proteção Animal será entregue em setembro

Carreata de profi ssionais da educação 
encanta alunos do Araretama

Além dos avanços na saúde 
da população de Pindamonhan-
gaba, os animais também rece-
berão em breve um novo atendi-
mento veterinário no Abrigo de 
Animais. A Prefeitura entregará 
no próximo mês, a nova unidade 
do Cepatas – Centro de Proteção e 
Atendimento aos Animais.

Iniciada em novembro, a 
obra entra na etapa final e será 
um grande ganho para a causa 
animal no município. O antigo 
abrigo foi totalmente reforma-
do e readequado, criando um 
espaço com mais estrutura e 
conforto para receber os ani-
mais conforme as normas apro-
vadas pela Vigilância Sanitária.

A intenção da Prefeitura é 
melhorar o acolhimento e a ma-
neira como os animais abando-
nados são tratados, tornando o 
Cepatas num centro de serviços 
com todo o atendimento neces-
sário aos animais, para que pos-
sam ser colocados para adoção, 
além de melhorar o trabalho de 
castração e de conscientização 
para evitar novos abandonos.

O Cepatas atenderá com re-
cepção, consultório, sala de va-

cinação, sala de cirurgia, mater-
nidade, sala de procedimentos, 
canil para quarentena, canil e 
gatil com solário, sala para ba-
nho e tosa, entre outros espa-
ços, também abrigando animais 
de grande porte. Atualmente, 
mais de 60 cães e 15 gatos estão 
no Abrigo Municipal, que conta 
com uma equipe de cinco pesso-
as, além dos voluntários que le-
vam seu carinho e cuidado para 
os animais.

A obra teve um investimen-
to de aproximadamente R$ 576 
mil e está sendo realizada pela 
empresa Marcondes Lima En-
genharia.

Para o prefeito Isael Do-
mingues, o Cepatas é um so-
nho antigo, desde a época 
em que ele era vereador, e 
que finalmente está sendo 
concretizado. “A saúde está 
avançando em todos os sen-
tidos. Depois do novo Pron-
to-socorro; Pronto-Socorro 
Infantil; três UPAs; Saúde da 
Mulher; Saúde Gestante e da 
nova rede de apoio psico so-
cial, agora chegou a vez dos 
nossos animais”.

A carreata organizada por 
profissionais da Escola Mu-
nicipal Professor Elias Bargis 
Mathias, do Araretama, em 
Pindamonhangaba, reuniu 
mais de 40 pessoas, entre pro-
fessores e funcionários da 
unidade, e percorreu a maio-
ria dos ruas do bairro dia 12 
de agosto.

A intenção, de acordo com 
professora Ana Lucia Couto 
Aires, era amenizar a sauda-
de que os alunos e professo-
res sentiam uns pelos outros. 
“Estamos muito felizes por-
que conseguimos levar ale-
gria para os estudantes, que 
nos esperavam na porta ou 
na janela de suas casas”, dis-
se.

Ana se emocionou com o 
carinho dos alunos e dos pais. 
“Muitos deles com cartazes 
e faixas e frases sinceras de-
monstrando o carinho que 
sentem pelo corpo de pro-
fessores e profissionais da 
unidade. Nos emocionamos 
muito. Os pais continuam 
mandando mensagens e fotos 

e nos dizendo que gostaram 
muito da iniciativa”.

Uma mãe escreveu: “Para-
béns à escola e aos professo-
res pela atenção que têm com 
os nossos pequenos em meio 
a tudo isso que está aconte-
cendo. Eles não entendem por 
que não podem fazer o que 
sempre fizeram, mas enten-
dem que, mesmo distantes, as 
‘tias’ da escola pensam neles 
com um gesto de carinho tão 
bonito”.

Outra completou. “Para-
béns!!! Foi lindo! Se eu fiquei 
emocionada, eu imagino os 
alunos. Vocês são maravilho-
sas.”.

A professora explicou que 
a carreata contou com um 
veículo da guarda e com 
carro de som do Fundo So-
cial de Solidariedade. “Entre 
uma música ou outra, man-
dávamos uma mensagem de 
saudação aos alunos e pais 
e eles nos retribuíam com 
sorrisos, expressões nos car-
tazes. Foi encantador”, resu-
miu.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Quase dois anos após ser re-
modelada a Guarda Municipal de 
Pindamonhangaba, que passou a 
se chamar Guarda Civil Metropo-
litana (GCM) dá mais um avanço 
no combate ao crime no municí-
pio. Finalizado o ciclo de treina-
mento, a GCM recebeu a autori-
zação da Polícia Federal para o 
porte de arma.

Com a autorização e recente 
aquisição das pistolas, desde a 
última quinta-feira (13) 25 agen-
tes da GCM já estão atuando com 
arma de fogo. “A GCM passou a 
integrar o sistema de segurança 
pública e agora pode atuar com 
novo perfil e atribuições, integra-
da e sistêmica com outros órgãos 
policiais como Polícia Militar e Ci-
vil, bem como fiscalizar trânsito e 
atuar armada”, explicou o secre-
tário de Segurança, José Sodário 
Viana.

Segundo ele, o objetivo é pro-
teger o cidadão de bem e todo o 
trabalho foi alicerçado com mui-
ta responsabilidade. “A nossa 
Guarda tem 115 agentes, e ao lon-

Após treinamento, Guarda de Pinda 
recebe autorização para atuar armada

  
Cursos Realizados para Habilitação do Uso de Arma para GCM 

Estágio de Bike - Patrulha de Bicicleta 

Estágio de Aperfeiçoamento Profissional 
(Legislação Criminal, Defesa Pessoal, Procedimentos Operacionais, Direção 
Defensiva e Policiamento Comunitário) 

Direção Defensiva 

Agente da Autoridade de Trânsito 

Avaliação de Aptidão Psicológica para porte de arma de fogo 

Estágio de Qualificação Profissional – aplicação de 29 matérias entre elas 
questões Operacionais, de Direito, Trânsito, Sistema de Gestão, 
Gerenciamento de Crises, Mediação de Conflitos e diversos outros temas 

Curso de Controle de Distúrbios Civis e Uso de Tonfa – abordando diversas 
disciplinas 

Curso de Armamento e Tiro – Grade curricular extensa com disciplinas de 
Apresentação, Projéteis, Manuseio de Armas com Segurança, Fundamento 
do Tiro, Aula Prática, Sobrevivência policial e conclusão com prova Escrito 

Testes de Capacitação e Habilitação para porte de arma de fogo 
institucional 
 

go desse caminho, com os 
primeiros critérios exigidos 
e com as avaliações reali-
zadas, muitos foram elimi-
nados chegando neste mo-
mento a um grupo seleto e 
reduzido, que será acompa-
nhado. Temos a Ouvidoria 
e a Corregedoria específica 
para atuar se necessário 
for, de forma que a popula-
ção poderá ficar tranquila 
quanto ao novo momento 

de atuação da nossa GCM”, 
afirmou.

O prefeito Isael Domin-
gues afirmou que o mo-
mento é um marco na his-
tória da segurança pública 
de Pindamonhangaba. 
“Estamos agindo com mui-
ta força na segurança com 
ações inéditas e bem estru-
turadas, integrando nossas 
ações com a Polícia Militar 
e Civil”, afirmou o prefeito.

Divulgação

Divulgação
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turismo

Pindamonhangaba: terra de riquezas 
de sabores e tradições gastronômicas

Pesqueiros
Pinda conta com muitas opções de pesqueiros no esti lo “pesque e 

pague” incluindo a pesca esporti va. O clima natural favorece principal-
mente a pescaria de trutas, ti lápias, pacu entre outras espécies. Uma 
excelente opção para as famílias.

Café Caipira

Do pescado à cozinha rural feita no fogão à lenha, passando por pratos diferenciados da culinária vegetariana ou alemã, a gastronomia de Pinda oferece uma profusão variada de sabores

Queijos
A cidade possui produtores de queijos que são referência no Vale do 

Paraíba, e proporcionam experiências culturais e gastronômicas aos 
consumidores.  

Guias de turismo 
tornam as visitas 
mais produti vas

A profi ssão “Guia de Turis-
mo” está regulamentada pela 
lei n° 8623, de 28 de janeiro 
de 1993. Este profi ssional 
qualifi cado e cadastrado no 
Ministério do Turismo (via 
Cadastur) é o responsável por 
toda viagem desde seu embar-
que na saída até o desem-
barque no retorno, aliás é o 
único profi ssional reconhecido 
nessa área.

Nossa cidade conta com 
diversos destes profi ssionais 
capacitados e saiba quem são 
eles acessando:  www.cadas-
turturismo.gov.br.

Então quando esti ver na 
cidade entre em contato com 
um Guia de Turismo local e o 
contrate pois ele apresentará 
a cidade orientando e apre-
sentando seus locais, pontos 
turísti cos, histórias e muito 
mais com um olhar diferen-
ciado.

de sabores e tradições gastronômicas
A culinária é um dos pontos 

fortes de Pindamonhangaba. 
A cidade apresenta restauran-
tes, cafés, lanchonetes, bares e 
outros locais turísticos, com os 
pratos mais variados e saboro-
sos. Entre os destaques estão o 
pescado e a culinária rural tradi-
cional feita e servida no fogão à 
lenha, mas também não devem 
ser esquecidos os pratos diferen-
ciados, como a culinária vegeta-
riana ou alemã, por exemplo.

Os principais pólos turísticos 
gastronômicos do município 
fi cam localizados nas regiões 
rurais, como Ribeirão Grande 
e Piracuama, que somam sabor 
às paisagens naturais exube-
rantes, com vista para a Serra 
da Mantiqueira, além de outros 
pólos que estão iniciando seu 
desenvolvimento nesta área tu-
rística.  

O turismo gastronômico é o 
turismo responsável, que valo-
riza a produção local, gerando 
renda e empregos naquela re-
gião, e ainda promovendo uma 
experiência gastronômica dife-
renciada na nossa culinária.

Com a entrada de Pindamo-
nhangaba na faixa amarela, o 
setor gastronômico está sendo 
reaberto aos poucos, seguindo 
todas as regras e protocolos de 
higiene e segurança, colabo-
rando assim para a retomada 
do desenvolvimento econômi-
co da cidade.

Os cafés estão se espalhando cada vez mais 
por diversas regiões da cidade e são uma opção 
diferenciada para turistas e moradores, para o 
início do dia ou fi nal de tarde. Uma tendência 
vem sendo os grupos de ciclistas, que passeiam 

pelas áreas rurais da cidade e sempre fazem uma 
parada para “reabastecer” nestes locais, onde 
apreciam o melhor dos bolos, pães, cafés, sucos 
e outros quitutes das cozinhas mineira e caipira 
tradicionais.

A Secretaria de Cultura e Tu-
rismo da Prefeitura, por meio 
do Departamento de Turismo, 
e o Conselho Municipal de Tu-
rismo (Comtur), incentivam as 

atividades turísticas. Todas as 
informações sobre os atrativos 
turísticos de Pindamonhanga-
ba e sobre as ações realizadas 
pelo Departamento de Turismo 

podem ser obtidas pelos telefo-
nes 3643-1761 e 3643-1424, ou 
pelo e-mail: turismo@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

Eventos
No momento, os eventos estão 

suspensos devido à pandemia do 
novo coronavírus, mas integram 
o calendário turísti co da cidade, 
festas tradicionais como o Festi val 
Tropeiro, Festi val Junino e Festi val 
da Primavera, que são prioritaria-
mente gastronômicos e possibili-
tam uma experiência diferenciada 
em sabores e cultura aos seus 
visitantes.

Cogumelos
A cidade se destaca na produção de cogumelos, uti lizando 

manejo sustentável e orgânico. Na cidade, também é possível 
encontrar cursos de capacitação em fungicultura, agricultura 
orgânica, natural e permacultura.

Divulgação
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Zeladoria
Sinalização de trânsito é reforçada na rotatória 
do Distrito Dutra para diminuir acidentes

O Departamento de Trânsito 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba vem realizando intenso 
trabalho de reforço na pintura 
de sinalização de trânsito na 
rotatória de acesso ao Distrito 
Industrial Dutra, na av. Nos-
sa Senhora do Bom Sucesso. A 

ação visa reduzir os constantes 
acidentes de trânsito que ocor-
rem no local e trazer mais segu-
rança no trânsito.

Serviços de pintura de solo 
ainda foram realizados nos úl-
timos dias nos bairros Crispim, 
Vila Rica, Jardim Rezende.

Outra ação da Prefeitura de 
Pindamonhangaba na avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso 
está acontecendo em frente à sede 
do Paço Municipal, onde estão 
sendo removidos os tachões e 
malotes de concreto e implantados 
as guias para construção de um 
mini trevo.

“Após a remoção, o piso asfáltico 
também recebeu intervenção e em 
seguida a equipe da Secretaria de 
Obra iniciou a colocação de guias. 
Após ser finalizado, essa pequena 
ação disciplinará o trânsito do local”, 
afirmou o vice-prefeito Ricardo 
Piorino, que vem acompanhando as 
ações de zeladoria na cidade.

Pintura de solo realizada no Jardim Vila Rica

Trevo em frente à Prefeitura recebe 
intervenções para maior segurança

Higienização das placas de trânsito
Um serviço simples mas que demonstra um zelo com o aspecto visual da 

cidade é a ação de higienização das placas de trânsito. Placas estão sendo 
recuperadas e revitalizadas para melhorar as indicações de trânsito, gerando 
mais segurança.

O antes e o depois do serviço de higienização

Último guarda-corpo 
do “valetão” do 

Araretama é finalizado
A Secretaria de Obras finalizou 

na última semana o quinto e últi-
mo guarda-corpo para trazer mais 

segurança ao entorno do valetão 
do Residencial das Américas, no 
Jardim Araretama. O espaço foi 

urbanizado com novas calçadas, 
limpeza geral da valeta e serviços 

de jardinagem.

A instalação do guarda-corpo 
no valetão complementou 

a série de melhorias 
implementadas na área

Sinalização na rotatória do Distrito Industrial é mais uma medida de segurança para reduzir acidentes

Estradas rurais recebem 
sinalização de via 
compartilhada para 
ciclistas

A grande quantidade de mora-
dores que utilizam bicicletas como 
transporte, bem como ciclistas que 
utilizam as estradas rurais asfal-
tadas poderão trafegar agora pela 
estrada municipal Jesus Antônio 
de Miranda com mais segurança. 
O Departamento de Trânsito está 
implantando a sinalização de via 
compartilhada de bicicletas, para 
disciplinar o tráfego de bikes no 
local. Em breve, a Estrada do Ata-
názio, onde também circula grande 
número de bicicletas receberá a 
pintura de sinalização.

Vista Alegre recebe limpeza com retirada de mais de 20 caminhões
Uma forte ação de roçada e retirada de 

galhos, entulhos e materiais descartados 
irregularmente foi realizada na última semana 
no bairro Vista Alegre. Foram retirados mais de 
20 caminhões de material, sendo utilizado três 

veículos, três roçadeiras, um trator e uma retro. 
Outra bairro que recebeu também os serviços 
de limpeza foi o Jardim Maria Emília, de onde 
foram retirados grandes quantidades de restos 
de construção e madeiras.

Limpeza no Jardim Maria Emília
Entulho retirado do bairro Vista Alegre 
preencheu cerca de 20 caminhões
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O conteúdo editorial desta página é de inteira
responsabilidade da Divisão de Comunicação da

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020

Mesa Diretora 2019/2020: 

Vereador Felipe César - FC 
Presidente 

Vereador Carlos Moura - Magrão 
1º Vice-Presidente 

Vereador Osvaldo Macedo Negrão
- Professor Osvaldo

2º Vice-Presidente  
Vereador Janio Ardito Lerario 

1º Secretário 
Vereadora Gislene Cardoso - Gi 

2ª Secretária 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia, 

Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia,
Rafael Goffi Moreira, Renato Nogueira 

Guimarães - Renato Cebola, Roderley Miotto
Rodrigues e Ronaldo Pinto de 

Andrade - Ronaldo Pipas.
Divisão de Comunicação: 

Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783

(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021

 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - (12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

  

ORDEM DO DIA

28ª Sessão Ordinária do ano de 2020, a realizar-se no Palácio Legislativo
“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,  no próximo

dia 17 de agosto de 2020, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 60/2020, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato 
Cebola, que “Declara de Utilidade Pública o OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – 
PINDAMONHANGABA/SP”.

II. Projeto de Lei n° 99/2020, do Poder Executivo, que “Altera a Lei n° 6.122, de 
16 de maio de 2018, que dispõe sobre o COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE 
TURISMO”.

III. Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2020, do Vereador Antonio Alves da Silva – 
Toninho da Farmácia, que “Concede a Medalha Percy Newton de Lacerda César”.

 Pindamonhangaba, 11 de agosto 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
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Notas explicativas:
1. Projeto de Lei n° 60/2020 - tem por objetivo a declaração de Utilidade Pública da entidade “OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL 
– PINDAMONHANGABA/SP”
2. Projeto de Lei n° 99/2020 - O presente projeto propõe diversas alterações no COMTUR - Conselho Municipal de Turismo - de 
Pindamonhangaba.
3. Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2020 - concede honraria a uma personalidade da imprensa do município de Pindamonhangaba.

A Câmara de Pindamo-
nhangaba promoveu nesta se-
gunda-feira, dia 10 de agosto, 
a sua 27ª Sessão Ordinária. 
A reunião foi realizada no 
Plenário “Dr. Francisco Ro-
mano de Oliveira”, no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”. A Ordem 
do Dia contou com 3 Projetos 
de Lei que foram discutidos, 
analisados e aprovados - por 
unanimidade - pelos vereado-
res de Pindamonhangaba. Na 
sessão ordinária, o suplente 
de vereador Everton Chinaqui 
assumiu a vaga do vereador 
Jorge Pereira Alves - Jorge da 
Farmácia, que se licenciou do 
cargo por motivo de saúde.

Espaços especiais
no shopping
Por votação unânime, os 

vereadores aprovaram o Pro-
jeto de Lei n° 68/2020, do ve-
reador Roderley Miotto (PO-
DEMOS), que “Destina espaço, 
nas praças de alimentação 
de shopping center, restau-
rantes, lanchonetes, bares e 
outros estabelecimentos do 
setor gastronômico, para uso 
preferencial de idosos, ges-
tantes e pessoas com defici-
ência ou com mobilidade re-
duzida”. O não cumprimento 
do disposto no referido proje-
to sujeitará o infrator às san-
ções na Lei Federal nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, o 
conhecido Código de Defesa 
do Consumidor.

O autor do projeto, verea-
dor Roderley Miotto, justifi-
cou que o projeto tem o ob-
jetivo de resguardar o direito 
de acessibilidade e comodida-
de nestes locais acima men-
cionados. 

UPA do Araretama
Outro projeto analisado 

pelos parlamentares e apro-
vado - por 10 votos - foi o Pro-
jeto de Lei n° 15/2017, do Ve-
reador Roderley Miotto, que 
“Denomina a UPA – Unidade 
de Pronto Atendimento locali-
zada no bairro do Araretama, 

Idosos, gestantes e Pessoas com Deficiência 
terão espaços especiais em shopping, 

bares e restaurantes, diz Projeto de Lei 
aprovado em Pindamonhangaba

Vereadores aprovaram, ainda, mais 2 Projetos de Lei da 
Ordem do Dia que denominaram logradouros públicos no município

de Dr. JOSÉ ROBERTO MAFE-
TANO”.

Biografia
José Roberto Mafetano nas-

ceu em Taubaté no dia 27 de 
fevereiro de 1950 e era filho 
de Geraldo Mafetano e Tere-
sinha da Silva Mafetano. Pri-
mogênito, teve outros dois 
irmãos: Luiz Carlos e Paulo 
César Mafetano. Desde meni-
no revelou a vocação de ser 
médico. Tão logo concluiu o 
colégio, ingressou na Facul-
dade de Medicina de Taubaté 
e formou-se médico Clínico e 
Cirurgião Geral. Casou-se com 
Aparecida Célia Mourão Ma-
fetano. Teve 3 filhos: Alexan-
dre, Fernando e Francine. José 
Roberto Mafetano transmitiu 
aos filhos os princípios mo-
rais e valores éticos. Atuou no 
antigo INAMPS, onde atendia 
a população mais carente, na 
Santa Casa de Misericórdia de 
Pindamonhangaba e no Hos-
pital Pindamonhangaba. 

Dr. José Roberto tinha ou-
tra paixão: o Direito. Por isso, 
prestou concurso público e foi 
aprovado como médico legis-
ta. Lutou para o Núcleo de Pe-
rícias Médico Legais fosse ins-
talado em Pindamonhangaba, 
onde atuou por muitos anos. 

A política era sua outra pai-
xão. Foi um dos fundadores do 
PSDB e recebeu diversos con-
vites para se candidatar a um 
cargo público, mas sempre re-
cursou para cumprir seu jura-

mento de faculdade.
O médico humanista Dr. 

José Roberto Mafetano foi vi-
timado pelo câncer e faleceu 
no dia 03 de outubro de 2009.

Estação do Esporte
no bairro do Crispim
Na sequência, o plenário 

deliberou aprovar - por una-
nimidade - o Projeto de Lei n° 
19/2020, do vereador Anto-
nio Alves da Silva – Toninho 
da Farmácia (PV), que “De-
nomina a Estação do Esporte 
localizada entre as Ruas Ar-
gemiro Cypriano de Oliveira 
e Felisberto de Almeida no 
bairro Crispim de EDUARDO 
DOS SANTOS (EDUARDO DO 
BOSQUE)”.

Biografia
Eduardo dos Santos nasceu 

em 11 de julho de 1971 em 
Pindamonhangaba. Eduardo 
era filho de José dos santos 
(Santinho) e de Maria Fran-
cisca dos Santos (Cóta). Edu-
ardo sempre foi um rapaz tra-
balhador, esforçado, cheio de 
projetos e sonhos e que pre-
zava muito a família, os ami-
gos e os vizinhos.

Preocupava-se com as 
questões do bairro do Bosque, 
onde residiu durante toda a 
sua vida. Estudou na Escola 
Estadual “Dr. Rodrigo Romei-
ro” e fez o curso de “Técnico 
em Mecânica” no Instituto 
João Gomes de Araújo. Tam-
bém se formou em “Arte” 
pela FASC - Faculdade Santa 

Cecília, de Pindamonhanga-
ba. Trabalhou nas indústrias 
Confab, Alcoa e na General 
Motors de São José dos Cam-
pos. No campo das artes, pin-
tou diversos quadros que hoje 
estão decorando muitas casas 
de nossa cidade.

Faleceu aos 45 anos, em 15 
de setembro de 2016, devido 
à Leucemia.

28ª sessão ordinária
Os vereadores de Pinda-

monhangaba voltam ao Ple-
nário “Dr. Francisco Romano 

de Oliveira” na próxima se-
gunda-feira, dia 17 de agosto, 
a partir das 14 horas, para a 
realização da 28ª sessão ordi-
nária de 2020. A reunião é pú-
blica, mas em função do Ato 
nº 009/2020, será feita sem a 
presença de público no plená-
rio. E para que haja transpa-
rência dos atos legislativos, a 
sessão ordinária terá a trans-
missão “ao vivo” pelo canal 4 
da Operadora NET e, também, 
pela internet no portal www.
pindamonhangaba.sp.leg.br.
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saúde
Pinda vai testar mais 10 mil pessoas para 
Covid-19 e terá diagnóstico do avanço da doença 

Pindamonhangaba apresenta mais 21 casos de 
Covid-19, 27 recuperados e um óbito suspeito

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba recebeu a doação de 
10.000 testes rápidos para de-
tecção de antígenos IGG e IGM 
de Covid-19, dia 13 de agosto, 
doados pela empresa Exsa Ur-
banismo.

Os testes devem começar a 
ser realizados na população até 
o fim de agosto. Nos próximos 
dias haverá um link para cadas-
tro voluntário no site da Prefei-
tura, por meio do qual os inte-
ressados farão cadastro e serão 
informados sobre dia, horário e 
local da coleta.

Serão três pontos estratégi-
cos (Ciaf; Shopping Pátio Pinda 
e Zito), pois facilita o acesso da 
população e são áreas abertas. 

Com essa organização, o muni-
cípio evita aglomerações e rea-
liza o procedimento com mais 
agilidade.

De acordo com a secretária 
de Saúde, Valéria dos Santos, 
serão realizados 500 testes por 
dia e serão levantados dados 
cadastrais, idade, sexo, relato 
de sintomas gripais e contato 
com comunicante positivo. “Os 
dados serão analisados para 
contribuir na análise epidemio-
lógica do avanço da pandemia. 
Além disso, as pessoas que ti-
verem resultado positivo serão 
encaminhadas imediatamente 
para o gripário mais próximo, 
para início do tratamento e raio
-X pulmonar. Deste modo, con-

tribuímos para a plena recupe-
ração da pessoa e poderemos 
detectar casos mais graves, que 
precisam de tratamentos mais 
complexos. Isso vai reduzir a 
possibilidade de complicação 
da doença e frear o avanço”.

O prefeito Isael Domingues 
agradeceu a Exsa pela doação 
e disse que com os 10 mil testes 
de agora, Pinda chegará a 17 mil 
testes - cerca de 10% da popu-
lação. “O diagnóstico é funda-
mental para amostragem e ma-
peamento da cidade. Já tivemos 
um grande trabalho desenvolvi-
do pela pneumologista Mariah 
Prata, a coordenadora técnica 
do Comitê de Enfrentamento ao 
Covid-19, com dados de 500 pa-

cientes. Agora, com mais esses 
10 mil testes teremos um diag-
nóstico ainda mais complexo da 
pandemia no município. Essas 
informações nos darão parâme-
tro mais preciso para atuarmos 
no combate à doença”.

O prefeito ressaltou que, em-
bora a taxa de letalidade esteja 
baixa no município, uma mor-
te a cada 26 infectados, é dever 
do poder público agir para re-
duzir os índices. “No Brasil há 
uma morte a cada 22 casos. Em 
Pinda o dado está na faixa de 
uma a cada 26 contaminações. 
Quando testamos um grande 
percentual da população tere-
mos índices mais precisos, que 
vão nos nortear tanto para en-

frentamento ao avanço quanto 
sobre informações dos pacien-
tes, fazendo com que tenhamos 
um tratamento mais eficiente”.

O diretor da Exsa, Arnaldo 
Mazeto, representando o presi-
dente do grupo, Durval Sombo-
ni, ressaltou que a Prefeitura é 
uma grande parceira e a Exsa 
está à disposição para contri-
buir com o município, especial-
mente neste momento de pan-
demia.

A cerimônia ainda contou 
com a presença do vereador 
Carlos Eduardo de Moura - Ma-
grão, que afirmou que os teste 
são ferramentas importantes 
para o diagnóstico do municí-
pio.

A Vigilância Epidemio-
lógica da Prefeitura divul-
ga, em seu boletim desta 
quinta-feira (13), 21 novos 
casos testados positivo 
para Covid-19, 27 pacien-
tes recuperados e um óbi-
to suspeito de morador do 
Santana. A Prefeitura la-
menta a morte e se solida-
riza com os familiares. 

Os casos positivos são 
dos seguintes bairros: Ara-
retama, Castolira, Centro, 
Cidade Nova, Feital, Liber-
dade, Mantiqueira, Mari-
cá, Moreira César, Parque 
das Nações, Parque das 
Palmeiras, Parque São Do-
mingos, Santana e São Be-
nedito.

Os pacientes recupera-
dos são dos bairros: Alto 
Cardoso, Araretama, Aze-
redo, Bela Vista, Carango-
la, Centro, Cidade Jardim, 
Cidade Nova, Crispim, Ga-
lega, Goiabal, Jardim Re-
gina, Karina, Liberdade, 
Mantiqueira, Mombaça, 
Morumbi, Pasin, São Bene-
dito, Terra dos Ipês e Vale 
das Acácias.

Com os números de 
hoje, Pinda chega a 1.309 
pacientes testados positi-
vos para coronavírus des-

de o início da pandemia 
na cidade. Hoje, temos 
55% de ocupação de leitos 
de enfermaria e 37% de 
ocupação de leitos de UTI, 
somando redes pública e 
particular. O índice de iso-
lamento na cidade está em 
44%.

Ressaltamos que a ten-
dência de alta no núme-
ro de positivados será 
acentuada devido à sig-
nificativa quantidade de 
realização de testes, iden-
tificando cada vez mais os 
pacientes assintomáticos. 
Nesta quinta-feira (13), 
inclusive, a Prefeitura re-
cebeu a doação de 10 mil 
testes rápidos.

A Prefeitura informa, 
ainda, que de acordo com 
o Plano São Paulo, a região 
do Vale do Paraíba está na 
faixa amarela. Importante 
ressaltar que mesmo com 
a mudança de faixa, todos 
os cuidados devem ser to-
mados e que a população 
precisa colaborar fazendo 
a sua parte. A pandemia 
não terminou. Evite aglo-
merações, use máscara, hi-
gienize as mãos constante-
mente e, principalmente, 
fique em casa.

DivulgaçãoDivulgação
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variedades

A luta pelo incentivo à ama-
mentação é tema da campanha 
“Agosto Dourado”, cuja cor está 
relacionada ao padrão ouro da 
qualidade do leite materno: es-
tudos comprovam que ele é ca-
paz de salvar vidas de cerca de 
13% das crianças, menores de 
cinco anos, em todo o mundo. 

No mês, também se realiza a 
‘Semana Mundial do Aleitamen-
to Materno’, trazendo o tema 
“Apoie a amamentação para um 
planeta mais saudável”, eleito 
pela Aliança Mundial para a 
Amamentação (WABA, na sigla 
em inglês). O tema busca enfo-
car o impacto da alimentação 
infantil no meio ambiente/mu-
danças climáticas e a necessi-
dade de se proteger, promover 
e apoiar a amamentação para a 
saúde do planeta e de sua popu-
lação.

Além de possuir os nutrien-
tes básicos essenciais, como 
hidratos de carbono, proteínas 
e gorduras, bem como água, o 
leite materno possui milhões 
de células vivas, incluindo os 
glóbulos brancos, que reforçam 
o sistema imunitário, e células 
estaminais, que auxiliam no de-
senvolvimento e regeneração 
dos órgãos. “O leite materno é e 
sempre vai ser o alimento ideal 
para iniciar a dieta de um bebê. 
É o alimento mais comple-
to, vivo e ativo. Começa como 
colostro, que é uma pequena 
quantidade, rica em anticor-

pos (o que o bebê inicialmente 
precisa), e evolui para um leite 
mais maduro, mais rico em gor-
dura e proteína, acompanhan-
do, assim, o crescimento nor-
mal do ser humano”, detalha 
Renata Gonçalves Ribeiro, pe-
diatra, neonatologista e coorde-
nadora médica de UTI neonatal 
hospitalar. 

Os anticorpos estão presen-
tes somente no leite materno, 
garantindo a proteção inicial do 
bebê, ainda indefeso e imaturo, 
que nasce com uma pequena 
quantidade fornecida pela mãe 
via placenta. “O bebê só come-
ça a produzir uma quantidade 
maior de anticorpos a partir 
do sexto mês, então é muito 
importante que esse bebê seja 
amamentado”, frisa Renata. 
Além do benefício relaciona-
do ao sistema imune, sabe-se 
que o bebê que é amamentado 
no seio materno tem melhores 
índices de desenvolvimentos 
cognitivo, psicomotor, auditivo 
e visual. Também tem menos 
chance de desenvolver outras 
doenças. “As crianças têm oito 
vezes menos chances de de-
senvolver tumores na infância, 
principalmente as leucemias e 
os linfomas.”

Segundo a médica, um bebê 
deve receber leite materno 
exclusivo até o sexto mês. A 
partir de então, a alimentação 
complementar deve ser intro-
duzida. “Mas se estimula que 

o leite materno seja mantido 
até dois anos ou mais, depende 
de cada caso”, aponta. A pro-
fi ssional reitera a importância 
da qualidade do leite materno, 
cuja composição independe da 
alimentação da mãe: “É um ali-
mento perfeito para a criança.” 
No entanto, orienta que as mães 
mantenham uma alimentação 
saudável e regrada. “A preocu-
pação maior é com a quantida-
de. Alguns alimentos ricos em 
ômega, como peixe, podem fa-
zer com que a mãe tenha mais 
facilidade para produzir o lei-
te”, justifi ca. 

 Empoderamento
Para Renata, as mães preci-

sam se empoderar na função da 
maternagem. “Normalmente o 
leite seca na cabeça antes de se-
car no peito. A mãe precisa ter 
muita vontade, ver que aquela 
criança tem necessidades para 
enfrentar essa transição do pe-
ríodo fetal para o meio extrau-
terino. Muitas vezes, as mães 
não estão preparadas para isso, 
pois não é uma tarefa fácil, exi-
ge muito esforço, físico inclusi-
ve, para atender prontamente 
ao bebê sempre que ele preci-
sar. É a principal difi culdade”, 
conta, citando que, por vezes, 
também existem obstáculos 
com a própria mama, em rela-
ção ao tipo de bico e fi ssuras, 
que podem provocar dores na 
hora de amamentar.

Estudantes do curso supe-
rior tecnológico de Gestão de 
Negócios e Inovação, da Fatec 
(Faculdade de Tecnologia do Es-
tado) em Pindamonhangaba de-
senvolveram uma embalagem 
plástica totalmente biodegradá-
vel. O projeto foi desenvolvido 
pelo grupo formado por Aman-
da Almeida, Danielle de Souza e 
Grabrielle Silva com a orienta-
ção da educadora Eloisa Lopes.

A primeira fase do trabalho 
foi realizar uma pesquisa de 
mercado para aprovar a viabi-
lidade fi nanceira da Bioemba-
lagem que compõe a disciplina 
de prototipagem de negócios 

Fatec Pinda tem projeto fi nalista no 
“ITA Challenge 2020”

oferecida no ano passado pela 
Fatec.

Houve também a coorien-
tação da química e professora 
Marta dos Santos que contri-
buiu para transformar o proje-
to em produto. Depois da rea-
lização do protótipo os estudos 
continuaram para o aperfeiço-
amento durante o Trabalho de 
Conclusão de Curso das alunas. 
A próxima realização será pa-
tentear o produto segundo as 
normas do Inpi (Instituto Nacio-
nal de Propriedade Industrial).  

O trabalho esta entre os dez 
fi nalistas do oitavo “ITA Chal-
lenge”. Concorrendo com 52 

projetos inscritos destacou-se 
no tema: criação de soluções 
para problemas reais.

 A premiação promovida 

pelo Instituto Tecnológico  da 
Aeronáutica (ITA) proporcio-
nou para os classifi cados uma 
mentoria com especialistas em-

preendedores que ocorrerá no 
dia 22 de Agosto como uma pre-
paração para a fase fi nal no dia 
12 de setembro.

‘Agosto Dourado’: 
campanha alerta para 
a importância do 
aleitamento maternoA partir da próxima sema-

na, dia 19 de agosto (quarta-fei-
ra), o Poupatempo inicia a rea-
bertura gradual de unidades de 
atendimento do programa. Os 
agendamentos para quem pre-
cisa realizar serviços presen-
ciais estará disponível no por-
tal e no aplicativo (Poupatempo 
Digital) sempre um dia antes da 
reabertura dos postos. 

Outra novidade é que a par-
tir de agora o Poupatempo vai 
incorporar os atendimentos 

prestados pelo Detran.SP. To-
das as cidades que têm postos 
do Poupatempo passarão a 
realizar serviços relacionados 
à CNH, veículos e infrações 
do Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo nas uni-
dades do Poupatempo.  

Confi ra abaixo o cronogra-
ma com as datas de início dos 
atendimentos presenciais nas 
cidades que estão nas fases 2 e 
3 (laranja e amarela) do Plano 
São Paulo.

Poupatempo e Detran.SP 
iniciam reabertura gradual 
das unidade s de atendimento
Governo anunciará semanalmente 
cronograma de reabertura nas cidades 
que possuem postos dos programas

Essa primeira etapa de rea-
bertura irá priorizar apenas o 
que houver exigência presen-
cial, como primeira emissão 
de CNH e expedição de RG, por 
exemplo. Atualmente, 70% dos 
serviços oferecidos pelo De-
tran.SP e 50% dos que são pres-
tados pelo Poupatempo já estão 
disponíveis online. Mais de 200 
serviços estão sendo digitaliza-
dos pelo Poupatempo. 

A reabertura das unidades 
segue as diretrizes da aderência 
ao Plano São Paulo, com a fl exi-
bilização permitida apenas para 
cidades que estiverem nas fases 
amarela e laranja, e com fl uxo 
de pessoas equivalente a 30% 
da capacidade de cada unidade. 

Do total de 340 postos, 252 
retornam ainda na modalida-

de Ciretrans e oito unidades 
como Poupatempo. As Cire-
trans que ainda permanecem 
exclusivas para atendimentos 
relativos a assuntos de trânsito 
serão transformadas semanal-
mente, até a transição plena da 
remodelação, prevista para es-
tar concluída até 2022.

Inovador, o novo formato 
de atendimento que integra 
Poupatempo e Detran.SP será 
implementado por meio de 
balcão único, oferecendo 242 
serviços digitais, até 2022, em 
340 unidades mais compactas. 
Esta reestruturação operacio-
nal possibilitará ao Estado al-
cançar uma economia de cerca 
de R$ 100 milhões por ano.

Mais informações em: 
www.poupatempo.sp.gov.br

19/ago 26/ago 02/set 10/set
Sé Lapa Santo André Itaquaquecetuba
Itaquera Santo Amaro Osasco Piracicaba

São Bernardo 
do Campo Cidade Ademar Taboão da Serra Franca

Mauá Guarulhos Diadema Americana

Mogi das Cruzes Suzano Carapicuíba Rio Claro

Santos Caraguatatuba São José do Rio Preto Marília

Guarujá Campinas 
Shopping Catanduva Presidente Prudente

Bauru Sorocaba Fernandópolis Bragança Paulista
 Araraquara Barretos Mogi Guaçu
 São Carlos Caieiras Sao João da Boa Vista
 São Vicente Cotia Araras
 Praia Grande Indaiatuba Sertãozinho

16/set 23/set 30/set 14/out  28/out

Guaratinguetá Lençóis Paulista Penápolis Hortolândia Barueri 

Ourinhos Jales Andradina Santa Barbara 
D’Oeste Itapevi

Tatuí Aguaí Avaré São Caetano 
do Sul Atibaia 

Jahu Salto Assis Sumaré Valinhos

Itu Pindamonhangaba Itapetininga Franco da 
Rocha Embú das Artes

Sao José dos 
Campos Votuporanga Itapeva  Itatinga

Ribeirão Preto Jacareí Registro  Porto Ferreira
Taubaté Bebedouro Dracena  São Sebastião
Limeira Botucatu Tupã   
Araçatuba Birigui Lins   
Jundiaí     
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prestados pelo Detran.SP. To-
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do Poupatempo passarão a 
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Trânsito de São Paulo nas uni-
dades do Poupatempo.  
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cidades que estão nas fases 2 e 
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de CNH e expedição de RG, por 
exemplo. Atualmente, 70% dos 
serviços oferecidos pelo De-
tran.SP e 50% dos que são pres-
tados pelo Poupatempo já estão 
disponíveis online. Mais de 200 
serviços estão sendo digitaliza-
dos pelo Poupatempo. 

A reabertura das unidades 
segue as diretrizes da aderência 
ao Plano São Paulo, com a fl exi-
bilização permitida apenas para 
cidades que estiverem nas fases 
amarela e laranja, e com fl uxo 
de pessoas equivalente a 30% 
da capacidade de cada unidade. 

Do total de 340 postos, 252 
retornam ainda na modalida-

de Ciretrans e oito unidades 
como Poupatempo. As Cire-
trans que ainda permanecem 
exclusivas para atendimentos 
relativos a assuntos de trânsito 
serão transformadas semanal-
mente, até a transição plena da 
remodelação, prevista para es-
tar concluída até 2022.

Inovador, o novo formato 
de atendimento que integra 
Poupatempo e Detran.SP será 
implementado por meio de 
balcão único, oferecendo 242 
serviços digitais, até 2022, em 
340 unidades mais compactas. 
Esta reestruturação operacio-
nal possibilitará ao Estado al-
cançar uma economia de cerca 
de R$ 100 milhões por ano.

Mais informações em: 
www.poupatempo.sp.gov.br
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Divulgação

Divulgação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.821, DE 09 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei Municipal nº 6299, de 19 de dezembro de 2019, artigo 5º,

DECRETA: 

Art. 1º Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), na Secretaria Municipal de Saúde, 
no Departamento de Atenção Especial, e na Secretaria Municipal de Obras e Planejamento, no 
Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional, proveniente de anulação de saldo de 
dotação do orçamento da Câmara Municipal. A classificação orçamentária será:

01.10.00  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.10.30  Departamento de Atenção Especial 
2057     Manutenção da Atenção Especializada
10.302.0014.01  3.3.90.30 – Material de Consumo (1136)                                 R$   190.000,00

01.13.00  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
01.13.40  Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional 
1006     Pavimentação de Vias Urbanas
15.451.0017.01  4.4.90.51– Obras e Instalações (782)                                        R$  800.000,00

  Art. 2º. O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como 
cobertura a anulação parcial da seguinte dotação do legislativo:

02.01.00  CÂMARA MUNICIPAL
02.01.10  Ação Legislativa
1002        Ampliação e Manutenção da Câmara
01.031.0002.01  4.4.90.51 – Obras e Instalações (1)                                          R$   990.000,00

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 09 de julho de 2020.

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

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 09 de julho de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.824, 13 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº. 6.299, de 19 de dezembro de 2019, conforme inciso I do art. 6º, 
alterada pela Lei nº 6.307, de 18 de fevereiro de 2020,

DECRETA: 

Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) na Secretaria Municipal de 
Segurança Pública, no Fundo Municipal de Trânsito, em função do superávit financeiro apurado em 
2019 e adequação de ações neste exercício. A classificação orçamentária será:

04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
04.41 Fundo Municipal de Trânsito
2104 Engenharia de Tráfego
26.782.0016.93  3.3.90.39– Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (1166)           R$   200.000,00
2105 Sinalização Viária
26.782.0016.93  3.3.90.30– Material de Consumo (1167)                                      R$   300.000,00
26.782.0016.93  3.3.90.39– Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (1168)           R$   200.000,00

  Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como 
cobertura parte do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 13 de julho de 2020.

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

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 13 de julho de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.832, DE 29 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 6.299, de 19 de dezembro de 2019, conforme inc. I do art. 6º, alterada pela 
Lei nº 6.307, de 18 de fevereiro de 2020,

DECRETA: 

Art. 1º.  Fica ABERTO, nos termos do art. 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 38.894,10 (trinta e oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e dez centavos), 
na Secretaria Municipal de Assistência Social, no Departamento de Proteção Básica, referente 
ao repasse da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – SEDS, conforme deliberação do 
Conselho Estadual de Assistência Social nº 29, de 10 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a 
concessão e cofinanciamento dos benefícios eventuais, no âmbito da política de Assistência Social, 
no Estado de São Paulo. A classificação orçamentária será:

15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.20 Departamento de Proteção Básica 
2073 Proteção Social Básica 
08.244.0015.02 3.3.90.39– Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (866)         R$     38.894,10 
 
Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º será coberto pelo repasse da 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - SEDS.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 29 de julho de 2020.

Dr. Isael Domingues                                    Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
    Prefeito Municipal                                     Secretário de Finanças e Orçamento
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 29 de julho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.349, DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina de VOLNEI PEREIRA, o Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF (Farmácia 
municipal, fisioterapia e nutrição), localizado na Rua Bulgária, Residencial Pasin, no Distrito de 
Moreira César.
 (Projeto de Lei nº 73/2020, de autoria do Vereador Carlos Moura – Magrão e do Vereador Felipe 
César - FC)

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

Art. 1° Fica denominado de VOLNEI PEREIRA, o Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF 
(Farmácia municipal, fisioterapia e nutrição), localizado na Rua Bulgária, Residencial Pasin, no 
Distrito de Moreira César.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 15 de julho de 2020.

Dr. Isael Domingues                                         
Prefeito Municipal                              

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 15 de julho de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.350, DE 20 DE JULHO DE 2020.

Denomina de PASTOR JOSÉ DA CUNHA, a Rua 14 do Parque Shangrilá, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 160/2019, de autoria do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola)

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

Art. 1° Fica denominado PASTOR JOSÉ DA CUNHA, a Rua 14 do Parque Shangrilá.

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

Pindamonhangaba, 20 de julho de 2020.
Dr. Isael Domingues                                         
Prefeito Municipal                              

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 20 de julho de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.377, DE 30 DE JUNHO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em conformidade com o art. 2º da Lei nº 4.556, de 1º de março de 2007, alterada pela Lei 
nº 4.725, de 04 de dezembro de 2007, 

R E S O L V E: 

Art.1º NOMEAR os senhores abaixo para constituírem o Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – CACS FUNDEB, a saber: 

a) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

1º Titular - Elaine  de Abreu Prolungatti
1º Suplente - Célia Regina Ascenço

2º Titular - Ana Maria Caetano do Santo
2º Suplente - Marta do Nascimento Bicho Freitas
 
b) REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

Titular - Tatiana Ribeiro Uchoas
Suplente - Ana Paula Lopes Pereira

c) REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS 

Titular - Kate Itacy dos Santos (recondução)
Suplente - Mônica Cristina Correa

d) REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS 
BÁSICAS 

Titular - Lucas de Godoi
Suplente – Marcelo Silva Constantino

e) REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

1º Titular - Luana Rosa da Silva (recondução)
1º Suplente - Mateus Rogério Correa (recondução)

2º Titular - Maria Lúcia dos Santos (recondução)
2º Suplente - Joel Alves Lemos Martins (recondução)

f) REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

1º Titular - José Elenilson da Silva
1º Suplente - Neide Marcelao Daniel

2º Titular - Josiane Ribeiro Antunes
2º Suplente - Genilton Gonçalves da Silva

g) REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Titular - Irene Ribeiro de Aguiar Mello
Suplente - Tânia Vieira Crescenzo

h) REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR

Titular -  Regina Tavares de Souza Farias
Suplente - Ana Carolina Honorato Silva 

Art. 2º O mandato dos membros do conselho será de 2 (dois) anos a partir da data de emissão 
desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 30 de junho de 2020.
Dr. Isael Domingues                                         
Prefeito Municipal         

Luciana de Oliveira Ferreira
Secretário de Educação 

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 30 de junho de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

                          
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 11.024, DE 15 DE JULHO DE 2020. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos do Memorando Digital nº 19.011/2020 - DRH/ Procedimentos Disciplinares e 
Sindicâncias, Resolve Alterar a composição da comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 
001/2012 – Processo físico nº 4.142/2012, que passa a vigorar como: 

- Giovana de Oliveira Godoi (Presidente) 
- Aline Teixeira Anelli (membro) 
- Denise Carvalho de Mello (membros)
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 15 de julho de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 11.025, DE 15 DE JULHO DE 2020. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos do Memorando Digital nº 19.011/2020 - DRH/ Procedimentos Disciplinares 
e Sindicâncias, Resolve Alterar a composição das comissões a seguir indicadas, que passam a 
vigorar como: Euciane Glauce Garcia de Andrade (Presidente), Luciana Mara Ouverney e Sabrina 
Regina Lourenço (membros):

- Processo Administrativo Disciplinar nº 009/2018 – Processo físico nº 12.429/2017;
- Processo Administrativo Disciplinar nº 010/2018 – Processo físico nº 36.252/2017;
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 15 de julho de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos
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EXTRATO DE ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO 

ENTRE A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) E A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- EXERCÍCIO 2020 –
 

1 EXTRATO DO TERMO Nº 61/2019 – Aditamento 01/2020

Processo Interno: Nº 36250/2019

Celebrantes:
Município de Pindamonhangaba – Secretaria 
Municipal de Assistência Social / Serviço de Obras 
Sociais de Pindamonhangaba

Objeto:
A OSC executará na Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade Serviço de Acolhimento Institucional 
para pessoas em situação de rua, na modalidade de 
rua, 200 vagas/mês

Prazo: 31/12/2020

Valor: Fica aditado a quantia de mais R$ 11.288,79; 
totalizando o valor de R$ 137.120,79

Data da assinatura: 12/08/2020

A EDP, distribuidora de ener-
gia elétrica de Guarulhos, Alto 
Tietê, Vale do Paraíba e Litoral 
Norte de São Paulo, abre as ins-
crições para o programa de está-
gio. A Companhia oferece opor-
tunidades em diversas áreas de 
negócio e possibilita constante 
desenvolvimento e aprendiza-
gem. Os interessados podem se 
inscrever até o dia 13/09/2020, 
somente pela internet. 

Em linha com as diretrizes 
de seu Programa de Inclusão & 
Diversidade, a empresa desti-
nará 50% das vagas para estu-
dantes negros. Todas as etapas, 
incluindo entrevistas e dinâmi-

cas, serão realizadas de forma 
online, a fim de preservar os can-
didatos. Os estagiários ingressa-
rão na companhia em 2021.

Além das vagas na área de 
concessão da EDP, sendo doze 
em São José dos Campos, duas 
em Poá, uma em Guarulhos, 
uma em Mogi das Cruzes e uma 
em Taubaté, há 26 oportunida-
des na capital paulista. Há chan-
ces em outros estados onde o 
Grupo EDP atua, nove no Espíri-
to Santo (sete em Vitória e duas 
no município de Serra), uma 
no Rio Grande do Sul (em Porto 
Alegre), e duas em São Gonçalo 
do Amarante (CE). São diversas 

áreas de atuação como jurídico, 
contabilidade, engenharia e au-
ditoria. O programa de estágio 
da EDP tem duração de um ano, 
podendo ser renovado por até o 
mesmo período.

O programa de Estágio EDP 
contempla bolsa-auxílio com-
patível com o mercado, vale-re-
feição, vale-transporte, horário 
de trabalho flexível, seguro de 
vida e assistência médica. O 
processo seletivo ocorrerá em 
cinco etapas: inscrição, análise 
de requisitos, teste online, ava-
liação e entrevista.

Vagas - Em São José dos 
Campos (SP), são doze vagas 

em Técnico de Serviços de Dis-
tribuição; Técnico de BackOffi-
ce do Atendimento; Projetos e 
Construção AT; Contas a Pagar; 
Ouvidoria e Qualidade (Analy-
tics); Planejamento da Manu-
tenção MT/BT; Planejamento e 
Combate às Perdas; Ouvidoria e 
Qualidade (Comunicação); Téc-

nico de Projetos e Construção 
AT; Tributos Indiretos; Planeja-
mento da Expansão e Centro de 
Operação Integrado. Em Tauba-
té (SP) a vaga é para Técnico de 
Serviços de Distribuição.

Outras vagas, informações e 
inscrições pelo site: https://jobs.
kenoby.com/edpestagio

Os estudantes do curso de Me-
dicina da Unitau (Universidade de 
Taubaté) deram início a “32ª edição 
da Semana de prevenção à hiper-
tensão e ao diabetes” - SHD. A tra-
dicional semana ocorre anualmen-
te na praça Dom Epaminondas, em 
Taubaté, mas, devido ao novo cená-
rio, será realizada por meio de cinco 
programas instrutivos, entre os dias 
10 e 14 de agosto, às 17h20, transmi-
tidos pela rádio FM Unitau (107.7).  

A SHD é uma campanha que 
mobiliza alunos do primeiro ao 
terceiro anos do curso a prestarem 
um serviço gratuito de aferição de 
pressão arterial e de verificação da 
glicemia da população. Além dos 
exames, os futuros médicos tam-
bém aproveitam para analisar o 
histórico familiar, as medicações 
utilizadas e a rotina da população 
atendida, para conseguir identificar 
pacientes de risco ou com predispo-
sição para uma possível doença. 

EDP abre inscrições para Programa de Estágio com seleção 100% virtual 
e metade das vagas para estudantes negros

Há vagas para o Vale do Paraíba. Estagiários começarão 
a trabalhar em 2021

Alunos de Medicina promovem a 32 ª Semana de 
prevenção à hipertensão e ao diabetes

A Semana de 
prevenção 

acontece em uma 
praça, mas este 
ano está sendo 

transmitida pela 
rádio FM Unitau, 

107.7 

No primeiro programa, a aluna 
do último ano do curso de Medici-
na Isabela Garcia ressaltou a im-
portância de dar continuidade à 
Semana de prevenção. “A doença 
cardiovascular é a maior causa de 
morte no Brasil e no mundo. A hi-
pertensão e o diabetes são fatores 
de riscos rastreáveis. Os médicos 
conseguem iden-
tificá-las precoce-
mente, antes da 
evolução para um 
infarto ou AVC”, 
destaca.

O médicor Andrew Fondelli, ex
-aluno da Universidade, também 
participou do programa e fez um 
alerta para os ouvintes. “Existem 
alguns fatores que favorecem o de-
senvolvimento dessas doenças. O 
tabagismo, a má alimentação, o uso 
nocivo do álcool e a falta da prática 
de atividade física”, relata.

Divulgação Acom/Unitau

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.348, DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina de Rua ALOYSIO IVAHY DANTAS DA GAMA NETO a Rua 06 do Loteamento Residencial 
Santa Clara, localizado no bairro do Crispim, e dá outras providências.
 (Projeto de Lei nº 67/2019, de autoria do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola)

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

Art. 1° Fica denominada de Rua ALOYSIO IVAHY DANTAS DA GAMA NETO a Rua 06 do 
Loteamento Residencial Santa Clara, localizado no bairro do Crispim.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 15 de julho de 2020.

Dr. Isael Domingues                                         
Prefeito Municipal                              

                   Marcela Franco Moreira Dias
                   Secretária de Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 15 de julho de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Reprodução/Internet
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infraestrutura
População recebe benfeitorias nas áreas da 
saúde, educação, esportes, lazer e habitação

Moradores de diversas regiões de Pindamonhangaba estão recebendo, nesta semana, melhorias nas áreas de educação, 
esportes, lazer e habitação. Devido à pandemia do novo coronavírus, evitando a aglomeração, não estão sendo 

realizadas inaugurações, mas seguindo o decreto vigente e com todos os cuidados e protocolos de higiene e segurança, 
as benfeitorias estão sendo oficialmente entregues e, em breve, beneficiarão a população

Quadra do Ouro Verde
A quadra de esportes “Valdeite Bonfim da Silva”, no Ouro Verde, recebeu cobertura em estrutura 

metálica e reestruturação geral, com pintura, rampas de acesso e alambrado. A apresentação da obra 
foi realizada na terça-feira (11), com a presença de autoridades municipais e representantes do bairro.

ESF Cruz Grande – Anexo Ribeirão Grande
O prédio foi construído pela equipe de Obras da Prefeitura como um anexo da ESF Cruz Grande, 

para atender mais adequadamente e organizadamente os moradores daquela região, com emenda 
da câmara municipal. A entrega da obra foi realizada na quarta-feira (12), com a presença de auto-
ridades municipais, equipe que atenderá no local, representantes do bairro.Ampliação do CMEI Maria Benedita Cabral San Martin

Ampliação da EM Profª Odete Madureira

Piscina do Araretama

Parque Aquático do CE “João do Pulo”

Cobertura da quadra da EM Madalena Caltabiano

CEO – Centro de Especialidades Odontológicas

O CMEI – Centro Municipal de Educação 
Infantil – Maria Benedita Cabral San Martin, no 
Feital, recebeu ampliação e revitalização, para 
melhor atender alunos, equipe e comunidade 
escolar quando as aulas retornarem. Viabilizada 
através de recursos municipais, a ampliação am-
pliou a capacidade de atendimento aos estudan-

tes, com a construção de quatro salas de aula, 
sanitários e pátio coberto. Também foram reali-
zadas reforma na cozinha, revisões e adequações 
nos sistemas elétrico e hidráulico do prédio.

A apresentação das melhorias foi realizada 
na quinta-feira (13), com a presença de autori-
dades municipais e equipe da Educação.

A Escola Municipal Professora Odete Corrêa 
Madureira, no Jardim Morumbi, recebeu am-
pliação com a construção de 2 salas de aula, 
uma sala multiuso e um espaço poliesportivo 
coberto, com área de 236m². A obra foi realiza-
da com recurso do tesouro e vai atender melhor 

as necessidades dos alunos, equipe e comunida-
de escolar quando as aulas retornarem.

A apresentação das melhorias também foi 
realizada na quinta-feira (13), com a presen-
ça de autoridades municipais e equipe da 
Educação.

O Centro de Especialidades Odon-
tológicas, localizado no bairro Crispim, 
recebeu reforma abrangente, com troca 
do piso e do telhado, troca das portas e 
louças sanitárias, pintura de todo o prédio 
e ainda uma repaginação na área frontal. 

O investimento foi feito com recursos 
do tesouro municipal e irá beneficiar a 
população que utiliza o prédio e a equipe 
de trabalho, com melhores condições do 
prédio. A entrega do novo CEO será nesta 
sexta-feira (14), às 16 horas. 

A quadra esportiva da Escola Municipal 
Professora Madalena Caltabiano Salum 
Benjamin, no Loteamento Nova Esperan-
ça, recebeu cobertura, fechamento com 
alambrado, redes de proteção nas laterais, 
iluminação, sistema de captação e escoa-

mento de água, além de nova pintura e de-
marcações. Todas as melhorias beneficiarão 
alunos, equipe e comunidade escolar quan-
do as aulas retornarem. A apresentação das 
melhorias será realizada nesta sexta-feira 
(14), às 11 horas.

O Centro Esportivo João Carlos de Oliveira 
“João do Pulo” também recebeu reforma em 
duas das três piscinas de seu Parque Aquático, 
- que conta com piscinas semiolímpica, para 
hidroginástica e de biribol -, e revitalização da 
terceira piscina, para melhor atender alunos das 

Escolas de Esportes e atletas representantes 
de Pindamonhangaba nas competições. Foram 
trocados os azulejos e feita impermeabilização, 
além da rampa na piscina de hidroginástica.

A apresentação das melhorias será realizada 
nesta sexta-feira (14), às 14 horas.

Para adequar o espaço e levar comodi-
dade aos atletas, professores e comunidade 
que o utilizam, o ginásio de esportes “Rito-
ca”, do Araretama recebeu reforma na área 
da piscina. As obras contemplaram a parte 
elétrica (com a melhoria da iluminação), 

cobertura do vestiário, troca de azulejos da 
piscina e impermeabilização que garantirá a 
segurança dos usuários. Com as melhorias, 
toda a comunidade do Araretama e região 
será beneficiada. A apresentação da melho-
ria será nesta sexta-feira (14), às 10 horas.

OBRAS A SEREM ENTREGUES
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responsabilidade socioambiental
Ofi cina de Marcenaria do Fundo Social é 
exemplo de responsabilidade socioambiental

Uma grande ação do FSS 
(Fundo Social de Solidarie-
dade) de Pindamonhangaba 
tornou-se um exemplo de res-
ponsabilidade socioambien-
tal. Com apoio da iniciativa 
privada, que realiza a doação 
de paletes e outros materiais, 
a Ofi cina de Marcenaria aju-
da dezenas de moradores da 
cidade com cursos que produ-
zem entre outros materiais, 
lixeiras que estão sendo ins-
taladas sem custo nas praças 
e espaços públicos da cidade.

“Em 2018 implantamos o 
projeto ‘Reinvente’ que são 
ofi cinas culturais e cursos 
que estão formando anual-
mente mais de 15 mil pesso-
as. Um dos cases de sucesso é 
a ofi cina de marcenaria, que 
reverte toda a produção para 
o Fundo Social, que vende a 
produção em feiras e exposi-
ção e reverte recursos para a 
manutenção do trabalho das 
ofi cinas”, explicou a presi-
dente do Fundo Social, Cláu-
dia Vieira Domingues.

Além do curso de marce-
naria, o FSS oferece cursos de 
elétrica, maquiagem, jiu jitsu, 
ballet, culinária saudável, pa-
daria artesanal, pilates, ma-
nicure e designer de unhas, 

Divulgação
Divulgação

O instrutor da ofi cina de Marcenaria 
é José César da Silva Fonseca, que ini-
ciou seus trabalhos em 6 de agosto de 
2018 e já formou diversas turmas, be-
nefi ciando dezenas de munícipes - que 
receberam técnicas de como utilizar 
os equipamentos e produzir diversos 
materiais de madeira como bancos, fl o-
reiras, cadeiras e mesas, entre outros. 
“Aqui, eles aprendem os primeiros con-
tatos. Conhecem como manusear uma 
parafusadeira, plana manual, serra 
tico-tico. Não vai sair um marceneiro 
profi ssional, mas poderá ter uma noção 

para produzir o que quiser e utilizar 
suas ferramentas em casa, pois são má-
quinas manuais que qualquer pessoa 
pode ter acesso”, afi rmou César.

O curso fornece certifi cado e tem 
duração de 90 dias, sem nenhum custo 
para a população. “Atendemos idosos, 
jovens, mulheres, toda a faixa etária 
e vemos dar bons frutos. Tem caso de 
pessoas que fazem e comercializam tra-
balhos caseiros e depois mandam foto 
para a gente, conseguem ajudar no or-
çamento da casa e isso dá muita satis-
fação para nós”, afi rmou o instrutor.

Dezenas de munícipes foram qualifi cados para atuar com marcenaria
Divulgação

DivulgaçãoDivulgação

Presidente do Fundo Social, Cláudia Domingues, e Wenceslau 
Carvalho, da Bundy Refrigeração do Brasil

Em dois anos, cerca de 500 lixeiras foram 
instaladas com apoio da Total e da Bundy

mantenedor de microcompu-
tadores, eletrônica, elétrica bá-
sica e inclusão digital.

“Temos muitos exemplos 
de pessoas que hoje susten-
tam suas famílias graças às 
técnicas e ensinamentos do 
curso, levantando sua auto-
estima e melhorando a quali-
dade de vida”, afi rmou Cláu-
dia.

A participação da inicia-
tiva privada é fundamental 
para o sucesso do curso de 
marcenaria. Com o apoio de 

empresas, os alunos recebem 
doação de paletes de madeira, 
colas, parafusos e outros ma-
teriais que são utilizados para 
a produção das lixeiras.

Através de parceria com a 
Secretaria de Meio Ambiente, 
nos últimos dois anos mais 
de 500 lixeiras de madeiras 
foram instaladas nas praças 
e espaços públicos da cidade, 
colaborando com a limpe-
za urbana e preservação do 
meio ambiente.

Dentre as empresas que 

participam estão a Total Lu-
brifi cantes e Bundy Refrigera-
ção que fazem periodicamen-
te a doação de seus paletes

Na quinta-feira (13), a 
presidente do Fundo Social 
esteve na indústria Bun-
dy Refrigeração do Brasil e 
agradeceu pela doação de 
paletes, que a empresa faz 
há dois anos, possibilitando 
a utilização nas ofi cinas de 
marcenaria.

Segundo o executivo da 
empresa, Wenceslau Carva-

lho, os paletes que são utili-
zados das embalagens que a 
Bundy recebe, necessitam de 
uma destinação correta após 
seu uso e destiná-los à Pre-
feitura foi uma alternativa 
muito positiva. “Para nós da 
Bundy é uma satisfação enor-
me contribuir com o municí-
pio devido ao cunho social do 
projeto, que transmite conhe-
cimento e ensina uma nova 
habilidade para a população, 
colaborando também com o 
meio ambiente.”

Doações de paletes contribuem para construção de lixeiras como esta



EDITAL DE CONVOCAÇÃO
. O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE MOREIRA CÉSAR, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 23° , ITEM VII, CONVOCA 
TODOS OS ASSOCIADOS PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
DE ACORDO COM ART. 14°, ITEM IV, DO ATUAL ESTATUTO, CONFORME ABAIXO:
DATA: DIA 20 DE AGOSTO DE 2020, QUINTA-FEIRA;
HORÁRIO: 19H;
LOCAL: AV. JÚLIO DE PAULA CLARO, W 259, BAIRRO FEITAL
COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:
- ALTERAÇÃO DO ESTATUTO.
PINDAMONHANGABA, 13 DE AGOSTO DE 2020.
ATENCIOSAMENTE,

ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES  DA  SOCIEDADE  CIVIL PARA  AS VAGAS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, AMBIENTAL E ARQUITETÔNICO 

DE PINDAMONHANGABA
O Edital, no seu artigo 5º  previa:
A eleição ocorrerá no dia 18/8/2020, às 14h na Sede do CMPHCAAP, situado no Palacete 10 de 
Julho na Rua Deputado Claro César, 33 – Centro. Pindamonhangaba - SP.
Devido a pandemia, alteramos o local para um encontro Virtual por meio de  google meet, mantendo 
o mesmo dia e horário.

 ALCEMIR PALMA - Presidente do CMPH

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

 

 

 

 

 

 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2020 (ESTADUAL) 
 Processo Administrativo: Nº 4991/2020 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – 

Secretaria de Assistência Social / Lar São Vicente 
de Paulo 

 Objeto: A OSC custeará na Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade Serviço de Acolhimento 
Institucional despesas de custeio específicas da 
situação de pandemia do Covid-19, 
compreendidos no Plano de Trabalho. 

 Prazo: 04 meses 
 Valor: R$ 8.250,00 
 Data da assinatura: 07/08/2020 

RETIFICAÇÃO DO COMUNICADO DE AFASTAMENTO DO CMC PUBLICADO EM 07/07/2020
 O Conselho Municipal de Cultura comunica que o SR. RENAN WISNEY TEIXEIRA, representante 
de DANÇA da Sociedade Civil, solicita a retificação do período de  afastamento do Conselho, 
durante o período eleitoral, para a partir de 15/08/2020, conforme o novo calendário eleitoral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.406, DE 11 DE AGOSTO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, RESOLVE CESSAR a designação da Sra. Luciana Simonetti Garcia dos 
Santos para a função gratificada de Gestor Regional de Educação Básica, a partir de 
15 de agosto de 2020.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 15 de agosto de 2020.

Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2020.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 
em 11 de agosto de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.405, DE 11 DE AGOSTO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
RESOLVE CESSAR a designação do Sr. Ivanil Gregório das Chagas para a função gratificada 
como Presidente de Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,  a partir de 
15 de agosto de 2020.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 15 de 
agosto de 2020.
Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de agosto de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.403, DE 06 DE AGOSTO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve EXONERAR, a pedido, a Sra. Cintia Ramos de Gois do cargo de provimento em comissão 
de Assessor, a partir de 15 de agosto de 2020.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 15 de 
agosto de 2020.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 06 de agosto de 2020

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.402, DE 06 DE AGOSTO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve EXONERAR, a pedido, a Sra. Regina Celia Daniel Santos do cargo de provimento em 
comissão de Assessor, a partir de 15 de agosto de 2020.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 15 de 
agosto de 2020.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 06 de agosto de 2020
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.401, DE 06 DE AGOSTO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve EXONERAR, a pedido, o Sr. André Gustavo Barros de Almeida do cargo de provimento 
em comissão de Assessor, a partir de 15 de agosto de 2020.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 15 de 
agosto de 2020.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 06  de agosto de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.400, DE 06 DE AGOSTO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve EXONERAR, a pedido, o Sr. Eleandro Henrique de Souza do cargo de provimento em 
comissão de Assessor, a partir de 15 de agosto de 2020.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 15 de 
agosto de 2020.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 06 de agosto de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 063/2020 (PMP 3245/2020) 
A autoridade superior, Sra Marcela Franco Moreira Dias (decreto 5828/2020), 
homologou, em 10/08/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “locação de 
diversos tipos de máquinas, equipamentos e veículos visando a complementação 
da frota produtiva da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba para execução das 
obras e serviços de pavimentação em vias urbanas, rural e logradouros públicos”, em 
favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): A3 Terraplenagem e Engenharia 
Ltda: 03-143,55; 04-160,00; Era Técnica Engenharia Construções e Serviços Ltda: 
01-258,00; 02-137,00. Item deserto: 05; item fracassado: 06. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2020 (PMP 3605/2020) 
A autoridade superior, Sra Marcela Franco Moreira Dias (decreto 5828/2020), 
homologou, em 27/07/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição 
de tubos de concreto armado”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): 
CBTS Comercial Brasileira de Tubos e Saneamento Eireli EPP: 02-656,67; Fermix 
Indústria e Comércio Ltda: 01-841,00; Guarani Indústria Comércio e Serviços Ltda: 
04-541,00; Raul Rabello Neto EPP: 03-541,00. 

PREGÃO Nº 068/2020 (PMP 3537/2020) 
A autoridade superior, Sr José Sodário Viana (decreto 5828/2020), homologou, 
em 05/08/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de gêneros 
alimentícios (pão, leite, etc) para o Corpo de Bombeiros”, em favor da empresa Maria 
de Lourdes de Souza Rezende ME, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, no valor total de R$ 33.290,96. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2020 (PMP 3425/2020) 
A autoridade superior, Sra Marcela Franco Moreira Dias (decreto 5828/2020), 
homologou, em 05/08/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição 
de materiais para atender ao setor de serralheria”, em favor das empresas, os itens 
(item-vl unit em R$): 01-44,90; 03-61,00; 04-73,30; 05-48,00; 06-115,00; 07-88,30; 
08-70,00; 09-58,00; 11-70,00; HSX Comércio e Serviços Eireli: 02-56,50; 10-48,50. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 153/2016 (PMP 15994/2016) 
Foi firmado o aditamento 01/2020, de 21/07/2020, ao contrato 172/2016, que cuida 
de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços em apoio à 
operacionalização e fortalecimento do programa de educação, monitoramento e 
controle de pacientes portadores de diabetes tipo 1, tipo 2 e gestacional insulino 
dependentes”, para prorrogação até 21/07/2021, e reajuste de 2,6244% conforme 
variação do IPC FIPE, passando o valor do contrato para R$ 211.737,32, assinando 
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Cedlab Centro 
de Diagnóstico Laboratorial Ltda EPP, a Sra Alexandra Manfredini Ferreira dos 
Santos. 

PREGÃO Nº 052/2017 (PMP 16536/2017) 
Foi firmada a rerratificação, de 12/08/2020, do aditamento 01/2020 do contrato 
053/2017, que cuida de “contratação de empresa especializada na realização de 
serviços em exame de ultrassonografia obstétrica e exames de ultrassonografia 
obstétrica morfológica com doppler”, para correção do prazo de prorrogação, sendo 
correta a data de 19/07/2021, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, 
e pela contratada, entidade Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, o Sr 
Décio Prates da Fonseca. 

PREGÃO Nº 107/2019 (PMP 14230/2019) 
Foi firmado o aditamento 01/2020, de 07/08/2020, ao contrato 091/2019, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em sucção, esgotamento e limpeza de 
fossa séptica pelo período de 12 meses”, para prorrogação até 09/08/2021, e reajuste 
de 2,3790% conforme variação IPC FIPE, passando o valor do contrato para R$ 
22.008,45, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
empresa PJO Controle de Pragas Urbanas Higienizadora e Limpa Fossa Ltda EPP, o 
Sr Paulo Henrique Bondioli de Oliveira. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.407, DE 13 DE AGOSTO DE 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e com fundamento na Lei Complementar nº 64, de 18.05.90, na Emenda Constitucional nº 
107, de 2020, e nas demais disposições aplicáveis e de acordo com o requerimento do interessado,  

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER AFASTAMENTO dos seus empregos, a partir de 15 de agosto de 2020, aos 
servidores a seguir relacionados, para concorrerem a cargo público nas eleições de novembro do 
ano em curso, dando ampla publicidade nos 3 (três) meses que antecedem o pleito:

- Ademir Jose Ferraz  -Protocolo 14218/2020
- Antonio Florencio Alves Neto -Protocolo 14277/2020
- Edson Walmir Pinto  -Protocolo 14736/2020
- Eliana Galvão Salgado  -Protocolo 14203/2020
- Geraldo Aparecido Coelho -Protocolo 17860/2020
- Gislene Cardoso ¬¬¬¬ -Protocolo 13865/2020
- Fernanda Gabriela de Souza Ribeiro Lemes -Protocolo 17941/2020
- Ivanil Gregorio das Chagas -Protocolo 14176/2020
- João Antonio Salgado Ribeiro  -Protocolo 17760/2020
- Jose Carlos Lima dos Santos -Protocolo 17993/2020
- Jose Fernando da Silva  -Protocolo 15503/2020
- Ligia Mara de Souza Basso Rezende -Protocolo 13132/2020
- Luciana Aparecida Pereira -Protocolo 13948/2020
- Luciana Simonetti Garcia dos Santos -Protocolo 14191/2020
- Luciana Andreia Saquetti Rosas -Protocolo 17758/2020
- Lucio do Carmo da Silva  -Protocolo 17825/2020
- Luiz Gustavo da Silva  -Protocolo 13548/2020
- Luiz Mendes da Silva  -Protocolo 17920/2020
- Marco Aurelio Vaz  -Protocolo 13601/2020
- Marcos Aurelio Villardi  -Protocolo 14011/2000
- Maria Elena Alves de Matos -Protocolo 16929/2020
- Rogerio Jose de Azevedo -Protocolo 14650/2020
- Sedeur Moreira Júnior  -Protocolo 14216/2020
- Shirley Cristina de Abreu -Protocolo 17798/2020
- Solange Ines Valerio Gomes -Protocolo 14255/2020
- Tania Maria Siqueira  -Protocolo 13129/2020
- Valdemir Antonio dos Santos -Protocolo 18018/2020
- Veraniza do Prado  -Protocolo 13790/2020
- Wanderley Moreira Pereira  -Protocolo 16910/2020

Parágrafo único. O servidor deverá observar e cumprir as disposições constantes da Legislação 
supramencionada sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
15 de agosto de 2020.

Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2020.

Dr. Isael Domingues                           
Prefeito Municipal                               

                  
Fabricio Augusto Pereira

Secretário de Administração

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

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 14 de agosto de 202012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 11.011, DE 26 DE JUNHO DE 2020. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 
2015, no art. 11A do Decreto nº 5.396, de 11 de janeiro de 2017, redação incluída 
pelo Decreto nº 5.479, de 20 de dezembro de 2017 e nos termos da determinação 
do Secretário Municipal de Administração nos autos do Processo Externo nº 
14.645/2018, para instauração de Processo Administrativo Disciplinar,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores Euciane Glauce Garcia de Andrade (Presidente), 
Luciana Mara Ouverney e Sabrina Regina Lourenço (Membros) para comporem a 
comissão de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do 
servidor João Gonçalves de Oliveira, matrícula 671700, fiscal sanitário, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde/Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, a fim de apurar irregularidades na conduta do servidor, como utilização de 
redes sociais para conversas de cunho pessoal durante o expediente, ausentar-se 
do trabalho sem a devida autorização e inserção de informação falsa no cartão de 
ponto, com fulcro nos artigo 9º, III; no artigo 10, I e no artigo 24 XIV (art. 482, “a” e “h” 
da CLT), da Lei Municipal nº 5.751/2015, conforme Processo Externo nº 14.645/2018.

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

Pindamonhangaba, 26 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 26 de junho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE PINDAMONHANGABA 
Resolução CMC 03/2020

Dispõe sobre a criação do Cadastro Complementar/Edital dos espaços culturais em atendimento a 
Lei Aldir Blanc (Lei de emergencia cultural), e dá providências correlatas.

O Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba, considerando:
- A necessidade de complementação de informações das entidades/espaços/grupos inscritos no 
cadastro municipal de cultura, para atendimento do Art. 2º, inciso II, da Lei 14017/2020. 
-As recomendações do Conselho Diretor do Fundo Municipal de Apoio as Políticas Culturais.
Resolve:
 
Art. 1° - As siglas e termos apresentadas nesta resolução compreende-se da seguinte forma:
CMC – Conselho de Municipal de Cultura.
FMAPC- Fundo Municipal de Apoio as Políticas Culturais.
Conselho Diretor FMAPC - Conselho Diretor do Fundo Municipal de Apoio as Políticas Culturais.
Lei Aldir Blanc - Lei 14017/2020 (Lei de emergencia cultural)

Art. 2° - Instituir o cadastro complementar/edital de  espaços artísticos e culturais, micro e pequenas 
empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram 
as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, para receberem o 
subsídio previsto na Lei Aldir Blanc, por meio do Fundo Municipal de Cultura, dos recursos advindos 
do Fundo Nacional de Cultura.
§ 1º - Este cadastro não se aplica para os interessados no auxílio aos trabalhadores de arte e 
cultura, do Art. 2º, inciso I, da Lei 14017/2020, e sim exclusivamente as entidades e grupos.
§ 2º - Este cadastro servirá como complementação do cadastro municipal de cultura, devendo os 
interessados no Art. 2º, inciso II da Lei Aldir Blanc realizar este. 
§ 3º - Os Espaço Culturais que só se inscrevam neste cadastro, fi cam dispensados de realizar 
o cadastro anterior, sendo aproveitados as informações que prestadas neste também, para o 
mapeamento municipal de artistas e entidades.
§ 4º - Os interessados que só venham a se inscrever neste cadastro/edital, e que aprovados, terão 
seus nomes (artistas, grupos/entidades), publicados também na lista do Cadastro Municipal de 
Cultura.

Art. 3º - A inscrição ao cadastro complementar/edital deve ser feita pelo gestor do espaço ou 
membro responsável pelo grupo.
§ 1º - Mesmo que represente mais de um grupo ou espaço, o responsável só pode fazer a inscrição 
de um deles. 
§ 2º - Em caso de grupo/coletivo, todos os membros devem assinar um documento (MODELO 
ANEXO I) atribuindo a responsabilidade a um deles, e que concorda em receber o recurso, por 
meio dessa pessoa. 

Art. 4º - Compreende-se como espaços culturais todos aqueles organizados e mantidos por 
pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, 
cooperativas com fi nalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fi ns lucrativos que sejam 
dedicados a realizar atividades artísticas e culturais em Pindamonhangaba, tais como: 
I - Pontos e Pontões de Cultura; 
II - Teatros Independentes; 
III - Escolas de Música, de Capoeira e de Artes, e Estúdios, Companhias e Escolas de Dança; 
IV - Circos; 
V - Cineclubes; 
VI - Centros Culturais, Casas de Cultura e Centros de Tradição Regionais;  
VII - Museus Comunitários, Centros de Memória e Patrimônio; 
VIII - Bibliotecas Comunitárias; 
IX - Espaços culturais em Comunidades Indígenas; 
X - Centros Artísticos e Culturais Afrodescendentes; 
XI - Comunidades Quilombolas; 
XII - Espaços de Povos e Comunidades Tradicionais; 
XIII - Festas populares, inclusive o Carnaval e o São João, e outras de caráter regional; 
XIV - Teatro de Rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos; 
XV - Livrarias, editoras e sebos; 
XVI - Empresas de diversões e produção de espetáculos; 
XVII - Estúdios de Fotografi a; 
XVIII - Produtoras de cinema e audiovisual; 
XIX - Ateliês de pintura, moda, design e artesanato; 
XX - Galerias de Arte e de Fotografi as; 
XXI - Feiras de arte e artesanato; 
XXII - Espaços de apresentação musical; 
XXIII - Espaços de literatura, poesia e literatura de cordel; 
XXIV - Espaços e Centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas 
originárias, tradicionais e populares; 
XXV - outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos Cadastros Municipal de 
Cultura de Pindamonhangaba, que o Conselho Diretor do Fundo reconheça como.

Art. 5° - São critérios para a inscrição ao cadastro:
I. Ter realizado atividades culturais enquanto espaço cultural dentro do tempo de 2 anos, 
fi ndando em abril deste ano (de abril de 2018 a março de 2020).
II. A sede da entidade estar localizada no município, exceto circo que comprove 
permanência na cidade desde o início da pandemia.  
III. E no caso do grupo, ter a sede e mais de 50% dos integrantes residentes no município.

Art. 6° - O cadastro de que trata essa resolução acontecerá dentro de um mês a partir da data de 
publicação dessa resolução, podendo ser prorrogado por mais um mês, se o CMC em consulta com 
o Conselho Diretor do FMAPC, entender necessidade.

ANEXO II
Inscrição Lei Aldir Blanc - Lei 14017/2020 – Artigo 2º - Inciso II

MODELO CONTRAPARTIDA

Nome da Proposta: 

Área de Atuação:

Objeto: (máximo 5 linhas)

I. OBJETIVOS 
Descreva os objetivos da proposta: O que é? / O que se pretende fazer? / A quem se destina? / O 
que deseja realizar? / Que atividades realizará para chegar no objetivo? / Indique os resultados, 
o produto a ser realizado, o benefício que reverterá à comunidade, a abrangência e o caráter 
multiplicador da proposta. 

II. ESTRATÉGIA DE AÇÃO: 
Enumere e descreva todas as atividades necessárias para atingir o(s) objetivo(s) desejado(s) e 
explique como pretende desenvolvê-las, divididas pelos meses de execução do projeto

III. EQUIPE TÉCNICA DA PROPOSTA 
Relacione os nomes dos principais profi ssionais envolvidos na execução da proposta e seus 
currículos.

Nº Nome RG Função exercida na proposta

01 

02 

03 

04 

05 

IV. PÚBLICO ALVO
Informe a quem se destina a proposta e o público estimado a ser atingido. A estimativa de público 
deverá ser descrita objetivamente, de forma numérica e quantitativa e ser condizente com o 
proposto.

CRONOGRAMA DA PROPOSTA

Item Descrição das ações Período1 Período2 Período3 Período4 Período5

1

2

3

4

 *Descrever ao que se refere o período: dia, fi nal de semana, quinzena, mês

Nome do Proponente: _______________________________________

Assinatura: _______________________________________________

Pindamonhangaba, ____de _______________de 2020.

Art. 7° - Os cadastros deverão ser feitos pela Internet e também no Departamento de Cultura 
localizado no Palacete 10 de julho – Rua Deputado Claro César, 33 – Centro, mediante 
agendamento prévio.
§ 1º - Preferencialmente durante o período de quarentena, e em quanto perdurar a pandemia 
do Covid-19, os cadastros só serão realizados via plataforma digital, através do site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br .
§ 2° - Caso o interessado tenha difi culdades de realizar a inscrição de modo online, poderá tirar 
dúvida por meio telefônico com o Departamento de Cultura, nos números 3642-1080 ou 3643-2690.

Art. 8° - Os espaços culturais inscritos para este cadastro serão analisados pelo Conselho Diretor 
do FMAPC.
§ 1º - Os resultados das inscrições ao cadastro serão públicados e homologados na semana 
posterior ao seu término de validade. 
§ 2º - As inscrições indeferidas pela comissão avaliadora, poderão ser analisadas pelo do CMC e 
homologado seu resultado na publicação posterior.  

Art. 9° - Os espaços culturais ou os grupos que fi zerem jus ao recebimento do subsídio estabelecido 
pela Lei Aldir Blanc, receberão o valor de 3mil, 5mil ou 10mil reais, de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo Conselho Diretor do FMAPC.
§ 1º - Os valores estipulados a serem pagos mensalmente, fi carão limitados a até três meses.
§ 2º - A distinção dos valores se dará por pontuação, adquirida de acordo com as respostas do 
formulário preenchido pelos interessados. 
§ 3º - Os valores podem ser readequados de acordo com a quantidade de espaços culturais 
inscritos e com o limite de recurso disponível para o pagamento do subsídio. 

Art. 10° - Os critérios de que trata o caput do art.9° desta resolução, levarão em conta, questões 
relacionadas aos custos do espaço cultural, assim como, quantidade de atividades/áreas que 
atuam, público que atendem, a acessibilidade e ações sociais. 

Art. 11° - Os contemplados pelo recurso ao que se refere essa resolução, fi carão obrigados a 
garantir como contrapartida, após o reinício de suas atividades, ou durante o período pandêmico, 
por meios virtuais e adaptados, respeitando o distanciamento social, a realização de atividades 
destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou em espaços públicos de sua 
comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares em cooperação e planejamento defi nido 
com o Conselho Diretor do FMAPC.
 § 1º – A contrapartida deve ser apresentada por meio de um plano de ação, que conste: (modelo 
Anexo II)
Qual será a atividade desenvolvida
Cronograma das atividades
O público-alvo da atividade
§ 2º - A contrapartida proposta deverá ser relacionada a cada parcela recebida. 

Art. 12° - O benefi ciário do subsídio previsto nesta resolução, deverá apresentar prestação de 
contas referente ao uso do benefício ao respectivo Município, conforme o caso, em até 120 (cento 
e vinte) dias após o recebimento da última parcela do subsídio.

Art. 13° - Alguns questionamentos do formulário requerem comprovação por meio de documento ou 
descrição. Ficando a cargo do Conselho Diretor do FMAPC avaliar, e em caso de dúvidas, solicitar 
esclarecimentos.

Art. 14° - São de total responsabilidade as informações prestadas no formulário, sob pena de 
responsabilidades penais e administrativas. 
Parágrafo único- Havendo duplicidade de inscrição será considerada a última.

Art. 15° - Os dados informados no cadastro são de uso restrito da Secretaria de Cultura e CMC.

Art. 16° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
  

Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2020

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

ANEXO I

Inscrição Lei Aldir Blanc - Lei 14017/2020 – Artigo 2º - Inciso II

Grupo/coletivo:

Nós, membros do Grupo/Coletivo ___________________________________________________
__
atribuímos a responsabilidade fi nanceira deste, ao integrante ______________________________
____________________________, RG ________________________, CPF 
____________________ residente à Rua ____________________________________________
_________, nº ________ bairro _________________ e concordamos em receber o recurso, por 
meio dessa pessoa. 

Nome:
CPF:
Endereço:
Assinatura:

Nome:
CPF:
Endereço:
Assinatura:

Nome:
CPF:
Endereço:
Assinatura:

_________________________________________
Responsável pelo Grupo:

O Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômi-
co, está com 20 mil vagas aber-
tas para cursos gratuitos de 
qualifi cação profi ssional, sendo 
15 mil para o programa SP Tech 
e 5 mil vagas para o “Via Rápida 
Virtual”. 

As inscrições e as aulas são 
realizadas de forma online, no 
modelo de Ensino à Distância 
(EAD), sem que o interessado 
precise sair de casa.

No total, são oito opções de 
cursos introdutórios nas áreas 
de tecnologia da informação, 
gestão e idiomas, com duração 
de 80 horas, oferecidos pela Uni-
versidade Virtual do Estado de 
São Paulo (Univesp). Na área de 
gestão, há as seguintes opções: 
Gestão Administrativa; Planeja-
mento Empresarial e Finanças 
para Empresas. Há também o 
curso de Espanhol Básico, para 
aqueles que querem iniciar o 
estudo do idioma. 

Já na área de tecnologia, po-
dem ser realizados os seguintes 
cursos introdutórios: Lógica de 
Programação, Banco de Dados, 
Desenvolvedor Web e Desen-
volvedor Mobile. 

SP Tech - Para aqueles que 
concluírem os cursos introdutó-
rios de tecnologia, há possibili-
dade de progressão para outros 
mais avançados, ofertados pelo 
programa SP Tech em parceria 
com empresas privadas, como a 
Digital Innovation One e Alura. 

Entre os cursos mais avança-
dos, há quatro opções de trilhas 
formativas: Ciência de Dados, 
Desenvolvimento Web/Fron-
t-End, Desenvolvimento Web/
Back-End e Desenvolvimento 
Web/Full-Stack.  

Essas trilhas são uma opor-
tunidade para conseguir uma 
nova profi ssão no setor de tec-
nologia da informação, que con-
tinua crescendo e empregando 
um número cada vez maior de 

Governo de SP está com inscrições abertas 
para 20 mil vagas em cursos online de 
qualifi cação profi ssional

profi ssionais, segundo estima-
tivas da Associação Brasileira 
das Empresas de Tecnologia 
da Informação e Comunicação 
(Brasscom).

As inscrições estão abertas e 
podem ser realizadas até o dia 
16 de agosto pela internet.

Mais informações no site: 
www.cursosviarapida.sp.gov.br.  

O Governo Federal lan-
çou, na quinta-feira (13), o 
aplicativo eSocial Domésti-
co, que busca simplifi car a 
contratação de trabalhado-
res domésticos. Desenvolvi-
do pelo Serpro em parceria 
com as Secretarias Espe-
ciais da Receita Federal e de 
Previdência e Trabalho, o 
novo aplicativo vai possibi-
litar que o empregador faça 
o registro de empregados e 
o gerenciamento da folha 
de pagamento a partir de 
qualquer smartphone ou 
dispositivo móvel. 

“Estamos aprimorando 
o eSocial para diversas pla-
taformas. O App do empre-
gador doméstico vem para 
facilitar ainda mais a vida 
de todos. É mais agilidade, 
transparência, redução de 
custos e segurança jurídica 
para a relação de trabalho 
do trabalhador doméstico”, 
avalia o coordenador-geral 
de Fiscalização da Receita 

Federal do Brasil, Altemir 
de Melo.

Na prática, a tecnologia 
permite que o empregador 
doméstico possa fechar a fo-
lha mensal do seu emprega-
do direto do smartphone em 
qualquer lugar que esteja. 
“Todo o procedimento pode 
ser iniciado e concluído em 
poucos minutos. Também 
é possível fazer, no próprio 
celular, o pagamento do Do-
cumento de Arrecadação do 
eSocial (DAE) no aplicativo 
do banco de preferência”, 
explica o coordenador-geral 
de Governo Digital Traba-
lhista do Ministério da Eco-
nomia, João Paulo Ferreira 
Machado. 

Desde seu lançamento 
em 2015, o eSocial tem sido 
aprimorado com a imple-
mentação de novas funcio-
nalidades. Em junho deste 
ano, já havia sido disponi-
bilizada a possibilidade de 
alterar o responsável pela 

c o n t r a t a -
ção do tra-
b a l h a d o r 
doméstico 
no sistema. 
“O eSocial 
já facilitou 
a vida de 
quase 1,5 
milhão de 
e m p r e g a -
dores domésticos de todo 
o Brasil, racionalizando e 
simplifi cando o cumpri-
mento de obrigações, além 
de garantir os direitos tra-
balhistas e previdenciários 
do cidadão. O aplicativo é 
mais um passo dessa evolu-
ção e contribui para impul-
sionar o governo digital no 
país”, avalia a superinten-
dente de Relacionamento 
com Clientes Econômico Fa-
zendários do Serpro, Ariad-
ne Fonseca.

Funcionalidades
O APP eSocial Doméstico 

permite que o empregador 

possa realizar a alteração 
salarial dos empregados, o 
fechamento e reabertura 
das folhas de pagamento, 
a geração das guias de re-
colhimento e a consulta da 
situação do pagamento das 
respectivas guias.

Como obter
O aplicativo está dispo-

nível gratuitamente para 
download nas lojas da App 
Store e do Google Play. Para 
realizar o login no aplicati-
vo, basta que o empregador 
utilize seu CPF, código de 
acesso e senha, as mesmas 
informações já utilizadas 
no site.

E-Social Doméstico: empregadores 
poderão realizar registro do empregado e 
gerenciamento da folha pelo celular

Reprodução/Internet

Reprodução/Internet
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sociais
Fotos: Arquivo pessoal

Mestres Cultura Viva
Na última quarta-feira (12), os Mestres da Cultura Viva de Pindamonhan-

gaba receberam seus certifi cados e placas de homenagem. Devido à pandemia, 
para evitar a aglomeração e obedecer ao decreto vigente que proíbe a realiza-
ção de eventos, a entrega foi feita pessoalmente pelo Secretário de Cultura e 
Turismo, Alcemir Palma, acompanhado pela representante do Conselho Muni-
cipal de Cultura, Gislene Alves, na casa de cada um dos homenageados. A todos, 
os parabéns pelo merecido reconhecimento.

MESTRE WALTER LEME

MESTRE YOLANDA
MESTRE DONA BENEDICTA

MESTRE DONA TEREZA MESTRE CALLIPO

Muita felicidade
Para Maria Cecília que completou 

3 anos de vida no dia 13 agosto. Rece-
beu os cumprimentos dos pais Edson 
e Nádia, dos avós, das tias, primos e 
amigos. “Que Deus seja sempre pre-
sente em sua vida”, são os votos de 
toda a família.

14

Tudo de bom 
O músico Maurício Folter celebrou mais um ano 

de vida, no último dia 11. Sua namorada Lia Oliveira, 
familiares e amigos desejam sucesso, 
alegria e saúde. 

Bênçãos de Cristo
Na vida do pastor Lucas Antunes,  superintendente regional 

da Igreja do Evangelho Quadrangular em Pindamonhangaba. 
ele completou mais um ano de vida no último dia 5; e a igreja 
realizou um culto de ação de graças no domingo ( 9). Todos, 
incluindo a esposa, Pastora Ednalva Antunes (foto) desejam 
bênçãos e paz. 

Novo ciclo
Gabriel Flores comemorou mais um aniversário 

nessa quinta-feira (13). Seu pai Ricardo Flores e toda a 
sua família e amigos desejam alegria, saúde e muitas 
conquistas em seu novo ciclo. 

Concurso Cultural Acip
Escolhida por uma comissão, a fotografi a de Maximiliano 

Salgado da Silva, de Pindamonhangaba, foi a vencedora do 
Concurso Cultural “Dia dos Pais ACIP”. A associação parabe-
niza o vencedor e agradece a participação de todos! 

Tudo de lindo  
Para Ana Paula Miranda (secretária 

Municipal de Assistência Social), que com-
pletará mais um ano de vida no próximo 
dia 17. Seus fi lhos, seu esposo, sua família e 
todos os seus amigos, em especial, a equipe 
da Secretaria de Assistência Social desejam 
bênçãos, saúde e paz.
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