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Pinda retoma vacinação da 
segunda dose contra Covid-19

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba está infor-
mando a população que retoma 
nesta semana o cronograma de 
vacinação da segunda dose para 
quem está com a data agendada 
em sua carteira de vacinação. O 
retorno da imunização aconte-
ce nesta terça-feira (9). Com o 
objetivo de evitar aglomeração 
a Prefeitura informa que a vaci-
nação será alternada conforme 
a data de nascimento.

O público agendado para a segunda dose na últi ma sexta-feira (5) poderá comparecer nesta semana

PÁG. 7

Escolha dos endereços dos 
apartamentos da CDHU 
acontece nesta 3ª feira

Acontece nesta terça-fei-
ra (9), às 10h, no auditório 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba o processo de 
escolha de endereços dos 
40 primeiros contemplados 
que serão atendidos com 
apartamento da CDHU, no 
empreendimento localizado 
no bairro Karina, Distrito De 
Moreira César.

Seguindo as orientações 

do Centro de Conti ngência 
do Coronavírus do Estado 
para evitar aglomerações, 
não será possível reunir as 
famílias habilitadas para o 
evento de escolha dos en-
dereços dos apartamentos. 
Essa etapa acontecerá ad-
ministrati vamente, podendo 
ser acompanhada através 
de transmissão on line pelo 
Facebook da Prefeitura.

Prefeitura reorganizará 
Feira Livre na região central

Em reunião realizada segun-
da-feira (8) com representantes 
da Feira Livre, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba defi niu a per-
manência dos feirantes na região 
central, porém com ampliação 
do espaço físico e nova reorga-
nização física para possibilitar 
maior espaçamento entre as bar-
racas e menor aglomeração.

O prefeito Isael Domingues re-
cebeu uma comissão de feirantes 
e quase todos os integrantes da 
Câmara de Vereadores para de-
bater os desafi os que Pindamo-
nhangaba enfrenta para dimi-
nuir a forma de contágio do vírus 
durante esse momento crítico da 
pandemia do coronavírus.
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Covid-19: 
Pinda registra 
4 óbitos, 34 
novos casos e 
71 pacientes 
recuperados

Ficou decidido que o espaço fí sico da Feira Livre será reorganizado para diminuir o risco de contágio

Carnês do IPTU de Pinda 
estão disponíveis na internet

PÁG. 3

As pessoas que quiserem a segunda via ou não receberam o carnê 
do IPTU 2021 (Imposto Predial Territorial Urbano) podem acessar o site 
da Prefeitura de Pindamonhangaba – basta clicar em Serviços Online 
e, em seguida, em IPTU.

Divulgaçao
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Editorial
Na segunda-feira, dia 8 de março celebramos o Dia 

Internacional da Mulher. Mas, o que deve ser colocado em 
pauta como refl exão em uma data tão importante? 

Atualmente as mulheres ultrapassam 50% da população 
brasileira. Todavia, elas não alcançam essa mesma maioria em 
cargos de comando, tanto no serviço público como no privado. 
Portanto, precisamos falar de equidade de gênero. Precisamos 
buscar igualdade, considerando, porém, a realidade prática 
encontrada.

Promover a equidade de gênero em todas as atividades, além 
de melhorar a qualidade de vida de toda a sociedade, fortalece 
consequentemente a economia e propicia o desenvolvimento 
sustentável. A discriminação é uma postura que deve ser 
combatida.

Na semana que comemoramos o Dia Internacional da 
Mulher, devemos fazer uma refl exão permanente, despida de 
preconceito, ideologia, idade, raça, sexo, para garantir que se 
acabe com a discriminação contra as mulheres. Essa postura 
deve ser empreendida todos os dias.

Não podemos esperar apenas por soluções vindas dos 
governantes. Esse é um tema que deve plasmar nossas ações 
e escolhas diárias, da educação dos fi lhos, das conversas de 
grupos, dos movimentos civis.

Infelizmente, ainda se constatam desigualdades no mercado 
de trabalho, violência e exploração sexual, divisão desigual 
sobre as obrigações domésticas e a discriminação pública, que 
continuam como grandes barreiras a serem vencidas.

Porém, essa luta não é só das mulheres; é de toda a 
sociedade. Temos a obrigação de nos unirmos em prol de uma 
sociedade mais justa, equânime e menos desigual. Agindo 
assim, estaremos no caminho certo.

Por elas!

Divulgação
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Arquivo Pessoal

LUZ, CÂMERA, AÇÃO! 
EM CENA, ANA MARIA 
GUIMARÃES IADELUCA

Existem caminhos dentro 
da gente que só a nossa 

história pode percorrer. Entre-
tanto, Ana Maria Guimarães 
Iadeluca generosamente esten-
deu-me a mão e me convidou a 
conhecer episódios de sua infân-
cia e juventude vividos na Pinda-
monhangaba dos anos de 1950-
60, os sonhos e as conquistas da 
jovem determinada que sempre 
lutou por seus ideais e da mu-
lher que viveu intensamente as 
quatro estações de um grande 
amor com o cineasta italiano Ma-
rio Iadeluca, com quem se casou 
aos 19 anos, tornando-se mãe de 
Angel (sua enteada), Mário, Ales-
sandro, Flávia e Fábio. 

Do seu tempo de menina, 
guarda memórias afetivas das 
casas em que residiu em Pinda-
monhangaba; das aulas de pia-
no com as irmãs da Casa Pia; da 
água cristalina do chafariz do 
Padre Tobias; do pomar de sua 
casa na Rua São João Bosco, 118; 
da escolinha de roça em que es-
tudou quando seus pais muda-
ram-se para o Bom Sucesso; das 
viagens de bondinho para fi na-
lizar o primário no ‘Pujol’; dos 
colegas e professores  do ‘João 
Gomes de Araújo’ e da ‘Escola de 
Comércio’; das peças de teatro 
encenadas no Teatro Estudantil 
Pindamonhangabense (fundado 
por seu irmão, Oto Guimarães); 
de suas participações no progra-
ma ‘A voz da Poesia’ da Rádio 
Difusora; dos desfi les que con-
sagraram sua beleza nas passa-
relas da Princesa do Norte; dos 
primeiros fl ertes; do dia em que 
conheceu ‘Mazza’, Amácio Maz-
zaropi, cineasta que reconheceu 
o seu talento artístico e abriu-lhe 
as portas da dramaturgia com o 
papel feminino principal do fi l-
me  ‘O Lamparina’, sucesso de 
público em 1964. 

Em São Paulo, viveu quatro 
décadas de sua vida, tornou-se 
publicitária, adentrou a seara do 

marketing, produziu inúmeros 
comerciais para emissoras de TV, 
conquistou o respeito do merca-
do e transformou o seu ofício 
num bem maior, de criação e 
arte, de realização profi ssional e 
superação de limitações de ver-
ba e tempo. 

Em nossas conversas via tele-
fone, em muitos momentos tive 
a impressão de que Ana Maria 
exibia para mim uma sessão es-
pecial do fi lme de sua vida e, a 
cada cena revisitada, eu me dei-
xava enredar mais e mais pelo 
talento e pela força motriz dessa 
mulher – atriz, mãe, publicitária, 
produtora de fi lmes, adminis-
tradora de empresa, esteticista, 
terapeuta holística, poeta, escri-
tora e artista plástica. 

Ao retornar, em 2006, para 
Pindamonhangaba, ela trouxe 
na bagagem propósitos superio-
res: dispor tudo o que a vida lhe 
havia concedido em prol de um 
trabalho voluntário na cidade 
que, em 1885, acolheu seus avós 
portugueses - o pianista, poeta, 
político, corretor de imóveis e 
comerciante Luiz Francisco Cor-
reia Guimarães e a esposa Rosa 
Paschoal. 

Os Guimarães aqui se estabe-
leceram como árvore frondosa, 
e Ana Maria, seus pais e irmãos, 
seus tios e primos, fi lhos e sobri-
nhos mantêm viva a seiva dessa 
ancestralidade. Pelo visto, Ana 
Maria herdou do avô paterno 
essa multiplicidade de talen-
tos artísticos e administrativos. 
Essa gama variada de compe-
tências ela também carrega em 
seu próprio nome: Ana, do he-
braico, signifi ca graça, clemên-
cia, mercê; Maria é senhora, ex-
celsa, sublime. 

Pois é com essa graça que Ana 
Maria vai conquistando novos 
amigos e companheiros de jor-
nada junto aos projetos sociais 
que ela tem realizado em nosso 
município: Mães à obra, Acade-
mia Pindamonhangabense de 
Letras e Conselho Municipal do 
Patrimônio Histórico, Cultural, 
Ambiental e Arquitetônico de 
Pindamonhangaba. Em cada um 

deles, ela sempre oferta o que 
tem de melhor em si: sua sutil 
grandeza de espírito, própria da-
queles que conheceram a luz da 
ribalta e nunca permitiram que 
ela ofuscasse a sua própria luz. 
Assim, Ana Maria compartilha 
seus talentos sendo intensamen-
te ela mesma e dedicando seus 
dias à preservação do patrimô-
nio histórico e cultural da cida-
de-palco de sua infância e juven-
tude e, por ora, dos seus sonhos.

Sonhos? Muitos! Acalentados 
e guardados a sete chaves no 
‘lado esquerdo do peito’, como 
os amigos, os fi lhos, os netos, o 
bisneto Braxton, um estúdio de 
cinema a ser instalado no muni-
cípio, um livro infantil e outro de 
memórias.

Luz, câmera, ação! No set 
de fi lmagem, a atriz Ana Maria 
Guimarães Iadeluca. Em cena, a 
Presidente da Academia Pinda-
monhangabense de Letras e suas 
metas para 2021: sessões virtu-
ais mensais, a Antologia da APL, 
a criação da Academia Jovem e 
o trabalho literário nas escolas. 
Contracenando com ela mesma, 
a Presidente do Conselho Muni-
cipal do Patrimônio Histórico, 
Cultural, Ambiental e Arquite-
tônico de Pindamonhangaba e 
seus novos projetos: o tomba-
mento da Estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão, o andamento dos 
projetos de restauração da Igreja 
de São José, da Igreja Matriz de 
Nossa Senhora do Bonsucesso 
e da Capela de Santana. Ainda 
no set de fi lmagem, a autora do 
livro ‘Mulher’, a escritora mem-
bro da União Brasileira de Es-
critores e da Associação de Jor-
nalistas e Escritores do Brasil e, 
também, as outras ‘Anas Marias’ 
que a atriz interpreta no palco 
de sua vida.  

As próximas cenas da histó-
ria dessa mulher extraordinária, 
prometo contar futuramente a 
vocês. Aos que desejarem dar 
uma bisbilhotada nos próximos 
episódios, segue o Facebook da 
nossa estrela: https://www.face-
book.com/anamaria.guimarae-
siadeluca.

Nossa Terra
Nossa gente

Juraci de Faria

A autora é escritora, 
poetisa e membro 

da APL - Academia 
Pindamonhangabense de 

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

Matemática.
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A Equipe Novo Turismo, da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, realizou, uma visita técnica 
na Queijaria do Jordão, que fi ca 
no bairro do Piracuama. 

Lá são produzidos queijos 
semelhantes  aos da Serra da 
Estrela, em Portugal, produzi-
dos com leite de vacas Jersey. 
Os queijos em destaque são: o 
Queijo de Pinhal e o Queijo do 
Jordão.

Para dar continuidade ao 
projeto da família de produção 
de queijo de pasta cremosa, o 
proprietário Nuno Miguel Mi-
randa Barroso, da cidade de 
Braga, em Portugal, escolheu 
Pindamonhangaba - como ele 
mesmo carinho-
samente chama 
de “Um pedaci-
nho do céu”.

A visita técni-

ca teve a presença do diretor 
de Turismo Fábio Vieira, do 
secretário adjunto de Cultura 
e Turismo Ricardo Flores e da  
primeira-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, 
Dra. Claudia Domingues.

Equipe de Turismo faz 
visita técnica a queijaria

O PIX, nova forma desenvol-
vida pelo Banco Central para re-
alizar pagamentos de forma di-
gital, 24 horas por dia, incluindo 
fi nais de semana e feriados, está 
se consolidando rapidamente 
no Brasil e a EDP, distribuidora 
de energia elétrica do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, bus-
cando ampliar a satisfação dos 
clientes, incorpora este formato 
de pagamento para as faturas 
de energia dos consumidores da 
sua área de concessão.

Segurança e praticidade estão 
entre as facilidades oferecidas 
pelo PIX, que pode ser realizado 
fora do expediente bancário, per-
mitindo que o consumidor pague 
suas contas no momento mais 
conveniente, sem sair de casa. 
Os pagamentos são realizados de 
forma simples e segura, já que as 
informações são protegidas pelo 
sigilo bancário e todas as transa-
ções são criptografadas. Além dis-
so, uma inovação é que este meio 
de pagamento está disponível 
mesmo para quem não tem conta 
em banco (conta corrente ou pou-
pança), podendo ser utilizado por 
quem possui carteira digital ou 
conta de pagamento pré-paga.

Neste contexto de pandemia, 
a digitalização do pagamento 
de contas se torna ainda mais 
importante, como uma forma 
de prevenção do contágio pela 
Covid-19, já que o cliente tem a 
opção de pagar de forma práti-
ca sua conta de energia, no con-
forto de sua casa, sem se expor 
em fi las de bancos ou lotéricas. 

Como usar o PIX para o 
pagamento da

 conta de luz da EDP
O cliente poderá efetuar o 

pagamento via PIX acessando 
o portal EDP Online,  www.
edponline.com.br ou o apli-
cativo EDP Online, que pode 
ser baixado em todas as pla-
taformas de smartphone ou 
tablets. Já na página inicial 
aparece o botão “Pagar conta 
com Pix”, onde o cliente é di-
recionado a incluir o número 
da sua instalação e pode veri-
ficar as faturas a vencer e em 
atraso.  Em seguida, finaliza 
o pagamento acessando seu 
aplicativo bancário (internet 
banking) ou carteira digital 
e faz a leitura do QR Code da 
EDP.

Outra vantagem é que tam-
bém está disponível o paga-
mento via PIX de acordos de 
débitos em aberto, podendo 
ser selecionada uma ou mais 
parcelas para gerar um QR 
Code único. Para visualizar 
esta opção, o cliente deve en-
trar na área logada do portal 
ou aplicativo EDP Online, no 
menu Minhas Contas. Este 
formato permite ao consumi-
dor regularizar sua situação a 
qualquer momento, com mui-
ta praticidade e segurança.

Os clientes industriais (mé-
dia e alta tensão) também te-
rão acesso ao pagamento Via 
Pix, a área logada do EDP On-
line.

O PIX, nova forma desenvol-
vida pelo Banco Central para re-
alizar pagamentos de forma di-
gital, 24 horas por dia, incluindo 
fi nais de semana e feriados, está 
se consolidando rapidamente 
no Brasil e a EDP, distribuidora 
de energia elétrica do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, bus-
cando ampliar a satisfação dos 
clientes, incorpora este formato 
de pagamento para as faturas 
de energia dos consumidores da 
sua área de concessão.

Segurança e praticidade estão 
entre as facilidades oferecidas 
pelo PIX, que pode ser realizado 
fora do expediente bancário, per-
mitindo que o consumidor pague 
suas contas no momento mais 
conveniente, sem sair de casa. 
Os pagamentos são realizados de 
forma simples e segura, já que as 
informações são protegidas pelo 
sigilo bancário e todas as transa-
ções são criptografadas. Além dis-
so, uma inovação é que este meio 
de pagamento está disponível 
mesmo para quem não tem conta 
em banco (conta corrente ou pou-
pança), podendo ser utilizado por 
quem possui carteira digital ou 
conta de pagamento pré-paga.

Neste contexto de pandemia, 
a digitalização do pagamento 
de contas se torna ainda mais 
importante, como uma forma 
de prevenção do contágio pela 
Covid-19, já que o cliente tem a 
opção de pagar de forma práti-
ca sua conta de energia, no con-
forto de sua casa, sem se expor 
em fi las de bancos ou lotéricas. 

Como usar o PIX para o 
pagamento da

 conta de luz da EDP
O cliente poderá efetuar o 

pagamento via PIX acessando 
o portal EDP Online,  www.
edponline.com.br ou o apli-
cativo EDP Online, que pode 
ser baixado em todas as pla-
taformas de smartphone ou 
tablets. Já na página inicial 
aparece o botão “Pagar conta 
com Pix”, onde o cliente é di-
recionado a incluir o número 
da sua instalação e pode veri-
ficar as faturas a vencer e em 
atraso.  Em seguida, finaliza 
o pagamento acessando seu 
aplicativo bancário (internet 
banking) ou carteira digital 
e faz a leitura do QR Code da 
EDP.

Outra vantagem é que tam-
bém está disponível o paga-
mento via PIX de acordos de 
débitos em aberto, podendo 
ser selecionada uma ou mais 
parcelas para gerar um QR 
Code único. Para visualizar 
esta opção, o cliente deve en-
trar na área logada do portal 
ou aplicativo EDP Online, no 
menu Minhas Contas. Este 
formato permite ao consumi-
dor regularizar sua situação a 
qualquer momento, com mui-
ta praticidade e segurança.

Os clientes industriais (mé-
dia e alta tensão) também te-
rão acesso ao pagamento Via 
Pix, a área logada do EDP On-
line.

Faturas de energia da EDP 
poderão ser pagas por PIX
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cidade

Três estradas rurais 
receberam serviços 
de conservação

Escolha dos endereços dos apartamentos 
da CDHU acontece nesta 3ª feira 

Carnês do IPTU de Pinda 
estão disponíveis na internet

Acontece nesta terça-feira 
(9), às 10h, no auditório da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
o processo de escolha de en-
dereços dos 40 primeiros con-
templados que serão atendidos 
com apartamento da CDHU, no 
empreendimento localizado no 
bairro Karina, Distrito De Mo-
reira César.

Seguindo as orientações do 
Centro de Contingência do Co-
ronavírus do Estado para evitar 
aglomerações, não será possível 
reunir as famílias habilitadas 
para o evento de escolha dos 
endereços dos apartamentos. 
Essa etapa acontecerá adminis-
trativamente com a presença da 
equipe da CDHU na região, bem 
como do prefeito Isael Domin-
gues e técnicos da Secretaria de 
Habitação do município, poden-
do ser acompanhada através de 
transmissão on line pelo Face-
book da Prefeitura.

Os procedimentos para des-
tinação dos endereços seguirão 
rigorosamente a classificação 
as famílias habilitadas na or-
dem decrescente do número 
de integrantes de cada núcleo 

familiar, sendo que as famílias 
habilitadas das pessoas com 
deficiência, dos idosos e dos po-
liciais, nesta ordem, terão seus 
endereços escolhidos primeira-
mente.

Na sequência, as demais fa-
mílias habilitadas terão seus 
endereços escolhidos, sendo 
que as famílias mais numero-
sas precederão as demais e, em 
caso de empate entre famílias 
com igual número de integran-
tes, sempre a prioridade será 
da família que por primeiro foi 
sorteada.

Os endereços de todos os 
imóveis serão impressos em 
etiquetas, colocados em urna 
transparente e escolhidos (reti-
rados da urna, uma a uma) con-
forme os procedimentos acima.

Confira a lista com a ordena-
ção das 40 famílias habilitadas 
no site da Prefeitura.

Empreendimento
As unidades habitacionais de 

Pindamonhangaba totalizam 
236 imóveis (167 para famí-
lias com renda de até cinco 
salários mínimos, 24 para fa-
mílias com renda entre cinco 

e dez salários mínimos, 12 
são para idosos, 17 para pes-
soas deficientes, oito para 
indivíduos sós e oito para 
policiais e agentes penitenci-
ários).

Esse benefício a públicos es-
pecíficos é parte de uma ação 
social da CDHU que assegura 

7% de todas as moradias sortea-
das pela companhia para famí-
lias com membros portadores 
de deficiência.

Os apartamentos estão lo-
calizados na Rua Dr. Gonza-
ga, Distrito de Moreira César, 
com investimento de R$ 19,3 
milhões. Os apartamentos têm 

dois dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro e área de serviço e 
contam com uma área útil de 
58,34 m2.

A previsão é de que ainda 
no primeiro semestre os be-
neficiários assinem os con-
tratos e já recebam a chave 
de seus imóveis.

As pessoas que quiserem a 
segunda via ou não receberam 
o carnê do IPTU 2021 (Imposto 
Predial Territorial Urbano) po-
dem acessar o site da Prefeitura 
de Pindamonhangaba – basta 
clicar em Serviços Online e, em 
seguida, em IPTU.

Para ter acesso ao tributo, a 
pessoa deverá apenas digitar a 
sigla do imóvel – presente no 
IPTU de anos anteriores ou no 
documento do imóvel.

O carnê eletrônico é uma for-
ma prática, segura e facilita a or-
ganização dos contribuintes, que 
têm opção de imprimir ou ape-
nas utilizando o código de barras 
para efetuar o pagamento. 

Assim como nos anos ante-
riores, quem pagar o IPTU à vis-
ta terá desconto de 10%; quem 
optar por duas parcelas terá 5% 
de abatimento; e quem pagar 
em mais vezes terá redução de 
2% no valor, desde que pague 
em dia.

Este ano são 79.463 carnês e 
o vencimento da primeira par-
cela ou cota única será dia 15 de 
março. Os demais vencimentos 

serão todo dia 15. Caso a data 
seja em feriado ou final de sema-
na, o dia para pagamento será o 
primeiro dia útil posterior.

O IPTU poderá ser parcelado 
em até 10 vezes, desde que cada 
parcela não seja inferior a R$ 
51,10 – que é metade da UFPM 
(Unidade Fiscal do Município 
de Pindamonhangaba).

O reajuste para 2021 foi de 
5,78% – de acordo com o IPC (Ín-
dice de Preços ao Consumidor) 
da Fipe (Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas).

Carnês somente 
on-line em 2022

Este ano deve ser o último 
de entrega de carnês em domi-
cílio. Para 2022 a intenção da 
Prefeitura é manter a disponi-
bilidade apenas online, por ser 
mais seguro, econômico e fácil 
para os contribuintes. “Todos os 
anos nós possuímos o serviço 
on-line e também a entrega físi-
ca dos carnês. Para 2022, o con-
tribuinte terá a facilidade de 
obter os carnês eletronicamen-
te via internet – como já pode 
ser feito hoje. A vantagem disso 

é que ele tem um prazo maior 
para conhecer o valor e se pre-
parar e não corre risco de ex-
travio ou eventual lentidão na 
entrega. Hoje ainda existe um 
número elevado de carnês que 
retornam à Prefeitura, porque 
o proprietário se mudou e não 
atualizou o cadastro”, explicou 
o diretor de Receitas e Fiscaliza-
ção Fazendária, Vicente Corrêa.

“Quando usarmos apenas o 
modo eletrônico, haverá ain-
da uma econômica de recursos 
de matéria prima com folha e 
tinha de impressão e também 
de dinheiro, além da agilidade 
para o contribuinte. Ressaltan-
do que ninguém precisa impri-
mir o carnê, pois pode pagar 
pela internet”, completou o di-
retor.

Segundo ele, a Prefeitura es-
tuda meios para oferecer ainda 
mais facilidade para as pessoas. 
“Utilização de tendas, platafor-
mas digitais pela cidade, dentre 
outros meios para que os que 
não estão habituadas com o siste-
ma online possam baixar o IPTU 
com tranquilidade”, finalizou.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através da Secreta-
ria de Governo e Serviços Pú-
blicos juntamente com o setor 
rural finalizou, nesta semana, 
o atendimento de conservação 
em três estradas rurais do mu-
nicípio.

Foram realizados serviços 
na estrada municipal do Kane-

gae (bairro Bonsucesso), Jorge 
Emílio Vieira (Cruz Pequena)
e Eduardo Lourenço (Bóia - 
bairro Mandu).

“Esse serviço mantém a boa 
trafegabilidade e condições de 
uso dessas entradas que pos-
suem muitas chácaras”, afir-
mou o diretor de Agricultura, 
Thiago Gonçalves.

Divulgação

Divulgação

DivulgaçãoFoto ilustrativa



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 9 de março de 20214

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0010830-05.2010.8.26.0445. Classe – Assunto: Reintegração / Manutenção
de Posse - Arrendamento Mercantil. Requerente: Santander Leasing Sa Arrendamento Mercantil. 1ª Vara Cível. EDITAL
DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Reintegração de Posse. PROCESSO Nº 0010830-
05.2010.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
Dr(a). Fábio Augusto Paci Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR, que
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A lhe ajuizou ação de Reintegração / Manutenção de Posse, objetivando
o veículo FORD - PAMPA GL, ano de fabricação 1997, cor BRANCA, chassi nº 9BFZZZ554VB962222, placas prefixo
CJQ3747, alienado fiduciariamente. Apreendido o bem e estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital para pagar o débito sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio da
requerente (art. 3º, § 1º do Dec. lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/04). Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação do supramencionado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias, oferecer
resposta, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido
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 03 de agosto de 2020.

                   JORNAL “ TRIBUNA DO NORTE ”
05 + 06 / 03 / 2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000178-40.2021.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Wellington Urbano Marinho,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCIO ARTHUR MENTE, RG 167533393, CPF 064.970.448-76, que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, processo nº 0000178-40.2021.8.26.0445, movida
por Sociedade Beneficente São Camilo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 6.886,20, devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de fevereiro de 2021.

                JORNAL “ TRIBUNA DO NORTE ”
09 + 10 / 03 / 2021

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDAMONHANGABA/SP
RETIFICAÇÃO AO EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES 
DO SEGMENTO USUÁRIO, SEGMENTO TRABALHADOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS 
PRIVADOS COMPLEMETARES AO SUS, PARA A GESTÃO 2021/2024 (MARÇO DE 2021 Á 
MARÇO DE 2024) DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDAMONHANGABA.

O COMUS – Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba no uso das atribuições que lhes 
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, resolve:

I.Onde lê-se:

Artigo 6°. Todos os candidatos do Segmento dos Prestadores de Serviços Privados 
Complementares ao SUS deverão apresentar no ato da sua inscrição: I - Ficha de inscrição, 
retirada na sede do COMUS ou no site da Prefeitura; II - Holerite ou carteira de trabalho, que 
comprove o vínculo empregatício no setor da saúde; III - Cópias do RG/CPF; IV – Comprovante de 
endereço dos candidatos.

§ 1° - A eleição dos Conselheiros dos Prestadores de Serviços Privados Complementares ao SUS 
será realizada no dia 22 de março de 2021, das 08h às 12 horas, com duas urnas itinerantes 
percorrendo o local de trabalho.

§ 2° - A Comissão eleitoral nomeará dentre seus integrantes uma junta eleitoral para cada segmento.

§ 3° - Poderão votar todos os Prestadores de Serviços que comprovarem vínculo empregatício na 
área da saúde, no ato da votação (por meio de holerite ou carteira de trabalho).

Leia-se:

Artigo 6°. Todos os candidatos do Segmento dos Prestadores de Serviços Privados 
Complementares ao SUS deverão apresentar no ato da sua inscrição:
 I - Ficha de inscrição, retirada na sede do COMUS ou no site da Prefeitura; 
II – Cópias do RG/CPF; 
III - Comprovante de endereço dos candidatos; 
IV – Carta de indicação assinado pelo representante legal da Instituição.

§ 1° - A eleição dos Conselheiros dos Prestadores de Serviços Privados Complementares ao SUS 
será realizada no dia 22 de março de 2021, das 10h às 12 horas, com 01(uma) urna fi xa na sede 
do COMUS.

§ 2° - A Comissão eleitoral nomeará dentre seus integrantes uma junta eleitoral para cada segmento.

§ 3° - Poderão votar os indicados pelos Prestadores de Serviços Privados, conveniados ao SUS.

Os demais itens e dispositivos constantes do Edital publicado em 26 de fevereiro de 2021, 
permanecem inalterados.

Pindamonhangaba, 05 de março de 2021.

Comissão Eleitoral
Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba/SP

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- UNIDADE I
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEPo 12.403-291 Pindamonhangaba/SP
Fone (12)3642-1485 e-mail: larirmajulia@gmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital, fi cam convocados os associados do Lar da Criança “Irmã Júlia” para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 27 de março de 2021 , ás 17 
horas, na sede social da Instituição, em primeira convocação com a presença de dois terços 
(2/3) dos associados quites presentes ou às 17:30 horas, em segunda convocação com qualquer 
número de associados presentes, para deliberarem sobre a seguinte pauta:
1- Apreciação e aprovação do Relatório da Diretoria e Balanços Financeiros;
2- Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal;
3- Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, cuja posse está prevista
para l° de abril de 2021, na sede da Instituição.
Obs. Para a eleição prevista no item 3 da pauta, as Chapas completas deverão estar inscritas na 
sede da Instituição até 7 (sete) dias antes da Assembleia Geral Ordinária.
A Assembleia será realizada tomando todas as precauções necessárias quanto a segurança de 
seus participantes, tendo em vista o momento atual de Pandemia - COVID/19, quanto a: uso de 
máscara, uso de álcool em gel e distanciamento social em ambiente aberto.

Pindamonhangaba, 8 de março de 2021 .

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE PINDAMONHANGABA- 
COMTUR 

CONVOCAÇÃO PARA A 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA
BIÊNIO 2020 – 2022

O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua Presidente,
CONVOCA:
Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR e a população interessada, para a 41ª reunião 
ordinária, a saber:
Data: 09/03/2021

Entrar na reunião através do link:
https://us02web.zoom.us/j/82652868610?pwd=R2t2M0w4eGwybEdiQUFSYi9FcEEyZz09

ID da reunião: 826 5286 8610
Senha de acesso: 838419

Horário: 19:00 h (duração máxima 1h 30 min horas).

PAUTA DA REUNIÃO:

1 - APROVAÇÃO DA ATA DA 40º REUNIÃO ORDINÁRIA.
2 - FEEDBACK DA REUNIÃO NO CLUBE DE CAMPO PIRACUAMA
3 - FEEDBACK DA REUNIÃO COM VEREADORES DA COMISSÃO DE TURISMO
4 -  ANDAMENTO DAS COMISSÕES DE TRABALHO – PRÓXIMOS PASSOS - (LOGO COMTUR, 
PUBLICAÇÕES FACEBOOK, E-MAIL COMTUR, PDT) 
5 - INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR.

OBS: Os interessados a participar da reunião deverão enviar um e-mail para cadastro para 
turismo@pindamonhangaba.sp.gov.br

Não será permitido assuntos políticos e partidários
As perguntas deverão ser realizadas através do chat, as quais serão analisadas e 
apresentadas através do mediador.

Pindamonhangaba, 04 de março de 2021.   

Kelly Eugênio Mendonça Faria
Presidente

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.489, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei nº 6.122, de 17 de maio de 2018, alterada pela Lei nº 6.321, de 17 de março de 
2020 e pela Lei nº 6.357, de 24 de agosto de 2021,

RESOLVE

Art. 1o NOMEAR os senhores a seguir indicados para comporem o  COMTUR - CONSELHO 
MUNICIPAL DE TURISMO DE PINDAMONHANGABA, biênio 2020/2022.

I – REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: 

a) Departamento de Turismo
- Titular: Fábio Oliveira Vieira
- Suplente: Mabel Franco de Assis Souza  

b) Departamento de Cultura
- Titular: Alcemir José Ribeiro Palma
- Suplente: Rosana Bello Teixeira Leite  

c) Departamento de Meio Ambiente
- Titular: Pedro Henrique Motta Ribeiro
- Suplente: Patricia Aparecida Silva

d) Departamento da Educação
- Titular: Erika Iris dos Reis Ferreira
- Suplente: Edma Cardoso Bacelar Silva  

e) Departamento de Agricultura
- Titular: Cristiane Monteiro de Oliveira
- Suplente: Paulo Ricardo Nicolas Imparato

II – REPRESENTANTES DA INICIATIVA PRIVADA: 

a) Meios de Hospedagem
- Titular: Michelli Nakamura
- Suplente: Alex Cardoso

b) Restaurantes e Bares Diferenciados
- Titular: Kelly Eugênio Mendonça Faria
- Suplente: Gabriela Correard Pereira 

c) Sindicato Rural de Pindamonhangaba
- Titular: Gisleyne Cristina de Alvarenga Monteiro
- Suplente: João Bosco Andrade Pereira  

d) Agências de Turismo do Município 
- Titular: Gabriel Rezende
- Suplente: Luiz Gabriel Oliveira Silva

e) Guias de Turismo
- Titular: Emilene Ribeiro Leandro
- Suplente: Carlos Eduardo Rezende

f) Transportadores Turísticos
- Titular:Daniel de Almeida
- Suplente: Müller Anderson Marin Zeferino

g) Escolas Técnicas
- Titular: Luciana Tanaka
- Suplente: Mariluce Luglio Kosugi

h) Artesanato
- Titular: Cristina Ferreira de Souza Somenci    
- Suplente: Carmem Lúcia Fernandes do Couto  

i) Turismo de Aventura
- Titular: Jairo Fogaça    
- Suplente: Ademir Lopes Pereira

j) Núcleo Turístico de Ribeirão Grande
- Titular: Francisco Antonio Leite Freitas Filho
- Suplente: Debora Domiciano de Oliveira Nogueira

k) Núcleo Turístico de Piracuama
- Titular: Rodrigo Ver Valen
- Suplente: Ellen Claudia Alves da Silva

l) Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba - ACIP
- Titular: Carlos Marcelo César

Art. 2º O mandato do COMTUR - Conselho Municipal de Turismo será de 02 (dois) anos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de 
novembro de 2020, e no que tange à alínea f do inc. II do art. 1º com efeitos a partir de 08 de 
dezembro de 2020.

Pindamonhangaba, 16 de fevereiro de 2021.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Alcemir José Ribeiro Palma
Secretário de Cultura e Turismo

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 16 de fevereiro de 2021. 

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

O Governador João Do-
ria anunciou na segunda-
feira (8) o lançamento de 
três novos programas de 
empreendedorismo, ge-
ração de renda e qualifi -
cação profi ssional, volta-
dos exclusivamente para 
mulheres. 

Empreenda Mulher
O “Empreenda Mu-

lher” oferece mais de 60 
mil vagas gratuitas em 
cursos de qualifi cação em 
diversas áreas e a libera-
ção de R$ 50 milhões em 
microcrédito pelo Banco 
do Povo, exclusivos para 
mulheres domiciliadas 
no Estado de São Paulo. 

O objetivo do programa 
é incentivar a autonomia 
das mulheres, possibili-
tando acesso a crédito e 
oferta de cursos de qua-
lifi cação empreendedora, 
tecnológica, entre outras 
áreas. As informações so-
bre os cursos e a linha es-
pecial do Banco do Povo 
podem ser consultadas 
no site www.desenvolvi-
mentoeconomico.sp.gov.
br/empreendamulher.

Prospera Mulher
A primeira fase do 

“Prospera Mulher” irá be-
nefi ciar 12 mil famílias em 
todo o Estado, e tem como 
público-alvo as chefes de 

famílias monoparentais, 
com crianças de 0 a 6 anos, 
e que estejam em situação 
de extrema pobreza (ou 
seja, que sobrevivem men-
salmente com até R$ 89 
por pessoa), devidamente 
cadastradas no CadÚni-
co (Cadastro Único para 
Programas Sociais), prefe-
rencialmente, atendidas 
por programas e serviços 
destinados à primeira in-
fância. O programa tem 
como premissa a inclusão 
produtiva, estimulando a 
geração de renda através 
do acesso ao trabalho, em-
preendedorismo, capaci-
tações e oportunidades de 
ofício atrelado a plano de 

futuro, combinando aspi-
rações pessoais, profi ssio-
nais, sociais e fi nanceiras; 
e o incentivo a bancariza-
ção e cultura de poupança, 
com a transferência de re-
cursos.

TODAS in-Rede
O “TODAS in-Rede” 

visa o empoderamento e 
a autonomia das mulhe-
res com defi ciência do 
Estado. De acordo com a 
Base de Dados dos Direi-
tos da Pessoa com Defi ci-
ência, atualmente vivem 
mais de 1,7 milhão de mu-
lheres com defi ciência em 
São Paulo. Por meio de 
ações de formação profi s-

sional, disseminação de 
informações e criação de 
uma rede virtual aces-
sível às mulheres com 
defi ciência, o programa 
busca o protagonismo 
desse público, onde são 
trabalhados temas como 
acesso à informação, tra-
balho, renda e autonomia 
fi nanceira, exercício dos 
direitos afetivos, sexuais 
e reprodutivos, preven-
ção à violência e autoes-
tima e liderança. Para se 
cadastrar na Rede Virtual 
e fi car por dentro de to-
das as novidades do pro-
grama TODAS in-Rede 
basta acessar: www.toda-
sinrede.sp.gov.br.

Governo de SP lança três novos programas 
de geração de renda para o público feminino

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 034/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Sr. (a) ANTÔNIO HENRIQUE 
SIMÕES , responsável pelo imóvel situado a AV. SÃO PAULO, S/NR., Bairro 
CIDADE NOVA, QUADRA E-03   LOTE  15  ,  inscrito nesse município sob a sigla 
SE23.04.16.004.000, para que efetue a  limpeza do terreno do referido imóvel  e 
a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 
de 26 de abril, artigo 1º,item l. 

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 046/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Sr. (a) espolio de irmã MARIA 
SAMPAIO SANTANA SANTOS , responsável pelo imóvel situado a RUA ANTONIO 
RODRIGUES SIMÕES, S/NR., Bairro  MOMBAÇA, QUADRA 17   LOTE  0538   ,  
inscrito nesse município sob a sigla SO110511009000, 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 2059-21  VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 047/21 - Calçada
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. (a) BENEDITO CESAR 
DO ROSARIO,  responsável pelo imóvel, situado a AV. DR. JOÃO RIBEIRO, s/nº, 
Bairro: BOA VISTA,  inscrito no município sob a sigla NO110705019000, MATRICULA 
21.797, para que efetue a construção de calçada  do referido imóvel  no prazo de 90 
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 

116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará 
os custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.
Notifi cação 2085-21 valor R$ 4.400,00

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 048/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Sr. (a) espolio de irmã 
PAULO CORREA, responsável pelo imóvel situado a RUA DR. ANTONIO VIEIRA 
MARCONDES , S/NR., Bairro  CARDOSO, QUADRA A   LOTE  04   ,  inscrito nesse 
município sob a sigla SO21.08.02.004.000, para que efetue a  limpeza do terreno do 
referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a 
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da 
Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada 
pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item l. 

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 049/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Sr. ITAMAR CARLOS DA 
SILVA, responsável pelo imóvel situado a RUA ADHEMAR CORRÊA LEITE , S/NR., 
Bairro  VITÓRIA VALE II, QUADRA 07   LOTE  06   ,  inscrito nesse município sob a 
sigla SE23.10.05.006.000, para que efetue a  limpeza do terreno do referido imóvel  
e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 
de 26 de abril, artigo 1º,item l. 

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
181/2020 (PMP 8015/2020) 
A autoridade superior homologou, em 
08/03/2021, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de materiais de 
enfermagem”, em favor das empresas, os 
itens (item-valor unit em R$): Acácia Comércio 
de Medicamentos Eireli: 05-2,8815; 32-
0,2479;  38-2,7048; 39-2,80; 43-5,8979; 45-
1,5260; 62-0,5012; 63-0,5180; 84-8,0741; 
Arena Suprimentos Médicos Comercial 
Importadora e Exportadora Ltda: 01-16,90; 
02-16,95; 03-16,90; 04-16,95; Cirurgica União 
Ltda: 19-4,15; 33-0,65; 36-1,07; 48-2,56; 59-
0,47; 60-0,47; 74-0,49; 75-0,47; 76-0,48; 78-
0,51; 80-0,64; 86-6,13; 98-44,50; 103-2,25; 
Dupac Comercial Eirlei EPP: 06-1,40; 07-
1,40; 08-1,40; 35-1,20; Entek Equipamentos 
Taubaté Ltda EPP: 93-696,00; Fabricio de 
Ramos & Cia Ltda EPP: 17-0,12; 61-0,60; 
73-2,92; Force Medical Distribuidora Eireli: 
82-67,91; 91-19,11; Hospilar Comércio 
Medico Hospitalar Eireli EPP: 99-11,90; Lumar 
Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda: 
13-0,0784; 14-0,0772; 15-0,0772; 16-0,0772; 
27-26,30; 28-1,02; 51-0,5685; 52-0,73; 56-
1,7399; 57-0,2473; 58-0,78; 64-0,5742;  65-
0,6633; 79-0,5841;Medefe Produtos Medico-
Hopitalares Ltda: 30-7,10; 31-17,2907; 
37-6,50; 66-3,30; 67-3,30; 68-3,1069; 69-
3,0873; 70-3,0888; 71-3,0888; 72-3,30; 
Medihouse Industria e Comércio de Produtos 
Cirurgicos e Hospitalares Eireli: 20-9,20; 26-
0,46; N. M. Lemes Ribas de Souza ME: 9-1,98; 
23-0,31; 29-3,39; 40-1,97; 44-1,27; 46-4,55; 

81-13,86; 83-65,66; 92-296,00; 94-180,00; 
Pamp & Vamd – Comercio Varejista Eireli: 87-
2,26; 88-2,0295-89-1,88; 90-1,485; Pontual 
Comercial Ltda: 22-0,3267; 25-3,3323; 50-
0,5668; 55-0,5445; 101-48,00; Quality Medical 
Com. E Distribuidora de Medicamentos Ltda: 
10-1,99; 11-1,99; 41-3,70; 42-0,61; Rosicler 
Cirurgica Ltda EPP: 96-13,25; 97: 13,25: 100-
11,45; Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda: 
12-3,38; 47-17,65; 49- 15,147; 85-7,85; Taker 
Representação Comercial Ltda: 18-0,1426; 
34-1,0989; 53-0,62; 54-0,31; 77-0,6138; 
95-42,00; 102-1,36; Valecir Comércio de 
Produtos Cirurgicos Eireli EPP: 24-1,32. Fica 
ainda fracassado o item 21. 

*** ADITAMENTO ***

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 (PMP 
3151/2020)
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 
04/03/2021, ao contrato 114/2020, que cuida 
de “contratação de empresa especializada 
para implantação de reservatórios metálicos 
com adequação das ligações do sistema de 
distribuição de água fria, com fornecimento 
de material e mão de obra”, para prorrogação 
até 04/04/2021, assinando pela contratante 
a Sra Marcela Franco Moreira Dias, e 
pela contratada, empresa BPS Elétrica 
e Construções Eireli ME, o Sr Alexandre 
Marques Pereira da Silva. 

PREGÃO Nº 284/2019 (PMP 34691/2020)
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 
18/02/2021, ao contrato 19/2020, que cuida 
de “contratação de empresa especializada 
no fornecimento de serviços de portaria, 
controlador de acesso pelo período de 12 
meses”, para prorrogação até 02/03/2022, 
assinando pela contratante a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, empresa Vagner 
Borges Dias, o Sr Vagner Borges Dias.
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Projeto atende 160 famílias e 
produz 15 mil fraldas por mês

Em virtude da fase 
vermelha decretada 
pelo Governo do Esta-
do, a sede da Prefeitu-
ra de Pindamonhanga-
ba e a Subprefeitura de 
Moreira César suspen-
deram o atendimento 
físico ao público desde 
a segunda-feira (8).

No entanto, todas as 
solicitações da popu-
lação podem ser feitas 
on-line pela platafor-
ma 1DOC https://pin-
damonhangaba.1doc.
com.br/atendimento. A 
maneira é rápida, prá-

tica e eficiente, além de 
possibilitar aos muní-
cipes resolver todas as 
questões da sua pró-
pria casa, ou usando o 
celular.

Atualmente, a maior 
parte dos atendimentos 
realizados fisicamente 
na sede e na Subprefei-
tura estão relacionados 
ao IPTU 2021 e à anistia 
sobre juros e multas de 
débitos tributários, como 
IPTU, ISS e outras taxas. 
Esses assuntos também 
podem ser tratados pela 
plataforma 1DOC.

O Projeto Fralda, desenvolvi-
da pela Secretaria de Assis-

tência Social, está retomando as 
atividades em Pindamonhangaba, 
agora em nova unidade na região 
central com melhor espaço para 
atendimento e comodidade. Atual-
mente, a ação beneficia 160 famí-
lias por mês e produz mensalmen-
te cerca de 15 mil fraldas.

Com duas unidades, uma em 
Pinda e outra no Distrito de Mo-
reira César, o projeto conta com o 
apoio de 50 voluntários de familia-
res de beneficiários do programa, 
que já beneficiou centenas de famí-
lias carentes do município.

“O projeto tornou-se um centro 
de terapia social, proporcionando 
inclusão social, atividade comuni-
tária e qualidade de vida para as 
pessoas voluntárias de todas as 

idades, principalmente idosos e ca-
deirantes, que têm grande alegria 
em colaborar com a confecção das 
fraldas”, afirmou a secretária de 
Assistência Social, Ana Paula Mi-
randa.

Critérios
A família que tem entre seus fa-

miliares, uma pessoa idosa ou aca-
mada deve procurar o CRAS mais 
próximo que abrange seu bairro, 
para o processo de triagem, levan-
do seu RG e CPF do usuário, laudo 
médico com diagnóstico da doen-
ça, comprovante de renda e com-
provante de endereço em Pinda.

Após a triagem e visita feita pelo 
CRAS, caso o interessado atenda 
os critérios de baixa renda, a pes-
soa receberá um encaminhamento 
para retirar as fraldas na unidade 

do projeto. A Prefeitura pede ainda 
a disponibilidade de um voluntá-
rio (familiar do beneficiário) para 
uma vez por semana ajudar na 
confecção das fraldas.

Locais
A unidade de Pinda atende na 

Rua Rodrigo Lobato, 118 (próximo 
Lar de Velhos São Vicente de Pau-
lo) todas as segundas, quartas e 
sextas-feiras, das 9h às 12h e das 
14h às 17h. Em Moreira César, o 
projeto está atendendo provisoria-
mente na antiga escola Padre Zezi-
nho, localizada na Rua Venezuela 
(Vila São José), todas as terças e 
quintas-feiras das 9h às 12h e 14h 
às 17h. A Prefeitura está traba-
lhando para levar o projeto para 
um espaço maior próximo à Vila 
dos Afetos.

Atendimentos da Prefeitura podem ser feitos on-line

Prefeitura reorganizará Feira Livre na região central

Em reunião realizada 
na manhã desta segunda-
feira (8) com representan-
tes da Feira Livre, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
definiu a permanência dos 
feirantes na região cen-
tral, porém com amplia-
ção do espaço físico e nova 
reorganização física para 
possibilitar maior espaça-
mento entre as barracas 
e menor aglomeração du-
rante as compras.

O prefeito Isael Domin-
gues recebeu uma comis-
são de feirantes e quase 
todos os integrantes da 
Câmara de Vereadores 
e debateram os desafios 
que o município enfrenta 
para diminuir a forma de 
contágio do vírus durante 
esse momento crítico da 
pandemia do coronavírus.

O secretário de Admi-
nistração da Prefeitura, 
Marcelo Martuscelli, ex-
plicou o objetivo da ação. 
“O prefeito passou uma 
missão para a gente atu-
ar com mais força contra 
a aglomeração no merca-
do municipal e feira livre 
aos sábados e domingos e 
foram discutidas diversas 
possiblidades. Conversan-
do com os feirantes defi-
nimos que o modelo de 
ocupar mais espaço e ex-
pandir a feira livre entor-

no do mercado é a melhor opção”, 
afirmou Martuscelli.

Durante o encontro, o prefeito 
comentou sobre a importância dos 
feirantes em cumprir os protocolos 

sanitários quanto a distanciamento 
social, higiene pessoal e higieniza-
ção de ambientes para funcioná-
rios e clientes. “Quero agradecer 
também o diálogo com os vereado-

res. Tivemos contato esse final de 
semana com todos do Legislativo, 
demonstrando que estamos unidos 
pelo bem maior da nossa popula-
ção”, afirmou Isael.

DivulgaçãoDivulgação
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Prefeitura executa reforma 
em diversas praças públicas

No Parque São Domingos, praça do bairro recebeu serviço de reforma e manutenção

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vem atuando, atra-
vés da Secretaria de Governo 
e Serviços Públicos, realizando 
forte ação de reforma e manu-
tenção de praças públicas. O 
trabalho vem recebendo o re-
conhecimento da população e 
trazendo um novo visual para 
esses espaços.

Os serviços realizados são de 
reforma e correção dos bancos, 

poda de árvores, manutenção 
em canteiros e calçadas, bem 
como melhorias na iluminação 
do espaço.

As ações estão acontecendo 
nas praças São Francisco e Santa 
Terezinha (Campo Alegre), São 
Domingos (Parque São Domin-
gos), Santa Edwirges (Jardim 
Rosely), Praça Santa Luzia (em 
frente à padaria) e em frente 
ao Ginásio do Alto Tabaú, onde 

nesta segunda-feira (8) iniciou-
se os serviços de pintura.

“Nosso objetivo é tornar o 
espaço mais agradável para 
uso da população. Cuidar da 
nossa cidade, da mesma forma 
que tomamos conta da casa da 
gente. Esse programa chegará 
a outros bairros, dando uma 
nova cara para as praças da 
cidade”, afirmou o prefeito Dr. 
Isael Domingues.

Praça Santa Lúzia ganha novo visual e maior conforto com a reconstrução de calçadas

O bairro do Liberdade em 
Moreira César continua rece-
bendo o mutirão de constru-
ção de calçada. A região é um 
importante loteamento social 
da cidade e a execução da 

ação traz mais segurança aos 
pedestres. Durante a última 
semana, os serviços chegaram 
até a área verde do Loteamen-
to Liberdade com execução de 
rampas e acessibilidade.

Operação Tapa Buraco 
acontece em todos os 
cantos da cidade

Calçada no Liberdade 
traz mais segurança

A Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos está em todos 
os cantos da cidade realizando a 
operação Tapa Buraco. Na última 
semana, o trabalho aconteceu 
na região do Mombaça/Mariana, 
Bela Vista e em diversos bairros 
de Moreira César. Nesta segun-
da-feira (8) a região central da 
cidade recebeu os serviços. A 
ação está sendo intensificada e 
chegará em todos os bairros de 
Pindamonhangaba.

“Quero agradecer à equipe 
da Usina de Asfalto pela 

dedicação e eficiência que estão 
trabalhando para dotar nossas 
ruas com melhores condições, 
neste período crítico de chuva”, 
afirmou o vice-prefeito Ricardo 
Piorino.

Ribeirão Grande - Na zona 
rural, região do Ribeirão Grande, 
também foi realizado um serviço 
importante para os moradores da 
Estrada dos Nogueiras. A estrada 
recebeu a recomposição do pavi-
mento asfáltico em dois trechos 
de morro, trazendo melhores 
condições.

Estrada dos Nogueiras teve recomposição do asfalto em dois trechos

O serviço Tapa Buraco deve chegar a todos os bairros da cidade

Vale das Acácias recebe 
limpeza em bocas de lobo

O bairro Vale das Acácias recebeu uma limpeza intensa em suas bocas de lobo. Funcionários da Prefei-
tura retiraram diversos tipos de resíduos, inclusive material reciclável do seu interior. A ação visa proteger 
o bairro de possíveis alagamentos e melhorar o escoamento das águas pluviais.
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Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação



Tribuna do NortePindamonhangaba, 9 de março de 2021 7 

saúde

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba está infor-
mando a população que retoma 
nesta semana o cronograma de 
vacinação da segunda dose para 
quem está com a data agendada 
em sua carteira de vacinação. O 
retorno da imunização aconte-
ce nesta terça-feira (9). Com o 
objetivo de evitar aglomeração 
a Prefeitura informa que a vaci-
nação será alternada conforme 
a data de nascimento.

Os nascidos em dia par serão 
vacinados de manhã na terça-
feira e a tarde na quarta-feira. 
Quem nasceu em dia ímpar 
será vacinado no período da 
tarde na terça-feira e de manhã 
na quarta-feira. A Secretaria de 
Saúde reorganizou os espaços 
de vacinação e ampliou o am-
biente de espera para facilitar o 
distanciamento social.

Os locais de vacinação da 
segunda dose são: CIAF / Saúde 
da Mulher, CISAS em Moreira 
César, UBS Terra dos Ipês II e 
nas unidades de saúde do Ci-
dade Nova e Nova Esperança 
(Araretama). De manhã a va-
cinação acontece das 8h30 às 
11h30 e no período da tarde 
das 13h30 às 16h.

O público agendado para a 
segunda dose na última sexta-
feira (5) poderá comparecer 
nesta semana. A Prefeitura in-
forma que as doses para esse 
público estão asseguradas e, 
portanto, não há necessidade 

Pinda retoma vacinação da 
segunda dose contra Covid-19

A Vigilância Epidemiológica 
de Pindamonhangaba divulga, 
em seu Boletim Epidemiológi-
co desta segunda-feira (8), que 
inclui os registros do fi m de se-
mana, 4 óbitos (Cidade Jardim, 
Crispim, Jardim Eloyna e Jar-
dim Princesa). A Prefeitura la-
menta as mortes e se solidariza 
com os familiares. 

A VE registra, ainda, 34 no-
vos casos de covid-19 e 71 pa-
cientes recuperados. As UTIs 
públicas estão com ocupação 
de 41% e as UTIs particulares 
estão com ocupação de 83%. 
Enfermaria está com ocupação 
de 49%, somados os leitos públi-
cos e particulares. Desde 
o início da pandemia até 
hoje são 8.141 moradores 
de Pindamonhangaba in-
fectados pela covid-19. 

O número de doses das 
vacinas contra a covid-19 
aplicadas na cidade é de 
10.254 (números atuali-
zados até as 12h26 de 8 
de março de 2021), sendo 
7.204 primeiras doses e 
3.050 segundas doses. 

A Secretaria de Saúde 
alerta a população para 
que procure os gripários 
em caso de sintomas de 
covid-19 (Pronto-Socor-
ro, UPA Araretama e UPA 
Moreira César) para tra-
tamento imediato. Estes 
espaços de acolhimento 
a pacientes com suspei-
ta de covid-19 estão com 
movimentação acima da 
média, por isso contamos 
com a compreensão da 
população.

Covid-19: Pinda registra 4 óbitos, 34 
novos casos e 71 pacientes recuperados

As obras de melhorias 
nas instalações do Almoxa-
rifado da Saúde da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
prosseguem. Localizado 
junto à Farmácia Central, 
na Avenida Albuquerque 
Lins, a unidade está rece-
bendo a reforma do galpão 
onde era o almoxarifado de 
materiais de enfermagem. 
As obras tiveram início em 
fevereiro e estão sendo rea-
lizadas pelo proprietário do 
imóvel, sem custos para a 
Prefeitura.

O local já foi destelhado 
e a parede está recebendo 
uma altura maior para me-

lhor ventilação. Posterior-
mente receberá um  novo 
telhado, forro e piso no inte-
rior do galpão.

A obra está sendo realiza-
da graças à nova área de al-
moxarifado dos materiais de 
enfermagem que foi implan-
tada no piso superior à far-
mácia, otimizando melhor 
o espaço. Após a conclusão 
da reforma, o galpão ser-
virá para ampliar o espaço 
do almoxarifado de medica-
mentos, trazendo melhores 
condições na organização, 
controle e estocagem deste 
importante serviço logístico 
da área da saúde.

de movimentação imediata.
“A carteirinha já determina a 

data provável para a vacinação. 
Não tem problema deixar para 
o dia seguinte pois a segunda 
dose da Coronavac está asse-
gurada até 28 dias da primeira 
dose. Pedimos a compreensão 
de todos”, afi rmou a secretária 
adjunta de Saúde, Mariana Pra-
do Freire.

Primeira dose
Para a vacinação da primei-

ra dose para os idosos o crono-
grama atual está liberado para 
quem tem 77 anos ou mais. O 
processo prossegue exclusiva-
mente na parte da manhã (8h30 
às 11h30), sempre no CIAF / 
Saúde da Mulher, CISAS em Mo-
reira César, UBS Terra dos Ipês 
II e nas unidades de saúde do 
Cidade Nova e Nova Esperança 
(Araretama).

Caso algum idoso não tenha 
tomado a primeira dose na oca-
sião anunciada, pode procurar 
os postos de vacinação para re-
ceber a imunização.

Pré-Cadastro
Para os idosos que irão tomar 

a vacina pela primeira vez é pos-
sível adiantar o processo de ca-
dastramento preenchendo atra-
vés do link https://www.vacinaja.
sp.gov.br/ - acessando o espaço 
“Pré-cadastro”.

“Quem fi zer antes, o procedi-
mento na hora de tomar vacina 

será mais rápido. A intenção é agi-
lizar o atendimento. Quem não 
conseguir realizar também irá to-
mar a vacina”, explicou Mariana.

Próximo grupo
O município ainda não tem a 

previsão de chegada de vacina 

para o público com faixa etária 
de 60 a 76 anos e informa que co-
municará pelas redes sociais as-
sim que receber. O ritmo de va-
cinação é determinado conforme 
o envio dos lotes de vacina pelo 
Estado. Cabe ao município fazer 
a correta aplicação, segundo os 

grupos prioritários já identifi ca-
dos em cada lote recebido.

Até a manhã desta segunda-
feira (8) Pindamonhangaba já 
tinha aplicado 10.254 doses de 
vacina contra a covid-19, sendo 
7.204 primeiras doses e 3.050 
segundas doses.

34 casos novos
Água Preta, Alto Cardoso, 

Andrade, Araretama, Bela 
Vista, Campo Alegre, Campo 
Belo, Castolira, Centro, Cris-
pim, Feital, Galega, Jardim 
Eloyna, Jardim Princesa, Jar-
dim Regina, João Tamborin-
deguy, Laerte Assunção, Lago 
Azul, Liberdade, Mantiquei-
ra, Maria Áurea, Mombaça, 
Morumbi, Real Ville, Santa 
Cecília, Santa Luzia, Socorro, 
Terra dos Ipês, Vale das Acá-
cias, Vila Bourguese, Vila Pra-
do, Vila São Benedito e Vista 
Alegre.

71 Recuperados
Araretama, Bela Vista, Bonsu-

cesso, Campinas, Campo Alegre, 
Castolira, Centro, Cidade Jardim, 
Crispim, Feital, Galega, Jardim 
Eloyna, Jardim Imperial, Jardim 
Princesa, Jardim Regina, Karina, 
Laerte Assunção, Lago Azul, Les-
sa, Liberdade, Mantiqueira, Ma-
ricá, Mombaça, Moreira César, 
Morumbi, Ouro Verde, Parque 
das Nações, Parque das Palmei-
ras, Parque São Domingos, Pasin, 
São Benedito, Shangri-lá, Terra 
dos Ipês, Triângulo, Vale das Acá-
cias, Vila Rica, Vila São Benedito, 
Vila São Paulo e Vista Alegre.

Instalações do 
almoxarifado da 
Saúde continuam em 
obras de melhorias
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história
Altair Fernandes Carvalho
(altairfernandes@hotmail.com)

Grandes pindamonhangabenses:

Francisco Piorino Filho, o Dr. Piorino
Nossa página de história 

desta edição é dedicada a um 
Francisco que honra a histó-
ria. Em especial  - e carinhosa-
mente -, a de sua terra natal... 
Pindamonhangaba!

Piorino Filho ocupa espaço 
na galeria daqueles cujo tra-
balho em prol do município 
não se resume àquilo que se 
faz em determinada área. Sua 
atuação, seja ela profissional, 
social ou como prestativo e 
solidário cidadão, sempre foi 
pautada na integridade mo-
ral. Por conta disso, merece 
aplausos. 

Veja nesta página (Box) 
alguns locais onde sua lide-
rança resultou em êxito nas 
diversas entidades em que 

atuou

Sendo nossos escritos dedi-
cados à história, homenagea-
mos o Piorino escritor. Como 
autor ele, já faz tempo, está à 
frente dessa missão sublime 
que é o resgate da história e 
das “glórias da Pinda anti-
ga”... (Piorino discorda quan-
do dizem ou grafam Pinda... é 
Pindamonhangaba!). De seu 
trabalho pela nossa Pindamo-
nhangaba, é oportuno desta-
car sua importante produção 
literária.

Em 1989, pesquisou e es-
creveu “Os Pindamonhanga-
benses da Guarda de Honra 
do Príncipe Dom Pedro”. A 
partir daí o carismático dou-
tor Piorino (desde o cidadão 
mais humilde ao mais letra-
do diante dele se vê diante 
de um doutor), pegou o gosto 
pelo difícil e gratificante com-
promisso de trazer de volta, 
apesar dos empecilhos nor-
mais e pontuais aos escritores 
pesquisadores, a saga de seus 
ilustre filhos e os grandes fei-
tos que propagaram o nome 
desta cidade. 

Ainda em 1989, escreveu 
o agradável “Fatos em Crôni-
cas”. O que veio em seguida 
é este desfile de obras que 
valorizam a cultura literária 
histórica do município: “Juó 
Bananéri – O Baolista de Pin-
damonhangaba” - (1992); “II 
Jogos Regionais do Litoral” 
- (1996); “100 Anos – Cente-

Francisco Piorino Filho, católico, advogado militante, nascido 
em Pindamonhangaba a 14 de fevereiro de 1935, filho de Francis-
co Piorino e Maria Rosa Barbosa, é casado com Therezinha Villela 
Piorino e pai de Francisco Piorino Neto, casado com Tânia. São 
seus netos: Érick, Matheus e Rafaela. 

Sua movimentada e profícua vida é comprovada pela extensa 
carreira profissional e pelos demais compromissos assumidos com 
os cargos que ocupou, solidariamente, em benefício da comunida-
de ao longo destes bem vividos 86 anos:

- Atividades no comércio local (secos & molhados e móveis) – de 
1955 a 1972;

- Vereador (três legislaturas) – de 1960 a 1972 ( sendo presi-
dente da Câmara, vice, 1º e 2º secretário e integrante de várias 
comissões);

- Atuação na Prefeitura de 1974 a 1988 (governos: João Bos-
co Nogueira, Geraldo Alckmin e Thiers Fernandes Lobo), sendo: 
procurador jurídico, diretor do Departamento de Administração 
(que abrangia os setores hoje com status de secretaria: Educa-
ção, Promoção Social, Saúde, Cultura e Licitação e Compras), 
Chefe de Gabinete, Relações públicas e responsável pela Guarda 
Municipal; 

- Ainda na Prefeitura foi, em atividade paralela ao de Chefe de 

Gabinete, presidente da Fundação Dr. João Romeiro (mantenedora 
do jornal Tribuna do Norte); 

- Assessor parlamentar do deputado estadual João Carlos de 
Oliveira (“João do Pulo”); 

- Diretor de administração da Associação Atlética Ferroviária.

Trabalho não remunerado

É grande a lista de entidades locais que contaram com a expe-
riência do colaborador Francisco Piorino na liderança. A título de 
ilustração à sua qualidade de pessoa solidária e disposta a auxiliar 
no desenvolvimento da cidade, divulgaremos, obedecendo a ordem 
do ano do acontecimento, apenas as seguintes: 

Esporte Clube Jardim (também foi fundador) – 1953; Grêmio 
3 de Maio (também foi fundador) – 1957/1961; São Paulo Fute-
bol Clube de Pindamonhangaba – 1965/1970; Liga Municipal de 
Pindamonhangaba – 1966/1971; Corporação musical Euterpe 
(também secretário e tesoureiro) – 1964/1970; Sociedade Civil de 
Ensino de Pindamonhangaba (mantenedora do Colégio Comercial 
Dr. João Romeiro) – de 1967/1985 e 1988/2000; comissão do 
Dízimo à Paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso – da criação 
em 1964 até 1997. 

Obras do Autor

No dia 14 de fevereiro último, o escritor que mantém viva a história 
dos ilustres “filhos da princesa” completou 86 anos

nário do Monsenhor João 
José de Azevedo” - (1998); 
“Biografias” - (2001); “Dom 
José Marcondes Homem de 
Mello – Arcebispo – Bispo 
de São Carlos” - (2008); “O 
Grande Amigo das Árvores – 
João Pedro Cardoso” - (2009); 
“Eloy Chaves” -  (2010); “Algu-
mas Lembranças – crônicas” 
- (2011); “Fatos em Fotos (De 
Pindamonhangaba Antiga)” 
- 2013; “José Monteiro Fran-
ça” - (2015); “Dr. Pedro Leão 
Velloso Neto” - (2016); “Pro-
fessor Balthazar de Godoy 
Moreira” - (2018), e, mais re-
centemente (ainda não lan-
çado oficialmente), “Dr. José 
Augusto Salgado – O Promo-
tor das Américas”.

O acervo de obras dedi-
cadas a cultuar a memória 
e resgatar a história tem exi-
gido do autor, delicado, de-
dicado e cansativo trabalho 

de pesquisar, levantar e con-
ferir dados aqui e ali. Além 
dos custos despendidos, 
como ocorre com todo escri-
tor que se aventura à produ-
ção independente. Francisco 
Piorino não mede esforços 
quando o objetivo é resgatar 
a memória daqueles que se 
foram e alguns são até es-
quecidos na própria terra 
onde nasceram.  

Honra ao mérito 

“Presidente de Honra” da 
APL – Academia Pindamo-
nhangabense de Letras, enti-
dade da qual ocupa a cadeira 
nº 6 de membros titulares, 
que tem como patrono Ben-
jamin Pinheiro, o escritor 
tem se empenhado em suas 
pesquisas visando resgatar a 
memória de filhos ilustres de 
Pindamonhangaba.

Como forma de reconheci-
mento a sua importante con-
tribuição à história e cultura 
do município, ele foi um dos 
homenageados pela Câmara 
de Vereadores de Pindamo-
nhangaba com a concessão 
da Medalha “Athayde Mar-
condes”. Condecoração ocor-
rida em 2014.

O mérito de Francisco Pio-
rino Filho vai muito além de 
sua performance como au-
tor, merece ser honrado pela 
Pindamonhangaba que ele, 
aos 86 anos de idade, agora 
com certa dificuldade pra 
se locomover, não deixa de 
honrar...
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Nota. Posteriormente, con-
cluiremos este assunto com mais 
feitos de Francisco Piorino Filho. 
Exemplares das obras desse escri-
tor podem ser adquiridas no Super-
mercado Excelsior.
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