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Dona Amazil Ferreira do Vale tem 89 anos e foi umas das primeiras a se vacinar nessa segunda (8)

“Eu estou muito agradecida 
por ter tomado a minha vaci-
na hoje”, contou a dona Amazil 
Ferreira do Vale – que tem 89 
anos, e foi uma das primeiras 
dessa faixa etária a ser vacinada 
em Pindamonhangaba. “Olha, 
estava tudo tão organizado, as 
equipes muito educadas... Que-
ro agradecer a todas as pesso-
as que estão trabalhando nessa 
campanha. E peço a todos que 
continuem usando máscaras e 
tomando os cuidados necessá-
rios, pois isso que estamos fa-
zendo é por nós mesmos e pela 
nossa cidade”, disse. 

Ela foi uma das dezenas de 
idosos do município que toma-

ram a primeira dose da vacina 
contra a covid-19, nessa segun-
da-feira (8). 

A vacianção prossegue e, 
a partir desta terça-feira (9), 
o shopping Pátio Pinda fará o 
atendimento exclusivo para va-
cinação de profissionais de saú-
de e trabalhadores de apoio à 
saúde, das 13 às 18 horas.  

Outras categorias que já fo-
ram contempladas até aqui e 
por alguma razão ainda não se 
vacinaram, a vacinação con-
tinua aberta, desde que haja 
disponibilidade de doses. A va-
cinação dos demais grupos será 
anunciada durante a semana. 

PÁG. 5

Com o retorno gradual das ati vidades escolares em Pindamo-
nhangaba, a prioridade foi a revitalização da pintura de faixas 
de pedestres; lombadas e outras sinalizações que alertam os 
motoristas para a redução de velocidade.

As ações de zeladoria e segurança nos espaços públicos 
prosseguem com colocação de placas, implantação de sinaliza-
ções, revitalizações em canteiros e operação “Tapa buraco”.

Estrada no bairro das 
Oliveiras recebe manutenção 
após fortes chuvas

Importantes para o escoamen-
to da produção agrícola do mu-
nicípio, as estradas rurais vem 
passando por constantes manu-
tenções, principalmente, após as 
chuvas intensas que vêm ocor-
rendo. Os serviços são necessá-
rios para que essas vias possam 
oferecer condições de passagem 

e acesso aos serviços essenciais 
como transporte público. 

Um exemplo é a estrada Mu-
nicipal João Emídio de Assis Al-
ves Neto, no bairro das Oliveiras 
– que recebeu intervenção após 
as fortes chuvas que atingiram 
a região, no fim de semana.

PÁG. 3

Em períodos de chuvas, atenção às estradas rurais é redobrada

Zeladoria: Trânsito prioriza 
revitalizações próximas às escolas

Buscando aumentar a segurança 
de pedestres e motoristas, ruas 
recebem pinturas e revitalização 
nas sinalizações de trânsito

Conselho de Patrimônio Histórico tem 
papel fundamental na preservação 
da história do município

O Conselho Municipal de 
Patrimônio Histórico, Cultural, 
Ambiental e Arquitetônico de 
Pindamonhangaba tem a fun-
ção de fiscalizar os bens histó-

ricos tombados do município e 
criou comissões para acompa-
nhar diversos prédios, como a 
igreja São José da Vila Real.

PÁG. 6

PÁG. 3

Emenda Consti tucional 
determina desligamento 
do servidor público 
que aposentar

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Vacinação de profi ssionais e trabalhadores da 
saúde será no Shopping a partir desta terça

Parte do grupo que atua na preservação da história do município
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É preciso saber ouvir  

SP abre inscrições para cursos gratuitos de 
inclusão digital para pessoas com defi ciência

A secretaria Estadual de De-
senvolvimento Econômico (Go-
verno do Estado de São Paulo) 
definiu o funcionamento dos 
PATs (Postos de Atendimento ao 
Trabalhador) de acordo com as 
fases do “Plano São Paulo”. Nas 
regiões que estão na fase ver-
melha o atendimento presen-
cial está suspenso e deverá ser 
feito por meio de canais online. 
Já nos municípios classificados 
na fase laranja, as unidades 
funcionam de segunda a sexta-
feira, mediante agendamento e 
seguindo os protocolos do ‘Pla-
no SP’. A medida tem como ob-
jetivo evitar aglomerações e a 
disseminação da doença.

Os serviços de pedido de se-
guro-desemprego; Carteira de 
Trabalho e Previdência Social 
e de intermediação de mão de 
obra estão disponíveis por meio 
do site www.gov.br/trabalho e 
dos aplicativos Sine Fácil e CTPS 
Digital.

O agendamento pode ser re-
alizado pelo ‘Agenda SP’ no site 
http://pat.agendasp.sp.gov.br/
eagenda.web/PAT. 

O cidadão também conta 
com canais para suporte e dú-

Scorteci realiza 
‘Recital Poético e 
Leitura de Textos’

A prevista escassez de água nos gran-
des centros urbanos e um possível colap-
so dos recursos hídricos torna-se cada dia 
mais iminentes e ameaçam a humanidade. 
Nem sempre foi assim. Há meio século, 
essa realidade era quase improvável e a 
própria ciência propagava que os recursos 
hídricos eram bens naturais renováveis e 
que jamais se esgotariam. Com o cresci-
mento da população mundial, viu-se que 
essa premissa não se sustenta e que um 
dos maiores problemas humanitários será 
a produção de alimentos e a manutenção 
dos recursos hídricos disponíveis para o 
nosso consumo e o das próximas gerações. 

Essa questão hídrica, desde o início da 
década de 1960, foi o grande mote profi s-
sional do engenheiro civil Joaquim Rodri-
gues dos Santos (1933 – 2020), paulista 
de nascimento e pindamonhangabense de 
coração. Radicado em nossa terra desde os 
primeiros anos de formado, atuou por mais 
de três décadas no DAEE – Departamento 
de Águas e Energia Elétrica e também na 
Universidade de Taubaté, tendo sido Pro-
fessor Titular Fundador da UNITAU e um 
dos mentores na formação de arquitetos e 
engenheiros do Vale do Paraíba.

Em 2012, ti ve o prazer de ter sido a 
ele apresentada no dia do lançamento do 
livro “República Brasileira da Manti quei-
ra”, de autoria de Judith Ribeiro de Carva-
lho, irmã de sua esposa, Sylvia Helena. Na 
belíssima cerimônia realizada no Museu 
Histórico e Pedagógico de Pindamonhan-
gaba, durante uma sessão solene da Aca-
demia Pindamonhangabense de Letras, 
Sr. Joaquim foi o responsável pela abertu-
ra musical, executando canções num pia-
no elétrico. Fiquei encantada com a ma-
estria artí sti ca com que ele nos brindava. 

Sua apresentação estendeu-se duran-
te toda a sessão de autógrafos e, durante 
o coquetel, ao parabenizá-lo, contou-me 
um pouco de sua trajetória profi ssional 
e do sonho de escrever suas memórias e 
suas lutas em prol dos recursos hídricos 
do Vale do Paraíba Paulista. Dispus-me 
a moti vá-lo e fazê-lo crer no quanto de 

subsídios essa obra traria para a histó-
ria do Vale do Paraíba, para as pesquisas 
hídricas das universidades e, de modo 
especial, para as políti cas públicas brasi-
leiras. Diante de sua confi ssão - “Nem sei 
por onde começar” -, disse-lhe eu: “Sei o 
caminho das pedras e posso ser uma guia
-aprendiz de suas histórias”. Assim, mar-
camos o primeiro encontro para a manhã 
seguinte, e, de ouvidos bem atentos, por 
três horas inesquecíveis, escutei sua histó-
ria, lutas, fracassos e êxitos profi ssionais. 

Ao fi nal, esboçamos um roteiro preli-
minar de trabalho para o livro e, em poucos 
dias, ele havia concluído o primeiro capí-
tulo! O seu memorial de acontecimentos 
foi escrito e reescrito ininterruptamente 
por sete anos (2012 – 2019), quando fi nal-
mente nosso engenheiro literato teve cer-
teza de que seu livro de memórias estava 
concluído. Durante esse processo, Sr. Joa-
quim lutou contra sérias limitações de visão 
e, ao fi nal, contra um câncer.

As idas e vindas das revisões dos bo-
necos do seu livro mostrou-me o perfec-
cionismo do autor (cinco,  ao todo). Cada 
vez que eu vinha da editora com nova 
versão revisada por ele, com lupa e muita 
disposição, ele checava linha por linha e, 
muitas vezes, escrevia novos parágrafos 
a serem inseridos nos seus anti gos regis-
tros. O mesmo processo de perfeição se 
deu na escolha do mapa que compõe a 
capa, o tamanho e a cor das letras bem 
como o layout fi nal – belíssimo!

Os primeiros100 exemplares da obra 
chegaram a suas mãos em fevereiro de 
2020, e a sua tão sonhada manhã de lan-
çamento no DAEE, com seus ex-colegas 
de trabalho, seus ex-alunos e membros 
do Comitê de Bacias Hidrográfi cas do Rio 
Paraíba do Sul, autoridades civis e milita-
res, agendada para março de 2020,tor-
nou-se inviável em função do decreto de 
lockdown para a contenção da pandemia 
do Covid19 que se alastrava mundo afora.

Infelizmente, o amigo engenheiro 
também não pôde esperar a data futura 
do lançamento do livro de suas memórias. 

A Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Defici-
ência abre inscrições para cur-
sos de inclusão digital para pes-
soas com deficiência. 

Gratuitos e em formato de 
ensino à distância (EaD), os 
cursos visam a  desmistificar 
o sentimento de medo e de in-
segurança em acessar recursos 

tecnológicos.
Dentro do módulo de inclu-

são digital, as pessoas com de-
ficiência interessadas podem se 
matricular nos cursos de: Alfa-
betização Digital; Digitação; Re-
des Sociais e Tecnologia Assis-
tiva voltada para pessoas com 
deficiência visual.

A ação é realizada em par-

ceria com o Centro de Tecnolo-
gia e Inovação e com o Serviço 
de Reabilitação Lucy Montoro 
- Jardim Humaitá, equipamen-
tos da Secretaria, e visa garan-
tir maior autonomia e inclusão 
para a pessoa com deficiência.

As inscrições devem ser re-
alizadas pelo link https://bit.ly/
CursosInclusaoDigital 

Plano São Paulo”: Governo Estadual 
defi ne funcionamento dos PATs  

vidas disponibilizados pela Se-
cretaria Especial de Previdên-
cia e Trabalho, do Ministério 
da Economia, na página http://
trabalho.gov.br/contato, e-mail: 
trabalho.sp@mte.gov.br, telefo-
ne: 158, e pela Secretaria de De-
senvolvimento Econômico no 
e-mail: suporte.sd@sde.sp.gov.
br.

Carteira de Trabalho Digital
A Carteira de Trabalho e Pre-

vidência Social agora é digital, 
facilitando a vida dos trabalha-
dores que terão o documento 
à mão sempre que precisarem 
fazer uma consulta. Na hora da 
contratação basta informar o 

número do CPF e todas as expe-
riências profissionais formais 
estarão no aplicativo. 

Acesse https://www.gov.br/
pt-br/servicos/obter-a-carteira-
de-trabalho ou utilize APP Car-
teira de Trabalho Digital.

Seguro-desemprego
O Seguro-desemprego é um 

benefício concedido ao traba-
lhador dispensado involunta-
riamente. Para solicitá-lo, aces-
se ou o aplicativo da Carteira 
de Trabalho Digital. Nestes ca-
nais também é possível fazer o 
acompanhamento da solicitação 
e entrar com recurso, caso seu 
benefício tenha sido negado.

Nossa Terra
Nossa Gente

Juraci de Faria Condé

Juraci é escritora, 
poetisa e membro 

da APL - Academia 
Pindamonhangabense 

de Letras

JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS, SUAS 
MEMÓRIAS E SUA LUTA EM PROL DOS 
RECURSOS HÍDRICOS DO VALE DO PARAÍBA 

Deus o convocou antes, certamente, pre-
cisava do bom fi lho à casa paterna para 
outras missões, de engenharia espiritu-
al, como aquela confi ada ao Sr. Joaquim 
à frente do Terço dos Homens, na Igreja 
dos Salesianos. 

Ficamos nós, graças ao seu dedicado 
empenho, com o registro de suas memó-
rias e de suas lutas profi ssionais e políti cas 
para a disponibilidade de água às crescen-
tes demandas por recursos hídricos de 
nossos núcleos urbanos. Por ora, aguar-
damos o fi m dessa pandemia para que seu 
livro e todo seu entusiasmo em prol dos 
recursos hídricos do Vale do Paraíba pos-
sam conquistar outros discípulos e outros 
defensores de suas lutas e de sua bandeira.

Diz-nos Guimarães Rosa que o mundo 
do rio não é o mundo da ponte. Mas essa 
ponte que Joaquim Rodrigues dos Santos 
edifi cou nesta obra - “Minhas memórias: 
os recursos hídricos do Vale do Paraíba 
Paulista”- possibilitará ao leitor atravessar 
a corti na do tempo e dialogar com as lem-
branças deste engenheiro, professor uni-
versitário e pai de família (Camila, Suzana, 
Júnior, Laura, Alexandre, André e Fernan-
do) que dedicou sua vida a construir um 
mundo mais humano e mais digno para o 
rio que gera vida ao nosso Vale do Paraíba 
e para as pessoas que conscientes deste 
potencial poderão edifi car outras pontes 
para outros rios, outros vales, outros es-
tados, outros países.

Sr. Joaquim, a esposa Sylvia 
Helena e o seu livro de memórias 

Divulgação

O Grupo Editorial Scor-
tecci realizará no dia 11 de 
Março de 2021 (uma quinta-
feira) um recital poético jun-
tamente com leitura de tex-
tos. O início do evento está 
programado para as 19h30, 
com a duração de aproxima-
damente de uma hora e meia 
(01h30).

O edital contará com 30 

participações, entre elas, au-
tores da Scortecci e participan-
tes de antologias da editora. 

 O acesso será feito pela 
plataforma ZOOM – ID 725 
467 53 53

As inscrições deverão ser 
feitas no site da Scortecci: 
Para mais informações nos 
contate pelo Whatsapp: (11) 
97543-1515. 

Divulgação

Divulgação

E hoje começou em Pindamonhangaba a 
vacinação contra covid-19 para os idosos com 

mais de 85 anos... 

Para quem precisou acompanhar de perto; a 
maioria pôde ouvir depoimentos carregados de 
emoção. De pessoas que já estão “confinadas” há 
quase um ano; mas que estão felizes por serem 
vacinadas.

Para eles – que muitos já passaram por rígidas 
situações –, incluindo ditadura militar e/ou guerra 
mundial, sabem o quanto é importante saber ouvir e 
se recolher, quando necessário.  

É claro que em todas as faixas etárias há os 
“resistentes” – e cada um com seus argumentos –, mas 
grande parte deles segue à risca as recomendações e 
alguns, até dão conselhos. 

É o caso da dona Amazil, moradora do Jardim 
Boa Vista, que ao ser entrevistada, disparou: “peço a 
todos que continuem usando máscaras e tomando os 
cuidados necessários, pois isso que estamos fazendo é 
por nós mesmos e pela nossa cidade”. 

E assim esperamos, dona Amazil! Que em todas as 
faixas etárias existam pessoas se cuidando e cuidando 
dos seus. Zelando pelo bem coletivo. Evitando 
aglomerações desnecessárias; saindo apenas quando 
for imprescindível. E quando tudo isso passar... 
Porque vai passar; que tenhamos muitas histórias 
para contar. 

Histórias de aprendizado e de superação. Histórias 
sobre vivências. Histórias de pessoas conscientes e 
cidadãs! 
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A equipe de abordagem 
da Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura de Pin-
damonhangaba continua o 
trabalho de acolhimento aos 
moradores de rua, retirando
-os de espaços públicos e en-
caminhando para inclusão 
social.

Na tarde deste sábado (6), 
após tentativa sem sucesso 
no dia anterior, os profissio-
nais obtiveram êxito no enca-
minhamento de um idoso.

A abordagem foi feita pela 
equipe técnica atendendo soli-
citação de autoridades religio-
sas e moradores do Arareta-
ma. O senhor estava vivendo 
em condições precárias nas 
proximidades do bairro.

Ele foi recebido pelo Cen-
tro de Acolhimento no Giná-
sio de Esportes Manoel César 
Ribeiro (Quadra Coberta), 
onde ganhou kit de higiene, 
tomou banho e, a partir de 
agora, poderá ter um pouso 
digno e todas as alimentações 
completas, além de acompa-
nhamento técnico que pode-
rá garantir sua reinserção na 
sociedade.

Segundo informações da 
secretária de Assistência 
Social, Ana Paula Miran-
da, o acolhimento foi feito 
pra dar dignidade e prote-
gê-lo como cidadão e ido-
so. O próximo passo será 
a verificação dos vínculos 
familiares e verificação do 

município de origem. In-
formações preliminares 
recebidas pela secretaria 
registram que ele não é de 
Pindamonhangaba.

“Esse trabalho da As-
sistência Social de Pinda-
monhangaba continuará 
sempre sendo nossa prio-
ridade. Muitos continuam 
na rua por opção própria, 
por questões de vícios ou 
problemas familiares. Mas 
nossa equipe vem se esfor-
çando cada vez mais para 
mudar essa realidade, ofer-
tando dignidade a essas 
pessoas e felizmente esta-
mos obtendo êxito”, afir-
mou a secretária Ana Paula 
Miranda.

Prefeitura vistoria galerias 
de água em diversos bairros e 
intensifi ca ações contra chuvas

Emenda Constitucional 
determina desligamento do 
servidor público que aposentar

Com a aprovação da Emen-
da Consti tucional nº 103, de 
12 de novembro de 2019, que 
implantou a “Reforma da Pre-
vidência”, ocasionando diversas 
mudanças nas relações entre 
segurado e Previdência Social, 
uma nova regra afetará os ser-
vidores públicos da Prefeitura 
de Pinda: o parágrafo décimo 
quarto ao arti go 37 determina 
o desligamento do funcionário 
que receber a concessão de sua 
aposentadoria.

Com essa nova determina-
ção fi ca alterado completamen-
te o procedimento que vinha 
sendo adotado pela Prefeitura. 
Antes da Emenda, a concessão 
de aposentadoria não encerra-
va o vínculo empregatí cio dos 
servidores e o trabalhador apo-
sentado permanecia com seu 
contrato de trabalho vigente. 
Com a atual legislação, a Prefei-
tura está comunicando os ser-
vidores ati vos que caso tenham 
sua aposentadoria concedida a 
parti r de 12/11/2019, deverão 
ter seus vínculos exti ntos, não 
sendo possível a permanência 
desses servidores após a data 
da concessão da aposentadoria 
pelo Regime Geral de Previdên-
cia Social.

“É uma decisão que não nos 
agrada, pois iremos perder ser-
vidores experientes que ajudam 
a máquina trabalhar. Infelizmen-
te, o empregado que uti lizar o 
tempo de contribuição do seu 
emprego na Prefeitura para sua 
aposentadoria, deverá ser reali-
zada a rescisão de contrato de 
trabalho imediatamente”, afi r-
mou o secretário de Administra-
ção, Marcelo Martusceli.

Em comunicado aos servido-
res, a Prefeitura ressaltou que 
as aposentadorias concedidas 
antes do dia 12 de novembro 
de 2019 não sofrerão a aplica-
ção da nova legislação, ou seja, 

esses contratos de trabalho não 
terão seu vínculo encerrado.

Os servidores que ti veram 
a aposentadoria concedida du-
rante a vigência da Emenda 
Consti tucional, ou seja, aposen-
tados após 12 de novembro de 
2019 e com a uti lização do tem-
po de contribuição do empre-
go atual na contagem, devem 
enviar comunicação imediata 
ao Departamento de Recursos 
Humanos.

Novos procedimentos
Para atender a legislação, 

o Departamento de Recursos 
Humanos insti tuiu procedimen-
tos que passam a ser realizados 
pelo servidor público, como a 
obrigatoriedade de comunicar 
formalmente o DRH no mo-
mento em que solicitar o pedi-
do de aposentadoria ao INSS. 
“Essa informação, além de obri-
gatória, é necessária para que o 
município realize a organização 
e planejamento dos trabalhos e 
serviços, com o possível rom-
pimento do vínculo empregatí -
cio do servidor”, afi rmou Mar-
tusceli.

Outra situação será, no caso 
deferimento de concessão da 
aposentadoria, o servidor de-
verá informar se exercerá seu 
direito de desisti r da aposen-
tadoria. Ambas as informações 
devem ser prestadas pelo ser-
vidor no primeiro dia úti l sub-
sequente a sua ocorrência. No 
caso de concessão da aposen-
tadoria, o próprio servidor não 
poderá alegar desconhecimento 
de que o rompimento do seu 
vínculo de trabalho deve ser 
imediato.

O descumprimento das nor-
mas internas bem como do co-
mando consti tucional, ou até a 
omissão das informações sobre 
a aposentadoria, poderá confi -
gurar como violação à legislação 
disciplinar vigente.

A Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos de Pinda-
monhangaba está realizan-
do vistorias em diversas ga-
lerias de águas pluviais de 
alguns bairros que apresen-
taram focos de acúmulo de 
água e realizando diversas 
ações com objetivo de ame-

nizar os danos causados nes-
ta época de chuva.

Além do serviço de vistoria, 
os servidores vêm realizando a 
limpeza de ‘boca de lobo’; troca 
de tampas e implantação de no-
vas Bocas de lobos para sanar 
esses problemas. 

Os últimos serviços realiza-

dos contemplaram ações nas ga-
lerias dos seguintes locais: rua 
Anacleto Rosa Junior (Cidade 
Jardim); avenida Teodorico Ca-
valcante (Boa Vista); rua Shidu-
ca Yassuda (Jardim Morumbi) e 
diversos pontos no loteamento 
Castolira – bairro que registrou 
alagamento na última semana.

Equipe de abordagem 
realiza o acolhimento de 
mais um morador de rua

Divulgação

A Estrada Municipal João 
Emídio de Assis Alves Neto, no 
bairro das Oliveiras, recebeu 
atenção em ponto vulnerável e 
intervenção após as fortes chu-
vas que atingiram a região, no 
fim de semana.

“As estradas rurais são muito 
importantes para nosso municí-
pio, pois toda produção agríco-
la depende dessas vias. Não po-
demos deixar a população da 
zona rural sem acesso”, infor-
mou o secretário de Governo e 

vice-prefeito Ricardo Piorino.
Além de toda a atenção em 

relação às melhorias nas estra-
das, o diretor de Agricultura 
Thiago Gonçalves destaca que 
todos os trabalhos realizados 
são de extrema importância e 
sempre são atendidos de forma 
pontual, oferecendo condições 
de passagem e acesso aos servi-
ços essenciais como transporte 
público e serviços de manuten-
ção em redes de energia elétri-
ca na área rural.

Estrada nas Oliveiras recebe 
atenção após fortes chuvas

Divulgação

Divulgação

Servidores vêm realizando limpeza de ‘boca de lobo’; troca de tampas e implantação de novas ‘bocas de 
lobos’ para sanar problemas
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zeladoria
Trânsito prioriza 
revitalização de pintura 
próximo às escolas

As ações de zeladoria e segu-
rança nos espaços públicos de 
Pindamonhangaba prosseguem 
e a prioridade da última sema-
na foi revitalizar a sinalização 
de trânsito em ruas e avenidas 
próximas às unidades escola-
res. 

Com o retorno gradual das 
atividades escolares, o Departa-
mento de Trânsito revitalizou a 
pintura de faixas de pedestres, 
lombadas e outras sinalizações 
que alertam os motoristas para 
a redução de velocidade.

Os serviços foram realizados 
por várias frentes em diversos 
bairros da cidade: Campo Ale-
gre, Vila Prado, Alto Cardoso, 
Parque das Nações, Maricá, Jar-
dim Resende, Moreira César, 
Bela Vista e Vale das Acácias.

Placas – Outra ação do Dep-
tran foi a colocação de novas 
placas de trânsito nas vias pú-
blicas dos bairros Jardim Ro-
sely, São Benedito e Santa Luzia.

Cícero Prado – Outro bairro 
que recebeu em sua totalidade 

Canteiro central da Rua Suíça recebe 
melhorias para melhor segurança

Abrigos para passageiros conti nuam sendo revitalizados

Uma ação simples, mas muito 
importante para a segurança no 
trânsito foi executada essa semana 
pela Prefeitura de Pindamonhanga-
ba. Trata-se da correção e nivela-
mento de guias do canteiro central 
da rua Suíça (em frente ao bairro do 
Carangola).

As guias estavam rebaixadas e 
muitos motociclistas descumpriam as 
normas de trânsito e atravessavam 
pelo canteiro, passando por cima do 
gramado, para pegar a faixa oposta. 
“Essa situação foi corrigida por nossos 
servidores. Há tempos já estamos 

atuando no local, reti ramos aquelas 
malas de concreto e agora fi nalizamos 
com essa ação que tem o objeti vo de 
trazer mais segurança no trânsito e 
trazer um visual melhor”, afi rmou o 
vice-prefeito Ricardo Piorino.

Calçadas – A Secretaria de Go-
verno e Serviços Públicos ainda vem 
realizando a correção das calçadas 
na rodovia Abel Fabrício Dias (SP 62) 
que estavam com piso de concreto 
estufado. Os servidores vêm fi nali-
zando a concretagem e devolvendo o 
espaço para o pedestre transitar com 
mais segurança.

Correção do canteiro atendeu anti ga reivindicação dos munícipes

Visando eliminar os buracos oriundos nesse período chuvoso, a 
equipe da Usina de Asfalto da Prefeitura de Pindamonhangaba vem 
intensifi cando a operação “Tapa Buraco”. No últi mo fi m de semana fo-
ram realizados serviços em frente a indústria Zodiac (Jardim Morum-
bi); trecho do Anel Viário e também na Estrada Municipal do Canta-
galo – que recebeu reforço sobre uma tubulação de galeria, visando 
preservar melhor as condições de trafegabilidade da Estrada.

Operação “Tapa Buraco” 
acontece a todo vapor

Os abrigos de passageiros de 
ônibus conti nuam recebendo a ma-
nutenção e revitalização com nova 
pintura. A ação vem acontecendo 

no Distrito de Moreira César e todos 
os abrigos da rodovia Abel Fabrício 
Dias receberão os serviços. “Esta 
ação tem o objeti vo de trazer mais 

conforto para quem usa os abrigos, 
que estavam em estado precário e a 
população cobrava por essa refor-
ma”, concluiu Ricardo Piorino.

a implantação de sinalização de 
trânsito foi o residencial Cícero 
Prado (Cdhu Moreira César). “O 
bairro até então não tinha sina-
lização e implantamos para tra-
zer mais segurança para seus 
moradores e motoristas que cir-
culam pelo local”, afi rmou o se-
cretário adjunto de Segurança, 
José França Vidal.

Zeladoria revitalizou 
sinalização próxima a escolas

ANTES DEPOIS

Revitalização do trânsito: placas danifi cadas são corrigidas

Sinalização horizontal no bairro do Campo Alegre Ruas ganham placas de sinalização

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

ANTES DEPOIS
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saúde
Vacinação de idosos acima de 85 anos 
tem início em Pindamonhangaba

“Eu estou muito agradecida 
por ter tomado a minha vacina 
hoje”, contou a dona Amazil Fer-
reira do Vale – que tem 89 anos, e 
foi uma das primeiras dessa fai-
xa etária a ser vacinadas em Pin-
damonhangaba. “Olha, estava 
tudo tão organizado, as equi-
pes muito educadas... Quero 
agradecer a todas as pessoas 
que estão trabalhando nessa 
campanha. E peço a todos que 
continuem usando máscaras e 
tomando os cuidados necessá-
rios, pois isso que estamos fa-
zendo é por nós mesmos e pela 
nossa própria cidade. Um beijo 
a todos”, disse. 

Com esse depoimento da dona 
Amazil é possível perceber a ale-
gria dela e de dezenas de idosos 
que foram nesta segunda-feira 
(8) até o posto de vacinação em 
Pindamonhangaba para tomar a 
primeira dose da vacina contra 
a covid-19. Nesta nova etapa do 
programa, a Prefeitura iniciou 
a vacinação dos idosos com 85 
anos ou mais. Faixa etária 85 anos: primeiro idoso a ser vacinado em Pindamonhangaba

A Vigilância Epidemiológica 
de Pindamonhangaba divulgou, 
no Boletim Epidemiológico dessa 
segunda-feira (8): quatro óbitos por 
covid-19, de moradores do Liberda-
de, Pasin, São Benedito e Shangri-lá. 
A Prefeitura lamenta as mortes e se 
solidariza com os familiares. 

O boletim de hoje registra, ainda, 
127 novos casos de covid-19 e 213 
pacientes recuperados.

O total de ocupação de leitos 
de UTI, somando redes pública e 
particular, está em 77% - ou seja, de 
31 leitos de UTI no total, 24 estão 
ocupados. As UTIs públicas estão 
com ocupação de 65% e as UTIs 
particulares estão com ocupação de 
93%. Já a ocupação de enfermaria é 
de 42%, somados os leitos públi-
cos e particulares. Desde o início 
da pandemia até hoje são 6.994 
moradores de Pindamonhangaba 
infectados pela covid-19. 

A Secretaria de Saúde aler-
ta a população para procure os 
Gripários em caso de sintomas de 
covid-19 (Pronto-Socorro, UPA Ara-

retama e UPA Moreira César) para 
tratamento imediato. Estes espaços 
de acolhimento a pacientes com 
suspeita de covid-19 estão com 
movimentação acima da média, por 
isso contamos com a compreensão 
da população.

127 casos novos

Água Preta, Alto Cardoso, Alto 
Tabaú, Andrade, Araretama, Azere-
do, Bela Vista, Bem Viver, Boa Vista, 
Campinas, Campo Belo, Campos 
Maia, Castolira, Centro, Cidade 
Nova, Cidade Jardim, Colméia, Cris-
pim, Cruz Pequena, Feital, Jardim 
Carlota, Jardim Cristina, Jardim 
Eloyna, Jardim Imperial, Jardim 
Regina, Laerte Assunção, Liberdade, 
Mantiqueira, Maricá, Mombaça, 
Morumbi, Nova Esperança, Oli-
veiras, Ouro Verde, Padre Rodolfo, 
Parque das Nações, Parque das Pal-
meiras, Parque São Domingos, Pasin, 
Portal dos Eucaliptos, Santa Cecília, 
Santa Luzia, Santana, São Benedito, 
Socorro, Terra dos Ipês, Triângulo, 

Vale das Acácias, Vila Rica, Vila São 
Benedito, Vila São Paulo, Vila Verde 
e Vista Alegre.

213 Recuperados

Água Preta, Alto Cardoso, Alto 
Tabaú, Andrade, Araretama, Azere-
do, Bela Vista, Bem Viver, Bonsu-
cesso, Campinas, Campos Maia, 
Castolira, Centro, Cidade Jardim, 
Cidade Nova, Crispim, Cruz Peque-
na, Feital, Goiabal, Jardim Carlota, 
Jardim Eloyna, Jardim Imperial, 
Jardim Regina, Jardim Rezende, Ka-
rina, Laerte Assunção, Mantiqueira, 
Maria Áurea, Maria Emília, Maricá, 
Mombaça, Moreira César, Morum-
bi, Oliveiras, Ouro Verde, Parque 
das Nações, Parque das Palmeiras, 
Parque São Domingos, Pasin, Ra-
mos, Real Ville, Santa Cecília, Santa 
Luzia, Santana, São Benedito, São 
Judas Tadeu, Socorro, Terra dos 
Ipês, Triângulo, Vale das Acácias, 
Vila Rica, Vila São Benedito, Vila 
São Paulo, Vila Verde, Village do Sol 
e Vista Alegre.

Covid-19: Pinda registra 4 óbitos, 127 novos casos e 213 pacientes recuperados

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba prossegue com a vaci-
nação contra a covid-19 e anun-
cia novo local a partir desta 
terça-feira (9). O Shopping Pátio 
Pinda fará o atendimento exclu-
sivo para vacinação de profissio-
nais de saúde e trabalhadores de 
apoio à saúde, das 13h às 18h. 

Importante destacar que as 
outras categorias que já foram 
contempladas até aqui e por 
alguma razão ainda não se va-
cinaram, a vacinação para eles 
continua aberta, desde que haja 
disponibilidade de doses. A va-
cinação dos demais grupos será 
anunciada durante a semana.  

Trabalhadores 
de apoio à saúde

Os trabalhadores de apoio à 
saúde acima de 50 anos (recep-
cionistas, seguranças, equipe 
de limpeza, cozinheiros e au-
xiliares de cozinha, motoristas 
de ambulância e outros) terão 
que levar documentos que com-
provem que trabalham nesses 
locais. Além destes, serão con-
templados os estagiários que 
comprovem a atuação do está-
gio em unidades de saúde.

Educadores físicos 
que trabalham em 

instituições de saúde

Também serão vacinados no 
Shopping Pátio Pinda, os profis-
sionais de educação física acima 
de 50 anos que atuem em estabe-
lecimentos de saúde (hospitais, 
clínicas, ambulatórios, labora-
tórios e demais estabelecimen-
tos de saúde). A comprovação 
poderá ser feita com os mesmos 
documentos exigidos para os 
demais profissionais da saúde: 
termo de cadastro preenchido 
(disponível no site da Prefeitu-
ra www.pindamonhangaba.sp.
gov.br, clicando no banner do 
coronavírus no alto da página, 
opção vacinação covid-19), car-
teira profissional assinada ou 
holerite ou inscrição nominal do 
profissional no CNES ou contra-
to de trabalho. 

Cuidadores 
de idosos e doulas

A vacinação dos profissionais 
que atuam em cuidados domici-
liares acima de 50 anos: cuida-
dores de idosos, doulas ou par-
teiras, também será no shopping 

Pátio Pinda. Esses profissionais 
precisam apresentar,  além do 
termo de cadastro, comprovante 
ou recibo que comprovem que 
exercem a atividade, em Pinda-
monhangaba. Importante des-
tacar que essa fase não inclui o 
familiar do paciente, somente a 
pessoa que exerce atividade pro-
fissional reconhecida no Código 
Brasileiro de Ocupações (CBO). 

Vacinação para idosos

A vacinação para os idosos 
acima de 85 anos continua nos 
5 postos espalhados pela cidade:  
Ciaf (entrada pela rua Dr. Laerte 
Machado Guimarães), CISAS (Mo-
reira César), Cidade Nova, Nova 
Esperança e Terra dos Ipês 2. O 
atendimento será das 8h às 11h30, 
com a possibilidade de vacinação 
dentro do carro. Apenas no Ciaf a 
vacinação será das 8h às 16h. 

No dia 8 também foi iniciada 
a vacinação para idosos acima 
de 85 anos acamados. A Secreta-
ria de Saúde tem o registro dos 
idosos acima de 85 anos acama-
dos atendidos pelos postinhos 
dos bairros. Os idosos acamados 
que não são atendidos nas uni-
dades de saúde dos bairros, de-

vem fazer cadastro no Ciaf, por 
meio de seus familiares, para so-
licitar essa vacinação. 

Documentação dos idosos

Para se vacinar, os idosos 
deverão levar documento de 
identificação. Apenas para este 
público, a ficha de cadastro que 
está disponível no site da Prefei-
tura poderá ser preenchida nas 
unidades de saúde. 

Definição de Trabalhadores 
dos Serviços de Saúde

São todos aqueles que atuam 
em espaços e estabelecimentos 
de assistência e vigilância à saú-
de, sejam eles hospitais, clínicas, 
ambulatórios, laboratórios e ou-
tros locais. Compreende tanto os 
profissionais da saúde (ex. mé-
dicos, enfermeiros, nutricionis-
tas, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, biólogos, biomé-
dicos, farmacêuticos, odontólo-
gos, fonoaudiólogos, psicólogos, 
assistentes sociais, profissionais 
da educação física, médicos ve-
terinários e seus respectivos 
técnicos e auxiliares), quanto os 
trabalhadores de apoio (ex. re-

cepcionistas, seguranças, traba-
lhadores da limpeza, cozinhei-
ros e auxiliares, motoristas de 
ambulâncias e outros), ou seja, 
todos aqueles que trabalham 
nos serviços de saúde. Inclui-se 
ainda aqueles profissionais que 
atuam em cuidados domiciliares 
(ex. cuidadores de idosos, dou-
las/parteiras), bem como funcio-
nários do sistema funerário que 
tenham contato com cadáveres 
potencialmente contaminados. 
A vacina também será oferta-
da para acadêmicos em saúde 
e estudantes da área técnica em 
saúde em estágio hospitalar, 
atenção básica, clínicas e labo-
ratórios. Nessa estratégia será 
solicitado documento que com-
prove a vinculação ativa do tra-
balhador com o serviço de saúde 
ou apresentação de declaração 
emitida pelo serviço de saúde.

Parceria com a Unimed

A Prefeitura também está ini-
ciando uma parceria com a Uni-
med Pinda, que vai aplicar as 
doses em seus conveniados, res-
peitando as determinações acima 
definidas pela nota técnica do Go-
verno do Estado de São Paulo.

Vacinação de profissionais e trabalhadores da saúde será no Shopping a partir desta terça
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Obras emergenciais na Igreja São José é resultado 
do esforço do Conselho e de várias parcerias

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba abriu 18 vagas para 
bolsas de estudo em curso su-
perior reconhecidos pelo MEC 
(Ministério da Educação e Cul-
tura), nas áreas de biológicas, 
exatas e humanas, em cursos 
presenciais e não presenciais. 
As inscrições serão realizadas 
nos dias 11 e 12 de fevereiro 
pela plataforma 1Doc https://
pindamonhangaba.1doc.com.
br ou baixando o aplicativo 
1doc ou ainda no setor de pro-
tocolo da Prefeitura de Pinda-
monhangaba. As inscrições pre-
senciais poderão ser realizadas 
até as 16 horas.

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

Para se inscrever, o interes-
sado deverá residir há pelo me-
nos 48 (quarenta e oito) meses 
em Pindamonhangaba, perten-
cer a um núcleo familiar com 
renda “per capita” de até R$ 
901,40, ter sido aprovado no 
vestibular, não possuir curso 
superior completo, estar com a 
matrícula ou rematrícula 2021 
efetuada, ter estudado o ensino 
médio em escola pública ou ter 
sido bolsista integral da rede 
particular.

Os pretendentes ainda de-
vem encaminhar/apresentar 
cópia do RG e CPF de também 
dos demais membros do grupo 
familiar (no caso de menores, 
apresentar certidão de nasci-
mento quando não possuir RG); 

Inscrições para 18 bolsas 
de estudo universitário 
da Prefeitura 
serão dias 11 e 12

Atuante na preservação da 
história do município, o CMPH-
CAAP (Conselho Municipal de 
Patrimônio Histórico, Cultural, 
Ambiental e Arquitetônico de 
Pindamonhangaba) trabalha 
com diversas frentes e comissões 
para acompanhar, fi scalizar, 
apoiar e sugerir melhorias, so-
bretudo, aos espaços coletivos. 

Tem sido assim com as co-
missões formadas para acom-
panhamento de locais como: 
igreja Matriz Nossa Senhora do 
Bom Sucesso; Capela de Sta’Ana; 
Chafariz do Padre Tobias/Tabaú; 
Usina de Santa Isabel; três edi-
fícios da Fazenda Coruputuba 
(tombados) e o Solar da Tia Ro-
sita. Além da igreja São José da 

Conselho de Patrimônio 
Histórico tem papel 

fundamental na preservação da 
história do município

Vila Real – que passará por obras 
de reparo emergencial. “Recebe-
mos com grande satisfação esta 
notícia; pois podemos ver que 
o esforço do grupo foi coroado 
com êxito”, disse a presidente do 
CMPHCAAP, Ana Maria Corrêa 
Guimarães Iadeluca. 

O Conselho, que tem a fun-
ção de fi scalizar os bens his-
tóricos tombados do municí-
pio, “criou uma comissão para 
acompanhar diuturnamente, 
por mais de cinco anos, a evolu-
ção frente ao estado precário da 
edifi cação da igreja, por ser um 
bem tombado e com histórico 
de colapso parcial nos anos 70. 
Uma construção em taipas, de-
mandando, ao longo do tempo, 

cuidados especiais”, explicou 
Ana Maria. Ela acrescentou que 
a comissão “formada por conse-
lheiros tendo engenheiros espe-
cializados na sua formação, fez 
um trabalho intenso e detalha-
do da situação da igreja, com 
mais de 350 imagens internas 
e externas e concluiu com um 
relatório encaminhado à Prefei-
tura; à Mitra Diocesana; ao MP, 
entre outros, onde corriam os 
processos encaminhados pelo 
Conselho; resultando por parte 
da Mitra Diocesana a contrata-
ção de empresa especializada 
para levantar dados referencias 
quanto ao estabelecimento de 
valores para a licitação publica-
da”, destacou a presidente.

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba 
receberá, no próximo dia 
12, a documentação para a 
Tomada de Preço nº 01/21, 
que defi nirá a contratação de 
uma empresa especializada 
para obras na igreja São José. 
A intervenção visa a garanti r 
a conservação emergencial 
do imóvel histórico, que 
necessita futuramente de uma 
restauração interna e externa.

“Nossos sinceros 
agradecimentos ao secretário 
do Conselho: José Luis 
Gândara Marti ns que, com a 
sua colaboração e dedicação, 
temos conseguido realizar 
grandes feitos. Também 
agradecemos ao secretário 
Municipal de Cultura e 
Turismo, Alcemir Palma, pela 
colaboração tão valiosa junto 
à Prefeitura. Agradecemos aos 
conselheiros, que incansáveis 

fazem o Conselho ser o 
orgulho do nosso município. 
A todos, nossos sinceros 
agradecimentos!”, fi nalizou 
Ana Maria.
As reuniões do Conselho são 
realizadas sempre na primeira 
terça-feira do mês, às 14 horas, 
na sede do Conselho -  Palacete  
10 de julho – rua Deputado 
Claro César, 33. Mesmo sendo 
através de plataforma virtual, 
o acesso é liberado ao público.
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comprovante de renda de todos 
os membros da família; cópia 
de comprovante de residência, 
uma conta de 2017, uma con-
ta de 2018, uma conta de 2019 
e uma conta de 2020 (só serão 
aceitos conta de energia elétri-
ca, IPTU, telefone fi xo ou outro 
comprovante ofi cial); compro-
vante da instituição de ensino 
superior da aprovação no ves-
tibular e de matrícula, dentre 
outros documentos, cuja lista 
completa está disponível em 
edital no site da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, na páginas 
de editais.

A secretária de Assistência 
Social, Ana Paula Miranda, pe-
diu atenção aos interessados no 
preenchimento dos dados. “É 
muito importante que fi quem 
atentos aos detalhes, pois a au-
sência de documentos ou dados 
errados pode custar na elimi-
nação do processo. Além disso, 
tem que haver atenção sobre o 
prazo de inscrição. Assim, indi-
co que levantem os documen-
tos, verifi quem todas as pen-
dências com antecedência para 
que elas possam ser soluciona-
das”, explicou.

Ela destacou ainda que, 
“após análise dos documentos 
encaminhados, os selecionados 
serão submetidos a uma tria-
gem social, através de visita do-
miciliar realizada pela equipe 
técnica da secretaria”.

Os nomes dos selecionados 
serão divulgados dia 16 de mar-
ço no site da Prefeitura de Pin-
damonhangaba.

O “14º Festival de Marchi-
nhas Carnavalescas” de Pin-
damonhangaba será virtual, e 
será transmitido no Facebook e 
Youtube da Prefeitura a partir 
do dia 13 de fevereiro. A inicia-
tiva da Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Cultura, em fazer 
o festival virtual busca inovar 
e não deixar morrer essa tradi-
ção em nossa cidade.

“Festival de Marchinhas” de Pinda será 
online no Face e youtube da Prefeitura

Neste ano, o festival recebeu 
36 inscrições, de 8 cidades da 
região administrativa de São 
José dos Campos. Além de ins-
critos de Pindamonhangaba, 
tivemos marchinhas de Apare-
cida, Areias, Caraguatatuba, Ja-
careí, São José dos Campos, São 
Luiz do Paraitinga e Taubaté. 

O júri composto por: Helison 
de Oliveira, Marcos Roberto de 

Souza e Anderson Luiz Macha-
do, selecionou 20 marchinhas.

De 13 a 16 de fevereiro, a 
partir das 19 horas, as grava-
ções estarão disponíveis no ca-
nal do Youtube da Prefeitura 
- https://www.youtube.com/c/
PrefeituradePindamonhangaba 
e no Facebook da Prefeitura. 
Dia 16 de fevereiro, às 19horas, 
será a Premiação. 

CLASSIFICAÇÃO TROFÉU PRÊMIO

1º lugar: “Alarico Corrêa Leite” R$ 3.303,10

2º lugar: “Zé Sambinha” - José De Assis 
Alvarenga R$ 1.666,88

3º lugar: “Celso Guimarães” R$   833,95     

4º lugar: “Maestro Arthur Dos Santos”

Melhor Interprete Troféu Hélio Camargo

Melhor Figurino   Troféu Cida Novaes

Melhor Torcida   
Troféu Franco Neto (Será dado 
ao vídeo que apresentar 
mais curtidas até as 12h do 
dia 16/fevereiro)

Marchinhas selecionadas: 
14º Festival Marchinhas Carnavalescas 

de Pindamonhangaba – Virtual/2021
Marchinha – Compositor – Interprete - Cidade

Marchinha: 
Compositor:
Interprete: 
Cidade: 

A Arte do Saci é Preservar
Rute Eliana dos Santos
Rute Eliana dos Santos 
Pindamonhangaba

Marchinha: 
Compositor:
Interprete: 
Cidade: 

A vacina chegou
Jorge Luis César Ribeiro (Jorge Boi)
Jorge Boi 
Pindamonhangaba

Marchinha: 
Compositor:
Interprete: 
Cidade: 

Carnanhangaba
Anderson Darci da Silva
Anderson MIRO
Pindamonhangaba

Marchinha: 
Compositor:
Interprete: 
Cidade: 

Carnaval, bom de-lei-te
J. Pimentel
João Bosco Pimentel Rosa – J Pimentel
Taubaté

Marchinha: 
Compositor:
Interprete: 
Cidade: 

Dá-lha vacina!
Rafael Chamusca
B.R. Gabs, Carlos Rosa, Paty Beghetto, Rafael 
Chamusca
Jacareí

Marchinha: 
Compositor:
Interprete: 
Cidade: 

Dama de Ouro
Marinho Cunha
Marinho Cunha
Pindamonhangaba

Marchinha: 
Compositor:
Interprete: 
Cidade: 

De máscara no carnaval
Alice Pereira Monteiro da Silva
Alice, Michel Lourenço e Mariana Toledo
Pindamonhangaba 

Marchinha: 
Compositor:
Interprete: 
Cidade: 

Deixa disso
Poeta Marcelo e Murilo Cambuzano
Murilo Cambuzano e Poeta Marcelo
Jacareí

Marchinha: 
Compositor:
Interprete: 
Cidade: 

Depois que a vacina imunizar geral
Leonardo José Achiles Ribas e João Vitor dos Santos
Leonardo José Achiles Ribas e João Vitor dos Santos
Aparecida

Marchinha: 
Compositor:
Interprete: 
Cidade: 

Deu ruim
Morotó e Marcão
Morotó e Marcão
Pindamonhangaba

Marchinha: 
Compositor:
Interprete: 
Cidade: 

E essa coisa de onde veio?
David Argento
David Argento
Caraguatatuba

Marchinha: 
Compositor:
Interprete: 
Cidade: 

FORA PANDEMIA
Àgabo L. Siqueira (Hbo)
Àgabo L. Siqueira (Hbo)
Jacareí

Marchinha: 
Compositor:
Interprete: 
Cidade: 

Hoje eu quero festa, eu quero farra
José Carlos de Andrade (Carlinhos)
Carlinhos, Ana Cláudia 
Pindamonhangaba

Marchinha: 
Compositor:
Interprete: 
Cidade: 

NÃO TEM CARNAVAL - 2021
Fernando Antonio Giorgio Zamith
Fernando Antonio Giorgio Zamith e Lucia Helena Silva 
Farah
Pindamonhangaba

Marchinha: 
Compositor:
Interprete: 
Cidade: 

Preconceito
Alcides Moreira e Amauri Vicente
Alcides Moreira e Amauri Vicente
Pindamonhangaba      

Marchinha: 
Compositor:
Interprete: 
Cidade:

Pureza do carnaval
Wagner Muzak
Wagner Muzak
Pindamonhangaba

Marchinha: 
Compositor:
Interprete: 
Cidade:

Quero ser confete
João Antônio Romão Neto
Gabriel Cruz Moreira
Pindamonhangaba

Marchinha: 
Compositor:
Interprete: 
Cidade:

Sereia, minha sereia
Nando Silva
Nando Silva e TIAGO PLENTZ 
Pindamonhangaba

Marchinha: 
Compositor:
Interprete: 
Cidade:

Vacina Já
Luiz Henrique Moradei
Luiz Henrique Moradei
São Luiz do Paraitinga

Marchinha: 
Compositor:
Interprete: 
Cidade:

Vacinado do Covid
Walter leme
juliana, Heron e Valeria
Pindamonhangaba

Divulgação

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
005/2021 (PMP 243/2021) 
Comunicamos o adiamento da licitação 
supra, que cuida de “aquisição de gêneros 
alimentícios produtos estocáveis e especiais”, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal 
de Educação, para correção do termo de 
referência, e para análise da impugnação 
interposta pela empresa Merenda Mais 
Suzano Alimentos Eireli (protocolo 
4921/2021) (Comunicado de 05/02/2021). 

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
183/2020 (PMP 8157/2020) 
A autoridade superior homologou, em 
04/02/2021, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de brinquedos (barra 
fi xa, gangorra, escorregador, gaiola labirinto 
e balanço americano) para serem colocados 
em diversos locais do Município”, em favor 
da empresa Mobileplay Comercial Ltda ME, 
os itens (item-vl unit em R$): 01-895,82; 
02-1318,08; 03-1200,00; 04-1900,00; 05-
1300,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
199/2020 (PMP 8408/2020) 
A autoridade superior, com base na análise 
técnica das amostras, homologou, em 
03/02/2021, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço 
de transporte coletivo de passageiros na 
modalidade de fretamento contínuo, para 
atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer de 
Pindamonhangaba”, em favor da empresa 
Pindatur Transporte e Turismo Ltda EPP, os 
itens (item-vl unit em R$): 01-21,00; 02-8,80; 
03-18,00; 04-7,00. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
151/2020 (PMP 7871/2020) 
A autoridade superior, face à manifestação 
do pregoeiro, considerou, em 04/02/2021, 
deserta a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de frutas e cereais para os alunos 
do Projeto Escola Olímpica da Semelp”. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 119/2020 (PMP 5498/2020) 
Foi fi rmado o contrato 007/2021, de 
04/02/2021, para “contratação de empresa 
para disponibilizar profi ssional especializado 
em endocrinologia para realização de 
consultas”, no valor de R$ 360.0000,00, 
vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante e como gestora do contrato a 
Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
empresa SHM Consultoria Gestão e Serviços 
em Saúde Ltda, o Sr Marcos Sattlemayer 
Aguiar Junior. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, pela ordem de classifi cação, munido da 
seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral recente;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - CNH Profi ssional;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
14 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos (de 6 a 14 anos).

Dia  17/02/2021 às 14 horas

OPERADOR DE MÁQUINAS

1º ANDRÉ LUIZ PEREIRA
RUA DOS BENTOS, 213 – CHÁCARA DA GALEGA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-070

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO Nº 213, DE 04 DE FEVEREIRO 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, e considerando a Portaria Geral 
nº 5.477 de 28 de janeiro de 2021 , RESOLVE ALTERAR a composição  da comissão  do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 012/2018 - Processos nº 22310/2018 e nº 8729/2018, que passa a 
vigorar como: 
- Thiago de Castro Casali -  Presidente,  
- Conceição Aparecida de Almeida - Membro, 
- Tamires Alves Pereira Tomé - Membro.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2021.

 Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 04 de fevereiro de 2021.
SMA/ssf/Portaria Geral 5477/2021.

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) - reabertura
Para “aquisição de gêneros 
alimentícios produtos estocáveis e 
especiais”, com entrega dos envelopes 
até dia 19/02/2021 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.

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO Nº 214, DE 04 DE FEVEREIRO 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, e considerando a Portaria Geral 
nº 5.477 de 28 de janeiro de 2021 , RESOLVE ALTERAR a composição  da comissão  do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 007/2019 - Processo nº 29382/2017, que passa a vigorar como: 
- Thiago de Castro Casali -  Presidente,  
- Conceição Aparecida de Almeida - Membro, 
- Tamires Alves Pereira Tomé - Membro.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 04 de fevereiro de 2021.
SMA/ssf/Portaria Geral 5477/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.395, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

Declara de Utilidade Pública Municipal a 
ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO 
MERCADO MUNICIPAL, FEIRANTES E 
AMBULANTES DE PINDAMONHANGABA.
 (Projeto de Lei nº 40/2017, de autoria do 
Vereador Felipe César - FC)

Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-
Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, faz saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica declarada de utilidade pública 
municipal a Associação Civil denominada 
ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO 
MERCADO MUNICIPAL, FEIRANTES E 
AMBULANTES DE PINDAMONHANGABA, 
com sede no município de Pindamonhangaba, 
nos termos da Lei Municipal n° 1860/1983.

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

Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2021.

Ricardo Alberto Pereira Piorino                                         
Prefeito Municipal em exercício                           

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

13 de janeiro de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.396, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

Acrescenta o artigo 71-A na Lei Ordinária 
Municipal n° 5.751, de 24 de fevereiro 
de 2015, para dar poderes ao Advogado 
constituído, de autenticar cópias 
reprográfi cas de documentos nos casos 
em que especifi ca.
 (Projeto de Lei nº 58/2019, de autoria do 
Vereador Rafael Goffi   Moreira)

Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-
Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, faz saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica acrescentando na Lei Ordinária 
Municipal n° 5.751, de 24 de fevereiro 
de 2015, o artigo 71-A, que passa a ter a 
seguinte redação:
“Art. 71-A O documento em cópia, juntado aos 
autos, poderá ser declarado autêntico pelo 
Advogado constituído.
Parágrafo único. Em sendo impugnada, 
motivadamente, a autenticidade da cópia 
juntada, a parte que a produziu será intimada 
para apresentar cópias devidamente 
autenticadas ou o original, no prazo de 15 
(quinze) dias, cabendo ao secretário ou 
membro da comissão, proceder à conferência 
e certifi car a conformidade entre esses 
documentos”.

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

Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2021.

Ricardo Alberto Pereira Piorino                                         
Prefeito Municipal em exercício                           

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

13 de janeiro de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.399, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

I   nstitui no Calendário Ofi cial de Eventos 
do Município de Pindamonhangaba, 
FESTIVAIS TURÍSTICOS 
GASTRONÔMICOS: Festival Tropeiro e 
Festival Junino.
 (Projeto de Lei nº 138/2020, de autoria da 
Vereadora Gislene Cardoso)

Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-
Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, faz saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído no âmbito do município 
de Pindamonhangaba, fazendo parte do 
Calendário Ofi cial de Eventos, os FESTIVAIS 
TURÍSTICOS GASTRONÔMICOS: Festival 
Tropeiro a ser realizado anualmente no último 
domingo do mês de maio e Festival Junino a 
ser realizado anualmente no último domingo 
de junho.

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

Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2021.

Ricardo Alberto Pereira Piorino                                         
Prefeito Municipal em exercício                           

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 13 de janeiro de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.400, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

D   eclara de Utilidade Pública a 
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ABDALA 
SPORTS.
 (Projeto de Lei nº 144/2020, de autoria do 
Vereador Felipe César - FC)

Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-
Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, faz saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica declarada de utilidade pública a 
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ABDALA SPORTS, 
com sede no município de Pindamonhangaba, 
nos termos da Lei Municipal n° 1860/1983.

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

Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2021.

Ricardo Alberto Pereira Piorino                                         
Prefeito Municipal em exercício                           

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 13 de janeiro de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.401, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

I   nclui no Calendário Ofi cial de Eventos do 
Município o DIA DOS CARROS TUNADOS 
E REBAIXADOS.
 (Projeto de Lei nº 145/2020, de autoria do 
Vereador Rafael Goffi   Moreira)

Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-
Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, faz saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído no Calendário Ofi cial do 
Município de Pindamonhangaba o DIA DOS 
CARROS TUNADOS E REBAIXADOS, no 
dia 11 do mês de setembro.

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

Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2021.

Ricardo Alberto Pereira Piorino                                         
Prefeito Municipal em exercício                           

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 13 de janeiro de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.402, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

I   nstitui e inclui no Calendário Ofi cial 
do Município o DIA DA REFORMA 
PROTESTANTE.
 (Projeto de Lei nº 146/2020, de autoria do 
Vereador Rafael Goffi   Moreira)

Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-
Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, faz saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído no Calendário Ofi cial 
do Município de Pindamonhangaba o DIA 
DA REFORMA PROTESTANTE, no dia 31 
de outubro.

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

Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2021.

Ricardo Alberto Pereira Piorino                                         
Prefeito Municipal em exercício                           

          
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

13 de janeiro de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos 

O Governo do Estado de 
São Paulo anunciou que o ano 
letivo de 2021 teve início nes-
ta segunda-feira (8) para 3 mi-
lhões dos 3,3 milhões de alu-
nos que foram autorizados a 
retomar as aulas presenciais, 
em sistema de rodízio, em 4,5 
mil das 5,3 mil escolas da rede 
estadual de São Paulo. Os alu-
nos que não puderem acom-
panhar as aulas nas escolas 
devem fazê-las remotamente 
no Centro de Mídias da Edu-
cação de São Paulo. E até mes-
mo quem retornar à rotina de 
aulas terá apoio no Centro de 
Mídia SP.

O Governo do Estado auto-
rizou a abertura das unidades 
escolares mesmo nas fases 
mais restritivas do Plano São 
Paulo, colocando a Educação 
como serviço essencial no Es-
tado. A decisão é baseada em 
experiências internacionais 
para garantir a segurança 
dos alunos e professores, bem 
como o desenvolvimento cog-
nitivo e socioemocional das 
crianças e adolescentes.

O retorno presencial, en-
tretanto, é gradual e está con-
dicionado à autorização das 
prefeituras. Mesmo nos mu-
nicípios autorizados, a pre-
sença dos alunos nas escolas 
não é obrigatória nas regiões 
que estejam na fase vermelha, 
laranja ou amarela do Plano 
São Paulo, mas as escolas po-
derão permanecer abertas e 
com atividades nessas etapas.

Na rede estadual, neste iní-

Aulas presenciais são 
retomadas em todo o Estado
Nas escolas da rede estadual, a presença não é obrigatória e se limita a até 35% dos alunos diariamente, independentemente da fase do Plano São Paulo

Estudantes 
e servidores 
devem 
higienizar as 
mãos com 
álcool em 
gel ao entrar 
na escola e é 
obrigatório 
o uso de 
máscara 
de tecido 
dentro da 
unidade 
escolar

cio do ano letivo, a presença é 
limitada a até 35% dos alunos 
matriculados. Cada unidade 
poderá defi nir como irá reali-

zar o rodízio de alunos e suas 
atividades presenciais e remo-
tas. A carga horária também 
poderá ser adaptada para o 

cumprimento das normas.
Por isso é importante que 

pais, responsáveis ou alunos 
maiores de 18 anos entrem 

em contato com a sua escola 
para saber os dias e horários 
em que poderão ir presencial-
mente na unidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL  Nº  5.468, DE 20 
DE JANEIRO DE 2021. 

Ricardo Alberto Pereira Piorino, 
Vice-Prefeito no exercício do 

cargo de Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE designar 
a servidora municipal Cristiany Basílio 
Castro, dentista, matrícula 341700, 
como Articulador de Saúde Bucal do 
SUS no Município.

Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário, 
especialmente a Portaria Interna nº 
10.270, de 17 de novembro de 2017.

Pindamonhangaba, 20 de janeiro de 
2021.

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Prefeito Municipal em exercício         

Valéria dos Santos
Secretária de Saúde 

Registrada e publicada na Secretaria 
de Municipal de Negócios Jurídicos em 

20  de janeiro de 2021.
.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Todas as escolas da rede 
estadual vão obedecer a uma 
série de critérios para receber 
alunos, professores e servido-
res. Ao adentrarem nas unida-
des, todas as pessoas terão a 
temperatura aferida. Quando 
estiver acima de 37,5 graus, 

será orientado o retorno para 
casa.

Estudantes e servidores de-
vem lavar as mãos com água 
e sabão ou higienizar com ál-
cool em gel 70% ao entrar na 
escola. É obrigatório o uso de 
máscara de tecido dentro da 

escola. Os servidores devem 
utilizar além da máscara de 
tecido, o face shield (protetor 
de face) durante sua jornada 
laboral presencial.

Eventos como feiras, pa-
lestras, seminários, festas, 
assembleias, competições e 

campeonatos esportivos estão 
proibidos. Já as atividades de 
educação física, arte e corre-
latas podem ser realizadas, 
preferencialmente ao ar livre. 
Dentro das salas de aula, os 
alunos devem manter o dis-
tanciamento de 1,5 metro.

Retorno gradual e seguro
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Relembrando o Movimento Brasileiro 
de Alfabetização na Pinda dos anos 70

O Hino do Mobral
“Você também é responsável”

Dom & Ravel

Eu venho de campos, subúrbios e vilas,
Sonhando e cantando, chorando nas filas,
Seguindo a corrente sem participar,
Me falta a semente do ler e contar
Eu sou brasileiro anseio um lugar,
Suplico que parem, pra ouvir meu cantar
Você também é responsável, 
Então me ensine a escrever,
Eu tenho a minha mão domável, 
Eu sinto a sede do saber
Eu venho de campos, tão ricos tão lindos,
Cantando e chamando, são todos bem vindos
A nação merece maior dimensão,
Marchemos pra luta, de lápis na mão
Eu sou brasileiro, anseio um lugar, 
Suplico que parem, pra ouvir meu cantar

Criado com objetivo de er-
radicar o analfabetismo 
do Brasil em dez anos, 

o Mobral – Movimento Brasi-
leiro de Alfabetização propu-
nha a alfabetização funcional 
de jovens e adultos, visando 
“conduzir a pessoa humana 
a adquirir técnicas de leitura, 
escrita e cálculo como meio 
de integrá-la a sua comuni-
dade, permitindo melhores 
condições de vida”. Sua lei de 
criação (Lei n.º 5.379) data de 
15/12/1967, todavia, só come-
çou a atuar de forma concreta 
a partir de 1970. Foi quando 
firmou convênios com esta-
dos, municípios e entidades 
privadas, tendo como fontes 
de recursos 6,75% da renda 
líquida da Loteria Esportiva 
e 1% do imposto de renda das 
pessoas jurídicas, dispondo 
em 1971 de 67 milhões de cru-
zeiros.

Em sua edição de 11/10/1970, 
o jornal Tribuna do Norte traz 
matéria referente a esse as-
sunto dando conta que, até o 
final daquele ano, pelo menos 
85 municípios paulistas ha-
viam assinado convênio com 
o Mobral “para a alfabetização 
de cerca de 130.000 pessoas si-
tuadas na faixa etária de 14 a 
35 anos”.  Naquele tempo,    so-
mando-se a população desses 
85 municípios, entre os quais 
incluía-se o da capital paulista, 
estimava-se um total de 8,4 mi-
lhões de habitantes.

Nos municípios o Movi-
mento atuaria de forma des-
centralizada, por intermédio 
das comissões municipais, 
cujos integrantes deveriam 
pertencer À própria comuni-
dade, sendo encarregados do 
recrutamento e mobilização 
dos recursos humanos (alu-
nos e alfabetizadores; físicos 
(salas de aula, mobiliários en-
tre outros) e financeiros para 
a execução de atividades que 
envolviam a alfabetização e 
ações comunitárias. A Comis-
são Municipal, identificada 
pela sigla COMUM era subor-
dinada à Comissão Estadual 
(Coest) que, por sua vez era 
subordinada ao Mobral Cen-
tral do Rio de Janeiro, o qual 
estabelecia as metas e filoso-
fia de trabalho, sendo repas-
sadas pela Comissão Estadual 
aos municípios. 

A canção. Lançada em 
1971, esta música chegou 
a se tornar Hino do Mobral. 
Nela procuraram expressar 
o sofrimento daquele que 
não teve a oportunidade de 
aprender a ler e escrever. 
Quiseram também falar do 
homem simples da nossa 
terra, diante das autoridades 
responsáveis pela solução dos 
seus problemas sociais: “o 
apelo aos sofrimentos huma-
nitários, ante os problemas 
vividos, ao invés de formas 
de caráter agressivo”. (Fonte: 
www.jovem-guarda.com/
dom%20e%20ravel..htm)

Os intérpretes. A dupla, que 
prestou grande apoio ao go-
verno militar (1964-1985), era 
formada pelos irmãos Eustáquio 
Gomes de Farias (1944-2000), 
o Dom, e Eduardo Gomes de 
Farias (1947-2011), Ravel.

Embora lembrado como uma experiência mal sucedida do governo militar, na história da educação popular de jovens e adultos, 
o Mobral - Movimento Brasileiro de Alfabetização foi uma luz nas trevas para milhares de cidadãos...  

Pindamonhangaba, sob a 
administração municipal 
do prefeito Dr. Caio Gomes 
Figueiredo, ofereceu todas 
as condições necessárias e 
possíveis para que o movimento 
de alfabetização do governo 
alcançasse pleno êxito no 
município

Criado formalmente em 1968, 
o Mobral só foi efetivamente 
implementado a partir de 1971, 
durante o governo do presidente 
Emílio Garrastazu Médici, cujo 
ministro da Educação era Jarbas 
Passarinho. O curso atendeu a 
jovens e adultos por  mais de uma 
década

Arquivo Internet  Arquivo Internet  

Arquivo TN

Wikipedia

Volante de jogo de aposta da 
Loteria Esportiva, uma das fontes 

de recursos usadas pelo governo 
para a manutenção do Mobral

Pindamonhangaba adere

Pindamonhangaba refor-
çou o números de municípios 
paulistas interessados em par-
ticipar da erradicação do anal-
fabetismo no país, firmando 
convênio com o Mobral  no dia 
12 de outubro de 1970.  

Feito o levantamento rela-
cionada à população analfabe-
ta na faixa etária mencionada 
e o treinamentos dos monito-
res, iniciaram-se os cursos. Na 
edição de 29/11/1970, a Tribu-
na informa os leitores que 30 
salas de aula já estavam fun-
cionando na zona urbana e em 
Moreira César, Coruputuba e 
Vila São Benedito. E que bre-
vemente todos os bairros da 
zona rural também contariam 
com salas do Mobral.  

No mesmo artigo havia um 
apelo às pessoas recenseadas 
(analfabetas) para que compa-
recessem  às aulas e àquelas 
que já estivessem frequentan-
do o curso para que não de-
sistissem. Também era feito 
um alerta aos cidadãos alfa-

betizados: todos tinham  como 
“obrigação”  encaminhar anal-
fabetos para o curso de alfabe-
tização. 

O primeiro curso em Pinda

Conforme matéria publica-
da na Tribuna de 28/3/1971, em 
Pindamonhangaba, o primeiro 
curso do Mobral foi realizado 
no período de 26 de outubro 
de 1970 a 10 de março de 1971, 
com um total de 87 dias leti-
vos. O curso foi iniciado com 
650 alunos assim  distribuídos: 
2 no Curso Primário Anexo, 2 
no Grupo Escolar Rodrigo Ro-
meiro, 1 no Instituto Bíblico, 
4 no Grupo Escolar Eurípedes 
Braga, 6 no Grupo Escolar Alzi-
ra Franco, 5 no Grupo Escolar 
Ryoiti Yassuda, 1 no bairro de 
São Benedito, 3 em Coruputu-
ba e 2 em Moreira César. 

Dos 650, completaram o 
curso 408 alunos, 211 do sexo 
masculino e 197 do feminino; 
120 não compareceram para 
prestar o exame; 105 foram 
reprovados pela Comissão 

de Avaliação; 183 obtiveram 
aprovação, deste número 100 
do sexo masculino.

Conforme o artigo publica-
do na TN, o resultado foi con-
siderado excelente pelo mu-
nicípio, então administrado 
pelo prefeito Dr. Caio Gomes 
Figueiredo, pois uma porcen-
tagem significativa dos 105 re-
provados devido à forma rigo-
rosa na apreciação das provas,  
já apresentavam “considerá-
vel índice de aproveitamento”. 
A previsão era que “com mais 
um mês de aula poderiam 
também se diplomar”.

A primeira diplomação     

Com pronunciamento do 
prefeito Caio Gomes Figueire-
do e de seu assessor professor 
Joaquim Pereira da Silva, na 
noite de 31 de março de 1971, 
uma quarta-feira, na sede da 
Associação Atlética Ferroviá-
ria, foi realizada a diplomação 
aos alunos da primeira fase 
do Mobral. A data teria sido 
escolhida pela administração 
municipal e pela comissão lo-
cal do Mobral como forma de 
lembrar a Revolução de 31 de 
março de 1964.

Receberam diplomas alu-
nos de 27 postos do Mobral 
(salas de aula) instaladas nos se-
guintes locais: Curso Primário 
Anexo (atual Escola Estadual 
João Martins de Almeida), pos-
tos 1 e 2; Grupo Escolar Rodrigo 

Romeiro, posto 3 e 4; Instituto 
Bíblico, posto 6; Grupo Escola 
Eurípedes Braga, postos 8, 9, 10 
e 11; Grupo Escolar Alzira Fran-
co, postos 12, 13, 14, 15, 16 e 17; 
Grupo Escolar Ryoiti Yassuda, 
postos 18, 19, 29, 21 e 22; Vila 
São Benedito (não consta o lo-
cal), posto 23; Coruputuba (tam-
bém não consta o local), postos 
25, 26 e 27; Moreira César (não 
consta o local), postos 28 e 29.

As primeiras professoras

As primeiras mestras do 
Mobral em Pindamonhangaba 
e seus respectivos postos de 
atuação foram:  Vitória Sílvia 
Maciel – posto 1; Sandra Maria 
Raimundo – posto 2; Lucinda 
Tavares – posto 3; Maria Ân-
gela Gomes Azeredo – posto 4; 
Inácia Inês Silva – posto 6; Or-
minda Côrrea Leite – posto 8; 
Mércia Molinári – posto 9; Isau-
ra Bastos – posto 10; Marli do 
Amaral – posto 11; Elisa Faria 
Moreira – posto 12; Lêda Maria 
da Cruz – posto 13; Maria Isa-
bel Bento – posto 14; Diva Dor-
nellas Moreira – posto 15; Marli 
Tavares – posto 16; Luzia Rosi-
na Eugênio – posto 17; Rosa Lia 
Vendramini Buono – posto 18; 
Rute Maria Castro – posto 19; 
Maria Cirene Monteiro Teber-
ga – posto 29; Bernadete Nóbre-
ga Azevedo – posto 21; Maria 
Isaura César – posto 22; Zelita 
de Almeida Barbosa – posto 23; 
Maria Luiza de Assis – posto 25; 
Ana Maria Rita Gomes – posto 
26; Sofia Marcondes Pereira – 
posto 27; Izolina Carlota B. Sil-
va – posto 28; Dalva Maria Car-
lota – posto 29.
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