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Fundo Social abre inscrições para 
450 vagas para nove cursos em Pinda

O Fundo Social de Solidarie-
dade abre, a partir de quarta-
feira (24), uma nova rodada de 
inscrições para nove cursos das 
Ofi cinas do projeto “Reinvente”. 
As inscrições estão abertas até o 
dia 31 de março, ou quando fi -
nalizarem as vagas. Para esse 
mês, um novo curso está sendo 
incluído: Ofi cina de Balões.

Os cursos disponíveis são: 
maquiagem, manicure, culi-
nária, elétrica básica, eletro-
eletrônica, manutenção de 
computador, inclusão digital, 
ofi cina de balões (bexiga) e pi-
lates (não é curso, trata-se de 
prática de saúde manutenção 
do bem-estar).
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Todos os cursos são em formato online, com aulas ministradas em uma plataforma onde também é possível fazer a inscrição
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Praças da Quadra Coberta e Santa Luzia são revitalizadas
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba conti nua o pro-
grama de revitalização das 
praças públicas do município. 
Através de ações integradas 
de suas secretarias, a Pre-
feitura vem atuando para 
devolver a esses espaços pú-
blicos a sati sfação para que 
famílias uti lizem socialmente 
as praças da cidade, agora 
com novo visual.

No últi mo fi m de semana, a 
equipe de zeladoria da Semelp 
(Secretaria de Esportes e Lazer) 
executou a manutenção das 
áreas públicas ao entorno do 
Ginásio Manoel César Ribeiro 
(Quadra Coberta).

Prefeitura e Estado discutem 
restauro do Armazém 
do Complexo Ferroviário

Conhecido como “Armazém 
do Complexo Ferroviário”, o 
galpão localizado entre a Pra-
ça Sete de Setembro e a antiga 
estação da Rede Ferroviária 
Federal poderá ser restaurado 
através de uma parceria entre 
Prefeitura de Pindamonhanga-

ba e Governo do Estado de São 
Paulo. O assunto foi discutido 
em uma reunião virtual realiza-
da entre o prefeito Isael Domin-
gues e o secretário de Justiça e 
Cidadania do Estado, Fernando 
José da Costa.
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Idosos com 73 
anos ou mais são 
vacinados nesta 
semana

Programa de 
castração de animais 
oferece 100 vagas 
para o “Bem Viver”
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Nova rotatória 
em frente à 
Delegacia receberá 
jardinagem
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Editorial
Transformar-se. Sair da zona de conforto. Viver novas 

experiências. Novos projetos. Novos cursos. Novas profi ssões. 

Nunca foi tão essencial buscar novos horizontes e aceitar 
novos desafi os como nos dias atuais. 

Em um momento em que há tantas notícias difíceis de serem 
digeridas, também podemos presenciar atitudes solidárias e 
ações acolhedoras. Transformadoras. 

Levar transformação e incentivar a reinvenção está entre 
as fi nalidades do projeto “Reinvente” do Fundo Social de 
Solidariedade de Pindamonhangaba – que abre esta semana 
inscrições para nove cursos de suas ofi cinas. Atualmente, 
online. 

Neste momento, a alternativa encontrada para a continuação 
dos estudos, aprimoramento e capacitações é, sobretudo, no 
formato virtual. No caso do “Reinvente” as ofi cinas contemplam 
diversas áreas do conhecimento, desde estética e culinária, a 
marcenaria  e inclusão digital. 

De forma gratuita, os cursos oferecem certifi cados de 
conclusão, promovem integração e também sintetizam-se como 
uma oportunidade de reinserção no mercado de trabalho; além 
de complemento de renda familiar.

É preciso reinventar-se todos os dias 
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A autora é escritora, 
poetisa e membro 

da APL - Academia 
Pindamonhangabense de 

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

Matemática.

 
RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 

CIVIL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA MULHER DE PINDAMONHANGABA – 

GESTÃO 2021/2023

A Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos 
Lei Municipal nº 4.985, de 10 de novembro de 2009, no 
uso de suas atribuições legais, por meio da comissão 
eleitoral, RESOLVE retifi car/alterar os itens 1 e 3 do 
presente Edital, visando readequá-lo aos dispositivos 
da lei supramencionada, com a consequente reabertura 
do prazo de inscrições – pelo prazo de 22 a 26 de 
março de 2021, para novas inscrições e/ou alterações 
das inscrições já efetivadas, bem como para alterar 
o cronograma de atividades e data da eleição, a fi m 
de cumprir os cuidados no tocante ao distanciamento 
social da atual fase emergencial da pandemia, conforme 
decreto do Governo do Estado de São Paulo, nos moldes 
abaixo discriminados:

1 – Cronograma das atividades:
1.1. PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 05 de fevereiro de 2021
1.2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES –  08 a 26 de fevereiro 
de 2021
1.3. PRORROGAÇÃO INSCRIÇÕES – 01 a 10 de março 
de 2021
1.4. PUBLICAÇÃO INSCRIÇÕES HABILITADAS – 12 de 
março de 2021 (sem efeito)
1.5. PRAZO PARA RECURSO – 13 a 16 de março de 
2021 (sem efeito)
1.6. REABERTURA DO PRAZO INSCRIÇÕES / 
ALTERAÇÕES – 22 a 26 de março de 2021
1.7. NOVA PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
HABILITADAS – 30 de março de 2021
1.8. NOVO PRAZO PARA RECURSO – 31 de março a 
08 de abril de 2021
1.9. PUBLICAÇÃO DEFINITIVA INSC. HABILITADAS – 
13 de abril de 2021
1.10. ELEIÇÃO – 05 de maio de 2021
1.11. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO ELEIÇÃO – 11 de 
maio de 2021

3 – Das Inscrições:
3.1. As inscrições serão realizadas nos períodos de 
08 a 26 de fevereiro de 2021, e 22 a 26 de março de 
2021 pessoalmente na Casa dos Conselhos, localizada 
à Rua Juó Bananeri, 196 – Alto do Cardoso das 08:00h 
ás 12:00h / 13:00h ás 17:00h, de segunda a sexta-feira, 
ou através do e-mail: c.conselhos@pindamonhangaba.

sp.gov.br mediante a apresentação dos seguintes 
documentos:
3.1.1. Ofício à Secretaria de Assistência Social em papel 
timbrado da entidade ou movimento com a identifi cação 
do representante legal (nome, RG, CPF, cargo) e os 
seguintes dados da indicada para Conselheira: 
* Nome, RG, CPF, endereço completo, email e telefone.
3.1.2. Resumo das atividades realizadas nos dois últimos 
anos, observando-se a fi nalidade da organização da 
sociedade civil que a indica.
3.1.3. Cada organização poderá inscrever até 02 (dois) 
representantes, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º, da 
Lei nº 4.985/2009.
3.1.4 – Os membros do conselho cumprirão mandato de 
02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, por 01(um) 
mandato consecutivo.

DAS RETIFICAÇÕES / ALTERAÇÕES:
A. Considerando as alterações constantes no item 3.1.3 
que dispõe sobre a diminuição do número de indicados 
de cada instituição para 02 (dois) representantes e no 
item 3.1.4 que permite apenas reeleição de membros 
por apenas 01 (um) mandato consecutivo, as instituições 
já inscritas no primeiro período de inscrições (08 a 
26 de fevereiro de 2021), poderão apenas alterar as 
indicações dos nomes dos seus representantes, fi cando 
dispensadas de apresentar os documentos já enviados, 
constantes nos itens 3.1.1 e 3.1.2 do Edital.

B. As instituições/órgãos que indicaram mais de 02 
(dois) representantes para compor o CMDM- Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher deverão informar, por 
ofício, no prazo de reabertura das inscrições, o nome de 
apenas 02 (dois) representantes para participação na 
eleição.

C. Em decorrência da presente retifi cação/alteração 
do Edital, fi ca sem efeito a publicação da lista das 
instituições/órgãos e respectivos representantes 
habilitados ao processo eleitoral, no Jornal Tribuna do 
Norte em 12 de março de 2021.

Os demais itens e dispositivos constantes do Edital 
publicado em 05 de fevereiro de 2021 permanecem 
inalterados.

Pindamonhangaba, 19 de março de 2021.

Comissão Eleitoral
Processo Eleitoral CMDM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Portaria Interna nº 36 da Secretaria Municipal de 
Educação, de 22 de março de 2021.

Dispõe sobre a instituição e os critérios de ingresso, 
atendimento e funcionamento do NAP (Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico) no Município de Pindamonhangaba/SP.

Luciana de Oliveira Ferreira, Secretária Municipal de 
Educação, no uso de suas atribuições legais, nos termos 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996 e alterações 
posteriores; da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2.015; do 
Decreto nº 5.119, de 09 de outubro de 2.014 e do Decreto 
nº 5.129, de 22 de outubro de 2014; e para normatizar e 
uniformizar os procedimentos relativos ao funcionamento 
e acesso aos atendimentos especializados,
RESOLVE:
Art. 1º - A instituição, o funcionamento, o cadastro, os 
critérios para ingresso, classifi cação e avaliação nos NAP´s 
(Núcleos de Apoio Psicopedagógicos) responsáveis pela 
TRIAGEM das crianças, sendo um localizado no bairro 
Bela Vista “NAP Dr. Francisco Romano de Oliveira” e o 
outro localizado no bairro Residencial Pasin “NAP Gov. 
Mário Covas”, serão disciplinados conforme descrito 
nesta Portaria.
Parágrafo único: A regulamentação indicada nesta Portaria 
não se aplica aos NAP´s responsáveis pelo atendimento 
às crianças avaliadas pelos NAP´s de TRIAGEM.

DA INSTITUIÇÃO
Art. 2º - O NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico) 
está instituído pelo Decreto Municipal nº 5.119, de 09 de 
outubro de 2014; alterado pelo Decreto nº 5.129, de 22 
de outubro de 2014, com o objetivo de prover e promover 
atendimentos especializados nas áreas de Psicologia, 
Fonoaudiologia e Pedagogia às crianças com defi ciências, 
síndromes, transtornos globais do desenvovimento, 
difi culdades de aprendizagem, distúrbios de fala e 
linguagem e transtornos de comportamentos (TDAH, TC 
e TOD) matriculadas nas unidades escolares da Rede 
Municipal de Ensino de Pindamonhangaba/SP

DO OBJETIVO
Art. 3º - O NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico) 
atenderá aos alunos a partir do 2 (dois) anos de idade 
com defi ciências, síndromes, transtornos globais do 
desenvovimento, difi culdades de aprendizagem, distúrbios 
de fala e linguagem e transtornos de comportamentos 
(TDAH, TC e TOD) que estejam matriculados nas 
unidades escolares da Rede Municipal de Ensino e que 
necessitem de atendimentos especializados.

DO INGRESSO E FUNCIONAMENTO DOS 
ATENDIMENTOS

Art. 4º - Os alunos ingressarão no NAP (Núcleo de 
Apoio Psicopedagógico) TRIAGEM por meio de 
encaminhamentos realizados pelas unidades escolares e 
pela Secretaria Municipal de Saúde, os quais deverão ser 
entregues pessoalmente pelo responsável legal do aluno, 
mediante protocolo
Art. 5º - Os encaminhamentos obedecerão à ordem 
de protocolo e serão reorganizados atendendo-se aos 
seguintes critérios:
I - Alunos com diagnóstico concluído terão prioridade, nos 
termos do artigo 9º, da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2.015;
II - Alunos com hipóteses/suspeitas diagnósticas em 
avaliação;

III – Alunos encaminhados pelas unidades escolares com 
queixa de difi culdades de aprendizagem.
Art. 6º - A lista dos alunos aguardando atendimento será 
única e constará o nome do aluno, a data de nascimento, 
o CID ou hipótese/suspeita/difi culdade de aprendizagem e 
data de entrega do encaminhamento.
Parágrafo Único- A referida lista estará disponível para consulta 
nos NAP´s TRIAGEM e no site www.educapinda.net.br.
Art. 7º - Os atendimentos serão realizados 
preferencialmente no contra turno escolar, semanalmente, 
com duração de até 60 (sessenta) minutos por 
atendimento, com dia e horário previamente agendados.

DA AVALIAÇÃO
Art. 8º - O aluno será avaliado pelo profi ssional 
responsável ao qual foi encaminhado e, após a conclusão 
da avaliação, será elaborado um Plano Terapêutico 
destinado ao atendimento de suas necessidades nele 
constantes.
Parágrafo único: É de inteira responsabilidade do 
resposável legal pelo aluno a entrega do Plano Terapêutico 
à instituição (OSC- Organização da Sociedade Civil) 
responsável pelo NAP ATENDIMENTO mais próxima 
de sua residência, fi nalizando assim o processo de 
TRIAGEM.

DOS ALUNOS LAUDADOS
Art. 9º - Os alunos que apresentarem laudos com 
diagnósticos concluídos, serão chamados, por meio 
de seu representante legal, para uma entrevista com 
o profi ssional do NAP TRIAGEM, ocasião na qual será 
realizada uma anamnese e, após, elaborado um parecer 
terapêutico, sendo de responsabilidade do responsável 
legal pelo aluno a entrega do Plano Terapêutico à 
instituição (OSC) NAP ATENDIMENTO mais próxima de 
sua residência, conforme parágrafo único do artigo 8º 
nesta portaria interna.

DO ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO 
AVALIATIVO

Art. 10 - O encerramento antecipado do processo 
avaliativo realizado pelo NAP – TRIAGEM, ocorrerá 
mediante solicitação do responsável legal ou em 
virtude de 1 (uma) falta injustifi cada, sendo o aluno 
considerado DESISTENTE e, neste caso, fi cando a cargo 
do responsável legal pelo aluno a solicitação de novo 
encaminhamento a ser protocolado nos temos do Artigo 
5º desta Portaria Interna.

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 11 – Qualquer informação/documento referente ao 
NAP, poderá ser solicitado por meio de requerimento 
escrito (formulário à disposiçao no local), o qual será 
atendido num prazo improrrogável de até 15 (quinze) dias, 
nos termos da Lei nº 9.051/95.
Art. 12 – O responsável legal pelo aluno deverá manter 
atualizado junto ao NAP - TRIAGEM suas informações 
de contato, bem como as informações sobre o estado de 
saúde da criança (laudo atualizado).
Art. 13 – Casos omissos serão resolvidos pela Secretaria 
Municipal de Educação.
Art. 14 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 22 de março de 2021.

Luciana de Oliveira Ferreira 
Secretária Municipal de Educação

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através da Secretaria 
de Governo e Serviços Públicos, 
continua atuando a todo vapor 
e no último fi m de semana as 
ações de conservação e manu-
tenção foram realizadas na es-
trada municipal José Machado 
de Andrade (Trabiju), que rece-
beu serviços de poda, roçada e 
adequação de drenagem.

O Setor Rural realizou o tra-
balho após a manifestação dos 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba dá prosseguimento 
em ritmo acelerado às ações 
da “Operação Tapa Buraco” em 
diversos bairros do município 
com o objetivo de proporcionar 
mais segurança no trânsito.

A operação foi realizada re-
centemente em vias públicas 
dos bairros: Jardim Eloyna, Lot. 
Triângulo e Araretama. Trechos 
da rotatória Mazzaropi (Socor-
ro), Av. Amador Bueno da Veiga 
e da rua Octávio Oscar Campelo 
de Souza (Parque das Nações) 
também receberam os serviços.

“Operação Tapa-buraco” segue acelerada 
Com o objetivo de melhorar 

o visual na entrada da cidade, 
a Prefeitura realizou ainda a 
limpeza geral de via pública 
paralela à Av. NS Bom Sucesso 
e ao pórtico de entrada do mu-
nicípio. “O local foi totalmente 
limpo e agora está sendo urba-
nizado com um pavimento as-
fáltico, proporcionando melhor 
visual para quem chega no mu-
nicípio”, afi rmou o secretário e 
vice-prefeito Ricardo Piorino.

Outra ação realizada está 
acontecendo na Estrada do Ipi-
ranga (região leste) onde após 

ser realizada a limpeza de uma 
vala, a Prefeitura colocou dre-
no para recomposição do pavi-
mento da Estrada, benefi ciando 
os moradores do local que esta-
vam reclamando com os trans-
tornos ocasionados em dias de 
chuva.

Os serviços são realizados 
diretamente pelos servidores 
públicos da Usina de Asfalto, 
sob o comando da Secretaria 
de Governo e Serviços Públicos, 
eliminando pequenos buracos 
com técnica, material e maqui-
nário próprios da Prefeitura.

Estrada 
do Trabiju 

recebe 
manutenção

munícipes que utilizam a Estra-
da e pediram atenção visando a 
questão da segurança e melhor 
visibilidade no acesso.

Segundo o diretor de Agricul-
tura, Thiago Gonçalves, também 
foi realizada a colocação de ma-
nilhas, proporcionando o alarga-
mento em um trecho de curva e 

consequentemente um melhor 
traçado da pista, afi m de evitar 
colisões frontais. “Uma ação sim-
ples mas que trará mais seguran-
ça para os usuários desta estrada 
que recebe, além dos produtores 
rurais e moradores, um número 
considerável de ciclistas e turis-
tas”, explicou Thiago.

A linguagem do coração, a 
linguagem do amor, está rela-
cionada ao princípio feminino 
da criação, e os que falam essa 
língua(homens e mulheres)es-
tão profundamente preocupados 
com os outros e querem apoiar, 
ajudar e elevar a todos. Doam 
esperança e luz a este mundo, e 
quem deles se aproxima renasce. 
Esse é o sentimento queme en-
laça aoouvir o depoimento das 
voluntárias do Mães à Obra, um 
projeto social do Colégio Mestre, 
instituído em Pindamonhangaba, 
em 2005, pelas mãos da educado-
ra Vânya Dulce D’Arace Maciel.

Essa confraria de mulheres 
(inicialmente, mães e avós dos 
alunos do Colégio Mestre e, hoje, 
32 integrantes) reúne-sena pri-
meira quarta-feira de cada mês, 
das 14 às 17 horas, em algum 
cantinho de acolhida (Colégio 
Mestre, Biblioteca Rômulo Cam-
pos D’Arace ou na casa de uma 
delas) para a partilha da vida em 
torno de uma deliciosa mesa de 
café, a entrega dos trabalhos re-
alizados e a retirada de material 
para as próximas tarefas. O que 
elas fazem? Quadradinhos co-
loridos de crochê e tricô, que se 
transformam em belíssimas col-
chas de lã a serem doadas a lares 
de crianças, asilos e obras assis-
tenciais de Pindamonhangaba, 
Lagoinha e Tremembé.  

As confreiras do Mães à Obra 
também fazem ‘enxovaizinhos’ 
para o projeto ‘Bebê-Natal’, doa-
dos às crianças nascidas no dia 
25 de dezembrona maternidade 
da Santa Casa de Misericórdia 
de Pindamonhangaba e a outras 
mães que estiverem ali à espera 
da chegadade seus bebês; trico-

tam meias, toucas e cachecóis 
destinados às crianças interna-
das em hospitaispara tratamen-
to de câncer; e, em parceria com 
o projeto ‘Alegria em Retalhos’ 
(Santos – SP), confeccionamves-
tidos e tiaras a serem enviados 
às meninas de Moçambique.

A cada mês, o trabalho reali-
zado por essas mãos maravilho-
sas agasalha de amor pessoas em 
estado de vulnerabilidade social 
que elas nem sonham quem pos-
sam ser. Esse é o ponto segredo do 
Mães à Obra: essas mulheresen-
contram um tempo de seu diapa-
ra tecerem um manto de amor hu-
manitário para os assistidos. Não 
é justamente dessa cooperação 
que o nosso mundomais precisa?

A divulgação desse trabalho 
social tem sido feitapor meio das 
próprias confreiras, entre pesso-
as amigas e as do círculo fami-
liardelas,que se encantam e tor-
nam-sevoluntárias desta ciranda 
do bem. Além disso, uma vezpor 
ano, elas se reúnem na Praça 
Monsenhor Marcondes para di-
vulgar o ‘Mães à Obra à popula-
ção pindamonhangabensee, qui-
çá, conquistar novos voluntários. 

Entre asconfreiras, temos 
professoras, médicas, dentis-
tas, escriturárias, comerciantes, 
artesãs, costureiras, operárias, 
voluntárias em entidades assis-
tenciais, ministras da Eucaristia, 
rainhas do lar e uma artista plás-
tica. Elas dizem que recebem 
muito mais do Mães à Obrado 
que aquilo que ofertam. Entre as 
benesses que este trabalho social 
lhes propicia estão a cura de de-
pressões, a retomada da alegria 
de viver e a beleza de ser o ponto 
invisívelque une seus quadradi-

nhosde amor ao grande tecido 
da existência humana.

Entre asvoluntárias, há uma 
em especial, quedesde a sua 
chegada,foi carinhosamente 
aclamada“matriarca do grupo” 
ea“Fada Madrinha do Mães à 
Obra”,não só por possuir mãos 
de fada,mas também por ser de-
tentorade um coração esplendo-
roso de amor: Enedina Avalone!

Em nossa entrevista via what-
sapp, indago: O que você faz no 
Mães à Obra e o que o Mães à 
Obra faz por você? Em resposta, 
Enedina diz: “Há mais ou menos 
cinco anos, passando à tarde pela 
praça Monsenhor Marcondes, vi 
algumas senhoras sentadas no 
banco tricotando. Quando reco-
nheci a Vânya, ela me falou do 
Mães à Obra e, imediatamente, 
quis pertencer ao grupo. Come-
cei a fazer tricô, crochê, pintu-
ras, tiaras e, cada vez mais, dava 
mais valor àquele trabalho. As 
reuniões mensais me divertiam 
muito. Mães à Obra trouxe para 
mim uma felicidade de cuja exis-
tência não me lembrava mais, 
como encontrar amigas e fazer 
o bem para pessoas que eu nem 
conhecia. Os agradecimentos das 
pessoas me davam mais energia.
Hoje, com 88 anos, quero viver 
mais para continuar este meu 
trabalho que tanto AMO!”

Mãos à obra, Mães `a Obra! 
Que esse projeto abençoado do 
Colégio Mestre inspire cada vez 
mais pessoas a trabalharem pela 
solidariedade mundial, ainda 
mais neste tempo tão premente 
de esperança e luz ede mulheres 
comovocês,que tecem a própria 
vida com a linguagem do cora-
ção, a linguagem do amor!

MÃES À OBRA!
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cidade
Praças da Quadra Coberta e Santa 
Luzia são revitalizadas

Prefeitura e Estado discutem restauro do 
Armazém do Complexo Ferroviário

Nova rotatória em frente à 
Delegacia receberá jardinagem

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba conti-

nua o programa de revita-
lização das praças públicas 
do município. Através de 
ações integradas de suas 
secretarias, a Prefeitura 
vem atuando para devolver 
a esses espaços públicos a 
satisfação para que famí-
lias utilizem socialmente 
as praças da cidade, agora 
com novo visual.

No último fi m de sema-
na, a equipe de zeladoria 
da Semelp (Secretaria de 
Esportes e Lazer) executou 
a manutenção das áreas 
públicas ao entorno do Gi-
násio Manoel César Ribeiro 
(Quadra Coberta). Foram 
realizados os serviços de 
poda do mato alto e pintu-
ra de bancos e canteiros da 
Praça Melvim Jones e tam-

bém ao entorno da quadra 
de tênis.

Outra praça que está 
recebendo melhorias é a 
Santa Luzia (próximo ao 
cemitério municipal). Os 
servidores da Secretaria de 
Governo e Serviços Públi-
cos continuam atuando no 
espaço com concretagem 
de piso novo, reformas de 
bancos e canteiros e im-
plantação da acessibilida-
de ao espaço.

Outra ação de zeladoria 
aconteceu também no bair-
ro Jardim Morumbi, onde 
a Prefeitura reconstruiu 
a calçada da rua Shiduca 
Yassuda, na qual recente-
mente foram realizadas 
interferências no sistema 
de drenagem visando eli-
minar acúmulo indevido de 
água.

Conhecido como “Armazém 
do Complexo Ferroviário”, o 
galpão localizado entre a Pra-
ça Sete de Setembro e a antiga 
estação da Rede Ferroviária 
Federal, poderá ser restaura-
do através de uma parceria 
entre Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e Governo do Es-
tado de São Paulo. O assunto 
foi discutido em uma reunião 
virtual realizada entre o pre-
feito Isael Domingues e o se-
cretário de Justiça e Cidadania 
do Estado, Fernando José da 
Costa. O encontro contou com 
a intermediação do deputado 
estadual André do Prado e a 
participação da secretária de 
Obras e Planejamento, Mar-
cela Franco, e do coordenador 
do FID – Fundo Estadual de 
Defesa dos Interesses Difusos, 
Elnatan Oliveira.

A fi nalidade do Fundo é fi -
nanciar projetos que tenham 
como objetivo preservar o 
meio ambiente, os bens de 
valor artístico, estético, histó-
rico, turístico e paisagístico, 
o consumidor, o contribuinte, 
as pessoas com defi ciência, o 
idoso, a saúde pública, a or-
dem urbanística, visando ao 
atendimento da coletividade 
do Estado de São Paulo.

O prédio do armazém faz 
parte do conjunto histórico 
da antiga Rede Ferroviária 
Federal, que foi tombado, 
juntamente com a Casa dos 
Engenheiros e o Escritório da 
Estação, pelo Condephaat em 
19 de dezembro de 2017. Em 
2020 teve início a obra de res-
tauro na Casa dos Engenhei-
ros, que se encontra em de-
senvolvimento pela empresa 
FormArte, através de captação 
de recursos fi nanceiros junto 
às empresas.

“Estamos atuando com 
muita dedicação para tornar 
esse espaço no coração da ci-

dade um local mais agradável, 
um verdadeiro cartão postal. 
Construímos a praça Sete de 
Setembro com o letreiro da ci-
dade, estamos restaurando o 
imóvel nos baixos do viaduto e 
buscando recursos para trans-
formar aquele galpão num 
espaço cultural e de fomento 
ao nosso turismo”, explicou o 
prefeito Isael Domingues.

Segundo Marcela Franco, 
o município já participou do 
último chamamento público, 
lançado em 2017. “Na ocasião 
nosso projeto recebeu parecer 
favorável, entretanto face às 
limitações orçamentárias dos 
recursos do FID nosso projeto 
não chegou a ser fi nanciado. 
Já estamos atualizando a do-
cumentação e assim que for 
aberto novamente outro edi-
tal iremos reapresentar o pro-
jeto e acompanhar de perto 
para que o mesmo seja viabi-
lizado”, afi rmou a secretária.

O secretário Fernando José 
da Costa prometeu dar aten-
ção ao projeto de restauro e 
parabenizou pela iniciativa 
de preservar o patrimônio 
com vocação para cultura e 
turismo. Segundo ele, exis-
te uma expectativa de aber-
tura de novo edital logo no 
início do segundo semestre. 
O montante de recursos so-
licitados no último Edital de 
Chamamento Público totali-
zou R$ 752,3 milhões, sendo 
atendidos 149 projetos. “Os 
projetos são analisados por 
um Conselho Gestor, com 
integrantes de diversos seg-
mentos do Estado, Ministé-
rio Público, associações etc. 
Temos na legislação crité-
rios para priorizar municí-
pios que ainda não foram 
contemplados e vimos que o 
projeto de Pinda apresenta 
grande relevância”, afi rmou 
Dr. Fernando.

Foram concluídas as obras 
de execução da nova rotató-
ria em frente à Delegacia de 
Polícia de Pindamonhangaba. 
Realizada pela Secretaria de 
Governo e Serviços Públicos 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, a ação objetiva or-
ganizar melhor o trânsito no 

local diminuindo assim o nú-
mero de acidentes.

Com o término da parte 
física, a Secretaria de Meio 
Ambiente irá executar ago-
ra a jardinagem do espaço, 
deixando ainda mais agra-
dável.

“Esse tipo de ação iremos 

repetir em outros pontos que 
apresentam essa preocupa-
ção com a segurança no trân-
sito, como por exemplo, na 
rua Frederico Machado em 
frente à Comevap e Sindicato 
dos Metalúrgicos”, afi rmou o 
secretário e vice-prefeito Ri-
cardo Piorino.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Ações integradas das secretarias dão novo visual a espaços públicos
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cultura
Projeto teatral “Medeia em 
Faces” é retomado por meio 
do edital Proac Expresso

Depois do ano marcante 
como foi o de 2019 para o pro-
jeto “Medeia em Faces”, no qual 
conquistou importantes pre-
miações no Festival Estudantil 
de Mogi das Cruzes e no Festival 
de Teatro de Itapevi, a iniciativa 
retoma as atividades neste iní-
cio de 2021 ao ser contemplada 
no edital do Proac Expresso (Es-
tadual), por meio da Lei Aldir 
Blanc. O espetáculo é encenado 
pelos atores da CIA de Teatro 
Variante, do Instituto IA3.ORG 
(Instituto de Apoio ao Desen-
volvimento Humano a Artes e 
Aprendizagem), com sede em 
Pindamonhangaba – cidade lo-
calizada na RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte).

Após a primeira montagem 
do texto – que é uma adapta-
ção livre da tragédia grega de 
Eurípides (431 a.C.) –, condu-
zida pelo dramaturgo Alberto 
Marcondes Santiago, em 2012, 
o projeto foi retomado no ano 
de 2018, já apoiado pelo Insti-
tuto IA3.ORG dentro do projeto 
Atores Sociais – iniciativa da 
instituição que envolve crian-
ças e adolescentes no desenvol-
vimento, interpretação cênica 
e exercícios de dramaturgia. 
Dentro do PROAC Expresso, 
serão realizadas 6 apresenta-
ções com transmissões online 
ao longo do mês de abril (veja 
a programação: https://www.
sympla.com.br/produtor/cia-
deteatrovariante).

“Neste momento, a Medeia 
passa talvez pela sua maior 

transformação desde seu início. 
O Grupo está estudando de for-
ma minuciosa e desenvolvendo 
as habilidades e conhecimentos 
pilares do teatro, como o corpo, 
a voz e a interpretação”, afirma 
Wesley Peterson da Silva, de 
Dramaturgia e Direção do es-
petáculo. “O público pode espe-
rar algo emocionante, tocante e 
transformador.”

Sinopse do espetáculo
“Medeia em Faces” traz de forma íntima o mito, até 

hoje recorrente em nossa sociedade, que desafia o tempo 
ao aproximar a mulher grega da mulher contemporânea 
provocando o paradoxo da razão versos emoção no pú-
blico, ao julgar essa amante que oscila entre o mito e o 
humano. Ela é a bruxa, a mãe e a dona de casa, um ser 
passional que usa todo o seu conhecimento para dar à Ja-
são, seu marido, o poder desejado e, em retribuição, é traí-
da por ele. Sem família, sem rumo, ultrajada vai às últimas 
consequências, do amor incondicional à ira irreversível, ao 
assassinato dos seus filhos que ela tanto ama.

Mais sobre o espetáculo e o projeto
O “Medeia em Faces” nas-

ceu do sonho do ator Mauro 
Morais, de Pindamonhangaba 
(SP), que para sua realização 
inicial contou com a adesão 
de artistas militantes da cul-
tura na região. Valendo-se da 
estética trágica, a adaptação 
do espetáculo pretende promo-
ver o efeito de temor e compai-
xão por meio da leitura de um 
mundo de idealização do amor 
das mães pelos seus filhos, e da 
negação dos comportamentos 
e sentimentos humanos em seu 
cotidiano.

Com a proposta de contri-
buir para a formação cultural 
universal de alunos do ensino 
médio, educadores e público 
em geral, o Instituto IA3.ORG 
decidiu se basear cenicamente 
no mito Medeia na tragédia 
grega de Eurípides (431 a.C.). 
Para a criação, foi imprescindí-

vel a compreensão do papel da 
mulher na sociedade grega da 
época, até a sua atual situação, 
traçando assim um roteiro que 
estivesse presente nessas duas 
mulheres: a Medeia de 431 a.C 
e a Medeia dos tempos atuais – 
amor, traição, mutações psico-
lógicas, morte, maternidade, 
reações e inquietudes próprias 
da alma humana permeiam a 
mulher de ontem e de hoje.

A partir de estudos de fatos 
reais e fictícios, a obra foi cria-
da colaborativamente entre os 
participantes do projeto, com 
supervisão de Alberto Santiago. 
A proposta dialoga com adul-
tos, mas também com adoles-
centes ao optar por linguagem 
coloquial, porém inovadora, 
que unido à configuração inti-
mista da ambientação, aproxi-
ma o espectador da experiência 
do mito, favorecendo suas 

reflexões sobre temas impor-
tantes na contemporaneidade, 
como o respeito da integridade 
humana e a ebulição emocional 
descontrolada.

“Meu contato com Medeia 
se deu ainda no ano de 2019, 
em estudos sobre tragédia 
grega quando comecei, aos 
poucos, explorar e conhecer 
a força tanto desse universo 
quanto da própria persona-
gem”, afirma a atriz Natália 
Mendrot de Godoi, da Cia de 
Teatro Variante. “Hoje, poder 
retomar o contato com o texto 
de Eurípides me proporcio-
nou uma nova oportunidade 
não só de colocar em prática 
o que havia aprendido, mas, 
principalmente, de aprender 
e explorar ainda mais, junta-
mente com um novo núcleo de 
artistas, as questões sociais e 
filosóficas que a Medeia traz.”

A peça é encenada por atores da CIA de Teatro Variante, do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano a Artes e Aprendizagem

O espetáculo “Medeia em Faces” se baseia na tragédia grega de Eurípides (431 a.C.)

Divulgação
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saúde
Vacinação de idosos com 73 anos ou mais prossegue 
na terça-feira; 72 ou mais será quarta e quinta

Programa de castração de 
animais oferece 100 vagas 
para o “Bem Viver”

A Secretaria de Saúde da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
continuará na terça-feira (23) 
a vacinação dos idosos com 73 
anos ou mais, com a primeira 
dose contra Covid-19.

Os que possuem 72 anos ou 
mais serão imunizados na quar-
ta-feira (24) e quinta-feira (25).

Para o grupo com idade en-
tre 70 e 74 anos, a expectativa 
é que 4.700 idosos sejam vaci-
nados, de acordo com estima 
da população nesta faixa etária, 
calculada pelo IBGE.

A vacinação vai ocorrer no 
Ciaf/Saúde da Mulher – acesso 
pela rua Dr. Laerte Machado 
Guimarães, das 8h30 às 16 ho-

ras, e em outros cinco locais, das 
8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16 
horas: CISAS em Moreira César, 
UBS Terra dos Ipês II, unida-
des de saúde do Cidade Nova e 
Nova Esperança (Araretama), e 
Centro Dia do Idoso (Vila Rica).

A secretária de Saúde, Valé-
ria dos Santos, explicou que as 
doses serão disponibilizadas 
até o fim da remessa entregue 
pelo Governo do Estado. Ela pe-
diu para que as pessoas evitem 
chegar muito cedo aos locais 
de imunização. “Não precisa 
vir muito antes do horário de 
início. Pode vir normalmente 
dentro do horário ou somen-
te um pouco antes. Existe uma 

movimentação muito grande 
nas primeiras horas da manhã. 
Tem gente que chega às 5 horas, 
6 horas da manhã e não preci-
sa disso. Existe um movimento 
muito intenso de manhã e bas-
tante calmo no período da tar-
de”. 

Para facilitar e agilizar a va-
cinação, as pessoas podem fa-
zer um pré-cadastro pelo site 
http://vacinaja.sp.gov.br. Vale 
ressaltar que não é obrigatório 
o pré-cadastro, porém diminui 
o tempo de espera na fila e de 
cadastro na hora da imunização.

Para se vacinar é obrigatório 
levar documento de identidade 
e comprovante de endereço.

O programa de castrações 
executado pelo Centro de Prote-
ção e Atendimento Animal (Ce-
patas) da Prefeitura de Pinda-
monhangaba abriu inscrições 
para o Bem Viver. As pessoas 
poderão realizar o cadastro para 
castração de animais na segun-
da-feira (dia 22), a partir das 9 
horas, pela plataforma 1Doc ht-
tps://pindamonhangaba.1doc.
com.br/atendimento - que terá 
um link específico para a iniciati-
va. Para esta fase serão ofertadas 
100 vagas, preferencialmente 
para fêmeas.

O solicitante deverá preen-
cher a ficha de inscrição, ane-
xar cópias de RG, CPF, compro-
vante de endereço atualizado e 
Cadastro Único. A inscrição só 
será concluída após anexar to-
dos os documentos, pois foram 
colocados como itens obrigató-
rios. Dados sobre o animal tam-
bém deverão ser informados 
durante o ato.

Serão atendidos até dois ani-
mais por residência. No mo-
mento da inscrição, o tutor do 
animal receberá o dia, horário 
e cuidados pré-cirúrgicos.

As castrações para cães e ga-
tos realizadas pela Prefeitura 
acontecem por região especí-
fica a cada mês. Até o final do 
ano a expectativa é realizar a 
castração de mil animais em 
todo o município. O programa 
já beneficiou a região do Ribei-
rão Grande e Goiabal, evitando 

crias indesejáveis e aumento do 
abandono.    

Todos os animais castrados 
pelo programa da Prefeitura 
receberão um microcircuito 
eletrônico, de tamanho aproxi-
mado a um grão de arroz, sendo 
assim possível implantá-lo sob 
a pele. O microchip para ani-
mais contém um código exclu-
sivo e inalterável que transmite 
informações específicas.

“Isso significa que os ani-
mais serão monitorados por 
uma plataforma. É como se fos-
se um ‘GPS dos cachorros’, em 
que o microchip está atrelado 
ao CPF do tutor. A Prefeitura 
tem condições de monitorar 
esse animal: se ele se perder, te-
remos mais chances de localizá
-lo ou, se por alguma razão esse 
animal sofreu maus tratos ou 
foi abandonado, nós também 
vamos localizar o tutor respon-
sável”, explicou a veterinária 
Fernanda Mussi.

A castração previne doen-
ças, diminui a agitação, reduz a 
agressividade, acaba com cios e 
gestações indesejadas e prolon-
ga a vida. Mesmo que o ani-
mal não saia pra rua e só fique 
dentro de casa, a castração faz 
um bem enorme para a saúde 
dele.

A castração é exclusiva 
para os moradores do Bem 
Viver. Outros pontos do Ara-
retama receberão a ação futu-
ramente.

Covid-19: Pinda registra 5 óbitos, 78 
novos casos e 40 pacientes recuperados

A Vigilância Epidemiológica de 
Pindamonhangaba divulgou, em 
seu Boleti m Epidemiológico desta 
segunda-feira (22), que também 
contabiliza os dados do fi m sema-
na, 5 óbitos, sendo quatro confi r-
mados (moradores do Araretama, 
Manti queira, Pasin, Vila Rica) e 1 
suspeito (Vila São José). A Prefei-
tura lamenta as mortes e se solida-
riza com os familiares.

A VE registra, ainda, 78 novos 
casos de covid-19 e 40 pacien-
tes recuperados. As UTIs públicas 
estão com ocupação de 82% e as 
UTIs parti culares estão com ocu-
pação de 100%. Enfermaria está 
com ocupação de 73%, somados 
os leitos públicos e parti culares.

Desde o início da pandemia 
até hoje são 8.747 moradores de 
Pindamonhangaba infectados pela 
covid-19. 

O número de doses das vacinas 
contra a covid-19 aplicadas na ci-
dade é de 13.784 (números atuali-
zados até as 13h59 de 22 de mar-
ço), sendo 9.663 primeiras doses e 
4.121 segundas doses. 

A Secretaria de Saúde alerta a 
população para que procure os 
gripários em caso de sintomas 
de covid-19 (Pronto-Socorro, 
UPA Araretama e UPA Moreira 
César) para tratamento imedia-
to. Estes espaços de acolhimen-
to a pacientes com suspeita de 
covid-19 estão com movimen-
tação acima da média, por isso 
contamos com a compreensão 
da população.

78 casos novos
Água Preta, Alto Cardoso, 

Andrade, Araguaia, Araretama, 
Azeredo, Bela Vista, Bem Viver, 

Castolira, Centro, Cícero Prado, 
Cidade Jardim, Crispim, Feital, Ga-
lega, Jardim Cristi na, Jardim Impe-
rial, Liberdade, Manti queira, Maria 
Áurea, Maricá, Mombaça, Ouro 
Verde, Padre Rodolfo, Parque das 
Nações, Parque das Palmeiras, Pa-
sin, Santa Cecília, São Benedito, 
Socorro, Terra dos Ipês, Triângulo, 
Una, Vale das Acácias, Vila Rica e 
Vila Verde.

40 Recuperados
Água Preta, Alto Cardoso, Ara-

retama, Bela Vista, Bem Viver, 
Castolira, Centro, Cidade Nova, 
Crispim, Galega, Jardim Cristi na, 
Jardim Rosely, Laerte Assunção, 
Liberdade, Manti queira, Mombaça, 
Moreira César, Padre Rodolfo, San-
ta Luzia, Santana, São Benedito, 
Socorro, Terra dos Ipês, Vila Rica e 
Vila São Benedito.

Defesa Animal é exemplo 
para cidades da região

A Defesa Animal, órgão criado 
em 2020 em conjunto pela Defesa 
Civil e Cepatas, está fazendo esco-
la. Cidades da região têm procu-
rado a equipe de Pindamonhan-
gaba, que é a única cidade do Vale 
que conta com uma veterinária 
atuando no crime de maus-tratos 
contra animais. 

Representante da comissão de 
proteção e defesa animal da OAB 
e vereadora de Guaratinguetá, e 
da Prefeitura de Tremembé esti-
veram em Pinda recentemente 
conhecendo o trabalho de perto, 
com a intenção de levar a exper-
tise para as suas cidades.  

“Já tentamos muito fazer com 
que as denúncias de maus tratos 
recebessem tratamento adequa-
do das autoridades aqui na cida-
de, mas não sei onde estamos fa-
lhando. Seria de enorme valia se 
pudéssemos ter sua orientação, 
visto que tem sido muito bem 
apontado o trabalho que a dou-
tora tem realizado”, disse a asses-
sora Erika, de Guaratinguetá, em 
comunicação com a veterinária 
dra Fernanda Mussi, que divide 
seu dia entre o Cepatas e a Defesa 
Animal. 

Desde sua criação, a Defesa 
Animal já realizou 142 atendi-
mento e soluções de casos de 
maus tratos em animais em Pin-
damonhangaba. Somente este 
ano já foram 34 ocorrências aten-
didas e resolvidas. A equipe é en-
xuta, formada pela veterinária e 
pelo integrante da Defesa Civil, 
Roberto, que se organizam para 

atender as denúncias que chegam 
pelo e-mail abrigodeanimais@
pindamonhangaba.sp.gov.br. 

A Defesa Animal atua da se-
guinte maneira: as denúncias são 
recebidas por e-mail e as equipes 
da Defesa Civil e Abrigo Muni-
cipal vão até o local, registram a 
ocorrência, para orientar e ofe-
recer mais qualidade de vida aos 
animais. O caso é protocolado e é re-
alizada a vistoria no local e, a partir 
daí, o animalzinho recebe toda aten-
ção para que suas condições sejam 
adequadas a uma vida digna. 

Além das ocorrências, a veteri-
nária dra Fernanda, por meio do 
Cepatas, também faz as vistorias 
das adoções, além dos 142 atendi-
mentos já contabilizados. 

Para mais informações, ligue 
no: (12) 9 3500-5353. 

“O poder público está empe-
nhado em diminuir o abandono e 
práticas inadequadas com os ani-
mais. Somos as vozes deles. Ainda 
temos um longo caminho pela 
frente, mas daqui a alguns anos, 

veremos bons resultados. Nosso 
foco é a educação familiar, me-
lhorando as condições de vida no 
ambiente e, consequentemente, a 
relação do tutor com seu animal”, 
destacou a veterinária Fernanda 
Mussi.

“Certo de que este trabalho 
vem apresentando excelentes re-
sultados, estou feliz em ter uma 
veterinária em nossa equipe, e 
desta forma possibilitando um 
trabalho mais técnico e assertivo 
de orientação/fiscalização destas 
ocorrências. Entendo que um di-
visor de águas e diferencial deste 
trabalho, ocorreu após a altera-
ção a lei 4633/07 em 2020, ao in-
cluir a Defesa Animal no Comdec  
(Comissão Municipal de Defesa 
Civil), desta forma os atendimen-
tos passaram a ser realizados com 
veículo identificado e uniforme 
de Defesa Civil/Animal, mostran-
do seriedade e poder de fiscaliza-
ção”, concluiu o diretor da Defesa 
Civil de Pindamonhangaba, Mi-
chel Cassiano de Oliveira Moreira.

Divulgação

Divulgação



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 23 de março de 20216

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 063/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) EDSON MASSAHIDE 
NAGAHASHI., responsável pelo imóvel situado 
a RUA MARIA JUNHO DE ARAUJO, S/NR., 
Bairro RES. FLAMBOYANT MOMBAÇA,  
inscrito nesse município sob a sigla 
SO121207001000, QUADRA 08 LOTE 01, 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. 
Notificação : 2277-21 Valor : 550,00

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 064/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) SILVERIO EDUARDO 
MARCONDES., responsável pelo imóvel 
situado a RUA MARIA JUNHO DE ARAUJO, S/
NR., Bairro RES. FLAMBOYANT MOMBAÇA,  
inscrito nesse município sob a sigla 
SO121206024000, QUADRA 07 LOTE 34, 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. 
Notificação : 2258-21 Valor : 550,00

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 065/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) CLEIA SILVERIO DE ARAUJO 
NUNES., responsável pelo imóvel situado a 
RUA MARIA JUNHO DE ARAUJO, S/NR., 
Bairro RES. FLAMBOYANT MOMBAÇA,  
inscrito nesse município sob a sigla 
SO121206030000, QUADRA 07 LOTE 28, 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. 
Notificação : 2262-21 Valor : 550,00

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 066/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) CLEIA SILVERIO DE ARAUJO 
NUNES., responsável pelo imóvel situado a 
RUA MARIA JUNHO DE ARAUJO, S/NR.,, 
Bairro RES. FLAMBOYANT MOMBAÇA,  
inscrito nesse município sob a sigla 
SO121206031000, QUADRA 07 LOTE 27  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. 
Notificação : 2263-21 Valor : 550,00

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

FuNDO DE APOIO EsPORTIvO DE 
PINDAMONhANgAbA 

CONvOCAÇÃO – 22 ª REuNIÃO ORDINÁRIA
CONsELhO DIRETOR DO FAEP

senhores Membros do FAEP, 
Venho por meio deste, informar que a 22ª 
reunião ordinária do Fundo de Apoio Esportivo 
de Pindamonhangaba está agendada para o 
dia 29/03/2021 (segunda-feira).  Pauta:
* Aprovação e assinatura da planilha de 
pagamentos das bolsas auxílio aos atletas e 
comissão técnica das modalidades beneficiadas.
* Devido à fase emergencial do Plano São 

Paulo de combate à pandemia do Covid 19, a 
análise e aprovação da planilha será 
realizada individualmente pelos Conselheiros, 
que deverão comparecer durante o período 
estipulado nesta convocação.
Dia: 29/03/2021 – (segunda – feira)
horário: Das 15h00 às 17h00 (das quinze às 
dezessete horas)
Local: Centro Esportivo João Carlos de 
Oliveira – “João do Pulo”.

Professor Everton Chinaqui de souza Lima
Presidente do FAEP

PREFEITuRA MuNICIPAL DE 
PINDAMONhANgAbA

PubLICIDADE DOs PROCEssOs DE 
LICITAÇÃO

*** AvIsO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se reaberto no Depto. de Licitações 
e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, 
n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREgÃO Nº 023/2021 (PMP 1352/2021) - 
Para “contratação de empresa especializada 
na realização de serviços em “exames de 
radiografia panorâmica sem laudo”, com entrega 
dos envelopes até dia 06/04/2021 às 08h e início 
da sessão às 08h30.

PREgÃO (REgIsTRO DE PREÇOs) Nº 
032/2021 (PMP 1266/2021) - Para “aquisição de 
tonners para suprir as necessidades dos setores 
da   Secretaria    de   Municipal   de  Assistência 

Social”, com entrega dos envelopes até dia 
07/04/2021 às 14h e início da sessão às 14h30.

PREgÃO REgIsTRO DE PREÇO Nº 48/2020 
(PMP 2884/2020) 
A autoridade superior, considerando a processo 
de rescisão contratual com a empresa LIMP 
SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI, e pós diligencia realizada com as 
empresas classificadas em segundo lugar,  
determina o prosseguimento da licitação supra, 
que cuida de “aquisição de mobiliário urbano”, 
para abertura do envelope de documentação 
da empresa classificada em sequência no item 
11. Fica marcada para o dia 01/04/2021, às 
09h, a sessão pública para abertura do referido 
envelope. 

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.

FuNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO 
CONvOCAÇÃO REuNIÃO ORDINÁRIA

Jucélia Batista Ferreira, presidente da Fundação Dr. João Romeiro, no uso de suas atribuições 
legais, CONVOCA os Conselheiros Fiscais para reunião ordinária, para deliberar sobre a prestação 
de Contas desta Fundação relativa ao ano de 2020 – a ser realizada na sede da Fundação Dr. João 
Romeiro, no dia 26 de março de 2021, às 10 horas.

Pindamonhangaba, 22 de março de 2021.

Jucélia batista Ferreira
Presidente

Processo Eleitoral para Representantes da sociedade Civil do COMAD – Conselho Municipal 
de Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas 

 A Secretaria Municipal de Saúde, representada pela comissão responsável pelo processo eleitoral 
para escolha dos representantes da Sociedade Civil, após deferimento dos recursos apresentados, 
TORNA PÚbLICA a lista das inscrições deferidas e habilitadas à participação no processo eleitoral:

Instituição / Protocolo Representantes

Ass. Pró Coalizões Antidrogas – Protocolo nº 8272/2021
Geny Rosa Dias

------

APAMEX - Ass. Pindamonhangabense de Amor 
Exigente – Protocolo nº 6375/2021

Maria de Fátima Spuri Lima

Moacir Ferreira dos Santos

Centro de Tratamento Anjos da Vida - Protocolos nº 
8835/2021 e 8819/2021

Ana Paula de O. Coelho Pedrosa

Paulo Rogério Souza de Jesus

UniFunvic – Centro Universitário FUNVIC – Protocolo nº 
8583/2021

Ezequiel Tomé Braça

Ricardo Alexandre de Carvalho

CRESS – Conselho Regional de Serviço Social – 
Protocolo nº 8487/2021

Clayton Daniel Barbosa

------

OAB – 52ª Subseção da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Protocolo nº 8720/2021

Paulo Tarcízio da Silva Marcondes

João Pedro Soares Schmidt

Glaucineia de Carvalho Mesquita Meira (rep. Usuário) 
-  Protocolo nº8202/2021 Glaucineia de Carvalho Mesquita Meira

Pindamonhangaba, 23 de março de 2021.

Comissão Eleitoral
Processo Eleitoral COMAD

CONsELhO MuNICIPAL DE sAÚDE DE
PINDAMONhANgAbA/sP

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCEssO DE ELEIÇÃO PARA Os REPREsENTANTEs DOs 
sEgMENTOs: usuÁRIOs, TRAbALhADOREs DA sAÚDE E PREsTADOREs DE sERvIÇOs 
COMPLEMETAREs AO sus, PARA A gEsTÃO 2021/2024 DO CONsELhO MuNICIPAL DE 
sAÚDE DE PINDAMONhANgAbA.
Considerando o advento da Pandemia;
Considerando o grande número de candidatos para eleição do COMUS;
Considerando os Protocolos Sanitários vigente, e buscando a segurança de todos os envolvidos 
neste pleito;
O Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba (COMUS), no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Municipal nº 2533, de 21 de maio1991, e alterada pela Lei 2.568 de 11 
de setembro de 1991, por meio da Comissão Eleitoral, em atendimento ao Decreto 65563 de 11 
de março de 2021, Artigo 2º - As medidas emergenciais instituídas por este decreto consistem na 
vedação de:
III - reunião, concentração ou permanência de pessoas nos espaços públicos, em especial, nas 
praias e parques, observado o disposto no § 1º do artigo 8º-A do Decreto nº 64.994, de 28 de maio 
de 2020, acrescentado pelo Decreto nº 65.540, de 25 de fevereiro de 2021, resolve: adiar as eleições 
do Segmento de Usuários para este Conselho, como segue:

I. Onde lê-se:
 CRONOgRAMA EsTIMADO DOs PRAZOs:

 Publicação do edital   23 de fevereiro de 2021
 Prazo de inscrição   1 á 12 de março de 2021
 Publicação da lista dos candidatos  16 de março de 2021
 Prazo para recurso  17 de março de 2021
 Eleição Trabalhadores  18 e 19 de março de 2021
 Eleição Prestadores de Serviços 22 de março de 2021
 Eleição dos Usuários  23 de março de 2021
 Publicação do resultado da Eleição 26 de março de 2021
 Prazo para recurso  26 de março de 2021
 Posse dos eleitos e eleição diretoria 30 de março de 2021 

Leia-se:
CRONOgRAMA EsTIMADO DOs PRAZOs:

 Publicação do edital   23 de fevereiro de 2021 
 Prazo de inscrição   01 á 12 de março de 2021 
 Publicação da lista dos candidatos  16 de março de 2021  
 Prazo para recurso   17 de março de 2021 
 Eleição Trabalhadores   18 e 19 de março de 2021 
 Eleição Prestadores de Serviços  22 de março de 2021 
 Apresentação Online dos Candidatos  06 de abril de 2021 
 Eleição dos Usuários   13 de abril de 2021 
 Publicação do resultado da Eleição  16 de abril de 2021 
 Prazo para recurso   19 de abril de 2021 
 Posse dos eleitos e eleição diretoria  27 de abril de 2021

Os demais itens e dispositivos constantes no Edital publicado em 26 de fevereiro de 2021, 
permanecem inalterados.

Pindamonhangaba, 22 de março de 2021.

Comissão Eleitoral
Conselho Municipal de saúde de Pindamonhangaba/sP

NOTA: A Comissão Eleitoral do COMUS, estará organizando todos os detalhes para que a eleição 
ocorra de forma segura, assim estará em breve divulgando aos candidatos como se dará a forma 
de apresentação, número de protocolo dos candidatos e votação do segmento “Usuário”, bem como 
local de eleição, seguindo os Protocolos Sanitários e Regimento Interno do COMUS.

Edital
o Presidente da União dos ferroviários da Estrada de Ferro Campos do Jordão, 
Jose Benedicto Cardoso, pelo presente CONVOCA todos os Associados ATIVOS, 
INATIVOS, PENSIONISTAS, E CONTRIBUINTES para ELEIÇÕES E POSSE DA NOVA 
DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO, que 
dirigirá o destino da entidade no Biênio MAIO /2021 / MAIO 2023 que serão realizadas 
no proximo dia 14 de Abril de 2021 ás 17 horas na sede social da entidade situada á 
Rua Dr Campos Salles, nº 203, centro, Pindamohangaba-sp

Pindamohangaba 23 de maio de 2021

Jose benedicto Cardoso

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária
village splendore

O Presidente da Associação de Proprietários de Lotes do Loteamento Fechado Village Splendore, 
CNPJ: 19.331.881/0001-51, em conformidade com as disposições estatutárias, vem por meio deste 
edital, convocar os senhores associados proprietários para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária de forma Digital e Remota, através da plataforma Condobox, no dia 31 de março de 2021, 
com início às 08:00h em primeira convocação com a presença (participação) da metade, mais 
um, dos associados do loteamento, e em segunda convocação as 08:30h com qualquer número 
presente, para discutir e deliberar o que segue:
1. Prestação de contas do período de março/2019 a fevereiro/2020 (a documentação relacionada à
prestação de contas do período encontra-se disponível para consulta na administração da 
Associação);
2. Prestação de contas do período de março/2020 a fevereiro/2021 (a documentação relacionada à
prestação de contas do período encontra-se disponível para consulta na administração da 
Associação);
3. Previsão Orçamentária para o próximo período março/2021 a fevereiro/2022
4. Eleição dos membros da Diretoria e Conselho para o biênio 2021/2023. São candidatos os 
seguintes associados:
* Alexandre Leiva da Silva (J-02) – candidato a Diretor Presidente
* Vanderlei B. Martinez (P-15) – candidato a Diretor Tesoureiro
*  José Carlos Alves (K-08) – candidato a Diretor Secretário
*  Sônia Cantelmo (C-08) – candidata a Diretora Secretária
*  Adílson Ribeiro Barbosa (L-14) – candidato ao Conselho Fiscal
* Fabrício Santos (F-05) – candidato ao Conselho Fiscal
* José Luiz do Amaral (E-13) – candidato ao Conselho Fiscal
* Marcelo César (D-05) – candidato ao Conselho Fiscal
(A relação dos candidatos com informações mais detalhadas está disponível na plataforma 
Condobox).
5. Alteração do Regulamento de Construção (alterações propostas disponíveis para consulta na 
plataforma Condobox).
Em virtude da quarentena por conta da pandemia de COVID-19 (Coronavírus), esta assembleia 
será realizada totalmente de forma digital e remota, para isso será utilizada a plataforma Condobox
(https://login.condopanel.com/villagesplendore). Para acesso ao conteúdo da assembleia, 
questionamentos, votações e registro de participação, o condômino associado deverá fazer acesso 
ao link acima via computador ou smartphone (com a instalação do aplicativo Condobox) utilizando 
seus dados de usuário e senha, já definidos anteriormente. Caso ainda não tenha feito acesso ao 
sistema, deverá entrar em contato com a administração.
A votação terá início às 18:00 horas do dia 31/03/2021, e será encerrada às 20:30 horas do mesmo 
dia, quando será realizada a apuração de forma automática pelo sistema Condobox.

Pindamonhangaba, 18 de março de 2021

Cordialmente,

Alexandre Leiva da silva
Diretor Presidente

Observações:
* É lícito aos senhores proprietários se fazerem representar na Assembleia ora convocada por 
procuradores, munidos com procuração específica; acesse o sistema Condobox para cadastrá-las 
ou procure a administração;
*  As ausências dos senhores proprietários não desobrigam de aceitarem como tácita concordância 
aos assuntos que forem tratados e deliberados;
*  Conforme Artigo 16 do Estatuto Social os associados inadimplentes estão impedidos de votar.

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANgAbA
EsTADO DE sÃO PAuLO

DECRETO Nº 5.943, DE 15 DE FEvEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei nº 6.391, de 18 de dezembro de 2020, art. 5º,º

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na Secretaria Municipal de Saúde, no Departamento de 
Atenção Especial, proveniente de anulação de saldo de dotação do orçamento da Câmara Municipal. 
A classificação orçamentária será:

01.10.00  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.10.30  Departamento de Atenção Especial 
2110 Enfrentamento da Emergência Covid 19
10.302.0014.01  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica (1203)    R$   300.000,00

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

02.01.00  CÂMARA MUNICIPAL
02.01.10  Ação Legislativa
1002        Ampliação e Manutenção da Câmara
01.031.0002.01  4.4.90.51 – Obras e Instalações (1)                                          R$   300.000,00

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

Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2021.

  Dr. Isael Domingues                                 Claudio Marcelo de godoy Fonseca
   Prefeito Municipal                           Secretário de Finanças e Orçamento
                
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 15 de fevereiro de 2021.

 Anderson Plínio da silva Alves
secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Tabela I - Suplementação

01.05.10 GABINETE  DO SECRETÁRIO

01.05.10 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.93.00
946 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 10.600,00

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.30.00
386 3.3.90.30.00 Material de Consumo 70.000,00

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.36.00
388 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 225.000,00

01.13.20 DEPARTAMENTO DE OBRAS

01.13.20 | 04.121.0017.2094 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
506 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 250.000,00

01.17.20 DEPARTAMENTO DE CULTURA

01.17.20 | 13.392.0013.2054 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
761 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 60.000,00

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0014.2110 | 01 | 312.0000 | 3.3.90.30.00
1204 3.3.90.30.00 Material de Consumo 451.000,00

1.066.600,00Total Geral
Tabela II - Anulação

01.05.10 GABINETE  DO SECRETÁRIO

01.05.10 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00
106 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -10.600,00

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.39.00
390 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -346.000,00

01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE

01.10.40 | 10.305.0014.2064 | 01 | 303.0000 | 3.3.90.39.00
1049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -400.000,00

01.13.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.13.10 | 04.121.0017.2092 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
492 4.4.90.51.00 Obras e Instalações -250.000,00

01.17.20 DEPARTAMENTO DE CULTURA

01.17.20 | 13.392.0013.2050 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
753 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -40.000,00

01.17.30 DEPARTAMENTO DE TURISMO

01.17.30 | 23.695.0008.2025 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
772 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -20.000,00

-1.066.600,00Total Geral

EsTADO DE sÃO PAuLO
MuNICIPIO DE PINDAMONhANgAbA

DECRETO Nº 5937, de 8 de fevereiro de 2021.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
suplementar.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº 6391, de 18 de 
dezembro de 2020, artigo 5º,
DECRETA:
Art.1º Fica aberto no Departamento Financeiro 
e Contábil da Prefeitura do Município de 
Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 
1.066.600,00 (um milhão sessenta e seis mil 
e seiscentos reais), para atender as dotações 
orçamentárias constantes da Tabela I.
Art.2º O crédito aberto pelo artigo anterior 

será coberto com os recursos provenientes de 
anulação das dotações constantes da Tabela 
II, em conformidade com o inciso III, do § 1º 
do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de 
março de 1964.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 8 de fevereiro de 2021.

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal

Claudio Marcelo de godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de 
Negócios Jurídicos, em 8 de fevereiro de 2021.

Anderson Plínio da silva Alves
secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO 
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

 

 
 

Tabela I - Acréscimo 

01.03.30 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 
01.03.30 | 04.131.0004.2011 | 01 | 312.0000 | 3.3.90.39.00 

 

1278 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 180.000,00 

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL  

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 312.0000 | 3.3.50.39.00 

1279 3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1,00 

01.01.61 DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO DISTRITAL  

01.01.61 | 15.452.0009.2030 | 01 | 312.0000 | 3.3.90.30.00 
1295 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.240,00 

 

Tabela II - Anulação 
 

01.01.61 DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO DISTRITAL 
01.01.61 | 15.452.0009.2030 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00 
659   3.3.90.30.00 Material de Consumo 

 
 

-1.240,00 

01.03.30 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 
01.03.30 | 04.131.0004.2011 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
79 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 
 

-180.000,00 

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL 
01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.50.39.00 
384   3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

 
 

-1,00 

 

  
 

 

Total Geral -181.241,00 

Total Geral 181.241,00 

EsTADO DE sÃO PAuLO
MuNICIPIO DE PINDAMONhANgAbA

DECRETO Nº 5939, de 12 de fevereiro de 
2021.

Dispõe sobre a alteração de aplicação da 
despesa.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 7º da Lei nº 6391, 
de 18 de dezembro de 2020, na necessidade de 
alterar a aplicação da despesa com o objetivo 
de viabilizar a execução das ações do Executivo,
DECRETA:
Art.1º Fica alterado na forma da Tabela I, a 
aplicação da despesa constante na Lei nº 6391, 
de 18 de dezembro de 2020, com a redução das 

despesas discriminadas na Tabela II, no valor 
de R$ 181.241,00 (cento e oitenta e um mil, 
duzentos e quarenta e um reais).
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 12 de fevereiro de 2021.
 

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal 

Claudio Marcelo de godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de 
Negócios Jurídicos, em 12 de fevereiro de 2021.

Anderson Plínio da silva Alves
secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Tabela I - Suplementação

01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

01.15.10 | 08.244.0003.2006 | 01 | 312.0000 | 3.1.90.11.00
1260 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 25.600,00

01.15.10 | 08.244.0003.2006 | 01 | 312.0000 | 3.1.90.13.00
1261 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 8.800,00

01.15.10 | 08.244.0003.2006 | 01 | 312.0000 | 3.1.90.16.00
1262 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 4.400,00

38.800,00Total Geral
Tabela II - Anulação

01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

01.15.10 | 08.244.0003.2006 | 01 | 510.0000 | 3.1.90.11.00
582 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -25.600,00

01.15.10 | 08.244.0003.2006 | 01 | 510.0000 | 3.1.90.13.00
583 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -8.800,00

01.15.10 | 08.244.0003.2006 | 01 | 510.0000 | 3.1.90.16.00
584 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -4.400,00

-38.800,00Total Geral

EsTADO DE sÃO PAuLO
MuNICIPIO DE PINDAMONhANgAbA

DECRETO Nº 5947, de 25 de fevereiro de 2021.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
suplementar.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº 6391, de 18 de 
dezembro de 2020, artigo 6º,
DECRETA:
Art.1º Fica aberto no Departamento Financeiro 
e Contábil da Prefeitura do Município de 
Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 
38.800,00 (trinta e oito mil e oitocentos reais), 
para atender as dotações orçamentárias 
constantes da Tabela I.
Art.2º O crédito aberto pelo artigo anterior 

será coberto com os recursos provenientes de 
anulação das dotações constantes da Tabela 
II, em conformidade com o inciso III, do § 1º 
do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de 
março de 1964.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2021.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Claudio Marcelo de godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento
Registrado e Publicado na Secretaria de 

Negócios Jurídicos, em 25 de fevereiro de 2021.

Anderson Plínio da silva Alves
secretário de Negócios Jurídicos

RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE 
ChAMAMENTO PÚbLICO DO CONsELhO

MuNICIPAL DO IDOsO - 2021

          O Conselho Municipal do Idoso (CMI), com 
base na Lei Federal nº 13.019/2014, Decreto 
8.726/2016, Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei 
nº 5.221/2011 e instrução normativa da RFB 
nº1131/2011, torna pública a RETIFICAÇÃO 
dos itens 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 do Edital 
de Chamada Pública do CMI – Conselho 
Municipal do Idoso, a fim de alterar, em parte, 
o cronograma de apresentação das propostas, 
conforme segue: 

5 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
5.3. Etapa de avaliação das propostas 

pela comissão de avaliação: 05/03/2021 a 
25/03/03/2021
5.4. Divulgação do resultado preliminar: 
26/03/2021
5.5. Prazo para apresentação de recurso: 
29/03/2021 a 01/04/2021
5.6. Análise da Comissão após recurso: 
06/04/2021 a 12/04/2021
5.7. Divulgação do resultado final: 13/04/2021

Os demais itens e dispositivos constantes no 
Edital publicado no dia 02 de fevereiro de 2021 
permanecem inalterados.

Pindamonhangaba, 22 de março de 2021.
Agata Irina villani

Presidente – Gestão 2019/2021

ESTADO DE SÃO PAULO 
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

 

 
 

Tabela I - Acréscimo 

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 
01.10.20 | 10.301.0014.1012 | 95 | 312.0000 | 4.4.90.52.00 
1280 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1,00 

01.10.20 | 10.301.0014.1012 | 95 | 301.0000 | 4.4.90.52.00 
1281 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1,00 

01.15.60 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 
01.15.60 | 08.241.0015.1026 | 93 | 510.0000 | 4.4.50.42.00 
1282 4.4.50.42.00 Auxílios 1,00 

01.15.60 | 08.241.0015.2078 | 93 | 510.0000 | 3.3.50.43.00 
1283 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1,00 

01.15.60 | 08.241.0015.2078 | 93 | 510.0000 | 3.3.90.39.00 
 

1284 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1,00 

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE  

01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 95 | 312.0000 | 3.3.90.30.00 

1285 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1,00 

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL  

01.10.30 | 10.302.0014.1011 | 95 | 302.0000 | 4.4.90.52.00 

1286 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1,00 

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE  

01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 95 | 301.0000 | 3.3.90.39.00 
1287 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1,00 

01.10.20 | 10.301.0014.1012 | 92 | 301.0001 | 4.4.90.52.00 
 

1288 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1,00 

01.10.60 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E SAÚDE BUCAL  

01.10.60 | 10.303.0014.2055 | 92 | 304.0000 | 3.3.90.32.00 

1289 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1,00 

01.03.50 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL  

01.03.50 | 15.451.0017.1006 | 91 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 

1290 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1,00 

01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO  

01.09.40 | 12.361.0003.2081 | 92 | 265.2020 | 3.1.90.11.00 
1291 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1,00 

01.09.40 | 12.361.0003.2082 | 92 | 264.2020 | 3.1.90.11.00 
1292 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1,00 

01.09.40 | 12.361.0003.2082 | 92 | 264.2020 | 3.1.90.16.00 
 

1293 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1,00 

01.04.30 COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL  

01.04.30 | 04.122.0018.2095 | 95 | 800.0001 | 3.3.90.30.00 

1294 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1,00 

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL  

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 95 | 302.0000 | 3.3.90.30.00 

ESTADO DE SÃO PAULO 
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

 

 
 

1296 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1,00 
 

 
 

Tabela II - Anulação 

01.04.30 COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 
01.04.30 | 04.122.0018.2095 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00 
103   3.3.90.30.00 Material de Consumo -1,00 

01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 
01.09.40 | 12.361.0003.2081 | 02 | 262.0000 | 3.1.90.11.00 
279   3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -1,00 

01.09.40 | 12.361.0003.2082 | 02 | 261.0000 | 3.1.90.11.00 
282   3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -1,00 

01.09.40 | 12.361.0003.2082 | 02 | 261.0000 | 3.1.90.16.00 
284   3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -1,00 

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 
01.10.20 | 10.301.0014.1012 | 01 | 301.0000 | 4.4.90.52.00 
1033 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -1,00 

01.10.20 | 10.301.0014.1012 | 05 | 301.0000 | 4.4.90.52.00 
370   4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -2,00 

01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 05 | 301.0000 | 3.3.90.30.00 
372   3.3.90.30.00 Material de Consumo -1,00 

01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 05 | 301.0000 | 3.3.90.39.00 
375   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -1,00 

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL 
01.10.30 | 10.302.0014.1011 | 05 | 302.0000 | 4.4.90.52.00 
383   4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -1,00 

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 302.0000 | 3.3.90.30.00 
 

387 3.3.90.30.00 Material de Consumo -1,00 

01.10.60 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E SAÚDE BUCAL  

01.10.60 | 10.303.0014.2055 | 02 | 304.0000 | 3.3.90.32.00 

807 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita -1,00 

01.15.60 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  

01.15.60 | 08.241.0015.1026 | 03 | 510.0000 | 4.4.50.42.00 
644   4.4.50.42.00 Auxílios -1,00 

01.15.60 | 08.241.0015.2078 | 03 | 510.0000 | 3.3.50.43.00 
646   3.3.50.43.00 Subvenções Sociais -1,00 

01.15.60 | 08.241.0015.2078 | 03 | 510.0000 | 3.3.90.39.00 
650   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -1,00 

01.03.50 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL 
01.03.50 | 15.451.0017.1006 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
1231 4.4.90.51.00 Obras e Instalações -1,00 

 

Total Geral 16,00 

Total Geral -16,00 

EsTADO DE sÃO PAuLO
MuNICIPIO DE PINDAMONhANgAbA

DECRETO Nº 5940, de 12 de fevereiro de 2021.
Dispõe sobre a alteração da fonte de recurso.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 7º da Lei nº 6391, 
de 18 de dezembro de 2020, na necessidade 
de alterar a fonte de recurso com o objetivo de 
viabilizar a execução das ações do Executivo,
DECRETA:
Art.1º Fica alterado na forma da Tabela I, a 
fonte de recurso constante na Lei nº 6391 de 

18 de dezembro de 2020, com a redução das 
despesas discriminadas na Tabela II, no valor de 
R$ 16,00 (dezesseis reais).
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 12 de fevereiro de 2021.

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal

 Claudio Marcelo de godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de 
Negócios Jurídicos, em 12 de fevereiro de 2021.

Anderson Plínio da silva Alves
secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Tabela I - Crédito

01.17.30 DEPARTAMENTO DE TURISMO

01.17.30 | 23.695.0008.2025 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
770 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00

01.03.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.03.10 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.92.00
935 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.93.00
911 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 40.000,00

01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE

01.10.40 | 10.304.0014.2065 | 01 | 303.0000 | 3.3.90.39.00
414 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 10.000,00

01.15.20 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA

01.15.20 | 08.244.0015.2073 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.39.00
612 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 136.000,00

01.17.20 DEPARTAMENTO DE CULTURA

01.17.20 | 13.392.0013.2054 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
761 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 20.000,00

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 312.0000 | 3.3.50.39.00
1279 3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 325.000,00

541.100,00Total Geral
Tabela II - Anulação

01.03.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.03.10 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.93.00
936 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições -100,00

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.39.00
390 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -365.000,00

01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE

01.10.40 | 10.304.0014.2065 | 01 | 303.0000 | 3.3.90.30.00
413 3.3.90.30.00 Material de Consumo -10.000,00

01.15.20 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA

01.15.20 | 08.244.0015.2073 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.48.00
614 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física -136.000,00

01.17.20 DEPARTAMENTO DE CULTURA

01.17.20 | 13.392.0013.2054 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
760 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -20.000,00

01.17.30 DEPARTAMENTO DE TURISMO

01.17.30 | 23.695.0008.2025 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

772 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -10.000,00

-541.100,00Total Geral

EsTADO DE sÃO PAuLO
MuNICIPIO DE PINDAMONhANgAbA

DECRETO Nº 5942, de 12 de fevereiro de 2021.

Dispõe sobre a transposição de recursos 
orçamentários.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos inc. III do art. 10, da Lei 
Municipal nº 6347, de 14 de julho de 2020,
DECRETA:
Art.1º Ficam transpostos os recursos 
orçamentários no valor de R$ 541.100,00 
(quinhentos e quarenta e um mil e cem reais), 
para adequação orçamentária do Executivo, no 
corrente exercício, para atender as dotações 
orçamentárias constantes da Tabela I.

Art.2º Os recursos transpostos pelo artigo 
anterior serão cobertos com os recursos 
provenientes de anulação das dotações 
constantes da Tabela II.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 12 de fevereiro de 2021.

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal

Claudio Marcelo de godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento
Registrado e Publicado na Secretaria de 

Negócios Jurídicos, em 12 de fevereiro de 2021.
Anderson Plínio da silva Alves

secretário de Negócios Jurídicos
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coti diano
Fundo Social abre inscrição para 450 
vagas para nove cursos em Pinda

O Fundo Social de Solidarie-
dade abre, a partir desta quarta-
feira (24), uma nova rodada de 
inscrições para nove cursos das 
Ofi cinas do projeto Reinvente. 
As inscrições estão abertas até 
o dia 31 de março, ou quando 
fi nalizarem as vagas. Para esse 
mês, um novo curso está sendo 
incluído: Ofi cina de Balões.

Os cursos disponíveis são: 
maquiagem, manicure, culiná-
ria, elétrica básica, eletroeletrô-
nica, manutenção de computa-
dor, inclusão digital, ofi cina de 
balões (bexiga) e pilates (não 
é curso, trata-se de prática de 
saúde manutenção do bem es-
tar).

A expectativa é que as novas 
turmas recebam 50 alunos por 
curso, benefi ciando um total de 
450 alunos. Todos os cursos são 
online (à distância) e as aulas 
estão sendo via plataforma on-
line, onde também é possível 
fazer a inscrição.

Os cursos terão início no dia 
1º de abril. Após o término do 
curso, o aluno poderá imprimir 
o seu certifi cado na própria Pla-
taforma online.

“Procuramos sempre incre-
mentar essas ofi cinas pois elas 
têm sido uma verdadeira opor-
tunidade para reinserção no 
mercado de trabalho e comple-
mento de renda para muitas fa-
mílias. Temos diversos cases de 
sucesso que chegam a nos emo-
cionar”, afi rmou a primeira-da-
ma e presidente do Fundo So-
cial, Cláudia Vieira Domingues.

As inscrições estarão dispo-
níveis, a partir de quarta (24) 
pelo link www.virtual-ofi cina.

com.br. Para outras informa-
ções, os interessados podem 
ligar, nos dias úteis de traba-
lho, para o Fundo Social de 
Solidariedade, no telefone 
3643-2223, das 8h às 12h e das 
13h30 às 17h.

A Cia. Truks apresentará no 
próximo sábado (27) o espe-
táculo teatral ‘Sonhatório’ de 
forma online e exclusiva para 
Pindamonhangaba. A peça di-
rigida por Henrique Sitchin 
narra as aventuras de três su-
postos loucos no Sanatório Boa 
Cabeça durante o almoço. Após 
fi carem entediados com a situ-
ação, os personagens deixam a 
imaginação fl uir nas brincadei-
ras que transformam os objetos 
da mesa em criaturas e perso-
nagens. Segundo o diretor da 
peça, é uma forma de compara-
ção que as crianças encontram 
para entenderem o mundo ao 

seu redor, bem como fortale-
cerem a sua individualidade. 
Dessa forma, os atores transfor-
mam um sanatório em um ‘So-
nhatório’. 

A peça já conquistou diver-
sos prêmios e indicações como 
Melhor Produção do Prêmio 
Coca Cola FEMSA em 2012. A 
peça utiliza a técnica de ‘Teatro 
de objetos’ e poderá ser assistida 
a partir das 16hs, no link https://
youtu.be/Bb8P7_feX98 . Após a 
apresentação, haverá um deba-
te com o elenco do espetáculo. 
A diretora de Cultura da Secre-
taria de Cultura e Turismo da 
Prefeitura de Pindamonhanga-

ba, Rebeca Guaragna, relembra 
a qualidade teatral do grupo 
que já apresentou outros espe-
táculos para o município. “A 
Cia. Truks, já há algum tem-
po, nos presenteia com ótimas 
apresentações teatrais, e com 
o espetáculo ‘Sonhatório’, um 
projeto para pais e filhos, cer-
tamente não será diferente. 
Aproveite o momento e curta 
em família, na segurança de 
seu lar, o espetáculo que será 
seguido de um bate papo com 
os artistas da peça, de forma 
online, exclusivamente para 
Pindamonhangaba”, fi naliza a 
diretora.

Pindamonhangaba recebe apresentação 
teatral online no próximo sábado

Divulgação

Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico apoia capacitação 
em mercado de exportações

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico da Prefeitura 
de Pindamonhangaba apoia duas 
capacitações para empreende-
dores que buscam adentrar no 
mercado de exportação. A pri-
meira é o “Seminário SP Export 
e Poupatempo do Exportador”, 
que acontecerá nos dias 24 e 25 
de março, das 14 às 18 horas.

Durante os dois dias de even-
to, os parti cipantes terão acesso 
a palestras com especialistas de 
insti tuições ligadas ao comér-
cio internacional. Ao fi nal do dia 
haverá plantão de dúvidas no 
Poupatempo do Exportador com 
atendimentos individuais por vi-
deoconferência. O evento é on-
line e gratuito. Serão mais de 15 
temas abordados, entre eles ‘Lo-
gísti ca Internacional Simplifi ca-
da’; ‘Financiamento para Expor-
tação’ e ‘Como proteger marcas 
no Brasil e no exterior’. 

A inscrição pode ser feita pelo 
link: htt ps://zoom.us/webinar/
register/WN_duiasWA_To2V0l-
TFwnt8bQ

Já o “Exporta SP” – Programa 
Paulista de Capacitação para Ex-
portações é o maior programa de 
capacitação para exportações já 
realizado no Estado de São Pau-
lo, feito por meio de plataforma 
online.

A capacitação tem a duração 
de quatro meses e aborda os te-
mas que mais desafi am os em-
presários no processo de inter-
nacionalização de seus produtos 
e serviços. Ao longo do treina-
mento, temas sobre inteligência 
comercial, formação de preços, 

adequação de produtos e servi-
ços, planos de negócios, marke-
ti ng e vendas são ministrados 
por especialistas da Fundação e 
Insti tuto de Administração (FIA). 

Para parti cipar do “Exporta 
SP”, os interessados devem se 
cadastrar no site da Investe SP 
e passar por um processo de 
seleção. A plataforma avaliará 
o estágio em que a empresa se 
encontra para acessar o mercado 
externo. Caso seja selecionada, a 
empresa receberá o contato de 
um tutor que irá prepará-la para 
cumprir todas as etapas do trei-
namento. As inscrições vão até o 
dia 2 de abril, com limite de 200 
vagas. O “Programa Exporta SP” 
capacitará apenas uma pessoa 
de cada empresa e, para garanti r 
a sustentabilidade dos resulta-
dos, sugere-se que seja a lideran-
ça executi va.

O evento é gratuito e tem 
previsão de início dia 29 de abril. 
O cadastro pode ser feito pelo 
link htt ps://docs.google.com/for-
ms/d/e/1FAIpQLSci3hftS6eY-
qxvsINeVWjdljyMpx3fsnrcW-
qwNwTNNnggr7tg/viewform

Segundo o secretário de De-
senvolvimento Econômico da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, Roderley Miott o, as duas 
capacitações são oportunidades 
para os experientes e não expe-
rientes do ramo. “Quem pensa 
em entrar no mercado exterior 
precisa se capacitar muito. Da 
mesma forma que o empresário 
já atuante nessa área, precisa es-
tar atualizado com as inovações”, 
aponta Roderley.

Divulgação

Após a apresentação haverá um debate com o elenco do espetáculo
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Lembranças LiteráriasLembranças Literárias

Anúncio de Anti gamente
Publicava-se no jornal Tribuna do Norte em 1920

Prosseguindo com os acon-
tecimentos relacionados à 
atuação policial no muni-

cípio nas primeiras décadas do 
século XX, relembramos mais 
algumas notas que, também 
graças à divulgação pelo jornal 
Tribuna do Norte, foram temas 
do papo nos botequins, no jar-
dim da praça, no comércio e nos 
lares da Pinda antiga.

Em edição do início do ano 
de 1920 (25/1), época em que 
escritório e redação da Tribuna 
funcionavam no prédio nº 4 da 
rua Dr. Monteiro Cesar, é divul-
gada uma curiosa estatística po-
licial  referente ao ano anterior.

Na publicação, o movimento 
de 1919, segundo a delegacia, 
assim é apresentado aos leito-
res TN e à população:  

a) Não houve fi anças provi-
sórias prestadas perante a dele-
gacia no correr do ano.

b) Foram organizados 18 in-
quéritos na comarca.

c) Foi organizado um proces-
so de alçada do artigo 306 do 
Código Penal.

d) Os delitos cometidos na 
comarca sobre os quais foram 
organizados os respectivos in-

Sessenta tinha já, sessenta bem contados;
mofi no e ossoso o corpo, a face emagrecida;
num dia viu morrer, ao seu seio inclinados,
o esposo, a mãe amada e a fi lha estremecida.
Essa lembrança atroz sempre, fundo, a cruciava;
nada de festas mais ou diversões! Somente
de manhã ao por do sol, a mísera chorava...
E dizia-se que ela era demente!

Quando os sinos da aldeia a fi nados plangiam,
ela ia retomar suas lutuosas vestes,
e o esposo, a fi lha, a mãe, que dar ao túmulo iam,
piedosa, acompanhava ao Jardim dos Ciprestes.
Para a criança a passar, triste, pelo caminho,
seu lábio sempre achou doce frase clemente;
a mão, para a abençoar, erguia de mansinho...
E dizia-se que ela era demente!

Sob os ramos arcuais da aveleira ensombrada,
a que uma fonte os pés molha e alegre ressona,
venerada era então, numa curva de estrada,
em seu nicho de pedra, uma antiga Madona.
Lá, de joelhos, à Mãe que consola os revezes,
Ia sempre invocar, sofredora e gemente.
O rosário de buxo desfi ava três vezes...
E dizia-se que ela era demente!

Do céu que lhe obumbrou a ventura e a alegria,
jamais, no entanto, foi a triste abandonada;
numa herdade onde a lei do Senhor se cumpria,
davam-lhe, o ano todo, a esmola precisada.
Mas, ao lhe chegar, faminto e miserando,
o último óbulo seu lhe levava o indigente,
surpreendiam-na, após, o seu pão mendigando...
E dizia-se que ela era demente!

A louca

José Silva, 
Tribuna do Norte, 4 de maio de 1919

De 1864 até 1918, a cadeia pública de Pindamonhangaba funcionou no histórico palacete Tiradentes, no Largo São José; em seguida ocupou um bonito prédio (acima à 
esquerda) na esquina da Marti n Cabral com a Campos Sales (praça atualmente ocupada pelo páti o da feira de produtos horti fruti granjeiros) juntamente com o Fórum, sendo 
que o prédio da delegacia (à direita)  fi cava nos fundos desse prédio, na esquina da Campos Sales com a Rubião Junior

Uma estatística policial da 
Pindamonhangaba antiga

quéritos são os seguintes: homi-
cídio, 1; roubo, 2; estupro 1; fe-
rimentos graves, 1; ferimentos 
leves, 8; rapto, 1; defl oramento, 
6;  furto, 53; vagabundagem, 
117; embriaguez, 172; desor-
dem, 88; demência, 11; mente-
captos, 5; ofensas à moral; ave-
riguação sobre procedência, 11; 
desobediência, 7; excluído do 
Exército, 2; desaparecimento, 2; 
desertores da Força Pública, 1; 
prisões preventivas, 1; total de 
prisões 493.

e) Número de pessoas 
prontuariadas por vários mo-
tivos, 218; ofícios expedidos, 
375; ofícios recebidos, 375; ofí-
cios recebidos, 145; guias para a 
Santa Casa de Misericórdia, 32; 
alvarás de licença, 12; atesta-
do de conduta, 30; casamentos 
efetuados pela polícia, 3; passes 
emitidos, 70; muitas das prisões 
efetuadas foram solicitadas por 
outras delegacias.

Observações 

Cabe aqui, breve comentário 
referente ao constava do movi-
mento policial naquela segunda 
década dos anos 1900. 

O item ‘d’, referente aos deli-
tos cometidos, consta a ocorrên-
cia de “defl oramento” na Pinda 
de 1919. Sem traçar compara-
ções (o assunto merece estudos) 
referentes à violência contra a 
mulher praticadas há um século 
e atualmente, lembramos que, 
segundo o Código Penal de 1890 
consiste em defl orar mulher me-
nor de idade (até 21 anos), empre-
gando sedução, engano ou fraude. 

Acontece que a violência so-
frida pelas mulheres na história 
do Brasil não era vista como um 
problema social, sendo assim não 
poderia haver à intervenção do 
estado. Somente a partir de 1920, 
os crimes sexuais passaram a ter 
o julgamento restrito à leitura do 
depoimento da vítima, do réu, do 
exame de defl oramento, do exa-
me de idade e da declaração das 
testemunhas perante o Juiz da 
vara criminal.

(“DEFLORAMENTO NÃO É ESTUPRO, 
HAVIA CONSENTIMENTO SEXUAL: UMA 
ANÁLISE DA DIFERENCIAÇÃO DOS DELITOS 
ATRAVÉS DE FONTES JUDICIAIS” -  JANE-
CLEIDE NUNES PEREIRA -  MESTRANDA 
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
PERNAMBUCO.)

Seguindo, vemos que naque-
le início de século também eram 
detidos os “mentecaptos” (pes-
soas consideradas alienadas); 

e a delegacia também registrava 
casos de indivíduos excluídos do 
Exército e desertores da Força Pú-
blica (Polícia Militar).

Arquivo TN San Marti n

Almeida Junior – óleo sobre madeira
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