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Terça-feira

Zeladoria: Araretama e Moreira 
César recebem muti rão de limpeza

As ações de zela-
doria da Prefeitura 
de Pindamonhan-
gaba prosseguem 
em ritmo acelerado 
por todo canto da 
cidade. Na última 
semana, os bairros 
do Araretama e a 
região do Karina e 
Ramos, no Distrito 
de Moreira César, 
receberam de for-
ma mais intensa os 
serviços de limpeza, 
objetivando man-
ter a cidade limpa e 
organizada.
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PANCADAS DE CHUVA
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5PÁG. 

Cidade bate recorde 
com 180 positi vos 
para covid-19; UTI 
pública chega a 
100% de ocupação

O boleti m da Vigilância 
Epidemiológica de Pindamo-
nhangaba, dessa segunda-feira 
(25), divulgou dados extrema-
mente preocupantes, segun-
do a Secretaria de Saúde da 
Prefeitura.

Pela primeira vez, o boleti m 
registrou  180 casos positi vos 
para covid-19 em um único dia. 
Além disso, a UTI da rede públi-
ca chegou em vários momentos, 
no fi m de semana e também na 
segunda-feira, ao seu máximo 
de ocupação, com 100% dos 
leitos ocupados. 

SAÚDE

Sr. Geraldo foi o primeiro idoso a ser imunizado no Lar São Vicente de Paulo

Divulgação

Pinda ultrapassa 
os 1000 vacinados 
contra covid-19

Educação defi ne retomada de 
ati vidades em Pindamonhangaba

A Secretaria de Educação da 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
defi niu o calendário de retomada às 
ati vidades escolares no município.

Os professores retornam ao tra-
balho online no dia 5 de fevereiro, 

onde receberão orientações sobre o 
protocolo de segurança, organiza-
ção da dinâmica do trabalho para 
as semanas iniciais e outros dados 
complementares.

PÁG. 3

A Secretaria Municipal 
de Saúde  iniciou, na quin-
ta-feira (21), a imunização 
contra a covid-19 em Pin-
damonhangaba. Até o fi m 
dessa segunda-feira (25), 
1046 pessoas haviam sido 
vacinadas. 

Como Pinda recebeu 
apenas 1800 doses do Mi-
nistério da Saúde e Gover-
no do Estado – equivalen-

te a cerca de 1/3 dos cerca 
de 6 mil profi ssionais de 
saúde do município – a 
vacinação foi iniciada pe-
los profi ssionais da linha 
de frente, ou seja, que 
atuam nas UTIs, Samu, 
Gripários, entre outros, 
estando em contato dire-
to com os pacientes infec-
tados. 

PÁG. 5

Prefeitura de Pinda 
divulga novo decreto

A Prefeitura de Pindamonhangaba pu-
blicou, no sábado (23) novo decreto, se-
guindo o que foi determinado pelo “Plano 
São Paulo”, que colocou todas as cidades 
do Vale do Paraíba, Serra da Manti queira e 
Litoral Norte na fase vermelha, com início 
nessa segunda-feira (25). 

O decreto pode ser conferido no site da 
Prefeitura, clicando no link: htt ps://www.
pindamonhangaba.sp.gov.br/coronavirus/
decretos. 

Com excessão dos serviços essenciais, demais 
estabelecimentos como bares e restaurantes só estão 
funcionando com sistema delivery  
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Editorial

Retomada das aulas. Este é um dos assuntos mais 
comentados, além da pandemia, que por si só já ‘rende 
conversa’... 

O Governo Estadual anunciou na última semana que a 
presença dos estudantes nas escolas para as aulas de todas 
as redes do Estado será opcional nas fases vermelha e 
laranja – as mais restritivas do “Plano São Paulo”.

Mas e os municípios estão preparados?

“Estar preparado” é um termo bem complexo; afi nal, 
ninguém estava preparado para uma pandemia e para 
todas as restrições e normas vindas após essa doença que 
se alastrou, destruindo empregos, sonhos e planos; e o pior, 
levando vidas. 

Em Pindamonhangaba, a secretaria Municipal de 
Educação defi niu o calendário de retomada às atividades 
escolares. 

De acordo com informações da prefeitura, os professores 
retornam ao trabalho online no dia 5 de fevereiro; entre os 
dias 8 e 12, os educadores participarão de formações sobre 
metodologias ativas e ensino híbrido – aulas presenciais 
e a distância –; e nos dias 18 e 19, caso o município 
regresse para a fase laranja, os profi ssionais da Educação 
retornarão presencialmente às unidades escolares para 
acolhimento das famílias, com horário agendado para 
esclarecimentos dos protocolos e da metodologia de 
trabalho a ser adotada durante o período de pandemia. 

Será uma tarefa fácil? Não. Imaginamos. 

Mas é preciso tentar... Nada tem sido fácil desde que 
essa pandemia tomou conta do mundo, mas é necessário 
– embasados na ciência – tentar retomar à rotina 
profi ssional, à educacional e depois, à social. 

A vacinação, que tanto abordamos aqui como ‘fi o de 
esperança’, já foi iniciada. Claro, cheia de contratempos e de 
ajustes, talvez até mais do que esperávamos; mas, em curso.

Agora, é seguir os protocolos de saúde e de 
segurança; fazer a nossa parte como cidadãos de bom 
senso e continuar o “pacto de proteção” individual e 
coletiva, evitando sair sem necessidade e eliminando as 
aglomerações!

Atividades escolares 
híbridas 
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NO CORAÇÃO DA MANTIQUEIRA, 
O RECANTO DE ZÉ CAMILO E ELIZABETE 

“Sempre chegamos ao sí-
tio aonde nos esperam”, guiou-me 
o pensamento de José Saramago 
até a lembrança de meu último 
passeio ao recanto dos queridos 
amigos Zé Camilo e Elizabete, lo-
calizado às margens da Rodovia 
Floriano Rodrigues Pinheiro, no 
Alto do Piracuama, bem no cora-
ção da Serra da Mantiqueira. Ao 
lado direito da porteira do sítio 
em que vivem há mais de trinta 
anos, um jacarandá subsiste às in-
tempéries do tempo e, como uma 
sentinela, dia e noite, a frondosa 
árvore zela pela mata, pelos ani-
mais e pelo ribeirão que serpen-
teia pela propriedade.

A casa amarela de varandi-
nha à porta da sala parece um 
abraço a receber quem chega à 
porteira: “Ô de casa, tem café?”. 
A trupe de cachorros comanda-
da por John – Capitão, Barãozi-
nho e Lola -, é a primeira a che-
gar, latindo e abanando o rabo 
aos visitantes. Seu Zé Camilo, ge-
ralmente, é quem vem dar as bo-
as-vindas. Os olhos dele brilham 
de alegria. O aperto de mão e o 
abraço saudoso traduzem a sua 
afeição pelos parentes e amigos. 
“Vamos chegar!” 

Seguindo o convite do anfi -
trião, adentramos a sala e a cozi-
nha - na verdade, o espaço mais 
cobiçado da casa. Elizabete, a 
rainha desse santuário, recebe a 
todos com hospitaleira alegria e 
nos convida a sentar à mesa. O 
cheiro do bolo de fubá vindo do 
fogão a lenha anuncia a hora do 
café, coado em coador de pano 
como nos bons e velhos tempos 
de nossos avós; o queijo e a man-
teiga, os biscoitos de nata e o pão 
são quitutes que ela mesmo faz 
e tem imenso prazer em nos ser-
vir! 

A prosa vai longe: da infân-
cia e da família numerosa em 
que nasceram (Zé Camilo vem 
de uma família de 18 irmãos e 
Elizabete, a primogênita de 13), 
ao baile em que se conheceram 
e ataram o namoro, a festa do ca-
samento, o nascimento dos fi lhos 
Carlos José e Ricardo Estevão, a 
lida com o gado para a produção 
de leite e de queijo, a celebrada 

chegada dos netos Cecília e Edu-
ardo - fi lhos de Gilce e Carlos 
e, por ora, a alegria da casa e o 
xodó dos avós!

Esse matrimônio de mais de 
cinquenta anos de José Estevão 
de Almeida e Elizabete Apare-
cida de Almeida, partilhado na 
lida do campo, na criação e na 
educação dos fi lhos, guarda em 
si um segredo que é de bom tom 
revelar: a partilha amorosa da 
vida e do trabalho, a casa de por-
tas sempre abertas a acolher vi-
zinhos, parentes e amigos e, por 
fi m, a fé inabalável em São José e 
Nossa Senhora Aparecida. 

Como em toda roça, a lida 
no Sítio São José principia cedo: 
quando o galo canta, a cama per-
de o encanto! É preciso alimentar 
as galinhas, ordenhar as vacas, 
tratar dos peixes no lago, aguar 
a horta, alimentar os cachorros e 
o gato, cortar cana e capim para 
o gado. A manhã voa. Após o al-
moço, o merecido descanso: um 
cochilinho de nada, embalado pe-
las notícias do telejornal ou pelas 
novelas da tarde.  Seu Zé Camilo 
tem outras preferências: gosta 
de ouvir os programas da Rádio 
Princesa, como o do Zé da Boia e 
o do Mauro Júnior e, também, de 
assistir aos programas de música 
sertaneja raiz da TV Aparecida. 
Às seis horas da tarde, a lida do 
dia fi nda e, juntos, acompanham 
a Santa Missa de Aparecida e, de-
pois, rezam o terço com o Padre 
Antônio Maria.  

Depois dessa hora sagrada do 
dia, a lenha crepita no fogão e 
aquece os alimentos para o jantar. 
Os sonhos são partilhados entre 
eles como os pedaços do frango 
caipira, o angu, a couve, o arroz e o 
feijão. De todas as alegrias que eles 
me confi denciaram, o que mais me 
encanta é a da festa de aniversário 
do Zé Camilo. No dia 10 de novem-
bro, não podem faltar o churras-
co, o bolo, os doces e a sanfona! A 
sanfona e o sanfoneiro são o seu 
presente mais esperado! E, como 
membros de famílias numerosas, 
a casa e o terreiro fi cam pequenos 
para acomodar os irmãos, os sobri-
nhos e os amigos, que, assim como 
eu, contam os dias para a chegada 

dessa data querida.
Infelizmente, em 2020, não 

teve festa. Zé Camilo e Elizabete 
têm consciência da importância 
do isolamento social imposto 
pela pandemia da Covid19 para 
protegerem suas vidas e as vidas 
de quem eles amam. As vindas 
semanais à cidade para as com-
pras foram abolidas. Só mesmo 
as urgências médicas têm sido 
acatadas. Os dois fi lhos prestam-
lhes a assistência necessária. 

Nós, seus amigos, guardamos 
a saudade que sentimos deles 
“no lado esquerdo do peito” e 
contamos os dias para a chega-
da da vacina. Pois celebremos: 
nesse domingo, 17 de janeiro 
de 2021, a vacina do Butantã foi 
aprovada pela Anvisa e o estado 
de São Paulo iniciou a vacinação 
dos grupos prioritários. Nem 
vejo a hora de chegar a vez deles 
e a minha e, depois da segunda 
dose, ter a certeza de que posso 
revê-los, reatarmos o fi o de nos-
sas conversas, encantar-me com 
as brincadeiras de seus netos e, 
se Deus nos permitir, festejar 
com muita cantoria o próximo 
aniversário do Zé Camilo.

Enquanto aguardo a vacina, 
eu também permaneço em iso-
lamento social num cantinho da 
Mantiqueira e, sem que o casal 
de amigos possa imaginar – con-
fesso agora a eles e a você -, a paz 
que eles transmitem desfrutan-
do a vida na roça tem sido minha 
fonte de inspiração para apren-
der a viver cada dia com alegria 
e gratidão a Deus. 

Aos leitores de Nossa Ter-
ra, Nossa Gente, um apelo: cui-
dem-se e protejam quem vocês 
amam. Só assim preservaremos 
vidas tão preciosas como as dos 
amigos Zé Camilo e Elizabete, 
guardadas a sete chaves, no co-
ração da Serra da Mantiqueira.  

Nossa Terra
Nossa gente

Juraci de Faria

A autora é escritora, 
poetisa e membro 

da APL - Academia 
Pindamonhangabense de 

Letras. Professora com 
doutorado em História 
e Filoso� a da Educação 

Matemática.

O Fundo Social de Solida-
riedade abre a partir de ama-
nhã (26) uma nova rodada de 
inscrição para oito cursos das 
Ofi cinas do projeto Reinven-
te. As inscrições estão abertas 
até o dia 31 de janeiro para 
maiores de 18 anos e os cursos 
disponíveis são: maquiagem, 
manicure, culinária, elétrica 
básica, eletroeletrônica, ma-
nutenção de computador, in-
clusão digital e pilates.

A expectativa é que as no-
vas turmas recebam 50 alunos 
por curso, benefi ciando um 
total de 400 alunos. Todos os 
cursos são on line (à distância) 
e as aulas estão sendo via pla-
taforma online, onde também 
é possível fazer a inscrição.

Os cursos terão início no 
dia 1º de fevereiro. Após o tér-
mino do curso, o aluno poderá 
imprimir o seu certifi cado na 
própria Plataforma on line.

As inscrições estarão dispo-
níveis, a partir do dia 26 pelo 
link www.virtual-ofi cina.com.
br. Para outras informações, 
os interessados podem ligar, 
nos dias úteis de trabalho, para 
o Fundo Social de Solidarieda-
de, no telefone 3643-2223, das 
8h às 12h e das 13h30 às 17h.

Fundo Social abre inscrição para 
400 vagas em oito cursos em Pinda

A Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria 
de Assistência Social, 
informa que o “Projeto 
Fraldas” conti nuará 
com as ati vidades 
suspensas durante essa 
semana, por moti vo de 
mudança de local, para 
melhor atendimento da 
população. A parti r de 
1º de fevereiro, serão 
realizadas apenas as 
entregas das fraldas no 

Insti tuto Salesianos - 
Liceu Coração de Jesus, 
com endereço na Rua 
São João Bosco, nº 727 
- Santana (segundas, 
quartas e sextas-feiras, 
das 9h às 12h e das 14h 
às 17h). O novo local 
de atendimento será 
divulgado em breve. 
O “Projeto Fraldas” 
unidade de Moreira 
César conti nua com suas 
ati vidades normais, no 
mesmo local.

Projeto Fraldas 
continua com 
atividades suspensas 
nesta semana

Uma motocicleta foi recupe-
rada pela Polícia Militar, na ma-
drugada do último dia 20, em 
Pindamonhangaba. 

Após o Copom receber uma 
ocorrência de roubo de uma 
motocicleta no bairro Cidade 
Jardim, uma equipe de Força 
Tática iniciou 
patrulhamen-
to para tentar 
localizar os 
possíveis au-
tores do fur-
to. De acordo 
com informa-
ções da PM, a 
equipe avistou 
dois rapazes 
e realizou a 
abordagem.

Os abor-

Dois rapazes são presos 
e motocicleta roubada é 
recuperada

dados, um rapaz de 18 e o ou-
tro de 24 anos; foram reco-
nhecidos pela vítima como 
os autores do roubo – ainda 
segundo a polícia. Eles foram 
presos em fl agrante; e a mo-
tocicleta foi localizada pró-
ximo ao local da abordagem.

Arquivo Pessoal
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Pinda registra queda de 42% em mortes no trânsito e 21% em acidentes

Educação defi ne retomada 
de atividades em Pinda

Prefeitura esclarece apontamentos do TCE sobre 
licitação de cesta básica para servidores públicos

A Secretaria de Administração da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba esclarece que novos 
apontamentos do Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE) sobre o processo licitatório para 
aquisição das cestas básicas dos servidores 
públicos municipais, ocasionaram alterações 
no fornecimento dos gêneros alimentícios de 
seus funcionários.

O Pregão para Registro de Preço nº 01/2021 
estava programado para acontecer na tarde 
desta sexta-feira (22), entretanto após ques-
tionamentos de empresas participantes no 
processo, o Tribunal de Contas do Estado de-
terminou nova paralisação do processo licita-
tório para as devidas correções.

A Prefeitura de Pindamonhangaba já si-
nalizou o acolhimento dos apontamentos de-
terminados pelo TCE e após as devidas cor-
reções, publicará na próxima semana o novo 
Termo de Referência, reiniciando a licitação 
para escolha da nova empresa fornecedora 
de gêneros alimentícios e produtos de limpe-
za e higiene pessoal para os servidores públi-
cos municipais.

Com o objetivo de não causar prejuízos 
para os seus servidores, enquanto a nova li-
citação não for finalizada, a Prefeitura irá re-
passar individualmente, em espécie junto à 
folha de pagamento dos servidores, o valor 
unitário da cesta básica.

“A legislação não nos permite mais a com-
pra emergencial, por isso estamos correndo 
contra o tempo para que, não havendo novos 
obstáculos, possamos concluir o processo em 
no máximo 60 dias. Temos o trâmite buro-
crático que devemos seguir e não queremos 
e nem podemos prejudicar esse importante 
benefício para os nossos valorosos funcioná-
rios”, afirmou o secretário de Administração, 
Marcelo Martuscelli.

Na tarde da última sexta-feira (22), a Secre-
taria de Administração realizou uma reunião 
junto às entidades representantivas do fun-
cionalismo públicos (Sindicato e Associção 
dos Servidores Públicos) quando discutiu o 
assunto com a categoria. “Foi um encontro 
muito produtivo e transpartente. Mostramos 
nossas dificuldades e buscamos alternativa 
e uma solução em comum junto a categoria 
para que consigam dar um suporte aos ser-
vidores com empresas que forneçam cesta 
básica com o menor custo possível”, afirmou 
Martuscelli. 

A expectativa é que essa situação persista 
ao menos para o mês de fevereiro e março. 
“Estamos trabalhando com toda energia para 
normalizar o fornecimento no menor tempo 
possível”, finalizou Martuscelli.

A Secretaria de Educação da Pre-
feitura de Pindamonhangaba defi-
niu o calendário de retomada às ati-
vidades escolares no município.

Os professores retornam ao tra-
balho online no dia 5 de fevereiro, 
onde receberão orientações sobre o 
protocolo de segurança, organiza-
ção da dinâmica do trabalho para 
as semanas iniciais e outros dados 
complementares.

Entre os dias 8 e 12 os professo-
res estarão em formações sobre me-
todologias ativas e ensino híbrido – 
aulas presenciais e a distância.

Nos dias 18 e 19, caso o municí-
pio regresse para a fase laranja, os 
profissionais da Educação retorna-
rão presencialmente às unidades 
escolares para acolhimento das fa-
mílias, com horário agendado para 
esclarecimentos dos protocolos e da 

metodologia de trabalho a ser adota-
da durante o período de pandemia. 

Na semana de 22 a 26 de feverei-
ro, haverá plantão pedagógico, onde 
grupos de alunos serão chamados 
para trabalhos de recuperação e 
aprofundamento pedagógico me-
diante a avaliação feita pelas equi-
pes docentes, tendo como referência 
o ano de 2020.

A partir de 01 de março haverá 
o retorno às aulas presenciais com 
revezamento dos alunos a partir da 
fase em que o município se encon-
trar, seguindo o plano São Paulo.

A Secretária de Educação, Lucia-
na Ferreira, ressaltou o empenho da 
Prefeitura com a adaptação dos pro-
fessores e alunos a uma nova realida-
de, e destacou que a frequência nas 
fases vermelha e laranja é opcional, 
ou seja, os alunos deverão fazer ati-

vidades remotas não sendo exigida 
a presença física na unidade escolar. 

“Estamos muito atentos com tudo 
que vem ocorrendo. Dentro dessa 
realidade, nos dedicamos muito a 
essa ‘nova escola’ que vai receber os 
alunos e as novas formas de relação 
impostas pela pandemia que exigem 
a adaptação de todos os profissio-
nais da educação, alunos e famílias. 
Com isso teremos aulas presenciais 
de maneira segura e eficiente”, afir-
mou.

A secretária disse que o cenário 
é dinâmico e novos ajustes poderão 
ser feitos para garantir a permanên-
cia, com segurança, dos alunos e 
profissionais da educação. “Forma-
ções focadas nas novas metodolo-
gias educacionais e cuidados para a 
preservação da saúde física e men-
tal serão promovidas”, afirmou.

O Governo do Estado de São Paulo, através do 
portal Infosiga, divulgou nesta semana os índices 
de acidentes e mortes no trânsito. Com os dados 
apurados, Pindamonhangaba apresentou queda 
de 42% no número de mortes no trânsito e tam-
bém no número de acidentes de trânsito, no com-
parativo 2020 x 2019.

Durante 2019, o munícipio registrou 50 óbitos 
vítimas de acidente de trânsito contra 29 vítimas 
no ano passado. A queda significativa de 42% foi 
maior que a média da região metropolitana do 
Vale do Paraíba (- 15%) e também do Estado de 
São Paulo (-7,6%).

No último mês de dezembro foram registra-
das duas mortes no trânsito que totalizaram as 
29 vítimas. Ambos os casos foram colisão com ci-
clistas, ocorrida na Rod. Amador Bueno da Veiga 
(SP 62 – altura do Village Paineiras) e Estrada do 
Atanázio (Moreira César).

“Todas as ações que estamos realizando com 
melhores sinalizações, implantação de lombada, 
ações orientativas e interferências físicas em tre-
vos e rotatórias estão ajudando a deixar nosso 
trânsito menos violento”, afirmou a Diretora de 
Trânsito, Luciana Viana.

O acompanhamento dos dados pelo Portal 
Infosiga teve início em 2015 e a redução é uma das 
maiores desde o início da contagem. A Prefeitura de Pin-
damonhangaba utiliza os dados para nortear suas ações 
e interferências visando sanar os pontos mais críticos.

No município 28% dos acidentes com vítima 
fatal envolveram a participação de motocicletas e 
21% automóvel. Em relação ao sexo das vítimas, 
77% são do sexo masculino e a faixa etária mais 
atingida são os menores de 30 anos, que repre-
sentam 27% das vítimas. O tipo de acidente mais 
comum é a colisão com 37% das ocorrências.

Acidentes de trânsito
Em relação à ocorrência de acidentes de trân-

sito também foi registrada redução de 21%, sendo 
que em 2019 Pinda teve 923 acidentes de trânsito 
e neste ano o número caiu para 729 ocorrências.

Em relação ao mês de dezembro do ano pas-
sado o número de acidentes manteve-se estável 
com 85 ocorrências. Segundo o levantamento, os 
pontos com mais registro de acidentes são: Rua 
São José (Campo Alegre) com nove acidentes, 
rotatória do Distrito Industrial Dutra com nove 
ocorrências e a Rodovia Presidente Dutra com 
seis acidentes. Pontos críticos como a rotatória do 
Tenda na Av. Manoel César Ribeiro e a rotatória 
João do Pulo na Av. NS Bom Sucesso não regis-
traram nenhum acidente de trânsito no mês de 
dezembro, segundo levantamento do Portal Info-
siga.

Comparação
Segundo a diretora de Trânsito do município, 

a pandemia do coronavírus diminuiu a circula-
ção de veículos em dois ou três meses do ano e 
também contribuiu para a queda. Entretanto, 

outros municípios de grande e 
médio porte no Vale do Paraíba 
tiveram aumento no número 
de mortes no trânsito, no mes-
mo período apurado acima. 
“Na contramão do dado geral 
da região, São José dos Campos 
registrou 81 mortes em 2020, 

contra 76 mortes em 2019 e em 
Taubaté, o número de vítimas 
por acidentes de trânsito em 
2020 foi de 48, contra 42 vítimas 
em 2019. Enquanto em nossa 
cidade, conseguimos preservar 
mais vidas”, afirmou Luciana 
Viana.

Divulgação

Divulgação



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 26 de janeiro de 20214

RECEITA TOTAL RESULT.RECEITAS DESPESA TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESULTADO
531.380.000,00                                     530.289.996,50                                     1.090.003,50                                          

JANEIRO 46.000.000,00                                        42.000.000,00                                        4.000.000,00                                          
FEVEREIRO 42.000.000,00                                        42.000.000,00                                        4.000.000,00                                          
MARÇO 57.380.000,00                                        44.000.000,00                                        17.380.000,00                                        
ABRIL 43.000.000,00                                        43.000.000,00                                        17.380.000,00                                        
MAIO 42.000.000,00                                        51.289.996,50                                        8.090.003,50                                          
JUNHO 42.000.000,00                                        43.000.000,00                                        7.090.003,50                                          
JULHO 44.000.000,00                                        43.000.000,00                                        8.090.003,50                                          
AGOSTO 42.000.000,00                                        43.000.000,00                                        7.090.003,50                                          
SETEMBRO 42.000.000,00                                        42.000.000,00                                        7.090.003,50                                          
OUTUBRO 42.000.000,00                                        42.000.000,00                                        7.090.003,50                                          
NOVEMBRO 42.000.000,00                                        49.000.000,00                                        90.003,50                                                
DEZEMBRO 47.000.000,00                                        46.000.000,00                                        1.090.003,50                                          

Isael Domingues Cláudio Marcelo de Godoy Fonseca
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  - Artigo 8º, caput, da Lei de Responsabilidae Fiscal

Exercício de 2021

PREVISÃO INICIAL

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 203, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020,   RESOLVE DESIGNAR  a 
servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, com o fi m específi co de atuar na defesa do 
Sr. José Benedito Rosa, nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 003/2018, 
constituído pela Portaria Interna  nº 10.309, de 05 de janeiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2021.
 Marcelo Ribeiro Martuscelli

Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 21 de janeiro de 2021.
SMA/ssf/Memo 2250/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 202, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020,   RESOLVE DESIGNAR  a 
servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, com o fi m específi co de atuar na defesa 
do Sr. José Inácio dos Santos, nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 
035/2015, constituído pela Portaria Interna  nº 10.349, de 23 de fevereiro de 2018.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli

Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 21 de janeiro de 2021.
SMA/ssf/Memo 2250/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 201, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020,   RESOLVE DESIGNAR  a 
servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, com o fi m específi co de atuar na defesa do Sr. 
Regineilon Luis da Silva, nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 007/2018, 
constituído pela Portaria Interna  nº 10.357, de 27 de fevereiro de 2018.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli

Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 21 de janeiro de 2021.
SMA/ssf/Memo 2250/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 200, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020,   RESOLVE DESIGNAR  a 
servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, com o fi m específi co de atuar na defesa do Sr. 
Oziel Lemes, nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 007/2019, constituído 
pela Portaria Interna  nº 10.715, de 09 de abril de 2019.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli

Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 21 de janeiro de 2021.
SMA/ssf/Memo 2250/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 199, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020,   RESOLVE DESIGNAR  a 
servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, com o fi m específi co de atuar na defesa 
da Sra. Katia Aparecida Ribeiro, nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 
012/2018, constituído pela Portaria Interna  nº 10.583, de 27 de setembro de 2018.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli

Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 21 de janeiro de 2021.
SMA/ssf/Memo 2250/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 198, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020,   RESOLVE DESIGNAR  a 
servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, com o fi m específi co de atuar na defesa do 
Sr. Thiago Luperni de Souza Dias, nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 
005/2018, constituído pela Portaria Interna  nº 10.322, de 15 de janeiro de 2018.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli

Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 21 de janeiro de 2021.
SMA/ssf/Memo 2250/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 197, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020,   RESOLVE DESIGNAR  a 
servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, com o fi m específi co de atuar na defesa do 
Sr. Wagner da Motta, nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 010/2017, 
constituído pela Portaria Interna  nº 10.153, de 29 de junho de 2017.  
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli

Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 21 de janeiro de 2021.
SMA/ssf/Memo 2250/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 196, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, nos termos do Memorando nº 
2250/2021, de 19 de janeiro de 2021; 
RESOLVE:
Art. 1º  DESSOBRESTAR  o Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2018, para continuidade  à 
apuração do processo.
Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli

Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 21 de janeiro de 2021.
SMA/ssf//Memo 2250/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 195, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, nos termos do Memorando nº 
2250/2021, de 19 de janeiro de 2021; 
RESOLVE:
Art. 1º  DESSOBRESTAR  o Processo Administrativo Disciplinar nº 035/2015, para continuidade  à 
apuração do processo.
Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2021.
 Marcelo Ribeiro Martuscelli

Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 21 de janeiro de 2021.
SMA/ssf//Memo 2250/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 194, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, nos termos do Memorando nº 
2250/2021, de 19 de janeiro de 2021; 
RESOLVE:
Art. 1º  DESSOBRESTAR  o Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2018, para continuidade  à 
apuração do processo.
Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli

Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 21 de janeiro de 2021.
SMA/ssf//Memo 2250/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 193, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, nos termos do Memorando nº 
2250/2021, de 19 de janeiro de 2021; 
RESOLVE:
Art. 1º  DESSOBRESTAR  o Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2019, para continuidade  à 
apuração do processo.
Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2021.
 Marcelo Ribeiro Martuscelli

Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 21 de janeiro de 2021.
SMA/ssf//Memo 2250/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 192, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, nos termos do Memorando nº 
2250/2021, de 19 de janeiro de 2021; 
RESOLVE:
Art. 1º  DESSOBRESTAR  o Processo Administrativo Disciplinar nº 012/2018, para continuidade  à 
apuração do processo.
Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2021.
 Marcelo Ribeiro Martuscelli

Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 21 de janeiro de 2021.
SMA/ssf//Memo 2250/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 191, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, nos termos do Memorando nº 
2250/2021, de 19 de janeiro de 2021; 
RESOLVE:
Art. 1º  DESSOBRESTAR  o Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2018, para continuidade  à 
apuração do processo.
Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli

Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 21 de janeiro de 2021.
SMA/ssf//Memo 2250/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO Nº 190, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, nos termos do Memorando nº 
2250/2021, de 19 de janeiro de 2021; 
RESOLVE:
Art. 1º  DESSOBRESTAR  o Processo Administrativo Disciplinar nº 010/2017, para continuidade  à 
apuração do processo.
Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli

Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 21 de janeiro de 2021.
SMA/ssf//Memo 2250/2021.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 013/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Sr. (a) , ANTONIO TENENTE DE CARVALHO 
NETO responsável pelo imóvel situado a RUA DACIO REZENDEDE CAMPOS MAIA., Bairro VISTA 
ALEGRE ,  inscrito nesse município sob a siglaSE140602001000, para que efetue a  limpeza do 
terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a 
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de 
abril, artigo 1º,item l. 

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 014/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Sr. (a) GERALDO ALVES PEREIRA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES   NR 500., Bairro 
BOA VISTA, QUADRA   LOTE   ,  inscrito nesse município sob a sigla NO111101002001, para que 
efetue a  limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 
5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item l. 
NOT 2043-21 VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 015/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Sr. (a) GERALDO ALVES PEREIRA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES   NR 506., Bairro 
BOA VISTA, QUADRA   LOTE   ,  inscrito nesse município sob a sigla NO111101002002, para que 
efetue a  limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 
5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item l. 
NOT 2042-21 VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO PARA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2021
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados a 
comparecerem à 1ª Reunião Extraordinária/2021 do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local 
abaixo discriminados:
Dia:27/01/2021 (quarta-feira) Horário:9:00 hs 
Reunião virtual:        http://meet.google.com/ckv-ufwx-baa
Pauta:
I. Edital de Chamamento Público FMI – 2021;
*Parecer Jurídico
*Comissão de Análise e Seleção de Propostas
*Cronograma de Datas
II. Doações FMI – 2020;
*Extratos mês a mês
*Verba Dirigida
III. Informes e encerramento.
*As ausências poderão ser justifi cadas por meio do e-mail: cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br;

Ágata Irina Villani
Presidente do CMI – Gestão 2019/2021

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 REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021 (PMP 243/2021)
Para “aquisição de gêneros alimentícios – produtos estocáveis e especiais”, com entrega dos 
envelopes até dia 05/02/2021 às 08h e início da sessão às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do 
tel.: (12) 3644-5600.  

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 191/2020 (PMP 7488/2020) 
Foi fi rmado o contrato 201/2020, de 30/12/2020, para “aquisição de equipamentos odontológicos”, 
no valor de R$ 16.770,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do 
contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Cirúrgica Izamed Ltda EPP, o Sr 
Silvio Vigido. 
Foi fi rmado o contrato 202/2020, de 30/12/2020, para “aquisição de equipamentos odontológicos”, 
no valor de R$ 28.350,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora 
do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Dentemed Equipamentos 
Odontológicos Ltda, o Sr Antonio Tadeu Penido Silva Junior. 
Foi fi rmado o contrato 203/2020, de 30/12/2020, para “aquisição de equipamentos odontológicos”, 
no valor de R$ 8.072,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do 
contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Entek Equipamentos Taubaté Ltda 
EPP, a Sra Rita de Cassia Moreira da Silva. 
Foi fi rmado o contrato 204/2020, de 30/12/2020, para “aquisição de equipamentos odontológicos”, 
no valor de R$ 20.236,85, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do 
contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa NM Lemes Ribas de Souza ME, a 
Sra Nadia Maria Lemes Ribas de Souza. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 174/2016 (PMP 16972/2016) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2020, de 18/12/2020, ao contrato 251/2016, que cuida de “contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços médicos em oftalmologia com fornecimento 
de material e mão de obra, na especialidade de oftalmologia, para realização de exames”, para 
prorrogação até 19/12/2021, e reajuste de 3,1979%, conforme variação do IPC FIPE, passando 
o valor anual para R$ 123.739,28, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela 
contratada, empresa Instituto Suel Abujamra, o Sr Caio Abujamra. 

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2020

CONVOCAÇÃO
Reunião do Conselho Municipal de Cultura
Contamos com sua participação na próxima reunião deste CMC – Conselho Municipal de Cultura 
que, devido a pandemia, também será de forma virtual.
Data: 26 de janeiro de 2020 – 3ª feira
Horário: 19h Local: on-line link: https://meet.google.com/iat-pyoa-zzg
Pauta:
- Versão fi nal Plano Museológico
- Reorganização de questões internas do CMC
- Reorganizar comissões
- Carta de apoio a cultura
- Informado aplicação Aldir Blanc
- Ofi cio conjunto (CMC, CMPHAAP e CMPDCN)
- Informes

WAGNER EDUARDO CONCEIÇÃO SOUZA
Presidente do Conselho 

Municipal de Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Assistência Social

RETIFICAÇÃO DAS DATAS CONSTANTES NO EDITAL – EM DECORRËNCIA DO 
DECRETO Nº 5.932/2021, QUE SUSPENDEU OS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS 
DOS SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 07/02/2021:

EDITAL DE CHAMAMENTO - 
BOLSAS DE ESTUDO 2021

“Estabelece critérios para inscrição e seleção de novos estudantes para bolsas de estudo para o 
Ensino Superior”

Art. 1º – O Município de Pindamonhangaba, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
no uso das atribuições, e de acordo com a Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº 4.947, 
de 06/03/2013, RESOLVE TORNAR PÚBLICO O EDITAL DE CHAMAMENTO para concessão de 
Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, na modalidade de tecnologia, licenciatura e bacharelado, 
em cursos presenciais e não presenciais reconhecidos pelo MEC - Ministério da Educação e 
Cultura, das áreas de biológicas, exatas e humanas, nos termos que se seguem:

Art. 2º - As bolsas serão integrais no valor do curso, e as mensalidades serão pagas diretamente à 
instituição de ensino na qual o aluno é matriculado.

Art. 3º - Serão disponibilizadas o total de 18 (dezoito) bolsas de estudo.

DAS INSCRIÇÕES:

Art. 4º - As inscrições serão realizadas por meio do sistema eletrônico que deverá ser acessado pelo 
endereço: https://pindamonhangaba.1doc.com.br ou baixando o aplicativo 1doc na Google Play para 
celulares Android ou Apple Store para celulares IPhone;  ou ainda no Setor de Protocolo da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, - Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.400 – Cardoso - Pindamonhangaba, 
ambas as modalidades de inscrições deverão ser realizadas nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2021, 
sendo que as inscrições presenciais serão aceitas  até  às 16h00.  

DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:

Art. 5º -  Poderão inscrever-se os interessados que:

a) residam em Pindamonhangaba há pelo menos 48 (quarenta e oito) meses;
b) pertençam a um núcleo familiar com renda “per capita” de até R$901,40 (novecentos e um  reais 
e quarenta  centavos ), valor equivalente 8,82 UFM’s;
c) tenham sido aprovados no vestibular, no caso de ingressantes, ou estejam cursando o Ensino 
Superior, no caso dos não ingressantes;
d) não possuam Ensino Superior Completo.
e) estejam com a matrícula ou rematrícula 2021 efetuada.
f) tenham estudado o ensino médio em escola pública ou tenham sido bolsista integral da rede 
particular;

DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:

Art. 6º - Para inscrição, os interessados deverão encaminhar / apresentar os documentos a seguir 
elencados:

I.    Cópia do documento de identifi cação RG e CPF do candidato;

II.    Cópia do documento de identifi cação RG e CPF dos membros do grupo familiar, no caso de 
menores a certidão de nascimento, quando este não possuir R.G; 

III.  Cópia dos documentos que comprovem residir no Município há pelo menos 48 (quarenta e oito) 
meses; (uma conta de 2017, uma conta de 2018, uma conta de 2019 e uma conta de 2020) só serão 
aceitos conta de energia elétrica, IPTU, telefone fi xo ou outro comprovante ofi cial;

IV. Comprovante da instituição de ensino superior da aprovação no vestibular e de matrícula para 
o curso que se pretende, no caso de estudantes ingressantes, ou comprovante de matrícula para 
estudantes que já estejam cursando;
V. Cópia do comprovante da NOTA do vestibular no caso de ingressante e cópia do comprovante 
das notas do 1º e 2º semestre de 2020 dos candidatos que já estão cursando (não será aceito a 
classifi cação do vestibular).

VI. Declaração do estudante de que não possui ensino superior completo; (ANEXO I).

VII. CTPS - cópia das páginas de identifi cação e do último contrato, seguido da página em branco, 
do candidato e de todos os membros do grupo familiar;

VIII. Cópia do comprovante de rendimento dos últimos 3 meses do candidato e dos membros do 
grupo familiar que possuem registro em CTPS ou declaração de renda no caso de autônomos ou 
profi ssional liberal (ANEXO II);

IX. Cópia do histórico escolar cursado em escola pública, ou comprovante de percepção de bolsa 
integral de estudo do ensino médio, quando escola particular;

X. Ficha de inscrição, devidamente preenchida (ANEXO III).

XI. Cópia da publicação da portaria ou declaração da instituição do reconhecimento do curso pelo 
MEC - Ministério da Educação e Cultura.

Parágrafo 1º – O encaminhamento de toda documentação solicitada neste artigo, nos dias 11 e 12 
de fevereiro de 2021, bem como preenchimento da fi cha de inscrição de forma correta, completa e 
fi dedigna, é de responsabilidade exclusiva do candidato.

Parágrafo 2º - O não cumprimento do parágrafo 1º resultará no indeferimento automático do 
candidato.

DA TRIAGEM SOCIAL:

Art. 7º - Após análise dos documentos encaminhados, os candidatos selecionados serão 
submetidos a uma triagem social, através de visita domiciliar realizada pela equipe técnica da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 

DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS:

Art. 8º Serão critérios para ordem de seleção e classifi cação.

I- ter estudado em escola pública ou ser bolsista integral da rede particular;
II- a maior NOTA obtida no vestibular no caso de ingressantes;
III- média entre as notas nas disciplinas curriculares, no último ano cursado, para os  não 
ingressantes;
IV- trabalho com carteira assinada;
V- a menor renda per capita.

Art. 9º - O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado no site  www.
pindamonhangaba.sp.gov.br no dia 16 de março de 2021.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 10 - O candidato, ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar ciente e de acordo 
com as normas deste Processo, da Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº 4.947, de 
06/03/2013, bem como, serem corretas e verdadeiras todas as informações por ele prestadas.

Pindamonhangaba, 25 de janeiro de 2021.

Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária Municipal de Assistência Social

ANEXO I - DECLARAÇÃO
Eu, ___________________________________________________________________, portador 
da cédula de identidade R.G Nº __________________e do CPF nº_______________________, 
residente e domiciliado à____________________________________________________, nº 
___________, bairro ________________________, Pindamonhangaba/SP, DECLARO, para fi ns 
de inscrição junto à Prefeitura de Pindamonhangaba, para concessão de bolsa de estudo para 
o Ensino Superior, nos termos da Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013, que não possuo curso 
superior completo e Complemento nas modalidades de Tecnologia, Licenciatura e Bacharelado.
Por ser expressão da verdade, fi rmo o presente, sujeitando-me às pernas da lei.

Pindamonhangaba, _____ de ______________________ de 2021.

                                    ______________________________________
Assinatura

ANEXO II
  DECLARAÇÃO DE RENDA

Eu, ________________________________________________________________________
_____, portador do RG nº: __________________________________________, declaro para os 
devidos fi ns que minha renda é de R$_________________________________________________
_______________ mensais, exercendo a função de _____________________________________
__________________________________________________________.

Pindamonhangaba, _________,______________________________ de 2021

OBS: Toda e qualquer informação falsa estará sujeita às penas cabíveis e anulação ou 
cancelamento da concessão da Bolsa de Estudo - 2021. Declaro serem corretas as informações 
prestadas. 
Art. 299 do código penal – Falsidade ideológica – Omitir, em documento público ou particular, 
declaração que nele devia constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 
escrita, com o fi m de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante: 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) 
a 3 (três) anos, e multa se o documento é particular.

_________________________________________
Assinatura

DECLARAÇÃO DE RENDA
Eu, ________________________________________________________________________
_____, portador do RG nº: __________________________________________, declaro para os 
devidos fi ns que minha renda é de R$_________________________________________________
_______________ mensais, exercendo a função de _____________________________________
__________________________________________________________.

Pindamonhangaba, _________,______________________________ de 2021.

OBS: Toda e qualquer informação falsa estará sujeita às penas cabíveis e anulação ou 
cancelamento da concessão da Bolsa de Estudo –2021. Declaro serem corretas as informações 
prestadas. 
Art. 299 do código penal – Falsidade ideológica – Omitir, em documento público ou particular, 
declaração que nele devia constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 
escrita, com o fi m de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante: 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) 
a 3 (três) anos, e multa se o documento é particular.

_______________________________________
Assinatura

ANEXO III  – FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome:

CPF: RG:

Dt. Nasc: Telefone:

E-mail:

Endereço:

Bairro: Cep:

Há quanto tempo mora em Pindamonhangaba?

Instituição:

Curso:

Em 2021 cursando:              º Semestre/          º ano

Imóvel em que reside é: (   ) próprio   (   ) alugado   (   ) cedido

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDOS UNIVERSITÁRIO - ANO 2021

Nº Nome CPF Parentesco Idade Renda Mensal
1
2
3
4
5
6
7

Para cálculo de renda mensal, considere: salário, pensão, aposentadoria, BPC, pró-labore, 
insalubridade, renda informal, PEAD, bolsa família, renda mínima/cidadã, ação jovem.
Não considere: 13º salário, 1/3 férias, indenizações judiciais, horas extras, adicional noturno, diárias, 
auxílio transporte, bônus eventuais.

Declaro, sob as penas da lei, que conheço os critérios dispostos no art. 2º da Lei Municipal nº 
5.509/2013, aceito os termos do edital publicado, não possuo curso superior completo, e que todas 
as informações prestadas nesta fi cha são verdadeiras.
Pindamonhangaba, ___/___/___.

 ____________________
Assinatura
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saúde

Prefeitura de Pinda 
divulga novo decreto
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba publi-
cou, no sábado (23) 

novo decreto, seguindo o 
que foi determinado pelo 
“Plano São Paulo”, que 
colocou todas as cidades 
do Vale do Paraíba, Serra 
da Mantiqueira e Litoral 
Norte na fase vermelha, 

com início nessa segunda-
feira (25). 

O decreto pode ser confe-
rido no site da Prefeitura. De 
acordo com o novo decreto, 
poderão abrir somente os 
estabelecimentos conside-
rados essenciais e os demais 
devem permanecer fecha-
dos ou atender por meio de 

delivery.  
A determinação tem 

validade para todos os dias 
da semana e horários, até o 
dia 7 de fevereiro, quando 
o Estado deve publicar um 
novo decreto.

Acesse: htt ps://www.
pindamonhangaba.sp.gov.br/
coronavirus/decretos. 

O boleti m da Vigilância Epidemio-
lógica de Pindamonhangaba, dessa 
segunda-feira (25), informa dados ex-
tremamente preocupantes, segundo 
a Secretaria de Saúde da Prefeitura. 
Pela primeira vez, o boleti m divulga 
180 casos positi vos para covid-19 
em um único dia. Além disso, a UTI 
da rede pública chegou em vários 
momentos, neste fi m de semana e 
também nesta segunda-feira, ao seu 
máximo de ocupação, com 100% dos 
leitos ocupados, ou seja, os 10 leitos 
SUS da Santa Casa e os 5 leitos do 
Hospital Campanha do Cidade Nova 
esti veram ocupados. 

No encerramento do dia, leitos 
foram liberados, fechando a segun-
da-feira com 93% de ocupação dos 
leitos SUS em nossa cidade (9 leitos 
na Santa Casa e 5 no Hospital Cam-
panha do Cidade Nova), o que pode 
mudar a qualquer momento, devido 
à atual situação da pandemia. Os 
dados computados foram recebidos 
pela VE até as 12h desta segunda-
feira. 

“Estamos vivendo em Pindamo-
nhangaba uma situação que nunca 
havíamos vivido antes. No domingo 
(24), precisamos fazer duas transfe-
rências de dois pacientes intubados 
para UTIs fora de nossa região, sendo 
uma em Osasco e outra em São 
Paulo capital, pois não havia dispo-
nibilidade de leitos nos hospitais de 
referência do Vale do Paraíba nem 
Litoral Norte”, revelou a secretária 
de Saúde, Valéria dos Santos. “Mais 
do que nunca, precisamos do apoio 
da população para que mantenham 
o distanciamento, inclusive dentro 
de suas casas, usem corretamente a 
máscara o tempo todo e não descui-
dem da higiene das mãos”, alertou. 

A rede parti cular (Hospital 10 
de Julho), também chegando ao seu 
limite, aumentou mais 4 leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva e 8 
leitos de enfermaria. Neste cenário, 
a taxa de ocupação hospitalar pode 
passar uma sensação de diminuição 
nos próximos dias, porém isso não 
signifi ca que a taxa de ocupação 
tenha caído, e sim, que há maior 
disponibilidade de leitos. Desta 
forma, hoje Pindamonhangaba conta 
com 31 leitos de UTI, somando redes 
pública e parti cular, e 67 leitos de 
enfermaria. Somadas as duas redes - 
pública e parti cular - a ocupação está 
em 84 % de leitos de UTIs e 57% de 
enfermaria.

Com os números de hoje, Pinda-
monhangaba chega a 5.662 muní-
cipes que já testaram positi vo para 
covid-19 desde o início da pandemia. 

O boleti m desta segunda-feira 
registra 3 óbitos, de moradores do 
Castolira, Mombaça e Vila Prado. Os 
óbitos de janeiro de 2021, um total 
de 29, representam 30,2% dos 96 
óbitos por covid-19 desde o início da 
pandemia. De 1 de janeiro a 25 de 
janeiro de 2021, houve um aumento 
de 43,28% de óbitos em relação aos 

ocorridos em 2020. 
Atualmente, Pindamonhangaba, 

juntamente a todo o Vale do Paraíba, 
Litoral Norte e Serra da Manti queira, 
estão na fase vermelha do “Plano São 
Paulo”. Esta classifi cação é feita pelo 
Governo do Estado, com base na taxa 
de ocupação de leitos de UTIs e visa 
diminuir a circulação de pessoas e, 
consequentemente, a circulação do 
vírus em nossa população. Na fase 
vermelha, podem funcionar apenas 
os serviços considerados essenciais 
pelo Governo Federal em consonân-
cia com a legislação Estadual. 

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba pede a colaboração de toda 
a população para que, com ações 
simples, e cada um fazendo a sua 
parte, diminua o número de pessoas 
infectadas pela covid-19 em nosso 
município e mortes sejam evitadas. 

Novos Casos

180 casos novos: Água Preta, Alto 
do Cardoso, Andrade, Araretama, 
Azeredo, Bela Vista, Bem Viver, Boa 
Vista, Bosque, Campinas, Campo 
Belo, Castolira, Centro, Cícero Prado, 
Cidade Nova, Cidade Jardim, Crispim, 
Feital, Galega, Jardim Eloyna, Jardim 
Imperial, Jardim Mariana, Jardim 
Princesa, Jardim Regina, Jardim Re-
zende, Jardim Rosely, Karina, Laerte 
Assunção, Liberdade, Manti queira, 
Maria Áurea, Maricá, Mombaça, Mo-
rumbi, Nova Esperança, Parque das 
Nações, Parque das Palmeiras, Par-
que São Domingos, Pasin, Portal dos 
Eucaliptos, Real Ville, Santa Cecília, 
Santa Luzia, Santana, São Benedito, 
São Judas Tadeu, Shangri-lá, Socorro, 
Terra dos Ipês, Triângulo, Vale das 
Acácias, Vila Bourghese, Vila Rica, 
Vila São Benedito, Vila São José, Vila 
Suíça, Vila Verde e Vista Alegre. 

Pacientes Recuperados

311 Recuperados: Alto do Car-
doso, Andrade, Araretama, Arco-Íris, 
Azeredo, Bela Vista, Bem Viver, Boa 
Vista, Bosque, Campinas, Campo Ale-
gre, Campos Maia, Castolira, Centro, 
Cesar Park, Cidade Jardim, Cidade 
Nova, Crispim, Feital, Galega, Jardim 
Carlota, Jardim Cristi na, Jardim Eloy-
na, Jardim Imperial, Jardim Mariana, 
Jardim Princesa, Jardim Regina, Jar-
dim Rezende, Jardim Rosely, Karina, 
Laerte Assunção, Liberdade, Mandu, 
Manti queira, Maria Áurea, Maria 
Emília, Maricá, Mombaça, Moreira 
César, Morumbi, Nova Esperança, 
Ouro Verde, Padre Rodolfo, Parque 
das Nações, Parque das Palmeiras, 
Parque São Domingos, Pasin, Real 
Ville, Santa Cecília, Santa Luzia, 
Santana, São Benedito, Shangri-lá, 
Socorro, Terra dos Ipês, Triângulo, 
Vale das Acácias, Vila Bourghese, 
Vila Rica, Vila São Benedito, Vila São 
João, Vila São José, Vila São Paulo, 
Vila Suíça, Vila Verde, Village Painei-
ras e Vista Alegre

Pindamonhangaba 
ultrapassa os 1000 
vacinados contra covid-19

Cidade bate recorde 
com 180 positi vos para 
covid-19; UTI pública chega 
a 100% de ocupação

Idosos de lares assistenciais receberam a primeira dose  da vacina 

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura iniciou, na quinta-
feira (21), a imunização contra 
a covid-19 em Pindamonhan-
gaba. Até o fi m dessa segun-
da-feira (25), 1046 pessoas ha-
viam recebido a vacina. 

Como Pinda recebeu ape-
nas 1800 doses do Ministério 
da Saúde e Governo do Esta-
do – equivalente a cerca de 
1/3 dos cerca de 6 mil profi s-
sionais de saúde do municí-
pio – a vacinação foi iniciada 
pelos profi ssionais da linha 
de frente, ou seja, que atuam 
nas UTIs, Samu, gripários, en-
tre outros, estando em contato 
direto com os pacientes infec-
tados. 

No sábado (23), foram va-
cinados os idosos das institui-
ções assistenciais, e foi dada 
continuidade à vacinação 

dos profi ssionais de saúde do 
Pronto-Socorro, UPA de Mo-
reira César, UPA do Arareta-
ma, Hospital Campanha, Hos-
pital 10 de Julho, priorizando 
aqueles que atuam nas alas 
covid-19. 

Nesta semana, um lote 
com 1360 doses da vacina 
de Oxford/AstraZeneca deve 
chegar à cidade e uma nova 
parcela dos profi ssionais de 
saúde será imunizada. As 
pessoas que receberam a pri-
meira dose da vacina Coronav 
deverão aguardar o novo lote 
que o Governo do Estado en-
viará nos próximos dias, para 
tomar a segunda dose.

Senhora Odília foi a 
primeira a ser vacinada no 

Lar Irmã Terezinha

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Grupos prioritários, 
como os profi ssionais 
que atuam na linha 
de frente, começaram 
a ser vacinados na 
quinta (21)
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zeladoria
Araretama e Moreira César 
recebem mutirão de limpeza

Região central, Jardim Morumbi e 
Moreira César têm sinalização de 
trânsito revitalizada

As ações de zeladoria 
da Prefeitura 

de Pindamonhangaba 
prosseguem em rítmo 
acelerado por todo canto da 
cidade. Na última semana, 
os bairros do Araretama e a 
região do Karina e Ramos, 
no Distrito de Moreira César, 
receberam de forma mais 
intensa os serviços de limpeza, 
objetivando manter a cidade 
limpa e organizada.

No Araretama, a equipe 
do Departamento de Limpeza 
Pública (DLP), atuou retirando 
lixo e entulhos da área 
verde próxima ao Campo de 
Futebol e Ginásio de Esporte 
do bairro, bem como na 
área verde do residencial 
Arco Íris (CDHU). Ainda na 

região oeste da cidade, a rua 
Mitsu Arai (Jardim Princesa) 
também recebeu os serviços 
de limpeza.

“Temos uma unidade 
do PEV (Ponto de Entrega 
Voluntária) a uma distância de 
poucos metros do local onde 
foi depositado irregularmente. 
Pedimos a população que faça 
a destinação correta de sofás, 
restos de construção e outros 
materiais para colaborar na 
manutenção da cidade mais 
limpa”, afirmou o vice-prefeito 
Ricardo Piorino.

No último domingo (24), 
as equipes da Subprefeitura 
realizaram a limpeza 
nos bairros Karina e 
Ramos. “Percebemos que, 
infelizmente, 80% do material 

recolhido era lixo doméstico. 
Temos a empresa Pioneira, 
que realiza a coleta domiciliar 
normalmente, todas as 
segundas, quartas e sextas-
feiras. Pedimos à população 
que colabore, não descartando 
esses resíduos em áreas 
públicas e lembramos que 
ainda temos duas unidades de 
PEV no Distrito para receber 
materiais inertes”, frisou o 
subprefeito do Distrito, Nilson 
Luís de Paula.

O depósito irregular de 
resíduos em espaço público 
pode ocasionar alto índice 
de proliferação de ratos e 
animais peçonhentos, além de 
proporcionar o aumento de 
foco para criação do mosquito 
transmissor da Dengue.

O Deptran continua atuando na revitalização de sinalização de trânsito, 
tanto vertical quanto horizontal, visando proporcionar um trânsito mais segu-
ro e organizado para motoristas, pedestres e ciclistas.

Moreira César – Outra 
região que também rece-
beu a pintura foi o Distri-
to de Moreira César, com 
a realização de serviços 
próximo à Subprefeitura, 
Praça São João e Praça do 
Cisas. Além da revitaliza-
ção na sinalização hori-
zontal (ciclofaixa, lomba-
das, etc), diversas placas 
de Pare, Proibido Parar 
ou Estacionar, entre ou-
tras, foram colocadas nas 
esquinas e cruzamentos 
de Moreira César.

Região Central – Nos úl-
timos dias a região central, 
como Rua Campos Sales, Tra-
vessa Guaianazes, Rua Mar-
tin Cabral e Cel. Fernando 
Prestes receberam reforço 
importante na sinalização 
de solo com a revitalização 
de faixa de pedestres, PARE 
e setas de indicação de sen-
tido de direção. Nesses locais 
de maior movimentação, os 
serviços são realizados no 
período noturno, para não 
proporcionar transtornos ao 
tráfego. A rua Taubaté (Alto 
Cardoso) também recebeu 
sinalização para indicar me-
lhor o sentido de trânsito 
para acesso ao bairro.

Limpeza no Distrito de Moreira Cèsar

Grande quanitdade de lixo e residuos é reti rada no bairro Karina

Região do Araretama recebeu limpeza realizada pelos funcionários do DLP

Pintura na rua Cel. 
Fernando Prestes reigão 

central Pinda

Novas placas 
colocadas em 

Moreira Cèsar
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Após liberação do Senar e 
autorização da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, o Sindicato 
Rural de Pindamonhangaba di-
vulgou a programação de cur-
sos para 2021. Como em outros 
anos, serão realizados cursos 
pontuais e programas.

Durante o ano de 2020, de-
vido à pandemia, o  Sindicato 
Rural teve que se adaptar para 
continuar atendendo o produ-
tor rural no setor de treinamen-
to. Os cursos em parceria com 
o Senar tiveram início somente 
no mês de maio, atendendo to-
dos os protocolos de higiene, 
segurança e distanciamento. 
Mesmo assim, foram atendidos 
700 participantes em 70 cursos 
pontuais e programas.  “Impor-
tante destacar que o Sindicato 
Rural não mediu esforços para 
realizar a programação de cur-
sos, mesmo com número redu-
zido”, comenta a coordenadora 
do SENAR, Gisleyne Alvarenga. 

Para João Bosco Andrade 
Pereira, a qualificação do pro-
dutor rural é a grande missão 
do Sindicato Rural de Pindamo-

nhangaba. “Entendemos que os 
cursos oferecem oportunidade 
para que os produtores rurais 
possam melhorar a renda na 
zona rural”, ressalta. 

O aluno Ricardo Vasconce-
los, já realizou diversos cursos 
pelo Sindicato Rural, em Pinda 
e afirma que todos agregam 
muito. “Hoje sou apicultor e foi 
após o curso que surgiu a opor-
tunidade”, comemora.  

Os cursos são voltados a 
produtores e funcionários de 
propriedades rurais da cidade. 
As inscrições devem ser feitas 
pessoalmente, no escritório do 
Sindicato Rural de Pindamo-
nhangaba, à Rua Frederico Ma-
chado, 65. A relação de cursos 
é divulgada todos os meses nas 
redes sociais do Sindicato Rural 
e também na mídia local. 

Outra facilidade dos cursos 
é que muitos deles são realiza-
dos em propriedades rurais do 
município. “Dessa forma, os 
funcionários não precisam se 
ausentar de seus afazeres e ain-
da conseguem se qualificar”, 
explica a coordenadora.  

A coordenadora lembra ain-
da, que os dias e os locais dos 
cursos podem sofrer alterações, 
portanto, mesmo, depois de fei-
ta a inscrição o produtor rural 
deve entrar em contato com o 
Sindicato Rural para confirmar 
o local de realização. 

Fomento às propriedades 
por meio do Turismo Rural

A coordenadora avalia que 
os cursos de turismo rural se-
rão extremamente importantes 
ainda mais agora em tempos de 
pandemia, quando, de acordo 
com especialistas, a forma de 
turismo vai mudar e as pesso-
as vão migrar para o turismo 
regional, viajando pela região 
onde moram. “Acreditamos que 
as propriedades rurais que ofe-
recem atrativos turísticos pode-
rão fomentar o turismo, melho-
rando a renda”, comemora. 

Os cursos do Sindicato Rural 
em parceria com o Senar são 
importantes porque são bastan-
te práticos e conseguem levar 
uma excelente qualificação aos 
produtores rurais. Destaque 
para o curso “turismo pedagógi-

EDP atende 3.414 
ocorrências de vegetação 
na rede elétrica na região

Sindicato Rural divulga programação de cursos para 2021

co no meio rural”, uma alterna-
tiva socioeconômica, que pode 
incrementar o negócio nas pro-
priedades rurais. 

Para 2021 serão realizados 
os seguintes programas e cur-
sos: 

Programas: Apicultura, Jo-
vem Agricultor do Futuro, Mo-
rango Orgânico, Olericultura 
Orgânica, Tomate Orgânico, 

Uva, Programa Bordando e Te-
cendo no Meio Rural, Progra-
ma Inclusão Digital no Campo, 
Programa Novo Olhar Sobre Or-
ganização Comunitária Rural. 
Programa Promovendo a Saúde 
no Campo (Alimentação Saudá-
vel), Animais peçonhentos ( es-
pécies, prevenção de acidentes 
e primeiros socorros), Higiene e 
Saneamento Básico Rural.

O verão tem como carac-
terística climática dias quen-
tes com alta possibilidade de 
temporais com ventos, des-
cargas atmosféricas e gran-
de volume de chuva. Mas o 
último mês de dezembro foi 
o mais chuvoso em 10 anos – 
além de a média geral de chu-
vas acumuladas nas cidades 
do Vale do Paraíba durante o 
mês ter sido 79% maior que 
no ano anterior. Com isso, 
as quedas de árvores ficaram 
mais frequentes, trazendo ris-
cos à segurança e prejuízos à 
população nas cidades.

Entre dezembro e janeiro 
(1/12/20 a 20/01/21), a EDP 
atendeu 3.414 ocorrências 
relacionadas a vegetação nas 
redes elétricas na região. Este 
acumulado é 57% superior ao 
registrado no mesmo perío-
do do ano passado, dado que 
reflete a maior severidade do 
clima. Cinco cidades no Vale 
do Paraíba registraram 81 
mm de chuva em um só dia 
(no verão passado o máximo 
foi 47mm e em 1 só cidade, as 
demais não tiveram nenhum 
dia acima de 34mm);

As ocorrências que envol-
vem vegetação e rede elétrica 
são complexas e parte do tra-
balho em campo é realizado 
em conjunto com o Corpo de 
Bombeiros, Defesa Civil e de-
mais órgãos municipais. As-
sim, o tempo para realização 
do serviço, que muitas vezes 
envolve postes quebrados, 
fios rompidos e equipamentos 
de grande porte danificados, 
pode se elevar, de acordo com 
a extensão dos danos causa-
dos ao sistema elétrico.

 A queda de árvores e ga-
lhos sobre a rede é uma das 
principais causas de inter-
rupção da energia, trazendo 
riscos à segurança e preju-
ízos. Por isso, pensando na 
harmonia entre natureza e a 
preservação da rede elétrica, 
a EDP reforça a necessidade 
do plantio adequado de novas 
árvores para que não haja in-
terferência no fornecimento 
de energia a residências, co-
mércios, indústrias e, princi-
palmente, neste contexto de 
pandemia da Covid-19, para 
unidades de saúde, hospitais 
e centros médicos.

 “A EDP investe constan-
temente em redes de energia 
mais protegidas para garan-
tir um convívio mais harmo-
nioso da vegetação com o 
sistema elétrico das cidades 
e faz podas regulares nas 
árvores próximas da fiação, 
porém, a queda de galhos e 
árvores inteiras tem poten-
cial para causar rompimento 
de cabos e quebra de postes, 
curto-circuito, além de pro-
vocar acidentes com pas-
santes”, afirma Afonso Celso 
Ferreira, gestor de operação 
da EDP.

É importante destacar 
que, a qualquer momento, o 
consumidor pode solicitar o 
serviço de poda de vegetação 
com impacto à rede elétrica 
diretamente nos canais de 
atendimento da EDP, pelo site 
www.edponline.com.br ou 
pelo aplicativo EDP Online. O 
cliente pode, inclusive, inserir 
um registro fotográfico, faci-
litando a localização do local 
pela equipe de campo.

Estrada das Oliveiras 
recebe manutenção 
para circulação de 
transporte coletivo

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos, e Setor 
Rural, realizaram neste 
final de semana o refor-
ço da base e correções do 
leito na estrada municipal 
das Oliveiras.

O intuito da ação foi 
diretamente em prol da 
melhoria ao acesso e se-

gurança para o transporte 
coletivo de passageiros.

Após as chuvas e as que-
das de barreiras que 
afetaram a região das 
Oliveiras, foram reali-
zadas diversas ações de 
recomposição e limpeza 
da estrada, e as etapas 
desse processo acaba-
ram por dar condições 
de passagem com res-

trições, que estão sendo 
corrigidas.

De acordo com o dire-
tor de Agricultura, Thiago 
Gonçalves, “toda a atenção 
é em relação à segurança e 
ao bem-estar dos usuários 
da estrada, e principal-
mente para o transporte 
de passageiros que depen-
dem diariamente desta es-
trada”, afirmou.
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história
Altair Fernandes Carvalho
(altairfernandes@hotmail.com)

A página de hoje é dedicada 
à memória de Beatriz da 
Cunha Péres, sobrinha-

neta de Athayde Marcondes, 
escritor que, dentre inúmeras 
atuações profissionais nesta ci-
dade, foi jornalista (articulista), 
diretor e também proprietário 
desta folha do Dr. João Romei-
ro. 

Dona Bia, como era conheci-
da a assídua leitora da Tribuna 
e colaboradora especial de nos-
sa página de história, morreu 
no último 22 de janeiro, aos 82 
anos (em julho completaria 83) 
vitimada por problemas respi-
ratórios. Seu corpo foi traslada-
do para São Paulo para crema-
ção, conforme era  seu desejo. 

 
Alguma coisa sobre a 

querida Beatriz

A história de Beatriz começa 
quando Benedito Cunha, então 
morador na cidade de Cruzei-
ro (município também perten-
cente à região metropolitana 
do Vale do Paraíba) foi sorteado 
para o serviço militar (antiga-
mente era esse o procedimento 
do Exército Brasileiro) e veio para 
Pindamonhangaba, servir no 4º 
Corpo de Trem (unidade que, por 
motivo de reformas ocorridas no 
Exército em 1919, passaria a de-
nominar-se 2º Corpo de Trem). 
Aqui, Benedito conheceu,  ena-
morou-se e casou-se com Asto-
gilda. Da feliz união matrimonial  
nasceram duas meninas:  a Gilda 
e depois a Beatriz (nascida a 12 
de julho de 1938).

Em Pindamonhangaba, Bea-
triz cresceu, estudou, tornou-se 
a inteligente e linda jovem que 
se casou com o advogado Ênnio 
Péres, sendo seus filhos: Eduar-
do Péres Neto (mora em Santos), 
Ênnio Péres Junior (Rio de Janei-
ro e Pindamonhangaba) e Hen-
rique Cunha Péres (Araçatuba).

Quando concluiu - com méri-
tos - por aqui a missão terrena, 
Beatriz, que vivia atualmente 
na capital paulista, devido aos 
problemas de saúde e por con-
ta da pandemia que se alastra-
va com maior gravidade por lá, 
tinha vindo pra Pindamonhan-
gaba. Estava junto da sobrinha 
Cláudia Ruggiero (psicóloga da 
Delegacia de Defesa da Mulher), 
filha de sua irmã Gilda.

Nossa leitora Beatriz, tal qual 
seu esposo, também era forma-
da em Direito, embora não atu-
asse na área, preferindo outras 
atividades profissionais.

Contribuição à 
pagina de história

Das contribuições de Beatriz 
ao resgate da rica história cultu-
ral de Pindamonhangaba, não 
poderíamos deixar de mencio-
nar a referente à histórica foto-
grafia (retrato) da garotinha de 
sombrinha da “Prudente de Mo-
raes”, de autoria de Malaquias 
Marcondes Neto.

Beatriz, inesquecível leitora 
colaboradora de nossas páginas

Quem visita o Museu Históri-
co e Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina tem a oportu-
nidade de apreciar, entre o rico 
e interessante acervo de ‘Fotos 
Antigas de Pindamonhangaba’, 
uma do final da rua Prudente 
de Moraes (começo da avenida 

Beatriz da Cunha Péres – 
12/7/1938 – 22/1/2021

Arquivo Pessoal 

Trecho no qual a “Prudente de Moraes” e a “São João Bosco” 
se encontram (óleo sobre tela do artista Hélio Hatanaka 
retratando a histórica foto do início do século XX, de autoria 
de Malaquias Marcondes Neto

Arquivo TN

São João Bosco) no início do sé-
culo XX, com uma garotinha de 
sombrinha, tendo como fundo a 
antiga entrada da cidade para 
quem vinha do Rio de Janeiro. 

Também reproduzida em 
painel na técnica pintura sobre 
azulejos pelo artista plástico 
santista, Ademir da Costa Alves, 
o ‘Kuka’ (1952-2017),  e afixada 
em uma das paredes externas 
da biblioteca Vereador Rômu-
lo Campos D’Arace (Bosque da 
Princesa), é uma imagem da 
Pinda antiga que se propaga 
graças a um retrato tirado por 
seu Malaquias de sua filha Asto-
gilda, a mãe de nossa já saudosa 
leitora Beatriz da Cunha Péres.

Malaquias Marcondes Neto 
era um farmacêutico muito de-
dicado à arte de fotografar, na 
época, ‘tirar retrato’. Nascido 
em Pindamonhangaba em 17 de 
fevereiro de 1881, era filho de 
Benedicto Marcondes Montei-
ro e Ignacia Benedita de Castro. 
Casando-se em 31 de janeiro de 
1903 com a também pinda-mo-

nhangabense Maria Augusta de 
Almeida, filha de Francisco An-
tonio de Almeida e Maria José 

de Almeida, teve dois filhos, a 
menina do retrato, Astogilda, e 
o menino André Martinho.

Seu Malaquias faleceu em 11 
de março de 1958; sua esposa, 
Maria Augusta, que era profes-
sora rural e lecionava no bair-
ro do Mandu, morreu em 25 de 
maio de 1963. Astogilda e Andre 
Martinho  também já morre-
ram.

A figueira do Alto Tabaú

Contava-nos a já saudosa Be-
atriz, que seu pai era proprietá-
rio de imóveis bem em frente 
da “Figueira do Tabaú” (início 
da São João Bosco). Relembrava 
com saudade da frondosa ár-
vore de sua infância. De felizes 
momentos vividos à frondosa 
sobra da figueira.  

O tempo passa… leva consi-
go memórias, lendas e causos! 
Leva a história que não foi re-
gistrada, só foi contada… não 
foi recontada. É culturalmente 
sensato o município que recon-
ta, reescreve, reedita, republica 
reminiscências. Desde os fatos 
históricos de extrema impor-
tância até os causos, a lenda, o 
porquê das denominações de 
certos locais ou, simplesmente, 
lembranças de pontos que fica-
ram conhecidos pela existência 
de um marco, tenha ele sido 
construído pela mãos do ho-
mem ou pela natureza… como 
uma árvore, como a figueira do 
Tabaú, também lembrada por 
Beatriz!

Nota: Infelizmente , na edi-
ção de 22 de dezembro último 
o assunto também foi a partida 
de outro dos descendentes de 
Athayde Marcondes, o jornalis-
ta Ullysses Athayde Marcondes.

O farmacêutico que ‘tirava retrato’ 
Malaquias Marcondes Neto

Arquivo TN

A rua Prudente de Moraes 
em painel (pintura sobre 

azulejos) de autoria do artista 
Ademir da Costa Alves, o 

Kuka, em parede externa da 
biblioteca Rômulo Campos 

D’Arace (Bosque da Princesa). 
À frente, na época ainda 

meninas, Renata e Fernanda, 
descendentes da menininha de 

sombrinha ao fundo

Beatriz Cunha Péres é a segunda criança da esquerda para a direita; a primeira à esquerda é sua irmã Gilda 
Cunha Ruggiero; a terceira criança não foi identificada (caso alguém identifique publicaremos) e o rapaz à 
direita é um de seus primos, Augusto de Almeida, que saia no bloco Flor de Abacate. Esta foto (em frente à 
“figueira do Tabaú”) foi tirada num dos carnavais dos anos 30
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