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Campanha de Vacinação
contra o Sarampo segue
até o dia 31 de outubro
Divulgação

A Campanha de Vacinação
contra o Sarampo foi prorrogada até o dia 31 de outubro,
em todo o estado de São Paulo. O objetivo é aumentar a
cobertura vacinal em adultos
na faixa de 30 a 49 anos, mas
também é uma oportunidade
para colocar em dia a situação vacinal de crianças de 6
meses a adultos de 29 anos.
A vacinação é gratuita e é necessário apresentar a carteira
de vacinação.
Pindamonhangaba recebeu,
em julho, 38.200 doses da vacina e, até o momento, vacinou
apenas 5.803 pessoas. Todas as
unidades de saúde da cidade
(com exceção do PSF Maricá
e PSF Bonsucesso) estão realizando a vacinação, das 8 às
11h30 e das 13h às 16h, incluindo o CIAF (Rua João Gama, 15,
Vila Bourghese).

PÁG.

Inscrições vão até o dia 18

Programa
Emergencial
de Auxílio
Desemprego está
com inscrições
abertas
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A vacinação contra o sarampo é uma estratégia do Ministério da Saúde para
interromper a transmissão e eliminar a circulação do vírus no Brasil
PÁG.
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Museu é reaberto para visitação pública

Estão abertas as inscrições
para o Programa Emergencial
de Auxílio Desemprego (Pead)
- Frente de Trabalho. Este é um
programa estadual, realizado na
cidade em parceria com a Prefeitura.
As inscrições devem ser feitas
pelo e-mail peadpinda2020@
gmail.com. Os interessados devem enviar os seguintes documentos digitalizados: RG e CPF;
Cópia de Carteira de Trabalho
- foto frente e verso e do último
Contrato de Trabalho; Comprovante de Residência.
As inscrições seguem até o dia
18 de setembro, às 14 horas.
PÁG.

3

O Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina reabriu suas portas para atendimento ao público, nesta quarta-feira (9). A reabertura consciente conta com todas as medidas de
prevenção e número reduzido de atendimento. O horário de funcionamento é de segunda a sextafeira, das 9 às 17 horas e a capacidade máxima é de 32 pessoas.
Divulgação

Cidade conﬁrma
15 novos casos e
mais uma morte
por covid-19
na cidade
A Vigilância Epidemiológica
divulgou também que mais 20 pacientes se recuperaram da doença
Nesta segunda-feira (14), a
Prefeitura de Pindamonhangaba
divulgou o boletim nº 183 sobre
a situação da covid-19 em nossa
cidade. Os dados são levantados
pela Vigilância Epidemiológica
(VE), ligada à Secretaria de Saúde
da Prefeitura, e apresentaram,
nesta data, 1 óbito positivo de
morador do Parque das Palmeiras, além de 15 casos novos e 20
pacientes recuperados.

Além do uso obrigatório de máscaras, o museu dispõe de álcool em gel e orienta os visitantes em relação ao distanciamento
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PM apreende
mais de 65 kg de
drogas em Pinda
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Editorial

Cliente tem sempre razão?
Dia 15 de setembro comemora-se o Dia do Cliente.
A data, implantada inicialmente no Rio Grande do Sul,
nasceu com o objetivo de homenagear os clientes de
todo o país e de aprimorar as relações comerciais.
O que se pretende com a comemoração do Dia do
Cliente é aprimorar as relações comerciais, fortalecer
empreendimentos, estimular ações de capacitação
proﬁssional para a prestação de serviços de melhor
qualidade, movimentar a economia num mês de fracas
vendas, criar novas oportunidades de negócios e, com
isso, colaborar para a geração de emprego e renda.
Fazendo uma diferenciação entre consumidor e
clientes, pode-se deﬁnir que consumidor é aquela
ﬁgura que compra para o seu próprio uso e não para
revender. Já cliente é aquele que compra com caráter
da habitualidade, de um mesmo fornecedor, ou seja, o
cliente compra, volta a comprar e ainda recomenda o
produto, o serviço ou o estabelecimento.
Quase seis meses após o primeiro caso conﬁrmado
da Covid-19 no país, tudo mudou, inclusive a situação
dos comerciantes e clientes brasileiros.
Na quarentena, houve a aceleração do processo de
digitalização em todos os setores econômicos, mas
principalmente no varejo. A mudança também foi
cultural, de forma que trabalhadores e consumidores
tiveram que se adaptar para fazer suas compras online.
A tendência é que o online ganhe mais relevância,
em sinergia com o varejo físico, com o início dessa nova
era sendo observado já na retomada do comércio.
No “novo normal” do comércio, muita coisa mudou,
mas o cliente continua sendo peça fundamental no giro
dos negócios. Ele é formador de opinião e propagador,
positivo ou negativo, da imagem de uma empresa. Por
isso, para se alcançar a ﬁdelização, é importante dar
a ele um atendimento bom e personalizado. Ainda que
ele não tenha sempre razão, o cliente sempre terá uma
escolha e escolherá quem lhe atender melhor.

SP paga mais de R$ 350
milhões de bônus para 166
mil servidores da Educação
Valor médio será de mais de R$ 2 mil;
pagamento será efetuado no dia 25 de setembro

O Governo de São Paulo vai
pagar cerca de R$ 350 milhões
em bônus para 166 mil servidores da Secretaria da Educação do Estado. O benefício é
calculado a partir das notas do
Índice de Desenvolvimento da
Educação de São Paulo (Idesp)
de 2019.
Os beneﬁciados atuam em
4.166 escolas que cumpriram
alguma parte da meta 2019. O
valor médio do bônus é superior a R$ 2 mil. O pagamento
ocorre, em parcela única, no
dia 25 de setembro.
Entre o total de servidores
que serão contemplados, 129
mil são professores de ensi-

no fundamental e médio. Mas
além deles, diretores, agentes
de organização e equipes técnicas das escolas e órgãos centrais
também têm direito ao bônus.
Para chegar ao valor individual, a Secretaria considera se
a unidade avançou, atingiu ou
superou a meta estipulada para
o período. Os servidores precisam ainda ter trabalhado, no
mínimo, em dois terços do ano
letivo.
Escolas que superaram suas
metas terão um adicional de
até 20% da Boniﬁcação por Resultados. Quando a meta não é
atingida, é calculado o avanço
proporcional da escola.
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Museu é
reaberto para
visitação pública
O Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina reabriu suas portas para
atendimento ao público, na última quarta-feira (9). A reabertura consciente conta com todas
as medidas de prevenção e número reduzido de atendimento.
O horário de funcionamento é
de segunda a sexta-feira, das 9
às 17 horas e a capacidade máxima é de 32 pessoas.
Além do uso obrigatório de
máscaras, o local dispõe de álcool em gel e orienta para o
distanciamento. Para garantir
ainda mais a segurança, o Museu está inovando, utilizando
o QR code em todas as salas. A
tecnologia adotada visa a auto
visitação. Ao direcionar seu
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aparelho
smartphone/tablet
para ao QR code, o visitante
tem as informações da exposição daquele ambiente. Alguns
aparelhos são necessários baixar um app de leitura de QR
code. Outro procedimento adotado é o circuito sinalizado por
placas indicativas.
Exposições - Além das exposições de longa duração sobre
a construção do prédio e sua

história e a história de personalidades pindenses, o Museu
está com a nova exposição temporária “O Tempo não pára”. A
exposição traz no seu título a
obra homônima de Cazuza, fazendo referência ao período de
pandemia do coronavírus, em
que tudo ‘parou’ menos o tempo, levando à reﬂexão e falando
de uma das mais antigas invenções humanas: o relógio.

Olimpíada de História inicia 1ª fase com
69,8 mil inscritos de todo o país
A 12ª edição da Olimpíada
Nacional em História do Brasil
(ONHB), realizada pela Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), iniciou nesta segunda-feira (14/09) a primeira fase
da competição com 69,8 mil
inscritos de todos os estados do
país. O projeto, que ocorreria
no primeiro semestre, foi adiado por causa da pandemia do
coronavírus e adaptado para
uma versão totalmente online e
mais acessível.
Os inscritos estão divididos
em 17,4 mil equipes formadas
por um professor de História
e três alunos. O estado de São
Paulo é o que registrou maior
número de participantes, com
4,4 mil equipes. Em seguida estão o Ceará, com 2,9 mil grupos,
e Minas Gerais, com 1,3 mil.
Como uma das mudanças
propostas neste ano, a ONHB
criou uma fase zero – realizada de 6 a 12 de setembro – que
teve caráter experimental para
que os participantes pudessem
se adaptar à plataforma e novos prazos, além de conhecer o
formato da prova. Isso porque,
diferente dos anos anteriores
em que cada fase ocorria de segunda a sábado, nesta edição
as etapas terão duração de sete

dias corridos, uma forma de
promover maior inclusão dos
alunos diante da suspensão das
aulas presenciais.
A coordenadora da ONHB
e professora do Instituto de
Filosoﬁa e Ciências Humanas
(IFCH) da Unicamp, Cristina Meneguello, explica que houve um
esforço para manter essa edição
e para que ela fosse adaptada
para um formato o mais acessível possível. “A ONHB contribui
de forma signiﬁcativa com o ensino de História e isso é muito
importante num momento em
que aprendizagem está comprometida”, aﬁrmou.

Mudanças e formato
da prova

A ONHB é realizada tradicionalmente de forma online, com
apenas a fase ﬁnal presencial,
o que se tornou inviável neste
ano por questões de segurança.
Para isso, a plataforma da prova foi adaptada para uma tecnologia que facilita a navegabilidade pelo celular e reduz, ao
máximo, o uso de dados. Os participantes também poderão realizar a prova de forma oﬄine
e usar a internet somente para
fazer o envio das respostas.
O anúncio dos medalhistas,
realizado tradicionalmente em

Vanguarda
Literária
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uma grande ﬁnal em Campinas-SP, será feito por meio de
um vídeo publicado nas redes
sociais. Haverá, no mínimo, 400
equipes ﬁnalistas – o dobro dos
anos anteriores -, com distribuição de 20 medalhas de ouro, 30
de prata e 40 de bronze. As medalhas e brindes serão enviados
às escolas.
A participação ocorre em
equipe – formada por um professor de História e mais três
alunos dos ensinos Fundamental (8º e 9º anos) e Médio de escolas públicas e particulares. As
respostas (questões de múltipla
escolha e realização de tarefas)
podem ser elaboradas pelos
participantes com base em debate com os colegas, pesquisa
em livros, internet, orientação do professor, além de uma
gama de documentos e referências oferecidas.

José Valdez de Castro Moura
O autor é médico, mestre e doutor
pela USP, professor universitário,
Magister ad Honorem da Universidade
de Bolonha, e Professor Visitante das
Universidades de Bonn, Munique,
Colônia e Berlim (Alemanha).
Professor Convidado da Universidade
de Paris V (Sorbonne)

FICÇÃO CIENTÍFICA:ALGUMAS REFLEXÕES
No mundo cientíﬁco, Ciência é
considerada a forma que exige raciocínio preciso, dados exatos, onde
a especulação sem base não é concebida. Ficção é criada pela imaginação, suas fontes são elásticas, a
coerência que dela se exige diz mais
respeito ao estilo, à qualidade literária, ao poder de emocionar o leitor.
Entretanto, é difícil aﬁrmar -se categoricamente que a Ficção Cientíﬁca
é uma literatura inspirada ou baseada na Ciência.
Sabemos que o romance tradicional enxergava a vida a olho nu e os enredos se desenrolavam seguindo uma
lógica. Ora, as novas gerações desprezam conclusões do senso comum
para penetrar na aventura humana,
analisando o homem através de conjecturas que a Tecnologia e a Ciência
propõem e envolvem.Creio que a civilização já não tenta enxergar os fatos
com a luz única da lógica cartesiana.
Vejamos:a Teoria da Relatividade
de Einstein, que é um lugar comum,
digamos assim, da Ficção Cientíﬁca,
já não acompanha a lógica tradicional. A antiga civilização humanística
não julgava o mundo tão complicado
como o faz a Ciência atual. Parece
que o espírito humano acordou, com
outras perspectivas, como aﬁrmou
Richard Feynnman, Prêmio Nobel de
Física: “A era dos homens acordados
dará talvez um meio de compreender
o conteúdo qualitativo das equações”.

Dizem os especialistas que o “ fantástico” imaginativo da Ficção Cientíﬁca
tem características bem próprias. Não
é o fantástico religioso do século XIX
,nem o sobrenatural onde as superstições justiﬁcam o desenrolar do tema,nem o simbolismo dos românticos
alemães.
O “maravilhoso” da boa ﬁcção
cientíﬁca moderna pode ser uma
extrapolação da realidade revelada
pela Ciência, uma criação imaginária de um mundo futuro,ou diferente, mas com uma argamassa intelectual que considera a profundidade
ﬁlosóﬁca, o sutil e o poético. Apresenta portanto como característica
uma renovação e uma expansão da
capacidade imaginativa dos escritores, e desvela-se como um novo
campo com enriquecimento da capacidade de emoção; é uma epopeia
subjetiva na qual o autor toma a liberdade de pintar o universo à sua
maneira. Daí entendermos que a
Ficção Cientíﬁca é ampla, sendo um
instrumento de análise sociológica,como apreciamos em Aldous Huxley
em “Admirável Mundo Novo”, de especulação teológica como podemos
observar no que escreveu James
Blish um dos maiores autores Norte
-Americanos de Ficção Cientíﬁca, falecido em 1975, autor da série “Star
Trek”. Portanto, como o mundo em
que vivemos ela é instável, mutável
e contraditória.

O pai da Ficção Cientíﬁca foi Júlio Verne (1825-1905). Quem não se
lembra desse francês mais traduzido para outra língua,sendo o sexto
mais lido do mundo,autor de “ Cinco Semanas em um Balão”, “Vinte
Mil Léguas Submarinas”, “Viagem
ao Centro da Terra”, “Travessia dos
Estreitos”?. Quem não se recorda
das “Viagens de Gulliver” de J.Swift
?Entre nós ,não podemos esquecer
o pioneiro Jerônimo Monteiro que
publicou:”3 meses no século 81”, “Os
Visitantes do Espaço”, André Carneiro autor de “Diário da Nave Perdida”
e Nilson Martello que escreveu “Mil
sombras da Nova Lua”. O grande
Monteiro Lobato, segundo um dos
nossos maiores críticos Literário:
Otto Maria Carpeau, fez Ficção Cientíﬁca ao “antecipar coisas”, segundo
a sua abalizada opinião. É apaixonante ler Ficção Cientíﬁca. Quem
sabe, a utopia de hoje não será o
amanhã em evidência? A Cultura e
o pensamento humano caminham
para uma dimensão planetária tanto em sentido de espaço, incluindo
espaço-tempo ( de novo a Teoria da
Relatividade!), mas também como
signiﬁcado de compreensão dos problemas, com um senso mais agudo,
sem fronteiras, libertando-nos do
convencionalismo,sacudindo, portanto,conceitos estabelecidos, enxergando o homem e seus problemas por ângulos inusitados.
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Campanha de Vacinação contra o
Sarampo segue até o dia 31 de outubro
A Campanha de Vacinação
contra o Sarampo foi prorrogada até o dia 31 de outubro, em
todo o estado de São Paulo. O
objetivo é aumentar a cobertura vacinal em adultos na faixa
de 30 a 49 anos, mas também
é uma oportunidade para colocar em dia a situação vacinal de
crianças de 6 meses a adultos
de 29 anos. A vacinação é gratuita e é necessário apresentar
a carteira de vacinação.
Pindamonhangaba recebeu,
em julho, 38.200 doses da vacina e, até o momento, vacinou
apenas 5.803 pessoas. Todas as
unidades de saúde da cidade
(com exceção do PSF Maricá e
PSF Bonsucesso) estão realizando a vacinação, das 8 às 11h30 e
das 13h às 16h, incluindo o Ciaf
(Rua João Gama, 15, Vila Bourghese).
Todas as unidades mantêm
protocolos de segurança para
profissionais de saúde e pacientes como o uso de máscara, que
é obrigatório. Os profissionais
também orientam os pacientes
para manter a organização da
fila e do ambiente, visando à
prevenção da Covid-19.
As doses da vacina tríplice
viral, que protege contra saram-

Divulgação

po, rubéola e caxumba, continuarão sendo aplicadas neste
grupo de forma indiscriminada,
ou seja, estas pessoas deverão
receber um reforço mesmo que
já tenham as duas doses completas na carteirinha.
Já para a faixa de crianças de
6 meses a adultos de 29 anos, o
profissional de saúde avalia a
situação vacinal e, se preciso,
aplica a dose para os casos que
ainda não tiverem o esquema
de imunização completo.
A vacina é contraindicada
para bebês com menos de 6
meses, bem como para pessoas
imunodeprimidas e gestantes.
O Ministério da Saúde tem
alertado a população quanto
à importância da vacinação
contra o sarampo, mesmo com
a pandemia da Covid-19 em
evidência no país. O sarampo
é uma doença grave e de alta
transmissibilidade. Uma pessoa
infectada pode transmitir para
até outras 18 pessoas. A disseminação do vírus ocorre por via
aérea ao tossir, espirrar, falar
ou respirar. Neste caso, não é
necessário o contato direto porque o vírus pode se disseminar
pelo ar a metros de distância da
pessoa infectada.

Cidade conﬁrma 15 novos
casos e mais uma morte
por covid-19
A Vigilância Epidemiológica divulgou também que
mais 20 pacientes se recuperaram da doença
Nesta
segunda-feira
(14), a Prefeitura de Pindamonhangaba divulgou
o boletim nº 183 sobre a
situação da covid-19 em
nossa cidade. Os dados são
levantados pela Vigilância
Epidemiológica (VE), ligada à Secretaria de Saúde da
Prefeitura, e apresentaram,
nesta data, 1 óbito positivo
de morador do Parque das
Palmeiras, além de 15 casos novos e 20 pacientes recuperados.
De acordo com informações da VE, o número de casos positivos na cidade tem
apresentado, no momento,
uma média de menos de 20
novos infectados por dia,
o que coloca a cidade no
conhecido “platô”, ou seja,
quando os números do gráfico de contaminação entram em certa estabilidade. Contudo, a situação da
covid-19 é muito dinâmica,
por isso vale continuar a
prevenção.
Com essa estabilização
do gráfico, a VE não realizará, pelo menos por enquanto, a divulgação dos
boletins aos finais de semana, já a partir deste dia 19,
haja visto que os números
apresentados aos sábados e
domingos apresentam pouca ou nenhuma variação,
visto que as instituições

Programa Emergencial
de Auxílio Desemprego
está com inscrições
abertas
Estão abertas as inscrições
para o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego
(Pead) - Frente de Trabalho.
Este é um programa estadual,
realizado na cidade em parceria com a Prefeitura.
As inscrições devem ser
feitas pelo e-mail peadpinda2020@gmail.com. Os interessados devem enviar os
seguintes documentos digitalizados: RG e CPF; Cópia de
Carteira de Trabalho - foto
frente e verso e do último
Contrato de Trabalho; Comprovante de Residência.
As inscrições seguem até
o dia 18 de setembro, às 14
horas.
O Pead é o Programa Emer-

gencial de Auxílio ao Desempregado. Foi criado em 1999
e também é conhecido como
Frente de Trabalho. Proporciona qualificação profissional e renda para cidadãos que
estão desempregados e em situação de alta vulnerabilidade social.
É voltado para cidadãos
desempregados há pelo
menos 1 ano, residente
do Estado há no mínimo
2 anos e em alta vulnerabilidade social. O programa oferece bolsas mensais
por 6 meses, com trabalho
até 6 horas em 4 dias da
semana, além de um dia
da semana para qualificação profissional.
Divulgação

não enviam seus dados nesses dias à VE. Caso haja uma
mudança no quadro, com
grande aumento do número
de infectados, os boletins serão novamente produzidos
diariamente.
Os casos positivos no boletim de hoje são dos seguintes bairros: Alto do Cardoso,
Araretama, Bela Vista, Campinas, Cesar Park, Cicero
Prado, Cidade Nova, Jardim
Princesa, Karina, Mombaça,
Parque São Domingos, Vila
São Benedito, Vista Alegre.
Os pacientes recuperados
são dos bairros: Alto do Cardoso, Araretama, Castolira,

Crispim, Jardim Cristina, Laerte Assunção, Mantiqueira,
Maria Áurea, Maricá, Moreira César, Ouro Verde, Pasin,
Santana, Vale das Acácias,
Vila São Benedito, Vitória
Vale.
Com os números de hoje,
Pinda chega a 1975 pacientes testados positivos para
coronavírus desde o início
da pandemia na cidade.
Hoje, temos 41% de ocupação de leitos de enfermaria
e 37% de ocupação de leitos
de UTI, somando redes pública e particular. O índice
de isolamento na cidade
está em 46%.
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Com todas as
regiões na fase
amarela, “Plano SP”
passa a ter
atualização mensal
O Governador de São
Paulo anunciou na sextafeira (11) a atualização do
Plano São Paulo de enfrentamento ao coronavírus e
retomada econômica com
todas as regiões do estado na fase amarela, que
permite atendimento presencial em bares, restaurantes, salões de beleza,
academias, shoppings, comércios de rua, escritórios
em geral e concessionárias. A reclassiﬁcação para
progressões de fase passa
a ser mensal, com nova revisão no dia 9 de outubro.
Com a estabilidade do
avanço da pandemia em
todas as regiões do estado,
o Centro de Contingência
do coronavírus recomendou que o monitoramento
seja estendido para um período mínimo de 28 dias.
O acompanhamento dos
indicadores nas próximas
quatro semanas vai garantir mais segurança na possível migração de regiões
para a fase verde a partir
do início de outubro.
Há uma semana, 95%
da população paulista já
estava em regiões contempladas na terceira de
cinco etapas do Plano São
Paulo. Na média estadual,
os números apontam que
a pandemia vem regredindo de forma consistente.
De acordo com dados da
Secretaria de Estado da
Saúde e do Centro de Contingência do coronavírus,

São Paulo registra declínio
de mortes por COVID-19
há cinco semanas consecutivas. Já as internações
de pacientes com coronavírus estão em queda há
oito semanas.
Na atualização da última semana, a variação de
novos casos na média estadual foi 31% menor em
relação à medição anterior. As novas internações
caíram 10% em comparação à semana passada, e o
número de óbitos foi 20%
menor. A taxa estadual de
internações por cem mil
habitantes é de 43,7, além
de média de seis mortes
por coronavírus a cada
cem mil habitantes.
A capacidade de atendimento hospitalar a pacientes graves com COVID-19
também é considerada
confortável - a média atual de ocupação de leitos de
UTI é de 52,5. Atualmente,
o estado de São Paulo dispõe de 20,5 vagas hospitalares para casos graves de
COVID-19 a cada cem mil
habitantes.
Apesar da alteração no
período de medição do Plano São Paulo, o Governo
do Estado poderá decretar
regressão para a fase vermelha de qualquer região,
a qualquer momento, em
caso de piora signiﬁcativa
das taxas de contaminação
por coronavírus ou redução acentuada da capacidade hospitalar.
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São Paulo abre
chamada pública de
aquisição de kits de
alimentos para doação
a famílias carentes
Produtos serão destinados a famílias de 170
municípios em situação de vulnerabilidade social
A Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo
abriu neste sábado, 12, a
Chamada Pública SAA Nº
03/2020 para aquisição de
gêneros alimentícios de
agricultores pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA Modalidade
Doação Simultânea - Termo de Adesão).
Os produtos, que serão
comprados com recurso de
R$ 10,5 milhões do Ministério da Cidadania, serão doados a famílias de 170 municípios paulistas em situação
de vulnerabilidade social e
insegurança alimentar. As
regras foram publicadas no
Diário Oﬁcial.
O programa será executado pela primeira vez
no Estado de São Paulo e
atenderá,
aproximadamente, 1.600 produtores,
500 entidades socioassistenciais e mais de 200 mil
beneﬁciários. Os municípios que serão contemplados foram selecionados
de acordo com o Mapeamento da Insegurança

Alimentar e Nutricional
(MAPA INSAN 2018).
Poderão participar do
chamamento público os
agricultores que possuem
a Declaração de Aptidão
ao Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (DAP), devidamente
regular e ativa. Para os
produtos orgânicos, será
exigida a comprovação de
certiﬁcação orgânica. O limite individual de venda
do agricultor deverá respeitar o valor máximo de
R$ 6.500,00, por DAP por
ano civil.
Os interessados devem
apresentar a documentação e a proposta de fornecimento de alimentos,
por meio eletrônico ou
presencial. Os técnicos
da Secretaria serão os
responsáveis pelo cadastro dos agricultores até
8/10/2020.
Em virtude da pandemia da Covid-19, os
produtos a serem comercializados deverão ser
entregues já porcionados,

em embalagens apropriadas com a ﬁnalidade de
protegê-los de agentes
externos, de alterações e
de contaminações, assim
como de adulterações,
atendendo a todas as
exigências sanitárias em
consonância com a legislação especíﬁca vigente.
Os produtos serão distribuídos à população em
kits de 10 quilos, contendo dois tipos de raízes
e tubérculos, dois tipos
de legumes, três tipos de
frutas e três tipos de verduras, seguindo as necessidades nutricionais estipuladas pela equipe de
nutricionistas do Centro
de Segurança Alimentar
e Nutricional Sustentável
(Cesans), da Secretaria.
A elaboração das propostas e deﬁnição do cronograma de entregas dos
produtos será realizada
em conjunto com os técnicos do escritório local da
Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS) de cada município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n°
1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO Nº012/2020 (PMP 0263/2020)
Para Contratação de empresa especializada na realização de exames de Ressonância Magnética
(exceto de Abdômen total), acompanhadas ou não de analgesia e uso de contraste ou não quando
necessário, pelo período de 12 meses, com entrega dos envelopes até dia 01/10/2020 às 14h e
início da sessão às 14h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 089/2020 (PMP 4364/2020)
A autoridade superior, Sra. Marcela Franco Moreira Dias (Decreto municipal 5828/2020),
homologou, em 02/09/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de Aquisição de Materiais
Hidraulicos, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Davop Com. de Ferragens e Mat.
p/ Const. Ltda-ME: 11-61,54;12-127,41;13-246,39;18-34,00; Raul Rabello Neto:04-0,68;05-4,75;061,39;07-22,98;08-7,10;15-20,39;16-4,47; Santos Gouvêa Comercial Ltda-EPP: 01-100,05;025,20;03-8,84;09-6,60;10-9,90;14-36,11;17-7,60.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2020 (PMP 5387/2020)
A autoridade superior, Sr.Fabricio Augusto Pereira, Sra.Valéria dos Santos e Sra. Luciana de Oliveira
Ferreira, (Decreto municipal 5828/2020), homologou, em 04/09/2020, e adjudicou a licitação supra,
que cuida de Aquisição de Totem (suporte display) para álcool gel, em favor da empresa , o item
(item-vl unit em R$), Technical Net Comercial e Serviços Eireli-ME:01;390,00.
*** CONTRATOS ***
PREGÃO Nº 025/2020 (PMP 1098/2020)
Foi ﬁrmado o contrato 106/2020, de 31/08/2020, para Contratação de Serviços especializados
de desinsetização, desratização, descupinização e afastamento de morcegos (nocivos),
disponibilizando de mão de obra, utilizando-se de aplicações de produtos especiﬁcos, no valor de
R$ 68.448,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr.
Alcemir José Ribeiro Palma, e pela contratada, empresa Amb Tec Imunização Ltda-ME, o Sr.João
Donizete Dorta.
PREGÃO Nº 079/2020 (PMP 3734/2020)
Foi ﬁrmado o contrato 107/2020, de 31/08/2020, para Contratação de empresa em prestação de
serviços automotivos em geral para manutenção preventiva e corretiva (elétrica e mecânica), com
reposição, sem exclusividade, de peças e /ou componentes genuínos ou originais de fábrica para
as máquinas rodoviárias de diversas linhas, modelos e tipos, pertencentes a frota operacional
da Prefeitura. , no valor de R$ 590.500,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e
como gestor do contrato o Sr. José Sodário Viana, e pela contratada, empresa Tamel Tratores e
Máquinas de Terraplanagem Ltda, o Sr.Jean Carlos dos Santos.
TOMADA DE PREÇOS Nº002/2020 (PMP 3151/2020)
Foi ﬁrmado o contrato 114/2020, de 04/09/2020, para Contratação de empresa especializada para
implantação de reservatórios metálicos com adequação das ligações do sistema de distribuição de
agua fria, com fornecimento de material e mão de obra, no valor de R$ 230.457,61, vigente por 06
meses, assinando pelas contratante e como gestora do contrato as Sra. Marcela Franco Moreira
Dias e Sra.Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa BPS Elétrica e Construções Eireli, o Sr.
Alexandre Marques Pereira da Silva.
*** ADITAMENTOS ***
PREGÃO Nº 162/2015 (PMP 18261/2015)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2020, de 18/08/2020, ao contrato 192/2015, que cuida da Contratação
de empresa especializada em prestação de serviços automotivos em geral para manutenção
mecânica preventiva e corretiva, com reposição, sem exclusividade, de peças e/oucomponentes
genuínos ou originais de fábrica, para os veículos leves e utilitários de diversas marcas (chevrolet,
Fiat, Ford, Peugeot, Mitsubishi, Renault, Mahindra, modelos e tipos pertencentes a frota operacional
da Prefeitura, para prorrogação até 18/11/2020, assinando pela contratante a Sr.José Sodário
Viana, e pela contratada, empresa Elizandra Mara de Lima Peças-ME, a Sra. Elizandra Mara de
Lima.
PREGÃO Nº 085/2018 (PMP 14960/2018)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2020, de 27/08/2020, ao contrato 119/2018, que cuida da Contratação
de empresa especializada em fornecimento de vidro e mão de obra para um prazo estimado de 12
meses, para prorrogação até 28/08/2021, e reajuste de 2,7371%, conforme variação do IPC FIPE,
passando o valor do contrato para R$ 4.802,95, assinando pela contratante a Sra. Valéria dos
Santos, e pela contratada, empresa José Barbosa Moreira Filho-MEI, o Sr. José Barbosa Moreira
Filho.

PREGÃO Nº 058/2019 (PMP 10391/2019)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2020, de 31/08/2020, ao contrato 116/2019, que cuida da Contratação
de empresa especializada na limpeza e manutenção das piscinas Municipais com fornecimento de
mão de obra, produtos químicos, acessórios, manutenção preventiva e corretiva, para prorrogação
até 10/09/2021, assinando pela contratante a Sr.Antonio Carlos de Macedo Giudice, e pela
contratada, empresa GHS Industria e Serviços Ltda, a Sra. ChristianeRodrigues Lacerda.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 027, DE 02 DE SETEMBRO DE 2020.
Fabrício Augusto Pereira, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência conferida
pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, nos termos da Portaria Interna da Secretaria
Municipal de Administração nº 008, de 24 de agosto de 2020, que alterou a composição da
comissão processante;
RESOLVE:
Art. 1º DESSOBRESTAR o Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2019, para continuidade à
apuração do processo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de
agosto de 2020.
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2020.
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 02 de setembro de 2020.
SMA/ssf
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 028, DE 02 DE SETEMBRO DE 2020.
Fabrício Augusto Pereira, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência conferida
pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, nos termos da Portaria Interna da Secretaria
Municipal de Administração nº 011, de 24 de agosto de 2020, que alterou a composição da
comissão processante;
RESOLVE:
Art. 1º DESSOBRESTAR o Processo Administrativo Disciplinar nº 011/2019, para continuidade à
apuração do processo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de
agosto de 2020.
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2020.
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 02 de setembro de 2020.
SMA/ssf

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 029, DE 02 DE SETEMBRO DE 2020.
Fabrício Augusto Pereira, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência conferida
pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, nos termos da Portaria Interna da Secretaria
Municipal de Administração nº 010, de 24 de agosto de 2020, que alterou a composição da
comissão processante;
RESOLVE:
Art. 1º DESSOBRESTAR o Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2019, para continuidade à
apuração do processo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de
agosto de 2020.
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2020.
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 02 de setembro de 2020.
SMA/ssf

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 038, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.
Fabrício Augusto Pereira, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência conferida
pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando o parecer da Comissão
Sindicante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo Administrativo
Disciplinar 003/2020, para dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90
(noventa) dias, contados de 23 de agosto de 2020, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 23 de agosto de 2020.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2020.
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 11 de setembro de 2020.
SMA/ssf/memo 23500/2020.
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PM apreende mais de 65 kg de drogas em Pinda
A Polícia Militar apreendeu
mais de 65 quilos de drogas em
Pindamonhangaba no último
fim de semana, em duas operações distintas.
Na primeira delas, a equipe
do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de Pindamonhangaba apreendeu na noite de sexta-feira (11), no bairro
do Mombaça, 28,322kg de maconha. No local foram detidos três
homens entre 21 e 25 anos.
A ocorrência começou pelo
bairro Cidade Jardim, quando
a PM localizou um rapaz de
23 anos em atitude suspeita. O
mesmo já tinha diversas passagens pela polícia.
Segundo o boletim de ocorrência, a viatura deslocou-se até
o bairro do Mombaça, onde na
residência do acusado encontrou outros dois suspeitos que
tentaram fugir durante a abordagem. Dentro da residência de
um dos suspeitos, identificado
como o responsável pelo tráfico de drogas nos bairros Cidade Jardim e Mombaça, a polícia
também encontrou quase R$
2.000,00, duas balanças de precisão, cadernos de anotações do
tráfico, 27 munições de calibre
9 mm e diversas embalagens
com aproximadamente 10 mil
“eppendorfs” vazios. O trio foi
encaminhado ao 1º Distrito Policial e ficando à disposição da
Justiça.
Mantiqueira
A segunda ação da PM, denominada “Operação Preservação
da Vida”, aconteceu na noite

Divulgação

de domingo (13), após policiais
receberem denúncia anônima
sobre um suposto armazém do
tráfico. A PM dirigiu-se ao bairro Mantiqueira, região de Moreira César, onde flagrou um
jovem de 20 anos e segundo a
Polícia, num esconderijo foram
localizados mais de 37 quilos de
entorpecentes (30 tijolos inteiros e 11 pedaços de maconha,
pesando
aproximadamente
33 kg); sete embalagens com
“Skank” de aproximadamente
3,5kg; um tablete de crack de
aproximadamente 1kg; 1.570
“eppendorfs” de cocaína; 1.568
“sacolés” de cocaína; duas munições de calibre 38, duas balanças; um celular, caderno e
apetrechos do tráfico.
O suspeito foi preso em flagrante delito permanecendo
à disposição da Justiça. Todo o
material foi apreendido.
Ainda durante a “Operação
Preservação da Vida”, na noite
do último domingo (13), policiais militares que atuam na
equipe de Rocam obtiveram informações de que um homem
procurado pela Justiça estava
transitando com um veículo
pela cidade de Pindamonhangaba.
Realizado o patrulhamento
preventivo no local, a PM localizou e abordou o suspeito,
e em consulta ao Copom foi
constatado a existência de um
mandado de prisão. Os policiais encaminharam o homem
para a Delegacia de Polícia. Ele
foi detido, ficando à disposição
da Justiça.

EDP reforça ampliação
das facilidades para
negociação de débitos

Na semana do cliente, a EDP,
distribuidora de energia elétrica do
Vale do Paraíba e Litoral Norte de
São Paulo, reforça a possibilidade
de negociação de débitos caso aos
serviços e solicitações por meio
dos canais virtuais, sem a necessidade de sair de casa.
Neste contexto desaﬁador de
pandemia, a EDP mantém as condições especiais para quitação de
débitos, com parcelamento em até
24 vezes, isenção de juros e entrada reduzida para os clientes com
contas de energia em atraso. A negociação é realizada de forma simples e segura por meio do site EDP
Online, www.edponline.com.br ou
pelo aplicativo para smartphone
EDP Online.
Outra medida que se tornou
ainda mais relevante com a necessidade do isolamento social é
a possibilidade de pagar as contas
por meio da internet, utilizando o
portal virtual do banco (internet
banking) ou realizando o cadastro
da conta de energia no débito automático. O cliente pode solicitar
o cadastro no débito automático
por meio do EDP Online ou diretamente na sua rede bancária. Existe
ainda a possibilidade de receber as
faturas de energia de maneira digital,
através de e-mail, fazendo o cadastro

Preso acusado de tráﬁco de drogas
e cárcere privado de menor
Após receber uma denúncia
do Conselho Tutelar de Pindamonhangaba que uma menor de
idade estaria sendo mantida em
cárcere privado, na última sextafeira (11), policiais da Força Tática com apoio de demais equipes
prosseguiram para averiguar a
procedência da denúncia.
No local, o denunciado foi
abordado e segundo a Polícia

Militar o acusado transmitiu dados falsos para a devida consulta. Sem êxito, o homem foi devidamente identiﬁcado junto ao
Copom, que constou ainda ser o
mesmo foragido da Justiça, por
prática de crime de roubo. Em
averiguação realizada no local,
a polícia localizou quatorze porções de maconha, e duas munições de calibre 38.

Diante dos fatos todos os
materiais foram apreendidos, o
suspeito preso em ﬂagrante delito por tráﬁco de drogas, posse
de munição, cárcere privado de
menor e constar como procurado da justiça. Encaminhado para
a Delegacia de Polícia o mesmo
permaneceu à disposição da Justiça e a menor de idade ﬁcou sob
os cuidados do Conselho Tutelar.

INSS inicia retomada gradual
do atendimento presencial
Divulgação

Divulgação

Distribuidora realiza
parcelamento de dívidas em
até 24 vezes, com isenção
de juros e entrada reduzida
por meio do site www.
edponline.com.br ou pelo
aplicativo para smartphonte

Apenas segurados agendados serão atendidos; marcações devem ser feitas pelo “Meu INSS” e telefone 135
no EDP Online.
Reforço dos canais digitais
Visando diminuir a necessidade
de deslocamento às agências de
atendimento presencial, de modo
a prevenir a disseminação do Coronavírus, a EDP ampliou seus canais
virtuais de contato com o cliente.
Em junho, lançou o atendimento
via WhatsApp. A ferramenta, que
é de uso diário de grande parte
da população, tem como objetivo
viabilizar um atendimento digital
ainda mais prático. Ao adicionar
o WhatsApp da EDP pelo número
(11) 93465-2888, o cliente tem a
possibilidade de solicitar os serviços mais demandados pelos usuários da Distribuidora: emissão
de 2ª via de conta com código de
barras; consulta a débitos; religação de energia e registro de falta
de luz.
Para registro de falta de energia, é possível enviar SMS gratuito
para 28037 com a mensagem Falta Luz. O consumidor pode optar,
ainda, pelo contato telefônico por
meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), no 0800
721 0123, disponível 24h por dia,
inclusive aos sábados, domingos
e feriados, para o qual as ligações
são gratuitas.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a
retomada gradual do atendimento presencial na segundafeira (14), com a reabertura de
mais de 600 agências no país.
Após mais de cinco meses de
atendimento remoto, os segurados devem ficar atentos às
mudanças para evitar sair de
casa sem necessidade.
Para evitar aglomeração,
além de visar, especialmente, a saúde dos servidores e
segurados, as agências manterão regime de atendimento diferenciado, ou seja, com
mudanças relevantes ao que
era feito antes da pandemia.
Nesta primeira etapa da retomada, as agências atenderão
apenas segurados agendados.
Desta forma, fica eliminado o
atendimento espontâneo nas
agências.
Com a reabertura gradual,
serão priorizados, nesta primeira fase a avaliação social,
cumprimento de exigência,
justificação
administrativa
e reabilitação profissional,
estes, considerados os mais
importantes para que o órgão
possa retomar o atendimento

presencial neste momento.
Perícia Médica Federal
A Perícia Médica Federal,
ligada à Secretária Especial
de Previdência e Trabalho,
demandou adequações nas
salas de perícias das agências do INSS para retornar
à atividade presencial, após
inspeção realizada entre os
dias 8 e 9 de setembro. Desde
a segunda-feira (14/09), comprovando-se a adequação dos
consultórios, a perícia retoma
o atendimento nas unidades.
Vale destacar que, para
qualquer um destes serviços,
o segurado deve realizar o
agendamento pelo Meu INSS
(gov.br/meuinss, site e aplicativo) ou pelo telefone 135.
Segurados sem agendamento não serão atendidos nas
agências, para evitar aglomerações, conforme determinações do Ministério da Saúde.
Demais serviços
Os serviços que não estarão disponíveis de forma
presencial neste primeiro
momento, continuam disponíveis pelos canais remotos,
o Meu INSS e telefone 135.

Além disso, o regime de plantão para tirar dúvidas continua enquanto o atendimento
presencial não for totalmente
retomado, a fim de continuar
prestando serviço de qualidade aos cidadãos que têm dúvidas em relação a serviços e
benefício.
Antecipação do
auxílio-doença
Com o retorno do atendimento presencial, somente
poderá requerer a antecipação do auxílio (no valor de R$
1.045), o segurado que residir
em município localizado a
mais de setenta quilômetros
de distância da agência mais
próxima, em que haja unidade de atendimento da Perícia
Médica Federal com o serviço
de agendamento disponível.
A antecipação de um salário mínimo mensal será devida pelo período definido em
atestado médico, limitado a sessenta dias. Anteriormente, este
prazo estava limitado a trinta
dias. Os atestados serão submetidos a análise de conformidade
pela Subsecretaria de Perícia
Médica Federal da Secretaria
de Previdência e pelo INSS.
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Altair Fernandes Carvalho
(altairfernandes@hotmail)

A página de história de hoje tem seu espaço dedicado a apresentar aos leitores mais uma obra
dedicada a enriquecer o acervo literário referente à história de Pindamonhangaba. Cidade que possui
extraordinária riqueza de fatos e feitos históricos, cujo alcance ultrapassam fronteiras, percorrem a Pátria
e além, revelando ser essa “cidade princesa”, mãe de filhos célebres e também de bons autores.

“História de Pindamonhangaba
– Resenha para Iniciantes”

O

último dia 8 de setembro, Dia de Nossa Senhora do Bom
Sucesso, considerada a santa padroeira do município
de Pindamonhangaba, foi
escolhido pelo escritor José
Lelis Nogueira para marcar
o lançamento virtual junto
à APL do livro “História de
Pindamonhangaba – Resenha para Iniciantes”.
“Com essa publicação eu
espero estar movimentando as atividades culturais
e artísticas dessa Academia
de Letras, a intenção é que
seja uma forma de manter
viva minha participação
como acadêmico deste conceituado sodalício”, disse o
autor.
José Lelis ocupa a cadeira
nº 7 do quadro de membros
efetivos da APL - Academia
Pindamonhangabense de
Letras, cadeira esta que está
sob o patronato do Dr. Emílio Marcondes Ribas, ilustre
médico sanitarista pindamonhangabense, considerado o “Patrono da Saúde
do Estado de São Paulo”.

Literato. Curiosamente,
sua criação literária floresceu
quando, eleito vereador, ele
assumiu cadeira na Câmara
Municipal de Pindamonhangaba (1993-1996). Influenciado,
talvez, pelo historiador Waldomiro Benedito de Abreu, de
quem sempre seguiu a linha
histórica do fato documentado,
consolidou-se de vez o seu interesse pela história de Pinda.
Em especial pelas origens desse
“lugar onde se fazem anzóis”.
Foi o próprio professor
Waldomiro de Abreu, autor de
Pindamonhangaba – Tempo e
Face (1977, livro destinado a
professores, pesquisadores, estudiosos e demais leitores interessados em conhecimentos
sobre as origens da cidade, que
inspirou o desabrochar do Lelis
escritor, do médico literato.
Mestre que sempre repartia
conhecimentos, Waldomiro
de Abreu sugeriu ao então
vereador Lelis que assumisse a
incumbência de publicar uma
opção resumida de Pindamonhangaba – Tempo e Face.
Seria uma forma de tornar
acessível o rico conteúdo da
obra de Waldomiro também
aos estudantes do aprendizado
básico. Assim surgia, em 1995,
a publicação de Lelis denominada: “Os Alicerces de Pindamonhangaba”.
Segundo o autor, o livro

Médico literato José Lelis Nogueira, autor membro
da APL – Academia Pindamonhangabense de
Letras, de saída para o Sul do país, assinala sua
partida com a publicação de uma importante obra
literária referente à origem de sua terra natal

A OBRA
Como bem define o título,
é interessante resumo que
traz à luz os primórdios deste
município. A obra é dedicada
(in memorian) aos professores
e historiadores, Waldomiro Benedito de Abreu (1914-1999)
e Jurandyr Ferraz de Campos
(1936-2019).
São 83 páginas de texto objetivo e esclarecedor distribuído
em 16 partes: Palavras Iniciais
/ Situando-nos no tempo / A
Questão da Fundação de Pindamonhangaba / Os Habitantes Primitivos – O nome Pindamonhangaba / Os Bandeirantes
/ De Paragem à Freguesia /
Padre João de Faria Fialho e a
Igreja Primitiva / De Freguesia à
Vila / A Igreja Matriz e a Igreja
de São José / Considerações

Relevantes / Escorso Biográfico
do Padre João de Faria Fialho /
Documentos Históricos / Pindamonhangaba e Ouro Preto
– Cidades Irmãs / Comentários
Finais / Cronologia / Sobre Waldomiro Benedito de Abreu.
A impressão é da Primeira
Leitura - gráfica digital da Editora do Conhecimento. Revisão
e comentários da escritora
acadêmica Elisabete Guimarães, com diagramação e capa
de Adriano Ap. Vilela.
O livro pode ser adquirido
na loja de produção visual Evolução Digital (rua Dr. Gustavo
Adolfo Ramos Melo, 26 - próxima ao Largo São Benedito
- telefone 3642-5437 - atualmente atendendo depois das
12 horas).

O AUTOR
José Lelis em um de
seus pronunciamentos
na sessão solene
da APL – Academia
Pindamonhangabense
de Letras

“História de Pindamonhangaba – Resenha para Iniciantes”,
pode ser definido, levando em
conta seu teor, como uma reapresentação ampliada de “Os
Alicerces de Pindamonhangaba”. A obra é acrescida, portanto, enriquecida, com o texto
original e inédito do professor
Waldomiro, intitulado “Escorso
Biográfico do Padre João de
Faria Fialho”.
Entre as obras anteriores de
José Lelis destacam-se: “Os Alicerces de Pindamonhangaba”;
“O Caminho de São Francisco”;
Emílio Ribas – O Guerreiro da
Saúde” e “Os quatro corpos”.
Político. No exercício de
seu atuante trabalho no Legislativo, contribuiu com ações
objetivas para enriquecer cul-

turalmente o município. Desse
período é oportuno destacar
especialmente dois decretos de
sua autoria. Um deles concedendo o título de “Cidade Irmã”
de Pindamonhangaba à histórica cidade mineira Ouro Preto.
Estreitando os laços históricos
e culturais das duas cidades,
cujas origens envolvem a participação do padre-bandeirante
João de Faria Fialho. O outro
diz r speito à denominação
de Praça Padre João de Faria
Fialho ao histórico logradouro
público popularmente conhecido como Largo do Quartel.
Local que, entre as várias outras denominações, também se
chamou Praça da República..
Médico. Formado pela
Escola Paulista de Medicina,

SOBRE A OBRA
especializou-se em Medicina
Tropical no Instituto de Medicina Tropical da Universidade
de São Paulo, iniciando sua
profícua trajetória na medicina
como médico-pesquisador no
Instituto de Pesquisas Johnson & Johnson de Doenças
Endêmicas. Também foi professor titular da cadeira de
Microbiologia e Imunologia da
Universidade de Taubaté, só
deixando o magistério quando
resolveu se dedicar à prática
da Homeopatia (segundo a
OMS-Organização Mundial da
Saúde: “medicina alternativa e
complementar, para quase todos os tipos de doenças físicas
e psicológicas”).
Para prosseguir sua nobre
missão na medicina exercendo
a especialidade homeopatia,
concluiu cursos de pós-graduação pelo Instituto Hahnemanniano do Brasil (denominação
originada pelo fato da homeopatia ter sido criada pelo
médico Samuel Hahnemann)
e pela Associação Paulista de
Homeopatia.
Dr. Lelis, que se tornou um
solicitado médico homeopata (clinica até os dias atuais),
também ficou conhecido pelos
25 anos de atuação como gerente de saúde ocupacional na
indústria Alcan de Pindamonhangaba, atualmente denominada Novelis.

A intenção do autor é
que, mediante a clareza dos
argumentos em seu livro
contidos, acentue a revelação
documentada pelas pesquisas de Waldomiro de Abreu
comprovando que Pindamonhangaba não foi fundada.
Assunto que ainda é motivo
de dúvidas no conceito de
alguns respeitados autores
locais. Inclusive já foi tema de
clássicos debates nas páginas centenárias deste jornal
Tribuna do Norte entre os
notáveis doutores: Waldomiro Benedito de Abreu e José
Augusto César Salgado (O
Promotor das Américas).
É justo destaquemos aqui,
os estudos de Waldomiro
comprovando a inexistência
de fundadores de Pindamonhangaba (não há provas
documentais do contrário),
possibilitaram a João Bosco
Nogueira, prefeito na época, sancionar (9/3/1973),
a lei (que era de sua própria
autoria quando vereador),
tornando o dia 10 Julho a
data magna do município, o
aniversário da cidade.
Não havendo fundadores, o aniversário de Pinda
não poderia continuar
sendo comemorado segundo uma data de fundação
não documentada (12 de
agosto de 1672), então
optou-se pelo 10 de julho,
dia no qual no ano de 1705,
diplomaticamente, se deu a
sua emancipação política e
administrativa.

