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PANCADAS DE CHUVA
A PARTIR DA TARDE

UV13
Fonte: CPTEC/INPE

Em caráter de urgência, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, no últi-
mo sábado, uma força-tarefa 
para recuperar três estradas 
rurais que tiveram as suas 
condições de uso comprome-
tidas com as chuvas da ma-
drugada. 

São elas: Estrada Capitão 
Avelino Alves Pereira, no bair-

ro do Pinga; Estrada Wilson 
Monteiro, no bairro da Bura-
queira; e Estrada Rio das Pe-
dras, no Piracuama.

A degradação das estradas 
vem se agravando devido ao 
grande fl uxo de caminhões 
pesados de uma empresa que 
está construindo uma nova li-
nha de transmissão de energia 
elétrica que cruza a cidade.

Estradas rurais 
recebem serviços de 
urgência e emergência 
após chuva intensa
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Festi val de Marchinhas 
está disponível online 
no face e youtube da 
Prefeitura de Pinda

Mesmo sem Carna-
val, o clima de alegria 
desta época do ano 
foi manti do, para que 
o folião comemore em 
casa. Diversas capitais 
optaram por lives e 
apresentações online e 
em Pindamonhangaba 
não foi diferente. 

O 14º Festi val de 
Marchinhas Carnava-

lescas de Pindamo-
nhangaba está sendo 
realizado de maneira 
virtual, e está sendo 
transmiti do no Face-
book e Youtube da Pre-
feitura. Além de curti r 
as marchinhas, o folião 
pode votar na marchi-
nha de sua preferência, 
que receberá o troféu 
de melhor torcida. 
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Vacinação da 
segunda dose 
contra covid-19 
segue no Shopping

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba dá continuidade à 
vacinação da segunda dose de 
covid-19, de acordo com a data 
que está na carteirinha daque-
les que tomaram a primeira 
dose. A vacinação será somen-
te no Shopping Pátio Pinda, das 
13 às 18 horas. 

Segundo a Secretaria de Saú-
de, é muito importante que o 
vacinado tome a segunda dose 
da vacina na data que está es-
crita na carteira de vacinação. 

Também é obrigatória a 
apresentação da carteira de 
vacinação no momento da va-
cinação. 
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Covid-19: Pinda registra 
94 novos casos e 199 
pacientes recuperados

PÁG. 5

A vacinação segue no Shopping das 13 às 18 horas, e é obrigatória a apresentação da carteirinha

Prefeitura apresenta 
aos vereadores a 
proposta de revisão 
ao Plano Diretor
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A Vigilância Epidemiológica de 
Pindamonhangaba divulga, em 
seu Boleti m Epidemiológico desta 
segunda-feira (15), 94 novos casos 
de covid-19 e 199 pacientes recu-
perados.

A Secretaria de Saúde alerta a 
população para procure os gripários 
em caso de sintomas de covid-19 
(Pronto-Socorro, UPA Araretama e 
UPA Moreira César) para tratamento 
imediato. 
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Editorial
Esse Carnaval tem sido diferente de tudo que já 

vimos no Brasil. Sem viagem. Sem bloco, sem desfi les, 
sem matinês, sem samba, mas com folia virtual. É  
o Carnaval  de 2021, que veio de uma forma nada 
parecida com o que estamos acostumados. Sempre um 
período especial para viajar e relaxar ou para curtir a 
folia, este ano o melhor destino é fi car em casa. 

Já não estamos mais em pânico como no início da 
pandemia, em 2020, mas o coronavírus ainda é uma 
ameaça global. Então, que tal evitar aglomerações e 
se adaptar a um Carnaval mais tranquilo? Resista a 
tentação de se aglomerar! Você pode, por exemplo, 
entrar na onda da folia virtual. É só ligar seu 
computador ou o tablete, equalizar o volume do som e 
embarcar na festa de Momo confortavelmente no sofá 
de casa e na companhia da família.

Mas se você é do tipo que não curte Carnaval, 
mas está de folga e não abre mão de passear com a 
família, priorize destinos próximos e com atrativos 
mais vazios. Deixe os roteiros mais agitados para 
quando a vacina contra a Covid-19 for de acesso geral 
e a pandemia já não seja mais uma ameaça às nossas 
vidas.

Lembre-se de que teremos outros carnavais. Por 
hora, monte seu bloquinho na sala, com a sua família. 
E fi que em casa.

Bloco Fique em Casa

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de M aio de 1980 - Órgão 
mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-
35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E 
JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Jucélia Batista Ferreira 
MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE: 
Os textos assinados são de inteira 
responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO 
DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, 
Centro. Tel. (12) 3644-2077 
CEP 12.400-280
Pindamonhangaba/São Paulo

REPRESENTANTE COMERCIAL:  
Edson França Reis
comercial@jornaltribunadonorte.net 

IMPRESSÃO: 
S. Billota e Billota Ltda - ME - 
(12) 3301-5005 - Lorena/SP.

Tribuna do Norte 
EXPEDIENTE

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@jornaltribunadonorte.net

Divulgação

Vanguarda
Literária

José Valdez de Castro Moura

O autor é médico, mestre e doutor 
pela USP, professor universitário, 

Magister ad Honorem da Universidade 
de Bolonha, e Professor Visitante das 

Universidades de Bonn,  Munique, 
Colônia e Berlim (Alemanha). 

Professor Convidado da Universidade 
de Paris V (Sorbonne)

PARTIDA...ETERNIDADE...TALITA...LUZ !
Desde Platão (427-347 A.C.),-

fi lósofo grego discípulo de 
Sócrates, fundador da Aca-
demia de Atenas, ao fi lósofo 
existencialista alemão Martin 
Heidegger( 1889-1976), o qual 
estudamos exaustivamente, so-
bretudo a sua principal obra “ 
Ser e Tempo” para a nossa Tese 
de Doutorado na U.S.P.( 1996) , a 
tradição fi losófi ca é cheia de en-
sinamentos sobre a morte, tema 
instigante e até amedrontador. 
Schopenhauer (1788-1860) ,um 
dos mais ilustres pensadores 
alemães do século XIX, afi rmou 
que “ A morte é a musa da Fi-
losofi a”. O mesmo pensador es-
creveu que “ A vida é a morte 
sendo evitada e adiada; ela é um 
sonho e a morte um despertar”. 
Mas, despertar para quê? Para 
caminhar para uma luz maior, 
para nós, cristãos, em direção à 
Divina Luz do Senhor. E, o sábio 
Platão não dizia que a real tra-
gédia da vida  é quando os seres 
têm medo da luz?

Tudo isso me vem ao pensa-
mento quando refl ito no existir 
e na partida de um meteoro: 
uma jovem e brilhante médi-
ca-TALITA- fi lha de um casal de 
médicos-LILA E THOMPSON- 
também brilhantes e dedicados, 
com muita honra, meus com-
panheiros , colegas e amigos da 
inesquecível e marcante Turma 
de Médicos de 1974, da Faculda-

de de Medicina da Universida-
de Federal do Maranhão.

TALITA teve uma trajetória 
incomum aqui no nosso plane-
ta. Tudo nela foi rápido. Não ti-
nha tempo a perder. Era um Ser 
de Luz se encaminhando para 
uma Luz Maior !E, fi co a pensar 
nesse ser especial que não co-
nheci pessoalmente aqui nesse 
plano terreno de efêmera pas-
sagem. Sei  que era uma jovem 
dinâmica, estudiosa, apaixona-
da por exercer a Medicina, an-
tenada com o seu tempo e o seu 
próximo. Ah, TALITA, dizem por 
aqui que os que alçam vôo para 
a eternidade precocemente são 
auroras que fugiram antes do 
sol nascer. Será isso verdade? 
Cá entre nós, nas minhas noi-
tes insones, imerso nas minhas 
orações, meditando sobre a 
minha extrema pequenez ante 
a grandiosidade do nosso Pai 
Maior, parece-me ouvir a tua 
voz me dizer como Santo Agos-
tinho ( 354-430), neoplatonista 
cristão, o bispo de Hipona, fi lho 
de Santa Mônica: “A vida não é 
morte. A morte é que é vital”. 
Bem sei que, em seres um ser 
ungido pela Fé, há muito tempo 
já havias assinado aquela folha 
em branco para deixar que o 
Divino Pai escrevesse o que qui-
sesse! A tua partida, por te cons-
tituires um ser de luz, como já 
pontuei, me trouxe a conforta-

dora convicção de que foi um 
despertar para cumprires nova 
e alentadoras missões. TALITA, 
guardo comigo a mais absolu-
ta certeza de que todos que te 
amaram: amigos, colegas, clien-
tes, admiradores, e, de uma ma-
neira especial os teus pais LILA 
e THOMPSON e o teu irmão sa-
bem que vão continuar a trilhar 
as veredas da existência, não 
com a angústia de ter te perdi-
do, mas, com a alegria indescri-
tivel de ter um dia possuído e 
conduzido um anjo para a sua 
estrada designada pelo PAI. Es-
tou longe, fi sicamente dos seus 
pais.Que importa? Os franceses 
não dizem: “ Loin des yeux, près 
du coeur”( “Longe dos  olhos, 
perto do coração”) ? Sim, guar-
do comigo também a certeza 
de que sempre tiveste contigo 
a noção de que a existência ter-
reno é um ato, um corpo, e na 
passagem para o mundo do Se-
nhor há um sopro abundante e 
renovador indicando um novo 
tempo. Tenha certeza, TALITA, 
de que, as lágrimas  aqui derra-
madas, em nenhum momento 
representaram inconformação 
ou revolta ante a Determinação 
Divina, simbolizaram sobretu-
do a saudade e o agradecimento 
porque signifi caste a calmaria 
de um lugar que soprava inces-
santemente  a brisa gratifi cante 
da Paz e do Amor. 

cia da divulgação que haveria 
forte fi scalização, não realiza-
ram eventos e outros foram 
autuados. É importante que as 
denúncias cheguem com o má-
ximo de informações possíveis 
sobre o local a ser realizado, 
para que a ação surta o efeito 
desejado”, explicou o diretor.

A fi scalização tem continui-
dade nesta semana. Com a de-

cisão de quase todas as prefei-
turas da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba em tornar 
o feriado de Carnaval em dia 
útil, as atividades comerciais 
e serviços (exceto atividades 
bancárias) estarão funcionan-
do normalmente, o que de al-
guma forma já inibirá a reali-
zação de eventos que gerem 
aglomeração.

A ação dos agentes de segu-
rança coibindo os encontros 
sociais visa atender um anseio 
da população, preocupada com 
aumento do contágio do vírus e 
a alta nos números de casos e 
ocupação de leitos hospitalares. 

A Prefeitura reforça que 
através das normas do Plano SP, 
estando o município classifi ca-
do na fase laranja, nenhum tipo 
de evento tem autorização para 
ser feito em espaço público ou 
privado. 

O munícipe poderá utilizar o 
aplicativo E-Ouve e formalizar 
as denúncias através da Ouvi-
doria Municipal.

Ação de fi scalização evita 
realização de eventos 
clandestinos de carnaval

Para evitar aglomerações e 
fl uxos em espaços públicos, a 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, por meio das equipes de fi s-
calização da Vigilância Sanitária 
e Rendas, com o apoio da Polícia 
Militar e da Guarda Civil Metro-
politana (GCM), está realizando 
fi scalização e patrulhamento 
preventivo para evitar festivida-
des nos dias de Carnaval.

No fi m de semana, as equi-
pes atenderam denúncias de 
eventos clandestinos que ge-
rassem aglomerações, num to-
tal de 9 denúncias. De acordo 
com o diretor de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde, res-
ponsável pela Vigilância Sani-
tária, André Marcos Pereira, 
infelizmente muitas denúncias 
eram falsas. Das 9 denúncias, 
6 não procediam, 1 evento foi 
cancelado e 2 eventos foram 
autuados, sendo um no Ribei-
rão Grande e outro no Santa-
na. Nos dois locais, verifi cou-se 
aglomeração, pessoas em pé, 
sem o uso de máscaras. 

“Infelizmente algumas de-
núncias eram falsas, pois quan-
do a fi scalização chegou até os 
locais, os estabelecimentos es-
tavam fechados. Outros locais, 
acreditamos que em decorrên-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Administração, pro-
moveu para seus servidores 
um curso sobre atualização de 
procedimentos referentes a Li-
cenciamento, Alvarás e Autos 
de Infração. O encontro reu-
niu servidores e contou com 
a presença do prefeito Isael 
Domingues e do secretário de 
Administração, Marcelo Mar-
tuscelli.

O foco do trabalho foi a reci-
clagem do conhecimento da fi s-
calização de posturas, objetivan-
do a padronização das licenças, 
a desburocratização aos contri-
buintes e o crescimento regula-
rizado do município na área do 
comércio e serviços.

“Temos hoje no município 
uma grande necessidade que 
é a atualização do Código de 
Posturas, regido através da Lei 
1.411 de 10 de outubro de 1974. 
Portanto, quase 50 anos de uma 
lei que precisa ser atualizada e 
estamos nos preparando para 
isso”, afi rmou Martuscelli.

Outro tema importante de-
batido no curso foi o alinha-
mento das novas normas ao 
licenciamento emitido pelo 
VRE (Via Rápida Empresa) / 
RedeSim e em consonância à 
lei de liberdade econômica, 
permitindo a todo micro em-
preendedor a possibilidade de 
estar com sua empresa regula-
rizada, atendendo às normas 
da fi scalização municipal.

“Nossa gestão sempre in-
centiva que o funcionário pú-
blico se atualize. Essa capacita-
ção promovida pela Secretaria 
de Administração teve a inicia-
tiva de buscar conhecimentos 
sobre as leis e resoluções que 
hoje estão diretamente ligados 
ao Setor de Posturas”, afi rmou 
o prefeito Isael Domingues.

O curso de Licenciamento, 
Alvarás e Autos de Infração foi 
trazido no modelo in company, 
seguindo todos os protocolos sa-
nitários e contou também com 
a participação de servidores da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, que atuam no VRE.

Prefeitura promove 
curso de atualização 
sobre licenciamento, 

alvarás e autos 
de infração
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Prefeitura e parceiros criam 
Plano de Manejo de Abelhas

Estradas rurais recebem serviços de urgência 
e emergência após chuva intensa 

Prefeitura quer 
fortalecer empresas já 
instaladas no município

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba,  por meio da 

Secretaria de Governo e Servi-
ços Públicos, realizou uma for-
ça-tarefa no último sábado sá-
bado (13), para atender de forma 
emergencial e de urgência, devi-
do às chuvas da madrugada. 

Foram realizados atendimen-
tos em três estradas rurais que 
apresentaram problemas críti-
cos e estavam gerando transtor-
nos aos usuários e produtores 
rurais.

São elas: Estrada Capitão 
Avelino Alves Pereira, no bairro 
do Pinga; Estrada Wilson Monteiro, 
no bairro da Buraqueira; e Estrada 
Rio das Pedras, no Piracuama.

A degradação das estradas 
se deu devido ao grande fluxo 
de caminhões pesados de uma 
empresa que está construindo 
uma nova linha de transmissão 
de energia elétrica que cruza a 
cidade.

A empresa já foi acionada e 
se prontificou a auxiliar a Pre-
feitura com o apoio na manu-
tenção das estradas afetadas  
em virtude das obras.

“O Setor Rural está atuan-
do continuamente para que as 
estradas rurais do município 
fiquem em boas condições de 
tráfego frente ao período chuvo-
so que temos enfrentado”, afir-
mou o secretário do Governo e 
Serviços Públicos e vice-prefeito 
Ricardo Piorino.

“Estamos à disposição para 
atender ocorrências registadas 
através da Defesa Civil e canais 
oficiais de comunicação da Pre-
feitura”, completou o diretor de 
Agricultura, Thiago Gonçalves.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico, está buscando 
dar maior apoio às empre-
sas de pequeno e médio 
porte já instaladas no mu-
nicípio. Na última sema-
na, o secretário da pasta, 
Roderley Miotto, visitou a 
empresa Granja Odan, ins-
talada no Distrito de Morei-
ra César.

O secretário foi recebido 
pela coordenadora adminis-
trativa Joyce, gerente Cris-
tiano e pelo proprietário Sr. 

Yoshiaki Odan.“Entendo que 
além de trabalhar forte para 
atrair novas empresas para 
Pindamonhanga, como po-
der público, temos também 
que dar o suporte necessário 
às empresas que já perten-
cem ao nosso município”, 
afirmou Roderley.

A empresa atualmente 
emprega 84 trabalhadores e 
tem uma produção de cer-
ca de 5 milhões de ovos por 
mês, que são comercializa-
dos junto à economia local e 
também para fora de Pinda-
monhangaba.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secreta-
ria de Meio Ambiente e Depar-
tamento de Agricultura, criou 
o Plano de Manejo de Abelhas. 
A iniciativa teve a colaboração 
da APTA - Agência Paulista de 
Tecnologias dos Agronegócios, 
Corpo de Bombeiros, Defesa Ci-
vil, Ibama, Instituto Florestal e 
Sindicato Rural. 

O Plano de Manejo foi cria-
do devido à crescente demanda 
que a Defesa Civil e o Corpo de 
Bombeiros vêm recebendo de 
pedidos envolvendo a retirada 
de abelhas. Para a criação do 
Plano, foi formado um Grupo 
de Trabalho, que elencou dire-
trizes e procedimentos, com a 
finalidade de instruir o manejo 
adequado das colmeias e elimi-
nar o risco à população. 

Entre os destaques do Plano 
de Manejo está um formulário 
criado para triagem de acordo 
com a gravidade de cada situa-
ção, orientando os procedimen-
tos para atendimento. 

Segundo a secretária de Meio 
Ambiente da Prefeitura, Maria 
Eduarda San Martin, a organi-
zação das ações visa beneficiar 
a população e garantir a segu-
rança tanto do solicitante quan-
to das equipes de ação. “Com a 
criação do Plano de Manejo de 
Abelhas, além de ser uma ação 
que visa a preservação desse 
tipo de espécie ao evitar ações 
inadequadas de retirada das 
colmeias, agora passamos a re-
gulamentar o fluxo deste tipo de 
ocorrência e, a partir dos dados 
gerados, poderemos direcionar 
a gestão para ações mais efi-

cientes, antecipando soluções”, 
afirmou a secretária. 

O Plano de Manejo de Abe-
lhas está disponível no site da 

Prefeitura www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br, na sessão “Se-
cretarias”, dentro de Secretaria 
de Meio Ambiente.

Divulgação

Divulgação

Divulgação



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 16 de fevereiro de 20214

geral

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 159/2020 (PMP 4989/2020) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação de aparelhos de 
ar condicionado”, com entrega dos envelopes até dia 02/03/2021 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 015/2021 (PMP 894/2021) 
Para “aquisição de produtos perecíveis (chá, bolachas), a fi m de atender aos pacientes nas UPAs 
(Unidades de Pronto Atendimento), do Araretama, Cidade Nova e Moreira César”, com entrega dos 
envelopes até dia 02/03/2021 às 14h e início da sessão às 114h30. 

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

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 002/2021 (PMP 133/2021) 
A autoridade superior, após aprovação da proposta pela área técnica da Secretaria Municipal de 
Saúde, homologou, em 11/02/2021, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição com 
instalação de grupo gerador, com fornecimento de quadro de transferência automática (QTA)”, em 
favor da empresa Unimaquinas Ferramentas e Equipamentos Eireli ME, o item 01, no valor total de 
R$ 80.000,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2020 (PMP 1150/2020) 
A autoridade superior homologou, em 10/02/2021, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“contratação de empresa especializada na prestação de serviço de monitoria para eventos da 
Semelp - Educação Física / Educação Artística / Monitoria e Animação”, em favor da empresa Crob 
Assessoria em Desenvolvimento Profi ssional e Gerenciamento Ltda, os itens (item-vl unit em R$): 
01-161,00; 02-202,00; 03-177,70; 04-199,87; 05-137,78; 06-139,59. 

PREGÃO Nº 150/2020 (PMP 7898/2020) 
A autoridade superior, com base na análise técnica das amostras, aprovadas pela Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer, homologou, em 12/02/2021, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de uniformes (camiseta dry e agasalho esportivo) para atender a Secretaria de Esportes 
de Pindamonhangaba”, em favor da empresa Claudinei Dias Vestuário ME, os itens 01 a 09, no valor 
total de R$ 55.545,00. 

PREGÃO Nº 161/2020 (PMP 7195/2020) 
A autoridade superior aprovou o produto ofertando pela licitante e homologou, em 12/02/2021, e 
adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de coletes balísticos nível III”, em favor da 
empresa Blintec Tecnologia Indústria e Comércio de Blindagem Eireli ME, o item único, no valor total 
de R$ 95.000,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 163/2020 (PMP 7635/2020) 
A autoridade superior, com base na análise na documentação técnica da Secretaria Municipal 
de Saúde, homologou, em 10/02/2021, e adjudicou a licitação supra, que cuida de ‘aquisição de 
medicamentos de atenção básica”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Antibioticos 
do Brasil Ltda: 15-0,2646; 16-5,90; Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda: 43-
0,097; 44-0,09; 45-0,082; 53-0,069; Ciamed Distribudiora de Medicamentos Ltda: 19-7,50; Cimed 
Indústria de Medicamentos Ltda: 06-3,65; 08-0,062; 11-1,080; 27-0,0291; 28-0,05; 29-0,0584; 35-
0,022; 48-0,0792; 49-1,9701; 56-0,99; 76-3,50; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda: 01-0,039; 03-
3,60; 321-0,4356; 47-1,98; 54-*0,355; 60-1,68; 71-0,30; 472-0,13; Dimaster Comércio de Produtos 
Hospitalares Ltda: 33-0,049; 36-0,454; 61-2,24; Droga Fonte Ltda: 20-0,8514; 23-0,95; 46-34,65; 
81-27,4731; Farmace Indústria Químico Farmacêutica Cearense Ltda: 21-1,5048; Futura Comércio 
de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda: 51-10,6733; Indmed Hospitalar Eireli: 38-1,0354; 82-
4,05; Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda: 14-1,15; Interlab Farmacêutica Ltda: 75-3,98; 
80-0,0588; Lumar Com Prod Farmacêuticos Ltda: 13-3,93; 22-0,0599; 66-0,7425; 77-0,49; Medilar 
Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares S/A: 02-0,0347; 12-5,7348; 73-0,0277; 
Prati Donaduzzi & Cia Ltda: 04-0,26; 05-0,79; 10-0,055; 17-2,89; 26-0,10; 39-0,14; 50-0,075; 52-
0,0699; 57-0,10; 58-3,99; 59-4,50; 62-3,35; 67-0,07; 78-1,29; 83-0,11; Promefarma Representações 
Comerciais Ltda: 07-0,155; 18-0,64; 69-2,43; Quality Medical Com e Distribuidora de Medicamentos 
Ltda: 30-1,74; 64-11,47; Semear Distribuidora Eireli EPP: 84-0,031; Soma/SP Produtos Hospitalares 
Ltda: 09-0,03; 24-0,07; 25-0,72; 34-0,024; 37-0,1287; 40-0,63; 41-0,70; 55-0,08; 63-0,22; 65-0,0735; 
68-1,60; 70-2,99; 79-0,063; 85-0,68. Itens desertos: 31, 42, 71. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 167/2020 (PMP 7735/2020) 
A autoridade superior, com base na análise da documentação técnica da Secretaria Municipal 
de Saúde, homologou, em 10/02/2021, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de 
medicamentos de saúde mental”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Acacia 
Comércio de Medicamentos Eireli: 23-0,6376; 28-0,105; 52-0,2476; 54-2,92; Aglon Com e Repres 
Ltda: 01-0,4059; 04-0,19; 25-1,10; Cimed Indústria de Medicamentos Ltda: 58-0,1089; Cirúrgica 
São José Ltda: 35-2,11; 38-4,66; 51-24,49; CM Hospitalar S/A: 64-1307,88; 65-1356,25; Comercial 
Cirúrgica Rioclarense Ltda: 03-0,50; 11-8,35; 15-1,42; 26-2,43; 40-0,534; 60-0,297; Cristalia 
Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda: 07-0,18; 08-1,87; 14-0,052; 18-0,204; 21-0,78; 24-17,27; 
36-0,194; 39-0,28; 41-0,34; 46-2,30; Droga Fonte Ltda: 16-0,0525; 17-0,2059; 47-6,1083; 55-0,0842; 
56-0,0891; Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação: 53-15,44; EMS S/A: 05-0,097; 
06-0,12; 13-0,58; Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda: 19-5,7915; 29-3,366; 
34-0,1188; 42-8,30; 43-0,427; 59-0,3125; Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda: 22-0,06; 
45-14,03; Portal Ltda: 49-0,2604; 50-0,62; Prati Donaduzzi & Cia Ltda: 33-0,29; 57-0,12; Soma/SP 
Produtos Hospitalares Ltda: 02-3,21; 09-0,09; 10-0,15; 12-0,35; 20-1,02; 27-0,12; 32-0,055; 37-1,17; 
44-6,50; 48-0,1257; 61-1,00; 62-0,55. Item deserto: 30. Itens fracassados: 31, 63. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 196/2020 (PMP 7640/2020) 
A autoridade superior, com base na análise na documentação técnica da Secretaria Municipal de 
Saúde, indeferiu as intenções de recurso das empresas Portal Ltda e Nunesfarma Distribuidora de 
Produtos Farmacêuticos Ltda, e homologou, em 10/02/2021, e adjudicou a licitação supra, que cuida 
de “aquisição de medicamentos de especialidades”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit 
em R$): Acacia Comércio de Medicamentos Eireli: 01-0,5890; 08-0,5445; 24-0,2450; 53-0,3564; 
61-0,4455; 74-0,1640; 83-0,5600; Aglon Comércio e Representação Ltda: 47-7,50; 93-7,72; 97-
16,94; Anbioton Importadora Ltda: 30-0,24; 31-0,20; Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda: 
10-0,58; 48-1,438; 49-1,438; 50-1,30; 64-7,65; 65-104,70; 79-0,074; 87-3,06; Cimed Indústria de 
Medicamentos Ltda: 02-0,1584; 32-0,3168; 34-0,0764; 35-0,1485; 54-0,06; 66-0,1164; Cirúrgica São 
José Ltda: 13-10,00; 57-1,96; 68-0,11; 81-7,06; 84-5,83; 85-6,16; Comercial Cirúrgica Rioclarense 
Ltda: 04-5,50; 16-0,0975; 33-9,90; 62-0,613; 94-8,8209; Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos 
Ltda: 51-0,70; 60-0,10; 92-11,00; 96-7,91; Droga Fonte Ltda: 11-0,035; 52-0,548; 73-0,8712; Dupatri 
Hospitalar Comércio e Exportação: 09-7,92; 58-0,7162; EMS S/A? 18-0,18; 26-2,20; 36-0,128; 44-
0,28; Five Med Distribuidora Hospitalar: 07-0,1980; 25-0,26; 55-0,1881; 69-0,1485; 70-0,12; 72-1,00; 
77-3,474; 86-0,3069; Fragnari Distribuidora de Medicamentos Ltda: 40-0,0730; Futura Comércio 
de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda: 27-0,1923; 59-0,5204; 75-0,8290; 91-8,4645; 100-
8,7230; Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda: 15-0,0644; 23-0,12; 37-0,33; 46-0,11; Interlab 
Farmacêutica Ltda: 14-10,08; 41-44,45; 42-0,79; 45-0,218; Kadfar Medicamentos Eireli: 78-1,94; 
Lumar Com Prod Farmacêuticos Ltda: 03-1,38; 05-0,1764; 22-14,37; 39-0,4336; Partner Farma 
Distribuidora de Medicamentos Eireli EPP: 17-0,129; 19-0,116; 20-0,12; 43-0,22; Prati Donaduzzi & 
Cia Ltda: 06-0,11; 21-0,18; 67-0,16; 82-1,75; Quality Medical Com e Distribuidora de Medicamentos 
Ltda: 29-0,04; 71-55,30; Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda: 12-0,1386; 56-0,3683. Itens desertos: 
28, 38, 63, 76, 80, 88, 89, 90, 95, 8, 99, 101, 103, 104. Item fracassado: 102. 

COMUNICADO
O Conselho Municipal de Cultura, instituído pela nº 4966, de 23 de setembro de 2009 e alterado 
pela Lei nº 5.118, de 20 de outubro de 2010, órgão deliberativo, consultivo e de caráter permanente, 
que tem por objetivo contribuir para a elevação, incentivo e a difusão da Cultura no Município de 
Pindamonhangaba, com base no artigo 216 da Lei Orgânica Municipal, COMUNICA a substituição 
dos seguintes membros:
Substituição de Maria Fernanda Garcia Vieira Munhoz, titular representante da Secretaria de 
Governo, por José Ricardo Jeronymo Flores e Alexandre Pereira Costa passa a ser o novo suplente, 
no lugar de José Ricardo Jeronymo Flores.
Substituição de Alexandre Alves Rodrigues, titular e Aline Gomes da Silva Rezende, suplente, da 
Secretaria de Finanças e Orçamento, por Carlos José Ribeiro (Casé) como titular e Cláudio Marcelo 
de Godoy Fonseca como suplente.
 Sem mais, atenciosamente, 

WAGNER EDUARDO CONCEIÇÃO SOUZA
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2020

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

Em virtude do gozo de férias do Conselheiro Tutelar titular Rodolfo Fonseca de Lima Rocha (01 de março 
a 30 de março de 2021), vimos convocar para apresentação, no prazo máximo de 03 (três) dias a contar desta 
data, o Conselheiro Tutelar Suplente:
2º Edson Walmir Pinto
O Conselheiro Suplente acima citado deverá comparecer à Secretaria de Assistência Social, com 
endereço na Rua Euclides Figueiredo, nº 92, Alto do Cardoso, nesta cidade, munido de documentos 
pessoais e comprovante de residência, e procurar pela Sra. Patrícia, a fi m de tratar da substituição 
do Conselheiro Titular durante o período de férias.
Caso a apresentação não se ofi cialize no prazo citado, informamos que convocaremos o 3 º Suplente.

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

Em virtude do gozo de férias do Conselheiro Tutelar titular Rodolfo Fonseca de Lima Rocha (01 de março a 30 
de março de 2021), vimos convocar para apresentação, no prazo máximo de 03 (três) dias a contar desta data, 
o Conselheiro Tutelar Suplente:
1º Mauro da Silva Lopes Júnior
O Conselheiro Suplente acima citado deverá comparecer à Secretaria de Assistência Social, com 
endereço na Rua Euclides Figueiredo, nº 92, Alto do Cardoso, nesta cidade, munido de documentos 
pessoais e comprovante de residência, e procurar pela Sra. Patrícia, a fi m de tratar da substituição 
do Conselheiro Titular durante o período de férias.
Caso a apresentação não se ofi cialize no prazo citado, informamos que convocaremos o 2º Suplente.

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 019/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Sr. (a) PATRICIA MAGDALENA CARO 
VALDES, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE MACHADO DE OLIVEIRA, S/NR., Bairro 
MOMBAÇA, QUADRA 20   LOTE  -01   ,  inscrito nesse município sob a sigla SO111020001000, 
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 2074-21 VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CONVOCAÇÃO – 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2021

Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, do Conselho 
Municipal de Assistência Social, convocados a participarem, e entidades, trabalhadores, usuários 
e demais representantes da sociedade civil convida dos a participarem, na data abaixo, da “1ª 
Reunião Extrardinária de 2021”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
* Reprogramação do Recurso Estadual 2020;
* Complemento da Reprogramação do Recurso Federal 2020;
* Reabertura do PMASWeb;
* Nota Ofi cial SAS – Covid.
Dia: 17/02//2021 (quarta-feira)
Horário: 8h30 (oito horas e trinta minutos) 
Local: Reunião online – Transmissão pelo perfi l do CMAS no Facebook
Facebook: (CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba)

Diego Matheus Araújo de Oliveira
Presidente do CMAS – Gestão 2020/2022

Lembrando aos conselheiros que não puderem participar (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifi quem sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 226, DE 12 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 o  parecer da 
Comissão Sindicante, Resolve designar os atuais membros do Processo Administrativo Disciplinar 
nº 012/2017,  para dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
a contar de 19 de fevereiro de 2021, sejam concluídos os trabalhos.

Esta portaria entra em vigor nesta data. 

Pindamonhangaba, 12 de fevereiro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 12 de fevereiro de 2021.
SMA/ssf/Memo 5639/2021.

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, em determinação 
no que dispõe a Lei 101/2000, através deste Edital, convida as autoridades e a 
população para acompanharem pelos meios de transmissão da Câmara Municipal 
de Pindamonhangaba, a realização de Audiência Pública em cumprimento a Lei, 
para expor as Metas Fiscais do Município, do  3º Quadrimestre de 2020, no dia 24 de 
fevereiro de 2021, às 9 horas.

Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2021.
Isael Domingues

Prefeito Municipal

Meios de transmissão: informações extraídas do site:WWW.pindamonhangaba.sp.leg.
br
TV Câmara
por João Rodrigo Moreira — publicado 04/02/2016 10h55, última 
modifi cação 04/12/2019 15h16
Acompanhe todas as transmissões da TV Câmara, como sessões ordinárias, 
extraordinárias, eventos solenes, audiências públicas etc.
Acompanhe em nosso Canal Ofi cial no Youtube todas as transmissões ao vivo da TV 
Câmara (sessões ordinárias, extraordinárias, eventos solenes, audiências públicas etc).
Acompanhe em nossa agenda de eventos as datas e horários dos próximos eventos 
que serão transmitidos.
Você também pode assistir à TV Câmara pela Operadora NET Canal 04 (digital).
Caso haja dúvidas ou problemas sobre como assistir à transmissão, entre em 
contato pelo telefone (12) 3644-2288.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE PINDAMONHANGABA – CMDCA 

RESOLUÇÃO Nº 104 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE DELIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA 
FINANCIAMENTO DOS PROJETOS APROVADOS EM ATENDIMENTO DO AO EDITAL FUMCAD 
2021.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba – CMDCA, no 
uso das atribuições estabelecidas nas Leis Municipais nº 2.626/1991 e nº 4.140/2004.
Considerando o Parecer Jurídico exarado no Memorando nº 34.579/2020 – da plataforma 1doc da 
Prefeitura Municipal;
Considerando a Resolução CONANDA 137/2010, a Resolução CMDCA 15/2012 e o artigo 2º, inciso 
X, da Lei 13.019/2014, com o fi m de garantir a imparcialidade no processamento e julgamento do 
chamamento público, considerando inclusive o teor das impugnações realizadas ao edital;
Considerando deliberação da 2ª Reunião Ordinária de 2021, realizada em 02 de fevereiro de 2021;
Resolve :
Art. 1º - NOMEAR a Comissão de Deliberação de Recursos para Financiamento dos Projetos 
Aprovados em Atendimento ao Edital FUMCAD 2021, composta pelos membros do poder público, 
conforme segue:

- Alessandra de Souza Cardoso dos Santos – Secretaria da Fazenda e Orçamento;
- Ana Paula Pedersoli – representante da Secretaria de Negócios Jurídicos;
- Gleisiele Conceição de Souza - representante da Secretaria de Negócios Jurídicos;
- Tatiane Regina Joana Ferreira dos Santos – representante da Secretaria de Educação.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação.

Pindamonhangaba, 02 de fevereiro de 2021. 
 

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.487, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, com respaldo na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e no Decreto Municipal nº 
5.491, de 29 de janeiro de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º  Nomear a Sra. Elaine de Abreu Prolungatti, Diretora do Departamento de Ação Educativa e 
Desenvolvimento Pedagógico, como Gestora da Parceria da Educação no Processo Administrativo 
nº 10415/2020 (Inexigibilidade) para serviços de educação especializada.

Art. 2º  Nomear as Sras. a seguir indicadas para comporem a Comissão de Seleção e Avaliação de 
Proposta do Processo Administrativo nº 10415/2020 (Inexigibilidade)
I- Ana Paula Marques Pereira de Siqueira - Professora
II- Edma Cardoso Bacelar Silva - Gestora Regional de Educação Básica
III- Marcela Pereira Fernandes Floriani - Professora
IV- Tayla Catalina Zarzur Lopes - Gestora Regional de Educação Básica

Art. 3º  Nomear as Sras. a seguir indicadas para comporem a Comissão de Monitoramento e 
Avaliação de Parceria do Processo Administrativo 10415/2020 (Inexigibilidade):
I- Ana Paula Marques Pereira de Siqueira - Professora
II- Edma Cardoso Bacelar Silva - Gestora Regional de Educação Básica
III- Marcela Pereira Fernandes Floriani - Professora
IV- Tayla Catalina Zarzur Lopes - Gestora Regional de Educação Básica

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a  23 de 
dezembro de 2020.

Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2021..

Dr. Isael Domingues    
Prefeito Municipal

Luciana de Oliveira Ferreira
Secretária de Educação

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 15 de fevereiro de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002590-68.2014.8.26.0445. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr. Wellington Urbano Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SA-
BER a LOURIZETI ULTRAMARI ROSA, CPF 081.059.328-90, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário 
por parte de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, objetivando a cobrança de R$ 4.706,72 (07/2014), relativo aos 
danos causados em automóvel segurado da autora. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de fevereiro de 2021.

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL 
 ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE, inscrita no CNPJ 
04.702.278/0001-61, localizada na Rodovia Washington Luiz, n.º 2.500, bairro do Socorro, em 
Pindamonhangaba/SP, CEP 12.421-010, devidamente representada por seu Presidente Sr. Leandro 
Monqueiro Leme, vem informar e convocar respectivamente que, em virtude da PANDEMIA COVID 19, bem 
como do Decreto Estadual  de Quarentena nº 64.881e seguintes, e ao Decreto Municipal 5.882 de 10 de 
outubro de 2020, a realização da Assembleia Geral Extraordinária será realizada no modo virtual, levando 
em consideração a preservação da saúde dos associados que em sua maioria são idosos e do grupo de risco. 
A Assembleia Geral Extraordinária será realizada no dia 25/02/2021 (quinta-feira), na sala Virtual de 
Assembleias do Sistema Superlógica, disponibilizado pela administradora da associação, às 9h30min, em 
primeira convocação, com no mínimo metade dos associados, ou as 10h00, com qualquer número de 
associados presentes e será encerrada pontualmente as 17h00 do mesmo dia para votar sobre o quanto 
segue: 
 

1) A fim de estabelecer critérios, hoje inexistentes, para a realização de despesas com os recursos 
ordinários arrecadados determinados no Item “a” do §2º do art. 35º do Estatuto Social para dar 
cumprimento aos objetivos da Associação, conforme previstos no art. 7º do Estatuto Social, fica 
definido que: 
a) despesas ordinárias comuns de caráter continuado, tais como: água, luz, IPTU, tributos, folha 
de pagamentos, rescisões, encargos sociais, prestações de serviços de administração financeira 
e contábeis, serviços de segurança entre outras de caráter continuado ou relacionadas ao 
funcionamento regular da Associação serão realizadas diretamente pela Diretoria; 
b) despesas com questões extraordinárias, até 10 taxas associativas, a Diretoria poderá realizar 
sem a necessidade de aprovação prévia; entre 10 até 30 taxas associativas, a Diretoria poderá 
realizar somente com aprovação prévia do Conselho Fiscal; acima de 30 taxas associativas a 
Diretoria poderá realizar somente com a aprovação previa da Assembleia Geral. Exceto despesas 
extraordinárias emergenciais/urgentes, no que tange à segurança e/ou infraestrutura da 
Associação, poderão ser realizadas pela Diretoria com possível aprovação prévia do Conselho 
Fiscal para definição da urgência/emergência do caso e dos gastos a serem realizados, sem a 
necessidade da aprovação previa da Assembleia Geral. 
c) para todos as despesas mencionadas nos itens “a”, “b” e “c” deverão ser apresentados no 
mínimo três (3) orçamentos sempre que viável e possível; 
 

2) Venda de 2 motos da marca Yamaha, utilizadas pela Associação, pelo valor de mercado 
considerando seu tempo de uso e condições atuais; 
 

3) Compra de 2 motos da marca Yamaha, cotadas no valor de R$ 15.500,00, totalizando o valor de 
R$ 31.000,00, utilizando recursos do caixa, SEM TAXA EXTRA. 
 

 
Os associados poderão se fazer representar por procuração, com firma reconhecida, ficando limitado a uma 

única procuração por outorgado associado. (Art. 22 do Estatuto Social). As procurações devem ser entregues 

na associação até o dia 24/02/2021 para que sejam conferidas e o acesso à plataforma de votações seja 

devidamente criado. 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL 
 ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE, inscrita no CNPJ 
04.702.278/0001-61, localizada na Rodovia Washington Luiz, n.º 2.500, bairro do Socorro, em 
Pindamonhangaba/SP, CEP 12.421-010, devidamente representada por seu Presidente Sr. Leandro 
Monqueiro Leme, vem informar e convocar respectivamente que, em virtude da PANDEMIA COVID 19, bem 
como do Decreto Estadual  de Quarentena nº 64.881e seguintes, e ao Decreto Municipal 5.882 de 10 de 
outubro de 2020, a realização da Assembleia Geral Extraordinária será realizada no modo virtual, levando 
em consideração a preservação da saúde dos associados que em sua maioria são idosos e do grupo de risco. 
A Assembleia Geral Extraordinária será realizada no dia 25/02/2021 (quinta-feira), na sala Virtual de 
Assembleias do Sistema Superlógica, disponibilizado pela administradora da associação, às 9h30min, em 
primeira convocação, com no mínimo metade dos associados, ou as 10h00, com qualquer número de 
associados presentes e será encerrada pontualmente as 17h00 do mesmo dia para votar sobre o quanto 
segue: 
 

1) A fim de estabelecer critérios, hoje inexistentes, para a realização de despesas com os recursos 
ordinários arrecadados determinados no Item “a” do §2º do art. 35º do Estatuto Social para dar 
cumprimento aos objetivos da Associação, conforme previstos no art. 7º do Estatuto Social, fica 
definido que: 
a) despesas ordinárias comuns de caráter continuado, tais como: água, luz, IPTU, tributos, folha 
de pagamentos, rescisões, encargos sociais, prestações de serviços de administração financeira 
e contábeis, serviços de segurança entre outras de caráter continuado ou relacionadas ao 
funcionamento regular da Associação serão realizadas diretamente pela Diretoria; 
b) despesas com questões extraordinárias, até 10 taxas associativas, a Diretoria poderá realizar 
sem a necessidade de aprovação prévia; entre 10 até 30 taxas associativas, a Diretoria poderá 
realizar somente com aprovação prévia do Conselho Fiscal; acima de 30 taxas associativas a 
Diretoria poderá realizar somente com a aprovação previa da Assembleia Geral. Exceto despesas 
extraordinárias emergenciais/urgentes, no que tange à segurança e/ou infraestrutura da 
Associação, poderão ser realizadas pela Diretoria com possível aprovação prévia do Conselho 
Fiscal para definição da urgência/emergência do caso e dos gastos a serem realizados, sem a 
necessidade da aprovação previa da Assembleia Geral. 
c) para todos as despesas mencionadas nos itens “a”, “b” e “c” deverão ser apresentados no 
mínimo três (3) orçamentos sempre que viável e possível; 
 

2) Venda de 2 motos da marca Yamaha, utilizadas pela Associação, pelo valor de mercado 
considerando seu tempo de uso e condições atuais; 
 

3) Compra de 2 motos da marca Yamaha, cotadas no valor de R$ 15.500,00, totalizando o valor de 
R$ 31.000,00, utilizando recursos do caixa, SEM TAXA EXTRA. 
 

 
Os associados poderão se fazer representar por procuração, com firma reconhecida, ficando limitado a uma 

única procuração por outorgado associado. (Art. 22 do Estatuto Social). As procurações devem ser entregues 

na associação até o dia 24/02/2021 para que sejam conferidas e o acesso à plataforma de votações seja 

devidamente criado. 

Os Associados que não estiverem quites com as obrigações associativas estarão impedidos de participarem 

da assembleia. (Art. 10 do Estatuto Social).  

O não comparecimento implicará na concordância com as deliberações da Assembleia e outros assuntos 

pertinentes à administração da associação. 

           
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 

1. Para participar da assembleia, o associado deverá acessar o SITE da Administradora Adplan, 
www.adplantaubate.com.br e, na área do condômino, com seu próprio login e senha e ingressar no 
item ASSEMBLEIA; 

 
2. Se o condômino utilizar o celular, baixar através do PLAY STORE - APP (CELULAR), Aplicativo 

“Superlógica” - acessar área do condômino – item Assembleia, com o mesmo login e senhas 
cadastrados para o site. 
 

3. No dia 25/02/2021 (data da assembleia) haverá uma funcionária da Adplan Taubaté no telefone (12) 
3622-3886 das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00 para auxiliar e orientar na votação para aqueles 
que tiverem dificuldades. 
 

4. Os votos serão registrados em cartório atendendo a Lei de LGPD, somente expondo os Lotes e 
Quadras, sem a exposição de informações pessoais. 

 
5. A votação iniciará pontualmente às 10 horas da manhã do dia 25/02/2021, sendo que na 

oportunidade, através do chat, será acolhido o secretário para a assembleia; Ás 17h00 será 
encerrada a votação. 
 

6. O relatório contendo a apuração dos votos gerado pelo sistema será disponibilizado após o 
encerramento da votação e após computados os votos por cédulas, se estes forem realizados. 
 

7. Caso o Associado não possua acesso à internet e não manifeste interesse no voto digital, ainda 
poderá registrar seu voto através de cédula que ficará disponível na administradora, sito à Rua 
Renato Granadeiro Guimarães, 63, sala 01, Centro, Cidade de Taubaté-SP, mediante agendamento 
prévio, no mesmo dia e horários da assembleia, não podendo utilizar este recurso após o 
encerramento das votações. A votação em cédula será nominal, conterá as informações de Quadra 
e Lote de quem votou e será anexada ao processo que será registrado no cartório. 
 

8. Caso o Associado ainda não possua acesso à plataforma digital ou ao aplicativo, entre em contato 
com a administradora através do e-mail  atendimento@adplantaubate.com.br ou no telefone: 12 
3622-3886 de 2ª a 6ª feira das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00, informando seu nome, sua 
quadra e lote para cadastro do sistema e liberação de acesso. 

                        
 Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2021. 
 

 
LEANDRO MONQUEIRO LEME 

Presidente  

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Educação

Portaria Interna nº 33/2021 da Secretaria 
Municipal de Educação, de 12 de fevereiro 
de 2021. Disciplina o Processo de Seleção 

de Docentes para atuarem nos Projetos 
Pedagógicos Especiais

Luciana de Oliveira Ferreira, Secretária 
Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos da Lei Municipal 
nº 5.318/2011, alterada pelas Leis Municipais 
6.170/2018 e 6.221/2019, que dispõem 
sobre a organização, estruturação, plano de 
empregos públicos, carreira e remuneração dos 
professores do Magistério Público do Município 
de Pindamonhangaba.

RESOLVE:

Art. 1º Retifi car o texto do Artigo 18, da Portaria 
Interna 31/2021 de 10/02/2021, conforme 
segue:

Onde se lê:
“Art. 18 A atribuição para os serviços da 
Educação Especial, atendimento na Sala 
de Recursos e Itinerante, ocorrerá no dia 
24/02/2021, com início às 18 horas, no prédio 
da Secretaria de Municipal de Educação, ... “

Leia-se:
“Art. 18 A atribuição para os serviços da 
Educação Especial, atendimento no NAP – 
Núcleo de Apoio Psicopedagógico, ocorrerá 
no dia 24/02/2021, com início às 18 horas, no 
prédio da Secretaria de Municipal de Educação, 
... “
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 12 de fevereiro de 2021.

Luciana de Oliveira Ferreira
Secretária Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Educação

Portaria Interna nº 34/2021 da Secretaria 
Municipal de Educação, de 15 de fevereiro 
de 2021. Disciplina o Processo de Seleção 

de Docentes para atuarem nos Projetos 
Pedagógicos Especiais / Educação Especial

Luciana de Oliveira Ferreira, Secretária 
Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos da Lei Municipal 
nº 5.318/2011, alterada pelas Leis Municipais 
6.170/2018 e 6.221/2019, que dispõem 
sobre a organização, estruturação, plano de 
empregos públicos, carreira e remuneração dos 
professores do Magistério Público do Município 
de Pindamonhangaba.
 
RESOLVE:

Art. 1º - Incluir dispositivo na Portaria Interna 
nº 31 de 10 de fevereiro de 2021, como segue:
...
Art. 12. ...
...
III . Aperfeiçoamento Profi ssional:
a) ...
b) Os Cursos de Braile, Libras e TEA, 
apresentando certifi cados com a carga horária 
mínina de 6 horas nas modalidades presencial, 
bimodal ou online realizados a qualquer tempo.

Art. 2º Incluir dispositivo na Portaria Interna nº 
32 de 10 de fevereiro de 2021, como segue:
...
Art. 13. ...
...
II . Aperfeiçoamento Profi ssional:
a) ...
b) Os Cursos de Braile, Libras e TEA, 
apresentando certifi cados com a carga horária 
mínina de 6 horas nas modalidades presencial, 
bimodal ou online realizados a qualquer tempo.

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

Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2021.

Luciana de Oliveira Ferreira
Secretária Municipal de Educação

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba pretende alterar a 
Lei 4.111, de 2003, e reduzir 
os valores cobrados de ISS-
QN (Imposto Sobre Serviço 
de Qualquer Natureza) nas 
solicitações de Habite-se.

Na última semana, uma 
reunião realizada no gabi-
nete do prefeito Isael Do-
mingues reuniu membros 

Prefeitura pretende reduzir 
imposto para emissão de Habite-se

da administração munici-
pal (Habitação, Finanças e 
Jurídico) e representantes 
da APEAAP (Associação dos 
Profi ssionais de Engenha-
ria, Arquitetura e Agrono-
mia de Pindamonhangaba) 
para discutir as medidas.

Ficaram defi nidas im-
portantes alterações, que 
agora serão formatadas 

com alterações na lei para 
serem encaminhadas para 
apreciação e votação na 
Câmara de Vereadores.

As mudanças propõem 
que para as construções 
com fechamento lateral to-
tal ou parcial em alvenaria, 
seja aplicado 75% da tabela 
CUB (Custo Unitário Básico 
no Estado de São Paulo), de-

fi nida pelo Sindicato da In-
dústria da Construção Civil 
do Estado de São Paulo.

Para as construções com 
apenas a cobertura, sem fe-
chamento lateral, deverá ser 
utilizado 60% da tabela CUB.   

De acordo com o diretor 
de Receitas e Fiscalização 
Fazendária, Vicente Corrêa 

da Silva, a redução vai be-
nefi ciar o contribuinte, que 
poderá regularizar as cons-
truções com valor inferior 
ao cobrado anteriormente, 
além de contribuir para au-
mentar o número de imóveis 
devidamente regularizados 
e ainda estimular a geração 
de emprego/renda para os 
profi ssionais do segmento.

“Na projeção anterior, 
muitos deixavam de fazer 
a regularização devido ao 
índice que era cobrado. 

Com esses ajustes, teremos 
uma situação favorável às 
pessoas que constroem, 
seja para imóveis residen-
ciais de pessoas físicas e 
jurídicas, como também 
de edifi cações comerciais 
e empresariais. Paralelo a 
isso termos o aumento do 
número de regularizações 
de imóveis e um aqueci-
mento no mercado de pro-
fi ssionais de engenharia 
e arquitetura”, afi rmou o 
diretor.
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Vacinação da segunda dose 
contra covid-19 segue no Shopping

Começou na sexta-feira 
(12) a aplicação da segunda 
dose da vacina do Butantan 
contra a COVID-19, comple-
tando o esquema vacinal do 
imunizante e garantindo pro-
teção completa aos pacientes.

A primeira brasileira 
vacinada contra COVID-19, 
Mônica Calazans, enfermeira 
da UTI do Instituto de Infec-
tologia Emílio Ribas, recebeu 
a segunda dose do imuni-
zante durante a coletiva no 
Palácio dos Bandeirantes. Ela 
recebeu a dose inicial no dia 
17 de janeiro, na abertura 
da campanha, que ocorreu 
imediatamente após a apro-
vação da Anvisa (Agência 
de Vigilância Sanitária) para 
uso emergencial da vacina do 
Butantan.

A medida dá continuidade 
à campanha, que já alcançou 
1,3 milhão de brasileiros que 
vivem em SP. A segunda dose 
será aplicada nos profissionais 
da saúde, indígenas e quilom-

bolas, além de idosos acima de 
60 anos e pessoas com defici-
ência a partir de 18 anos que 
vivem em instituições de longa 
permanência que receberam 
a primeira dose da vacina do 
Butantan. O intervalo entre 
as doses é de 14 a 28 dias, 
conforme bula do produto.

Fases da 
campanha em SP

A primeira fase da campa-
nha começou com profissionais 
de saúde, idosos com mais de 
60 anos e pessoas com defi-
ciência com mais de 18 anos 
vivendo em instituições de 
longa permanência, indígenas 
aldeados e quilombolas. Este 
último grupo foi inserido no 
Plano Estadual de Imunização 
de São Paulo, mas não estava 
contemplado no PNI.

O PEI também definiu o 
início da segunda fase para 8 
de fevereiro, contemplando 
idosos a partir de 90 anos. A 

imunização em idosos na faixa 
etária de 85 a 89 anos come-
çou já na sexta-feira (12).

Pré-cadastro no Vacina Já

O Governo de São Paulo 
incentiva o pré-cadastramento 
de idosos aptos à imunização 
no site vacinaja.sp.gov.br. O 
registro online garante mais 
facilidade e rapidez à cam-
panha de imunização, pois 
economiza 90% no tempo de 
atendimento individual nos 
postos de vacinação.

O preenchimento dos da-
dos no site Vacina Já leva de 
um a três minutos. Já no aten-
dimento presencial, a coleta 
de informações leva cerca de 
10 minutos.

O pré-cadastro não é obri-
gatório e também não é um 
agendamento, mas contribui 
para evitar aglomerações nos 
postos. O registro dos dados 
no Vacina Já é gratuito, seguro 
e confidencial.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba dá continuidade à 
vacinação da segunda dose de 
covid-19, de acordo com a data 
que está na carteirinha daque-
les que tomaram a primeira 
dose. A vacinação será somente 
no Shopping Pátio Pinda, das 13 
às 18 horas. 

Segundo a Secretaria de Saú-
de, é muito importante que o 
vacinado tome a segunda dose 
da vacina na data que está es-
crita na carteira de vacinação. 
Também é obrigatória a apre-
sentação da carteira de vacina-
ção no momento da vacinação. 

No momento, a vacinação 
para os demais grupos foi sus-
pensa, inclusive a do grupo dos 
idosos, até que Pindamonhan-
gaba receba mais doses do Go-
verno do Estado, ainda sem pre-
visão. Quando as novas doses 
chegarem e os grupos voltarem 
a ser atendidos, faremos ampla 
divulgação pelos canais oficiais 
(redes sociais e site) da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba.

O atendimento será somente no Shopping Pátio Pinda, 
das 13 às 18 horas. É obrigatória a apresentação da 
carteira de vacinação no momento da vacinação

SP começa a aplicar segunda 
dose da vacina do Butantan

Primeira brasileira a ser vacinada, em 17 de janeiro, a enfermeira Mônica Calazans 
recebeu segunda dose da vacina na última sexta-feira (12)

Divulgação

Divulgação

Covid-19: Pinda registra 
94 novos casos e 199 
pacientes recuperados

A Vigilância Epidemiológica 
de Pindamonhangaba divulga, 
em seu Boletim Epidemiológico 
desta segunda-feira (15), 94 no-
vos casos de covid-19 e 199 pa-
cientes recuperados.

O total de ocupação de leitos de 
UTI, somando redes pública e par-
ticular, está em 70%, ou seja, de 33 
leitos de UTI no total, 23 estão ocu-
pados. As UTIs públicas estão com 
ocupação de 82% e as UTIs particu-
lares estão com ocupação de 56%. 
Enfermaria está com ocupação de 
25%, somados os leitos públicos e 
particulares. Desde o início da pan-
demia até hoje são 7.444 morado-
res de Pindamonhangaba infecta-
dos pela covid-19. 

A Secretaria de Saúde alerta 
a população para procure os gri-
pários em caso de sintomas de 
covid-19 (Pronto-Socorro, UPA 
Araretama e UPA Moreira César) 
para tratamento imediato. Estes 
espaços de acolhimento a pa-
cientes com suspeita de covid-19 
estão com movimentação acima 
da média, por isso contamos com 
a compreensão da população.

94 casos novos

Água Preta, Alto do Cardoso, 
Andrade, Araretama, Azeredo, 
Bela Vista, Bem Viver, Boa Vista, 
Campinas, Campo Alegre, Cam-
po Belo, Castolira, Centro, Cidade 

Jardim, Crispim, Galega, Goiabal, 
Jardim Carlota, Jardim Cristina, 
Jardim Mariana, Jardim Prince-
sa, Jardim Regina, Mantiqueira, 
Maricá, Mombaça, Moreira César, 
Morumbi, Ouro Verde, Padre Ro-
dolfo, Parque das Nações, Parque 
São Domingos, Santa Cecília, San-
tana, São Benedito,, Socorro, Terra 
dos Ipês, Triângulo, Vale das Acá-
cias, Vila Rica, Vila São Benedito, 
Village Paineiras e Vista Alegre.

199 Recuperados

Alto do Cardoso, Alto do Ta-
baú, Andrade, Araretama, Aze-
redo, Bem Viver, Bom Sucesso, 
Borba, Campinas, Campo Alegre, 
Campos Maia, Carangola, Casto-
lira, Centro, César Park, Cícero 
Prado, Cidade Jardim, Cidade 
Nova, Colméia, Crispim, Cruz 
Pequena, Feital, Jardim Cristina, 
Jardim Eloyna, Jardim Imperial, 
Laerte Assunção, Liberdade, 
Mantiqueira, Maricá, Moema 
Ville, Mombaça, Moreira César, 
Morumbi, Oliveiras, Ouro ver-
de, Padre Rodolfo, Parque das 
Nações, Parque das Palmeiras, 
Parque São Domingos, Pasin, 
Real Ville, Santa Cecília, Santana, 
São Benedito, Socorro, Terra dos 
Ipês, Triângulo, Vale das Acácias, 
Vila Rica, Vila São Benedito, Vila 
São Paulo, Vila Suíça, Vila Verde, 
Vista Alegre e Vitória Vale.
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geral
Prefeitura concede anistia de até 90% 
em juros e multas de impostos e taxas

Prefeitura 
realiza audiência 
pública online 
sobre Projeto 
de Lei de 
Regularização 
de Edificações

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba realiza, no dia 1º de março 
de 2021, às 18 horas, audiência 
pública para apresentação do 
Projeto de Lei de Regularização de 
Edificações – “Lei de Anistia”. O 
evento será realizado no auditório 
da Prefeitura e transmitido pela 
internet pelo Youtube da Prefeitu-
ra, canal “Prefeitura de Pindamo-
nhangaba”. 

A proposta objeto da audiên-
cia pública está disponível para 
consulta no site da Prefeitura: 
www.pindamonhangaba.sp.gov.
br, em “Leis e Decretos”, opção 
“Audiências Públicas”. 

A participação presencial no 
auditório será limitada, de acordo 
com o Plano São Paulo, seguindo 
todos os protocolos sanitários, e 
deverá ser solicitada pelo e-mail: 
licenciamentos@pindamonhanga-
ba.sp.gov.br. 

As sugestões ou comentários 
poderão ser enviados através do 
e-mail: licenciamentos@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br, até o dia 25 
de fevereiro de 2.021.

O auditório da Prefeitura de 
Pindamonhangaba fica na Av. 
Nossa Senhor do Bom Sucesso, 
1400, Alto Cardoso.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Obras e Planeja-
mento, realizou, neste mês, na Câmara de 
Vereadores, a apresentação da proposta 
de revisão do Plano Diretor do municí-
pio para os vereadores. A secretária da 
pasta, Marcela Franco, acompanhada de 
diversos assessores e técnicos da Prefei-
tura, conduziu o encontro e apresentou o 
objetivo do projeto que se encontra desde 
2020 na Câmara, para apreciação dos 
vereadores. 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai conceder remis-
são de multas e juros de contri-
buintes que possuam débitos 
tributários no município, ins-
critos ou não na dívida ativa, 
ajuizados ou não. O benefício 
vale para dívidas relacionais a 
IPTU, ISS e taxa de serviços mu-
nicipais.

A redução do valor de juros e 
multas será de 90% para quem 
pagar à vista e fizer a solicita-
ção até 30 de junho. Quem op-
tar pelo parcelamento em até 
sete vezes terá abatimento de 
80% nos juros e multas, se soli-
citar até 30 de junho.

Haverá 70% de redução 
para quem parcelar em até oito 
vezes e fizer o pedido até 31 de 
maio.

Será concedido 60% de aba-
timento para parcelamentos em 
até nove vezes requisitados até 
30 de abril; 50% para 10 parce-
las até 31 de março; e 40% para 
11 vezes até dia 26 de fevereiro.

Nas opções de parcelamento, 
o valor mínimo de cada parce-
la não poderá ser inferior a R$ 
102,20 – referente à UFMP (Uni-
dade Fiscal do Município de 
Pindamonhangaba) em vigor.

Outro benefício é que a re-
missão poderá ser concedida 
para pagamento total ou por 
exercício, desde que os débitos 
estejam inscritos em dívida ati-
va.

Para requerer o benefício, o 
contribuinte deverá estar em 
dia com seu cadastro imobiliá-
rio atualizado.

Quem solicitar a remissão 
deverá ficar atento a pontos 
importantes: caso o requeren-
te faça a solicitação para pa-
gamento à vista e não pague 
o valor, haverá cancelamento 
automático da solicitação, que 
poderá ser efetuada novamente 
desde que seja para as opções 
parceladas.

Quem optar por parcelamento 
e não fizer o recolhimento da pri-
meira parcela também terá a re-
quisição cancelada e não poderá 
solicitar novamente nesta opção.

A falha no pagamento de 
duas parcelas vencidas também 
implicará no cancelamento da 
remissão, além da perda de di-
reito de uma nova solicitação.

Vale ressaltar que a lei não 
abrange multas de auto de in-
fração ou penalidade por infrin-
gências à legislação municipal.

O projeto foi aprovado por 
pela Câmara de Vereadores na 
última sessão, nesta segunda-
feira (15), e segue para ser pro-
mulgado pelo prefeito Isael Do-
mingues nos próximos dias.

Redução do valor de juros e multas será de 90% para quem pagar à vista e fizer a solicitação até 30 de junho

Divulgação

Proposta de revisão ao Plano Diretor 
Prefeitura é apresentada aos vereadores

Os trabalhos foram apresentados 
pela empresa GSO Brasilis, que tem 23 
anos de atuação no mercado e já realizou 
ações de consultoria especializada em 
diversos município, como: Alumínio (SP), 
Taubaté (SP), Maragogi (AL), Muriaé (MG), 
entre outros.

O Plano Diretor de Pindamonhan-
gaba foi instituído através da Lei Com-
plementar nº 03 e está em vigor desde 
2006. Segundo a legislação em vigor, é 
uma obrigatoriedade legal a revisão do 

mesmo a cada dez anos, visando que o 
município possa aderir às políticas seto-
riais regulamentares implantadas após 
2006.

“Os trabalhos de revisão do Plano 
Diretor colaboram para que Pindamo-
nhangaba possa rever os rumos e metas 
para o seu futuro. Já foram realizadas oito 
oficinas de bairros, seis oficinas técni-
cas, duas audiências públicas e diversas 
reuniões técnicas e com o Legislativo para 
que a nova lei tenha condição de ser ana-

lisada e aprovada pela Câmara”, afirmou 
a secretária de Obras e Planejamento, 
Marcela Franco.

Segundo ela, na proposta estão con-
templadas a revisão do zoneamento e 
macrozoneamento, bem como a delimita-
ção do perímetro urbano, além de induzir 
a ocupação dos vazios urbanos e o reco-
nhecimento de áreas com irregularidade 
fundiária afim de entrega-las à normativa 
de ordenamento territorial.

“Nesse trabalho, temos uma grande 
preocupação que estamos tentando 
contemplar que será o fortalecimento das 
atividades agropecuárias e do turismo 
legal, além de diversificar a dinâmica do 
atual setor industrial, focando em inova-
ção, tecnologia e responsabilidade social”, 
esclareceu Marcela.

O trabalho dividiu o município em 12 
áreas de zonas urbanas (com parâmetros 
diferenciados de ocupação de solo) e 4 
áreas de zona rural (com novas diretrizes 
de ocupação e foco na permanência do 
homem no campo). Outra inovação é a 
implantação de uma intervenção priori-
tária histórico-cultural, visando promo-
ver a percepção urbana, paisagística e 
arquitetônica dos principais bens tomba-
dos e de interesse histórico de Pindamo-
nhangaba.

O vice-prefeito Ricardo Piorino esteve 
na abertura da apresentação e destacou 
a importância da discussão do projeto 
pelo Legislativo. “Há anos estamos tra-
balhando essa nova legislação e por isso 
quero parabenizar os nossos profissionais 
da Secretaria de Planejamento. Espera-
mos que o Legislativo promova uma rica 
discussão e estamos à disposição para 
esclarecer qualquer dúvida”, afirmou 
Piorino.

Divulgação

O Plano Diretor de Pindamonhangaba foi instituído através da Lei Complementar nº 03 e está em vigor desde 2006
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entretenimento
Festival de 
Marchinhas está 
disponível online 
no face e youtube 
da Prefeitura

Fazenda Nova Gokula promove 
programação especial

Mesmo sem Carnaval, o cli-
ma de alegria desta época do 
ano foi mantido, para que o fo-
lião comemore em casa. Diver-
sas capitais optaram por lives 
e apresentações online e em 
Pindamonhangaba não foi di-
ferente. 

O “14º Festival de Marchi-
nhas Carnavalescas de Pinda-
monhangaba” está sendo reali-
zado de maneira virtual, e está 
sendo transmitido no Facebook 
e Youtube da Prefeitura. Além 
de curtir as marchinhas, o fo-
lião pode votar na marchinha 
de sua preferência, que recebe-

rá o troféu de melhor torcida. 
Basta curtir o vídeo no face-
book da Prefeitura ou no youtu-
be da Prefeitura, até terça-feira 
(16), ao meio-dia. Uma comis-
são julgadora também avaliou 
as apresentações e dará troféus 
para três categorias, além do 
troféu de melhor torcida. 

A iniciativa da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Cul-
tura, em fazer o festival virtu-
al, busca inovar e não deixar 
morrer essa tradição em nossa 
cidade. Dia 16 de fevereiro, às 
19 horas, será anunciada a pre-
miação.

A fazenda Nova Gokula está 
com uma programação especial 
nesta semana, para quem qui-
ser visitar o local. Até a quarta-
feira (17), o local estará aberto 
para visitação das 10h às 18h.

Entre a programação, há op-
ções de visitação dia (day use) 
ou com hospedagem;  aulas de 
yoga ao ar livre; caminhada eco-
lógica; vivências de meditação; 
soltura de pássaros apreendidos 
pelo IBAMA; alimentação cons-
ciente; e ecoaventura com ativi-
dades como trilhas, tirolesa, pa-
rede de escaladas, slackline, etc.

No local é importante seguir 
as normais sanitárias como o 
uso de máscaras em todos os 
ambientes, álcool gel e distan-
ciamento mínimo de 2 metros. 
Os restaurantes estão funcio-
nando com 40% da capacidade; 
e todos os ambientes tem núme-
ro restrito de pessoas.

Na entrada, é sugerida uma 
contribuição voluntária de R$ 
5 reais por pessoa, mas não é 
obrigatório. É cobrado estacio-
namento (R$25 - veículo), R$15 
– motos, R$40 – vans e R$ 70 - 
ônibus). Algumas atividades são 

pagas e o visitante pode obter 
mais informações no local.

A Fazenda Nova Gokula fica 
no bairro Ribeirão Grande e é 
um santuário natural que ofe-
rece aos seus visitantes uma 
variedade de experiências base-
adas no princípio de uma vida 
simples, natural e saudável e 
também uma área de preser-
vação ambiental com riquíssi-
ma biodiversidade. A comuni-
dade foi criada em 1978 com o 
intuito de desenvolver a prá-
tica de vida simples e pensa-
mento elevado.

Marcelo dos Santos

Equipe do Novo Turismo realiza visitas técnicas 
para mapeamento de Pindamonhangaba

As equipes da Secretaria de 
Cultura e Turismo e Departa-
mento de Turismo da Prefeitura 
estão iniciando o ano com a re-
alização de visitas técnicas aos 
locais turísticos de Pindamo-
nhangaba, principalmente na 
área rural, além de aproxima-
ção com as instituições ligadas 
ao desenvolvimento turístico 
da cidade. 

Na última semana, o secretá-
rio de Cultura e Turismo, Alce-

mir Palma, secretário adjunto 
de Cultura e Turismo, Ricardo 
Flores, e diretor de Turismo, 
Fábio Vieira, estiveram em visi-
ta técnica no Hotel Fazenda Pé 
da Serra (onde foram recebidos 
pelo proprietário Francisco e 
Viviana), Restaurante do Ed-
mundo (onde foram recebidos 
pelos proprietários sr. Edmundo 
e José) e Fazenda Pouso do Jacu 
(onde foram recepcionados pelo 
proprietário sr. Ditinho). 

Encerrando a semana, o se-
cretário adjunto e o diretor de 
Turismo estiveram em reunião 
na Fundação Fórmula Cultural, 
com Shun Fukashiro, da AMA-
VAP (Associação de Amigos das 
Serras da Mantiqueira e do Mar 
e do Vale do Paraíba), e Midori 
Fukashiro, da Trip Rural, para 
tratar de assuntos referentes ao 
turismo, bem como parcerias 
futuras. “A reunião foi muito 
produtiva, agradecemos a visita 

da equipe do Turismo. Contem 
conosco para trabalharmos jun-
tos”, afirmou Midori. 

Para o secretário adjunto 
Ricardo Flores, a série de vi-
sitas técnicas está mostrando 
que Pindamonhangaba tem um 
potencial turístico muito gran-
de. “Iniciamos o mapeamento 
turístico de Pindamonhanga-
ba no início do ano, e podemos 
afirmar, de antemão, que nos-
sa cidade tem paisagens mara-

vilhosas e empreendimentos 
bem estruturados. Precisamos 
trabalhar em conjunto e nos 
prepararmos para, assim que 
a situação de pandemia permi-
tir, desenvolvermos ações para 
atrair turistas e até mesmo mo-
radores de Pindamonhangaba 
que muitas vezes não conhe-
cem nossos atrativos”, avaliou, 
destacando que o mapeamento 
terá continuidade nos próxi-
mos dias.

Divulgação

Divulgação Divulgação
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história
Altair Fernandes Carvalho
(altairfernandes@hotmail.com)

Há um século Pinda fazia seu carnaval 
pós pandemia e pós guerra mundial
Há 102 anos, em março de 

1919, Pindamonhanga-
ba ia às ruas participar 

dos festejos de um carnaval que 
marcava o fim de dois trágicos 
acontecimentos: a 1ª Guerra 
Mundial  e a Pandemia de Gripe 
Espanhola. Ocorrências de ca-
ráter universal que haviam cei-
fado muitas vidas naquelas pri-
meiras décadas do século XX.

Nesse ano, estava à frente 
da administração municipal 
da “cidade princesa de Zalu-
ar”, já em seu segundo man-
dato (1913/1919),o Dr. Claro 
César; na presidência da Câ-
mara (1918/1919), o Dr. Alfredo 
Machado. O município contava 
com uma população de pouco 
mais de 20 mil habitantes.

Esse carnaval na Pinda pós 
pandemia e pós guerra mun-
dial, o jornal Tribuna do Norte, 
edição de 9/3/1919, nos conta 
em crônica (na linguagem adje-
tivada da época), que republica-
mos na íntegra, mas procuran-
do seguir, à medida do possível 
ao nosso conhecimento,  o atual 
acordo ortográfico:   

“Carnaval
Com ares de um convales-

cente de gripe, um tanto sorum-
bático, triste mesmo, sábado 
último apareceu pela cidade, o 
carnaval. 

E, aos olhares de todos, ele 
infundia dó, provocava comise-
ração e saudosas lembranças 
dos tempos idos, em que Momo, 
galhofeiro e mordaz, alegre e 
prazenteiro, amoroso e tratável, 
imperava com poderio e firmeza.

Verdadeiramente endiabra-
dos, entretanto, correram os 
três últimos dias, apagando, 
assim a má impressão que a 
princípio causara.

Momo teve por parte de 
seus pândegos vassalos a mais 
retumbante adoração.

Pelas ruas, a pé, a cavalo e 
de carro, espanholas, portugue-
sas, ciganas, cowboys, apaches, 
numa policromia berrante, esfu-
ziavam graça e perfume.

Os templos preferidos para a 
folia foram o cinema e o clube.

O Eden apresentava um 
aspecto impressionante: uma 
onda de bolchevistas parecia 
querer derrubar as instituições 
e implantar o ‘soviet’ de Momo.

- ‘Tá uma infernera’, dizia um 
caboclo de barbicha a mosque-
teiro, primo irmão do Jeca Tatu, 
que viera do sítio ‘especiarmen-
te’ para assistir ao carnaval.

E ao som de alegres músicas, 
ao soar de estridentes gaitas em 
todas as suas vastas dependên-
cias , foliões infatigáveis, por-
fiavam-se em renhidas batalhas 
de confete, serpentinas e o ultra 
chique perfume.

O ‘clou’ dos festejos porém, 
foi dado no clube, onde uma 
comissão composta dos incorri-
gíveis pândegos, Rinaldo Giudi-
ce, Homero Marcondes, Argeo 
Camargo e Renato Nogueira, 
ofereceu aos seus convidados 
três lindas e inesquecíveis noites 
de esplêndidos saraus.

Foram encerrados os festejos 
pelo Salgadinho, presidente do 
Clube que, sempre gentleman, 
convidou para lá tocar, a apre-
ciada banda Euterpe, empres-
tando-lhe maior brilho.

E assim, irreverentemente, 
em plena madrugada de cinzas 
terminou o carnaval deste ano, 
deixando em todos os corações, 
as mais indeléveis recordações 
de três dias de Loucura, prazer 
e folia...”

Obs.: Acreditamos que o clu-
be mencionado pelo articulista 
da Tribuna seja o Clube Lite-
rário e Recreativo, na época já 
com 39 anos de existência. O Li-
terário e a Euterpe foram histó-
ricos participantes de grandes 
momentos (culturais, esporti-
vos, de lazer, políticos etc.) de 
Pindamonhangaba.

Fim da pandemia

O declínio na epidemia da 
terrível gripe espanhola foi di-
vulgado na edição de 1º/12/1918 
da Tribuna,  com a seguinte 
comparação: “a média de óbi-
tos, que de 20 de outubro até 15 

de novembro havia sido de seis 
mortos por dia, tinha caído para 
cinco mortos por dia tomando-
se o mesmo dia 20 de outubro 
como ponto de partida até o dia 
30 de novembro”.         

A notícia do fim da epide-
mia veio na Tribuna do dia 
8/12/1918 com uma nota onde 
o articulista dava graças à mi-
sericórdia de Deus, anunciava 
o fechamento do hospital de 
isolamento e o retorno do Dr. 
Claro Cesar à capital para suas 
atividades como deputado.

Na semana seguinte, edição 
de 15/12,  a Tribuna confirmava 
que em acordo com o Dr. Navar-
ro Andrade, o presidente da Câ-

mara, Alfredo Machado autori-
zara o fechamento do hospital e  
providenciara para que suas de-
pendências fossem desinfetadas.                           

Naquela edição, o jornal 
concluía sua cobertura aos 
acontecimentos relacionados à 
proliferação da gripe em Pin-
da salientando o grandioso tra-
balho que havia sido prestado 
pela administração municipal, 
Associação Cruz Vermelha, So-
ciedade São Vicente de Paulo, 
estudantes da Escola de Farmá-
cia, 4º Corpo de Trem, delegacia 
e destacamento policial, Linha 
de Tiro 539  e a população, que 
estiveram unidos no mesmo 
combate.

Fim da 1ª Guerra Mundial

Sobre a guerra global centra-
da na Europa, iniciada em 28 de 
julho de 1914 e que durou até 
11 de novembro de 1918, envol-
vendo as grandes potências de 
todo o mundo, organizadas em 
duas alianças opostas: os alia-
dos e os Impérios Centrais, a 
Alemanha e a Áustria-Hungria, 
a Tribuna estampou o seu final 
em primeira página no dia 17 
de novembro de 1918. 

Dos longos e bem escritos ar-
tigos destacamos alguns pará-
grafos demonstradores do con-
tentamento pelo fim da guerra:

“É no auge da alegria, da 
mais viva satisfação que regis-
tramos em nossas colunas a no-
tícia da terminação da guerra.

O mundo inteiro exulta de 
prazer por este grande acon-
tecimento, que veio terminar 
a formidável carnificina que 
quatro anos e meses nos vem 
infelicitando.

Graças a Deus os aliados 
alcançaram a esplêndida vitória 
nesta luta tremenda, que tantas 
desgraças causou às nações em 
guerra.

A Alemanha foi subjugada; 
o seu orgulho e a vaidade do 
homem mais nefasto, que até hoje 
não apareceu igual no mundo, 
pelo seu espírito  tacanho e per-
verso , e pela sede que tinha de 
sugar a última gota de sangue da 
humanidade, rolaram por terra!”

Soldados do 4º Corpo de Trem 
do Exército, aquartelados em 
Pindamonhangaba, já aguarda-
vam o chamado para o embar-
que ao cenário da guerra. Feliz-
mente, isso não foi necessário.

A Tribuna cumprindo 
compromisso

Ainda desta edição que fala-
va do fim da guerra, é oportuna 
a nota que revela que a histó-
ria do jornal Tribuna do Norte 
sempre foi pautada na respon-
sabilidade e no compromisso 
com o leitor, quando os deixa 
cientes que entre os vitimados 
pela epidemia de gripe, havia 
dois de seus funcionários:  

“Foram vítimas da epidemia 
reinante dois tipógrafos das 
nossas oficinas e infelizmen-
te ainda não restabeleceram. 
Com dificuldades publicamos 
hoje o presente número com 
duas páginas, apenas para não 
deixar de dar notícias e outras 
publicações que não podem ser 
adiadas.

Não podemos publicar ar-
tigos de nossos colaboradores 
por esse motivo, o que faremos 
no próximo número. Pedimos 
desculpas aos nossos assinantes 
por esta falta forçada e que não 
tivemos meio de remediá-la.”

Blog das Dores Crônicas O Bom da Notícia

Gripe Espanhola, até então, a maior das pandemias

VEJA-Editora Abril

History Uol

1ª Guerra Mundial dizimou vidas em cenário europeu...
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