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‘Carreta da Oftalmologia’ realizou mais de 3 mil 
atendimentos e recebeu 99% de aprovação

O “Mutirão de Oftalmolo-
gia” organizado pela secre-
taria Municipal de Saúde de 
Pindamonhangaba realizou, 
entre os dias 28 de junho e 16 
de julho, 3.287 atendimentos e 
recebeu a aprovação de 99% 
dos pacientes. 

Ao todo, o município rea-
lizou 4.402 agendamentos de 
consultas e exames, entretan-
to, foi registrado um índice de 
falta de 25% (1.115 consultas); 
totalizando os 3.287 procedi-
mentos realizados na ‘Carreta 
da Oftalmologia’. A pesqui-
sa de satisfação foi realizada 
com 951 pacientes entrevista-
dos.

Pesquisa de sati sfação entre os munícipes apontou índice de aprovação de 99% nas consultas e exames realizados durante muti rão
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Cras de Moreira César 
está temporariamente 
sem telefone

Prefeitura realiza fresagem em ruas 
que receberão recapeamento asfálti co

Com a retomada do Progra-
ma de Recapeamento e Mo-
dernização do Piso Asfáltico, a 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
vem realizando a fresagem 
de diversas ruas do município 
que receberam os serviços de 
recapeamento asfáltico em seus 

trechos mais críticos. O objeti-
vo é trazer mais segurança no 
trânsito e melhorar as condições 
das vias públicas.

O trabalho começou pela 
avenida Theodorico Cavalcante 
de Souza (bairro Boa Vista) e 
ati ngiu também as ruas Senador 

Dino Bueno (Centro) e a Joaquim 
Antônio Ribeiro (Santa Luzia); que 
receberam a máquina fresadora 
de asfalto preparando o solo 
para que a Usina de Asfalto da 
Secretaria de Governo e Serviços 
Públicos inicie os trabalhos de 
recapeamento.

Tecnologia do Cepatas permite 
encontrar o dono de animais

Parques Infanti s recebem 
manutenção em diversos bairros

PÁG. 3 PÁG. 6

Ruas recebem máquina fresadora de asfalto, preparando o solo para os serviços de recapeamento  

Prosseguem as obras de 
drenagem na rua Juó Bananeri

Diversos bairros de Pinda-
monhangaba estão recebendo 
melhorias no sistema de dre-
nagem com o objetivo de dar 
melhor fl uxo à passagem das 
águas da chuva e evitar alaga-
mento. 

A maior ação vem ocorrendo 
na rua Juó Bananeri, no bairro 
Alto do Cardoso, onde foi troca-
da a tubulação que faz ligação 
de bocas de lobo, com a recons-
trução de novas caixas.

PÁG. 6

Obras devem evitar futuros alagamentos nos períodos chuvosos
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Editorial Cras de Moreira César está 
temporariamente sem telefone

A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
em parceria com o Sebrae, 
promove o curso presen-
cial “Supermei: Prontos para 
Crescer”.

 As aulas acontecerão de 
2 a 6 de agosto (de segunda a 
sexta-feira), das 8 às 12 horas. 
O programa é gratuito e con-
ta com cinco encontros com 
os temas: legislação, planeja-
mento, indicadores de gestão, 
inovação e informações sobre 
crédito. O enfoque do curso 
são os conhecimentos neces-
sários para quem quer seguir 
em frente e crescer seu negó-
cio com o devido planejamen-
to. A metodologia torna todo 
o processo de aprendizado 

muito simples, o que descom-
plica também a aplicação das 
ferramentas abordadas.

Os interessados devem 
fazer a inscrição preenchen-
do o formulário disponível 
no link https://forms.office.
com/r/6Abgg1dhL7. 

As vagas são limitadas. As 
inscrições serão preenchidas 
por ordem de envio do formu-
lário até o número máximo 
de participantes ser atingido. 
Somente serão considerados 
como concluintes do curso os 
participantes que obtiverem, 
no mínimo, 75% (setenta e 
cinco por cento) de presença 
nos encontros programados.

De acordo com a direto-
ra de Indústria, Comércio e 
Serviço, Daniela Marcondes, 

o curso é uma oportunidade 
para quem administra ou está 
pensando em abrir o próprio 
negócio com planejamento. 
“As ações da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co, em parceria com o Se-
brae, seguem uma agenda 
dinâmica, voltada aos em-
preendedores locais, com 
cursos de capacitação e apri-
moramento profissional, 
visando maior participação 
das micro e pequenas em-
presas no cenário do apri-
moramento empresarial”, 
destaca Daniela.

A unidade Sebrae Pinda 
fica localizada na avenida Al-
buquerque Lins, 138, São Be-
nedito. O telefone de contato 
é 3642-9744.

Devido a um problema técnico, o Cras de Moreira César está, temporariamente, sem tele-
fone. A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura informa que já está tomando as devidas 
providências para solucionar a questão, porém, até lá, as pessoas que precisarem de atendi-
mento do referido Cras podem ser dirigir pessoalmente ao local ou obter mais informações na 
Secretaria de Assistência Social, telefones 3643-1607 ou 3643-1609. 

O Cras Moreira César fi ca na rua Carlos Augusto Machado, 63, Moreira César.

Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico apresenta 
capacitação presencial gratuita

“8° Festival de Música da Juventude” abre inscrições nesta sexta-feira
O “8° Festival de Música da Juven-

tude”, promovido pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da Secre-
taria de Cultura e Turismo, terá suas 
inscrições de 30 de julho a 12 de setem-
bro de 2021. 

O objetivo do festival é incentivar a 
música entre a juventude, revelar no-
vos talentos e promover o intercâmbio 
artístico cultural. Poderão participar 
compositores e intérpretes da faixa 
etária entre 15 e 29 anos, residentes 
em Pindamonhangaba (em caso de 
grupo, metade mais um deverá residir 
no município). O Festival será realiza-
do nos dias 01, 02 e 03 de outubro, em 
plataformas virtuais da Prefeitura.

O evento abrange todos os gêneros 
musicais e será dividido em duas ca-
tegorias: Interpretação e Composição 
Inédita. O participante poderá inscre-
ver apenas uma música, escolhendo 
uma das categorias. Para a categoria 
Composição as obras devem ser iné-
ditas, consideradas como tal quando 
ainda não gravadas comercialmente. 
A proposta poderá ser gravada com 
dispositivos móveis, como celulares, 
câmeras fotográficas ou câmeras de ví-
deo, utilizando recursos de edição ou 
não. O conteúdo deverá ser gravado 
na horizontal e ter boa qualidade de 

imagem e som.
Seleção e Premiação
Serão selecionadas: 10 Composições 

inéditas e 10 interpretações. A divulga-
ção dos selecionados será no dia 20 de 
setembro de 2021, a partir das 16h, no 
site: www.pindamonhangaba.sp.gov.
br e enviado por e-mail a todos os ins-
critos. Haverá premiação para os três 
primeiros candidatos das duas cate-
gorias com valores entre R $751,17 e 
R $3.004,68, além de gratificação com 
troféus para os vídeos mais curtidos.  

De acordo com o secretário de Turis-
mo e Cultura, Alcemir Palma, o evento 
foi pensado exclusivamente para os 
artistas do município. “O ‘Festival de 
Música da Juventude’ é uma oportu-
nidade para os músicos mais jovens 
do nosso município mostrarem seu ta-
lento. Assim como no ano passado, ele 
será virtual e específico para aqueles 
que moram  em Pindamonhangaba. 
Portanto, é uma chance a mais para os 
músicos da nossa cidade”, finaliza Al-
cemir Palma.

Para fazer a inscrição o candida-
to deve acessar o site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br clicar no link ‘8° 
Festival de Música da Juventude’, clicar 
no link da Inscrição e preencher os cam-
pos solicitados. 

Reprodução internet

Reprodução internet

Mais uma frente fria chegando 

Está mantida a previsão de frio intenso entre esta 
quarta-feira (28) e o próximo domingo, dia 1° de 

agosto, para o Centro-Sul do Brasil.

A notícia é verídica e bem repercutida na mídia 
nacional e regional nos últimos dias. 

As informações vêm dos principais modelos numéricos 
de previsão do tempo de análises dos meteorologistas do 
SNM (Sistema Nacional de Meteorologia). 

A incursão de uma nova e intensa Onda de Frio foi 
reafirmada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, que 
emitiu um alerta às Defesas de outros municípios. 

A partir desta quarta-feira, a massa de ar frio 
predominará pela Região Sudeste (São Paulo, Rio de 
Janeiro, Triângulo e sul de Minas Gerais), Centro-Oeste 
(Mato Grosso e sul de Goiás) e sudoeste da Amazônia 
Legal, ocasionando mais um episódio de Friagem.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de 
Meteorologia), as menores temperaturas na região 
Sudeste deverão ocorrer entre a quinta (29) e a sexta-
feira (30), com temperaturas negativas, em torno de -2°C 
e -3°C, na Serra da Mantiqueira. 

De quarta para quinta-feira, há uma pequena chance 
de mais um evento de queda de neve nas Serras Gaúcha 
e Catarinense, de forma fraca e bem isolada. A notícia 
muito agrada quem mora ou quem está a passeio nessas 
regiões; mas, é preciso cautela e precauções.  

O frio intenso preocupa não apenas a população em 
condição de rua; como trabalhadores que têm ambientes 
abertos como palco de seu trabalho; pessoas que saem 
para trabalhar em horários em que a temperatura está 
muito baixa (de madrugada ou tarde da noite); idosos, 
crianças e animais domésticos, por exemplo. 

Estar bem agasalhado, levar guarda-chuva, hidratar 
a pele e beber bastante água também auxiliam nas 
medidas preventivas. Cuide-se e cuide do seu próximo!
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cidade
‘Carreta da Oftalmologia’ realizou mais de 
3 mil atendimentos e recebeu 99% de aprovação

Tecnologia do Cepatas permite 
encontrar o dono de animais Secretaria de Cultura 

e Turismo fomenta 
capacitação sobre 
conhecimentos territoriais 
de Pindamonhangaba

O “Mutirão de Oftalmo-
logia” organizado pela Se-
cretaria de Saúde da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
realizou 3.287 atendimen-
tos e recebeu a aprovação 
de 99% dos pacientes. 

Realizado de 28 de junho 
a 16 de julho, o mutirão 
de consultas e exames foi 
avaliado como um grande 
sucesso após a realização 
de pesquisa de satisfação, 
que constatou um índice de 
aprovação de 99%.

Ao todo, o município 
realizou 4.402 agendamen-
tos de consultas e exames, 
entretanto foi registrado 
um índice de falta de 25% 
(1.115 consultas), totalizan-
do os 3.287 procedimentos 
realizados na ‘Carreta da 
Oftalmologia’. A pesquisa 
de satisfação foi realizada 
com 951 pacientes entrevis-
tados.

Os itens melhores ava-
liados foram: estrutura e 

ambiente do atendimento, 
empatia e disponibilidade 
da equipe de trabalho e 
atendimento médico.

A empresa 20/20 Servi-
ços Médicos, vencedora da 
licitação, foi a responsável 
pela execução do contrato, 
viabilizado graças a recur-
sos de emenda do Governo 
Federal, obtida pelo deputa-
do ‘Cezinha de Madureira’. 

O atendimento na car-
reta foi realizado somen-
te para os pacientes que 
faziam parte da fila do 
sistema da saúde (SisReg), 
ou seja, cuja consulta 
constava como demanda 
cadastrada junto à unida-
de de saúde do paciente. 
O mutirão contemplou o 
atendimento de consultas 
oftalmológicas com exames 
de refração e outros proce-
dimentos básicos e colabo-
rou para a redução da fila 
de espera desta especialida-
de médica no município.

Através do uso de tec-
nologia de ponta, a equipe 
do Cepatas, na Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
pode encontrar qualquer 
animal microchipado e 
cadastrado na platafor-
ma mytrackpet.com. Na 
plataforma, o dono do 
animal pode controlar a 
vacinação e medicamen-
tos, tendo assim maior 
segurança com a vida do 
“pet”.

O sistema também a 

possibilidade de adoção, 
podendo assim as ONGs 
cadastrarem fotos e in-
formações para ajudar a 
encontrar um novo lar.

“O que estamos fazendo 
não é uma ação pontual, 
mas uma política de ges-
tão, utilizando o que há de 
melhor em tecnologia na 
causa animal”, disse o se-
cretário adjunto de Admi-
nistração, Danilo Velloso. 
“Todos os animais castra-
dos saem com microchip, à 

medida que a comunidade 
veterinária aderir ao uso, 
construiremos um ecos-
sistema que contribuirá 
com a comunidade”, com-
pletou.

“Os animais perdidos 
podem ter seus tutores 
encontrados e a ‘Defesa 
Animal’ pode ser benefi-
ciada com a tecnologia 
do Microchip”, informou 
a veterinária à frente dos 
trabalhos do Cepatas, dra. 
Fernanda Mussi.

A Secretaria de Cultura 
e Turismo da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, em 
parceria com a Tenaris, 
apresenta a capacitação 
“Formação para Formado-
res - Saberes Territoriais: 
Aprendendo e ensinando 
com a Fototeca”. 

A formação será 100% 
online, com quatro encon-
tros virtuais, às quintas-fei-
ras, das 18h30 às 20h30. O 
objetivo do curso é ampliar 
os conhecimentos sobre 
Pinda e fomentar estraté-
gias pedagógicas que par-
tem do território com des-
tino as mais diversas áreas 
do conhecimento. 

A capacitação inicial-
mente era voltada para os 
professores da rede muni-
cipal de ensino, mas agora 
está aberta ao público. As 
inscrições podem ser feitas 
através do link: https://bit.
ly/inscricoessaberesterri-
toriais. As aulas serão nos 

dias 12/08, 19/08, 26/08 e 
02/09. 

De acordo com a direto-
ra de Cultura, Rebeca Gua-
ragna, a parceria beneficia 
os interessados nos territó-
rios da região. “A parceria 
entre Tenaris e Prefeitura 
Municipal trouxe aos mu-
nícipes a possibilidade de 
conhecer um pouco mais 
sobre nossa história e nos-
sos patrimônios históricos. 
Com a capacitação ‘For-
mação para Formadores: 
Saberes Territoriais’, que 
já foi realizada com profes-
sores da Rede Municipal de 
Ensino e agora está aberta 
para professores das re-
des Estadual e Particular 
e demais interessados, 
poderemos levar a nos-
sas crianças e jovens este 
conhecimento de forma 
lúdica, trazendo o conhe-
cimento e a valorização 
de nossa cultura”, finaliza 
Rebeca.

Divulgação

Divulgação
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Ao todo,  foram realizados 3.287 atendimentos na “Carreta da Oft almologia”

A Fototeca está instalada no Palacete 10 de Julho



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

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

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO N° 
117/2021 (PMP 5810/2021) 
Para “contratação de empresa especializada em 
confecção de letras caixa em PVC, letras caixa em 
aço galvanizado, placas em aço inox, placas em PS, 
placas em ACM, com estruturas, adesivos, com e sem 
instalação, conforme descrição, dentro do perímetro da 
cidade de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, 
com recebimento das propostas até dia 10/08/2021 às 
08h30 e abertura e avaliação das propostas às 08h31.  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 118/2021 (PMP 5876/2021) 
Para “contratação de empresa especializada na 
realização do exame rt-pcr em tempo real sars-
cov-2, com utilização de técnicas moleculares para 
identificação de genes virais, em amostras respiratórias 
de pacientes com suspeita de infecção para coronavirus 
2019 (covid-19), pelo período de 12 meses”, com 
recebimento das propostas até dia 03/08/2021 às 14h e 
abertura e avaliação das propostas às 14h01.  

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO N° 
120/2021 (PMP 6073/2021) 
Para “aquisição de cimento para ser utilizado em 
diversas obras no município de Pindamonhangaba”, 
com recebimento das propostas até dia 12/08/2021 às 
14h e abertura e avaliação das propostas às 14h01.  

Todos os editais estarão disponíveis no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br (e também https://www.
bbmnetlicitacoes.com.br para pregões eletrônicos). 
Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h 
ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2021 (PMP 
3270/2021) 
A autoridade superior, com base na análise técnica das 
propostas, homologou, em 26/07/2021, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada para instalação de Equipamentos de 
Proteção Coletiva - EPCs, na forma de barreira tipo 
guichê em vidro temperado (6 mm), mais acessórios, 
estruturado com perfis de aço de divisórias (guia no 
contorno e leito e baguete para a colocação do vidro), cor 
a definir”, em favor da empresa Fernando José Ferraz de 
Campos ME, o item 01, no valor total de R$ 318.240,00. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 099/2021 (PMP 
4796/2021) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, 
declarou, em 26/07/2021, deserta a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de materiais para plantio de mudas 
e manutenção de praças e áreas verdes”. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 088/2021 (PMP 4299/2021) 
Foi firmado o contrato 169/2021, de 14/07/2021, para 
“contratação de empresa especializada para execução 
de serviços de dedetização pelo período de dozes 
meses, a fim de atender a Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba”, no valor de R$ 13.157,00, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestores do contrato o Sr Nilson Luis de Paula Santos, 
Sra Maria Eduarda Abreu San Martin, Sra Ana Paula de 
Almeida Miranda, Sr Everton Chinaqui de Souza Lima, 
Sr Fabrício Augusto Pereira, Sr Felipe Francisco Cesar 
Costa, Sr Marcelo Ribeiro Martuscelli e Sr Roderley 
Miotto Rodrigues, e pela contratada, empresa Carlos 
Roberto Machado ME, o Sr Carlos Roberto Machado. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 286/2015 (PMP 30701/2015) 
Foi firmado o aditamento 02/2021, de 14/07/2021, 
ao contrato 012/2016, que cuida de “contratação de 
empresa especializada em transporte para locomoção 
de pacientes do Município de Pindamonhangaba”, 
para prorrogação até 28/08/2021, assinando pela 
contratante a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e 
pela contratada, empresa Pindatur Transporte e Turismo 
Ltda ME, o Sr Walter Patrocínio Filho. 

PREGÃO Nº 052/2017 (PMP 16536/2017) 
Foi firmado o aditamento 01/2021, de 14/07/2021, 
ao contrato 053/2017, que cuida de “contratação de 
empresa especializada na realização de serviços em 
exame de ultrassonografia obstétrica e exames de 
ultrassonografia obstétrica morfológica com doppler”, 
para prorrogação até 19/07/2022, e reajuste de 
8,5087% conforme variação do IPC FIPE, passando o 
valor do contrato para R$ 356.298,72, assinando pela 
contratante a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e 
pela contratada, empresa Santa Casa de Misericórdia 
de Pindamonhangaba, o Sr Décio Prates da Fonseca. 

PREGÃO Nº 127/2018 (PMP 20718/2018) 
Foi firmado o aditamento 01/2021, de 21/07/2021, 
ao contrato 088/2019, que cuida de “contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços 
de diagnósticos por imagem radiológica com o 
fornecimento de materiais, insumos e mão de obra por 
profissionais especializados necessários à execução 
dos serviços, impressão de imagens e emissão de 
laudos médicos”, para prorrogação até 25/07/2022, e 
reajuste de 5,7933% conforme variação do IPC FIPE, 
passando o valor do contrato para R$ 471.325,75, 
assinando pela contratante a Sra Ana Claudia Macedo 
dos Santos, e pela contratada, empresa Ambrosio e 
Ambrosio Radiologia Ltda EPP, o Sr Domicio Ambrosio 
Filho. 

PARCERIAS FIRMADAS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

(FUMCAD 2021) 
 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 17/2021 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 5.671/2021 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano, a Artes e 
Aprendizagem – IA3 

 Objeto: Promover o desenvolvimento do Programa “Educação para o Trabalho”, 
especificamente para custeio de despesas compreendidas no plano de 
trabalho integrante do Processo Administrativo nº. 5.671/2021, o qual 
passa a ser parte integrante e indissociável do presente Termo de 
Fomento.  

 Gestor da Parceria: Sra. Luciene Aparecida Dantas 
  Vigência: 22/07/2021 à 31/12/2021 
 Valor: R$ 276.385,34 
 Data da assinatura: 22/07/2021 
2 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 19/2021 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 5.699/2021 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano, a Artes e 
Aprendizagem – IA3 

 Objeto: Promover o desenvolvimento do Programa “de Incentivo à Cultura”, 
especificamente para despesas de custeio compreendidas no plano de 
trabalho integrante do Processo Administrativo nº. 5.699/2021, o qual 
passa a ser parte integrante e indissociável do presente Termo de 
Fomento. 

 Gestor da Parceria: Sra. Luciene Aparecida Dantas 
  Vigência: 22/07/2021 à 31/12/2021 
 Valor: R$ 93.737,22 
 Data da assinatura: 22/07/2021 
3 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 22/2021 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 5.705/2021 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / NOUS – Escola Noética da Vinci (Consciência Plena) 
 Objeto: Promover o desenvolvimento do Projeto ”O Teatro de Grupo na 

Escola”, especificamente para despesas de auxilio compreendidas no 
plano de trabalho integrante do Processo Administrativo nº. 
5.705/2021, o qual passa a ser parte integrante e indissociável do 
presente Termo de Fomento. 

 Gestor da Parceria: Sra. Luciene Aparecida Dantas 
 Vigência: 22/07/2021 à 31/12/2021 
 Valor: R$ 7.000,00 
 Data da assinatura: 22/07/2021 
4 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 26/2021 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 5.143/2021 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba 
 Objeto: Promover o desenvolvimento do programa/projeto Resgatando Vidas 

“Oficinas para Vidas”, especificamente para custeio das despesas 
compreendidas no plano de trabalho integrante do Processo 
Administrativo nº. 5.143/2021, o qual passa a ser parte integrante e 
indissociável do presente Termo de Fomento. 

 Gestor da Parceria: Sra. Luciene Aparecida Dantas 
 Vigência: 01/08/2021 à 31/12/2021 
 Valor: R$ 65.473,38 
 Data da assinatura: 23/07/2021 

PARCERIAS FIRMADAS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

(FUMCAD 2021) 
 

 

5 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 27/2021 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 6.127/2021 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba 
 Objeto: Promover o desenvolvimento do Projeto Camerata Jovem 

“Transformação de Vidas por meio da Música”, especificamente para 
custeio das despesas compreendidas no plano de trabalho integrante 
do Processo Administrativo nº. 6.127/2021, o qual passa a ser parte 
integrante e indissociável do presente Termo de Fomento. 

 Gestor da Parceria: Sra. Luciene Aparecida Dantas 
 Vigência: 01/08/2021 à 31/12/2021 
 Valor: R$ 102.630,62 
 Data da assinatura: 23/07/2021 
6 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 28/2021 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 6.131/2021 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba 
 Objeto: Promover o desenvolvimento do programa/projeto Camerata Jovem 

“Transformação de Vidas por meio da Música”, especificamente para 
despesas de auxilio compreendidas no plano de trabalho integrante do 
Processo Administrativo nº.  6.131/2021, o qual passa a ser parte 
integrante e indissociável do presente Termo de Fomento. 

 Gestor da Parceria: Sra. Luciene Aparecida Dantas 
 Vigência: 01/08/2021 à 31/12/2021 
 Valor: R$ 70.000,00 
 Data da assinatura: 23/07/2021 

FUNDO DE APOIO ESPORTIVO DE 
PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO – 26 ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA

CONSELHO DIRETOR DO FAEP

 Senhores Membros do 
FAEP, 

Venho por meio deste, informar que a 
26ª reunião ordinária do Fundo de Apoio 
Esportivo de Pindamonhangaba está 
agendada para o dia 30/07/2021 (sexta-
feira).
Pauta:
•Aprovação e assinatura da planilha 
de pagamentos das bolsas auxílio 
aos atletas e comissão técnica das 
modalidades beneficiadas.*

*Devido à fase de transição 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: 30/07/2021 – (sexta – 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

O Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas, e em conformidade com 
o Processo Administrativo, edita o presente:

REGIMENTO INTERNO DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRA COBERTA DE PINDAMONHANGABA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, através da Secretaria de Administração, elabora e publica 
o REGIMENTO INTERNO que dispõe sobre o funcionamento do Mercado Municipal e da Feira Coberta 

localizados no Município de Pindamonhangaba, sito a 
Rua Capitão José Martiniano Vieira Ferraz, Centro, Pindamonhangaba.

CAPITULO I
Das Disposições Gerais

Art. 1º - O presente Regimento Interno tem 
por objetivo fixar as normas que regerão o 
Mercado Municipal e Feira Coberta, situado 
na Rua Capitão José Martiniano Vieira Ferraz, 
Centro, Pindamonhangaba-SP, sua estrutura, 
administração, funcionamento e utilização.
Art. 2º - Submetem-se à aplicação do presente 
Regimento, a Administração Municipal, bem 
como os PERMISSIONÁRIOS, utilizadores e o 
público em geral.
Art. 3º - O Mercado Municipal e Feira Coberta 
são equipamentos públicos cujo funcionamento 
é organizado e administrado pela Secretaria 
Municipal de Administração. 
Art. 4º Nas dependências do Mercado 
Municipal e Feira Coberta, estão instalados 
espaços destinados à exploração de atividades 
econômicas em regime de permissão precária 
e onerosa de uso de espaço público nos termos 
da legislação vigente.
§ 1º - o Mercado Municipal está estruturado 
com 43 (quarenta e três) boxes, cujos ramos 
de atividade, estão previamente definidos pelo 
Decreto Municipal 5.782, de 30 de abril de 2020 
emediante Contrato de Permissão de Uso de 
Espaço Público.
§ 2º - a Feira Coberta estáestruturada com 40 
(quarenta) bancas, cujos ramos de atividade, 
estão previamente definidos pelo Decreto 
Municipal 5.782, de 30 de abril de 2020 
emediante Contrato de Permissão de Uso de 
Espaço Público.
§ 3º - O Mercado Municipal e Feira Coberta, 
também são compostos por áreas de uso 
comum, como corredores de circulação e 
sanitários públicos. 

CAPITULO II
DO COMERCIO NO MERCADO MUNICIPAL

Art. 5º - O edifício do Mercado Municipal e 
Feira Coberta são equipamentos público cujo 
funcionamento é organizado e administrado 
pela Secretaria Municipal de Administração, 
destinando-se à venda de produtos previstosno 
Decreto Municipal n.º 5.782 de 30 de abril de 
2020.
§ 1º - O Ramo de atividade de cada box/banca 
será o determinado pelo alvará/Inscrição 
Municipal, e de acordo com o cadastramento 
de cada espaço na Prefeitura Municipal.
§ 2º É proibido o comercio de ambulantes nas 
dependências do Mercado Municipal.
§ 3º É proibidaa prática de jogos de azar, 
apostas e outros de natureza similar no interior 
e entorno do Mercado Municipal, praticada pelo 
PERMISSIONÁRIO, seus colaboradores e/ou 
auxiliares;
§ 4º - É proibida qualquer manifestação cultural 
ou Social nas dependências do Mercado 
Municipal sem a prévia autorização da 
Administração.
A autorização para qualquer manifestação, 
e ou, atividade cultural nas dependências do 
Mercado Municipal será por escrito e assinado 
pelo Secretário de Administração
O porte da autorização é obrigatório aos 
manifestantes.
Art.6º Todo o comercio e atividade local estarão 
sujeitos a fiscalização dos órgãos, Municipal, 
Estadual e Federal, dentro de suas respectivas 
competências

CAPITULO III
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Art. 7º - O Mercado Municipal e Feira Coberta 
funcionarão de segunda a sexta feira das 7h 
às 18h; aos sábados das 6h às 14h e aos 
domingos das 7h às 13h.
§ 1º - após o horário do fechamento 
estabelecido no caput deste artigo, fica 
expressamente proibido:
A entrada de pessoas ou permanência de 
qualquer indivíduo no Mercado Municipal que 
não sejam os próprios comerciantes do local, e 
ou, seus funcionários.
A comercialização de qualquer produto.
§ 2º  Após o horário de fechamento estabelecido 
no caput deste artigo, é concedido o prazo de 
tolerância aos comerciantes, improrrogável, 
de 15 minutos para atender os clientes que 
já estejam nas dependências do mercado 
Municipal, no horário de fechamento.
Art. 8º - O horário para carga e descarga de 
mercadorias destinadas ao abastecimento dos 
boxes e bancas poderá iniciar-se a partir de 
1h30m antes do horário de funcionamento do 
Mercado Municipal e Feira Coberta, podendo 
também ocorrer durante todo o dia até o seu 
fechamento.

CAPITULO IV
DA LIMPEZA E REFORMAS

Art. 9º - A limpeza dos boxes e bancas quando 
dependam de colocar objetos nos corredores 
do Mercado Municipal, e ou, jogar agua que 
escorra fora da calçada e atinja o corredor, 
só poderá ser realizada 15 minutos após o 
fechamento do Mercado Municipal estabelecido 
no artigo 7º deste regimento.
Art. 10 – É de responsabilidade de cada 
PERMISSIONÁRIO realizar adequado 

descarte de materiais provenientes dos boxes 
e bancas, na caçamba externa do Mercado, 
destinado para este fim.
Parágrafo único - O descarte dos materiais 
deverá ser realizado diariamente até as 17 
horas. Após esse horário, o descarte de lixos 
orgânicos, tipo vísceras, restos de comidas, 
e outros que gerem mau cheiro, atração 
de insetos e roedores, os responsáveis 
identificadosserão autuados com aplicação de 
multa.
Art. 11 - As Reformas de qualquer natureza, 
só poderão ocorrer após o fechamento do 
Mercado Municipal estabelecido no artigo 7º 
deste regimento.
§ 1º - Qualquer reforma deve ser precedida 
de autorização expressa da Secretaria de 
Administração, via Protocolo na Plataforma 
1Doc, com as seguintes informações:
- Croqui da reforma;
- Identificação dos funcionários que executarão 
a reforma; e,
- Prazo de execução (início e termino).
§ 2º - A Limpeza dos corredores que forem 
utilizados para recebimento de materiais 
de construção, e ou, retirada entulhos, em 
caso de sujeira, é responsabilidade do 
PERMISSIONÁRIOdo espaçoem reforma.
Art. 12 -A realização de dedetização, a cada 
3 (três) meses nos respectivos espaços, bem 
como, a instalação de tela em todos os ralos, 
para evitar a entrada de insetos/roedores é de 
responsabilidade dos PERMISSIONÁRIOS;

CAPITULO V
DA UTILIZAÇÃO DOS CORREDORES

Art. 13 - Durante o período de funcionado 
previsto no artigo 7º deste regimento interno, é 
vedada a utilização dos corredores do Mercado 
Municipal e Feira Coberta, para qualquer 
exposição, e ou, descarte de qualquer objeto, 
inclusive bicicletas, carrinhos de transporte, 
mercadorias, lixo, materiais de construção, 
entulhos, etc.
Parágrafo único – é proibido andar de bicicleta, 
patinetes, skates, mini-carros e afins nas 
dependências do Mercado Municipal e Feira 
Coberta, nem mesmo na hipótese de serem 
conduzidos.

CAPITULO VI
DOS APARELHOS SONOROS E SOM

Art. 14 - É vedada a utilização de qualquer 
aparelho sonoro nas dependências do 
Mercado Municipal e Feira Coberta, acima do 
limite de 35 decibéis.
Art. 15 - É Proibido o som ao vivo, ainda que, 
instrumentos sem a sonorização mecânica.

CAPITULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 16 – Conforme disposto no Art. 3º deste 
Regimento, a Administração do Mercado 
Municipal e Feira Coberta, será feita pela 
Secretaria de Administração.
Art. 17 – É encargo da Administração zelar 
pelo cumprimento da legislação pertinente 
às permissões, notadamente quanto a 
regularidade dos pagamentos do preço público 
pelos PERMISSIONÁRIOS, a fim de que sejam 
adotadas de forma célere as sanções impostas 
ao inadimplentes.
Art. 18 – Deverá o gestor do Mercado Municipal 
cuidar para que a estrutura física do local esteja 
sempre em condições de funcionamento, 
sendo que eventuais danos ou avarias serão 
encaminhadas para solução.
Art. 19 – Poderá a Administração, sempre 
que entender necessário e sem prévio aviso, 
vistoriar as dependências dos boxes e bancas.

CAPITULO VIII
DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DOS 

PERMISSIONÁRIOS
Art. 20 – Com referência ao local de sua 
permissão de uso, é de responsabilidade do 
PERMISSIONÁRIO, os seguintes itens:
Conservar o local e as áreas adjacentes em 
boas condições e qualidade de uso, higiene 
e limpeza, munindo-se do material necessário 
para tal fim;
Qualquer alteração no local deverá ser 
solicitada formalmente à administração, 
através de protocolo, que analisará o pedido 
dentro dos interesses públicos. A alteração 
só poderá ser realizada mediante autorização 
expressa da Secretaria de Administração.
Zelar e manter as bancas e boxes, bem 
como reparar imediatamente quaisquer 
danos ocasionados no prédio ou instalações, 
mesmo quando provenientes do uso pelo 
PERMISSIONÁRIO, e caso o responsável não 
tenha adotado as providências necessárias, 
a Administração Pública poderá proceder 
aos reparos e, posteriormente, cobrar pelo 
serviço, sem prejuízo de outras sanções 
regulamentares;
Praticar atividades compatíveis com os fins do 
Mercado Municipal e Feira coberta vinculada 
exclusivamente ao objeto da permissão 
concedida, comprometidas com a saúde e 
a higiene sanitária, a segurança alimentar e 
ambiental;

Obedecer com rigor aos horários estabelecidos 
para o Setor;
Cumprir o Contrato assinado de Permissão de 
Uso de Espaço Público.
Caberá ao PERMISSIONÁRIO todas as 
despesas necessárias à conservação do local 
ocupado e ao custeio das despesas comuns, 
tais como: água, energia elétrica, limpeza, 
conservação, segurança, entre outras.
Cumprir todas as determinações impostas 
pela Vigilância Sanitária conforme o ramo de 
atividade desempenhado;
Manter sua atividade regularizada e cumprir 
com todas as suas obrigações tributárias e 
sociais;
Garantir a qualidade e validade dos produtos 
comercializados, manuseados, armazenados 
e, com especial atenção aos produtos 
alimentícios ou “in natura”;
Obedecer a todos direitos estabelecidos pelo 
Código de Defesa do Consumidor;
Art. 21 – É vedado ao PERMISSIONÁRIO, 
vender, arrendar, ceder, emprestar, 
compartilhar, no todo ou em parte, o objeto de 
permissão, aluga-lo ou subloca-lo a terceiros, 
ou alterar a metragem de banca ou box, sem a 
devida autorização da Secretaria Municipal de 
Administração.
Art. 22 – É obrigação do PERMISSIONÁRIOs 
cumprir com proibições de ordem externa, 
com as constantes no Decreto Municipal n.º 
5782/2020 e Contrato de Permissão de Uso de 
Espaço Público.

CAPITULO IX
DAS MULTAS E SUAS APLICAÇÕES

Art. 23–Além das sanções de ordem civil e 
penal, o descumprimento das normas deste 
Regimento, do Decreto Municipal n.º 5872 
de 30 de abril de 2020, e do Contrato de 
Permissão de Uso de Espaço Público, sujeita 
os PERMISSIONÁRIOs, em conformidade 
com a natureza da infração, as seguintes 
penalidades:
Advertência verbal
Advertência por escrito
Multa
Suspensão temporária das atividades por até 
15 (quinze) dias, e,
Cassação/revogação/cancelamento da 
Permissão de Uso.
§ 1º -Compete à Secretaria Municipal de 
Administração, por seus departamentos, a 
aplicação das penalidades constantes neste 
artigo.
§ 2º - O infrator, após a aviso que receber, 
terá 10 dias para protocolar o recurso no 
sistema 1doc da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba através do link https://
pindamonhangaba.1doc.com.br/atendimento.

CAPITULO X
DA DEVOLUÇÃO

Art. 24–Ao término do prazo estabelecido no 
Contrato de Permissão de Uso de Espaço 
Público, não havendo renovação, o box e/ou 
banca, deverá ser imediatamente desocupado, 
comunicado diretamente a Secretaria Municipal 
de Administração que por sua vez determinará 
a vistoria no local.
Art. 25 – Em sendo necessário serão adotadas 
as medidas judiciais para a retomada do box 
e/ou banca, sendo o Requerido responsável 
pelas custas judiciais, extrajudiciais e 
honorários advocatícios;
Art. 26 - Da devolução da banca, o 
PERMISSIONÁRIO não fará jus a qualquer 
direito de indenização ou de retenção por 
benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias 
introduzidas no imóvel.
§ 1º - Por ocasião da devolução do espaço a 
qualquer título, obriga-se o PEMISSIONÁRIO 
a devolvê-lo limpo, pintado e em perfeitas 
condições de funcionamento e ocupação, sob 
pena de sanções administrativas e multa.
§ 2º - Será de inteira responsabilidade da 
PERMISSIONÁRIA o pagamento de encargos 
provenientes dos serviços de higienização, 
desratização, manutenção e conservação da 
banca e quaisquer outros que vierem a ser 
instituídos pela Administração, necessários ao 
bom funcionamento das atividades.

CAPITULO XI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 27–Na hipótese de ocorrências não 
previstas neste Regimento, estas deverão 
ser comunicadas à Secretaria Municipal 
de Administração que buscará a solução 
adequada e legal.
Art. 28 -Esse regimento interno poderá ser 
revisto quando necessário observado o 
critério de conveniência e oportunidade da 
Administração Municipal, instruído pelo devido 
tramite administrativo.
Art. 29- Este regulamento entrará em vigor 
na data da sua publicação revogadas as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, julho de 2021

Secretaria de Administração

Está mantida a previsão de 
frio intenso entre os dias 28/07 e 
1° de agosto para o Centro-Sul do 
Brasil, com a incursão de uma 
nova e intensa Onda de Frio.

Conforme as atualizações 
dos principais modelos numéri-
cos de previsão do tempo deste 
domingo (25) e as análises dos 
Meteorologistas do Sistema Na-
cional de Meteorologia (SNM), 
a partir de terça-feira (27) as 
temperaturas sofrerão declínio 
acentuado no Rio Grande do 
Sul. As temperaturas máximas 
já deverão diminuir na segun-
da-feira (26), conforme deslo-
camento da frente pela Região 
Sul. Há previsão de chuva nos 
três Estados da Região Sul até a 
terça-feira (27) e, na sequência, 
para o sudeste e extremo sul do 
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Defesa Civil mantém previsão de 
frio intenso para o 
Centro-Sul do país 

nesta semana
Mato Grosso do Sul conforme o 
avanço da frente fria.

Entre os dias 28 e 29/07, a 
massa de ar frio predominará 
pelo restante das Regiões Su-
deste (São Paulo, Rio de Janeiro, 
Triângulo e sul de Minas Ge-
rais), Centro-Oeste (Mato Gros-
so e sul de Goiás) e sudoeste da 
Amazônia Legal, ocasionando 
mais um episódio de Friagem.

No período de 29/07 a 01/08, 
o ar frio predominará sobre 
o Centro-Sul do país e deverá 
avançar até o sul da Bahia e 
também em parte do interior 
da Região Nordeste provocando 
declínios de temperaturas en-
tre 6ºC e 4°C, especialmente nas 
áreas de a maior altitude.

Destaques:
Entre os dias 28 e 29 (quarta 

e quinta-feira), há uma peque-
na chance de mais um evento 
de queda de neve nas Serras 
Gaúcha e Catarinense, de forma 
fraca e bem isolada;

Muito provavelmente, o 
grande diferencial dessa mas-

sa de ar frio será a 
persistência de dias 
consecutivos com 
temperaturas míni-
mas negativas nas 
áreas de maior altitu-
de da Região Sul (en-
tre -6°C e -8°C) e tem-
peraturas máximas 
abaixo de 10°C no pe-
ríodo de 28 a 30/07;

Na Região Sudes-
te, as menores tem-
peraturas, mínimas 
e máximas, deverão 
ocorrer nos dias 29 e 
30/07 (mínimas entre 
-2°C e -3°C na Serra da 
Mantiqueira, divisa entre São 
Paulo e Minas Gerais e máxi-
mas abaixo de 15°C em parte 
da região, especialmente nas 
regiões metropolitanas de São 
Paulo e Belo Horizonte); tam-
bém são previstas temperatu-
ras negativas no Mato Grosso 
do Sul (região de Rio Brilhante) 
e no sudeste paulista (região de 
Itapetininga);

Por fim, há previsão de for-

mação de geada, de intensidade 
forte, a partir do dia 28/07 no 
norte do Rio Grande do Sul e 
Planalto Sul de Santa Catarina; 
entre os dias 29 e 30 em prati-
camente toda a Região Sul, sul 
do Mato Grosso do Sul e sudeste 
de São Paulo; no dia 30/07 a pre-
visão de geada se entende para 
todo o estado de São Paulo e sul 
de Minas Gerais (área de divisa 
com São Paulo - Serra da Man-

tiqueira, onde a intensidade de-
verá ser moderada).

Essas previsões poderão so-
frer alterações. É preciso ter 
cautela e acompanhar as atua-
lizações.

As previsões detalhadas e 
os Avisos Meteorológicos Espe-
ciais podem ser acessadas nos 
seguintes endereços: https://
portal.inmet.gov.br/ e http://
alert-as.inmet.gov.br/cv/

COMUNICADO
Foi perdido um  Diploma no Ano  de 
2021. O documento se refere ao Curso 
de Pedagogia emitido em 05/05/2010 
pela Faculdade de Pindamonhangaba 
(FAPI). O documento pertence à Luciene 
de Jesus Oliveira, Brasileira, Natural de 
Pindamonhangaba, Data de Nascimento, 
26/05/1969.
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Cidade registra 2 óbito, 
65 casos novos e 42 recuperados 
de Covid-19

O boletim da Vigilância Epide-
miológica de Pindamonhangaba 
traz, nesta terça-feira (27), 2 óbitos 
confi rmados (Crispim e Goiabal).  
A Prefeitura lamenta as mortes e 
se solidariza com os familiares. 

O boletim da VE registra ain-
da 65 novos casos e 42 recupera-
dos. No total,  17.921 moradores 
de Pindamonhangaba testaram 
positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 

A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba continua nesta 
quarta-feira (28) a vacinação 
contra a Covid-19 para pessoas 
com 28 anos ou mais

Primeira dose: pessoas 
com 28 anos ou mais

Das 8 às 11 horas, Ciaf/Saúde 
da Mulher, Centro Dia do Idoso 
(Vila Rica), PSF Nova Esperan-
ça, PSF Cidade Nova, Cisas Mo-
reira César e UBS Ipê 2.

Das 8 às 11 horas e das 13 às 16 
horas no Shopping Pátio Pinda.

Drive-trhu no Parque da 
Cidade, das 9 às 15 horas. Im-
portante: não haverá preenchi-
mento do “termo de cadastro 
Vacinação Covid-19” no drive-
trhu, por isso, é obrigatório le-
var o termo preenchido corre-
tamente. Baixe o arquivo pelo 
site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br/vacinacao-covid.

Além disso, todas as pesso-
as devem preencher o termo 
de vacinação Estadual pelo site 
www.vacinaja.sp.gov.br.

Primeira dose para gestantes e 
puérperas somente na sala de va-
cinas do Ciaf/Saúde da Mulher, das 
8 às 11 horas e das 13 às 15 horas.

Segunda dose
AstraZeneca, 61 anos ou 

Covid-19: Pessoas com 28 anos ou mais 
serão vacinadas nesta quarta-feira

mais (conforme data da car-
teirinha)

Das 13 às 16 horas: PSF Nova 

Esperança, Cisas Moreira César, 
Centro Dia do Idoso (Vila Rica), 
PSF Cidade Nova, UBS Ipê 2 e 

Ciaf/Saúde da Mulher.
Coronavac/Butantan -  (con-

forme data da carteirinha), 

sala de vacinas do Ciaf/Saúde 
da Mulher: das 8 às 11 e das 13 
às 15 horas.

Gripe: Pinda continua com a 
terceira etapa da vacinação 
para  todos os públicos

A Secretaria de Saúde da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
continua a terceira etapa da va-
cinação contra o vírus da gripe 
(infl uenza H1N1) nesta quarta-
feira (28).

Para esta fase, a aplicação 
será de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 11H e das 13 às 16H, 
em vários locais: UBS Bem Vi-
ver, UBS Vila São Benedito, ESF 
Feital, ESF Santa Cecília, ESF Ci-
dade Jardim, ESF Castolira, ESF 
Azeredo, ESF Campinas, ESF 
Cruz Grande, ESF Bonsucesso, 
ESF Eloyna, ESF Jardim Regina, 
ESF Jardim Imperial,  Bosque 
da Princesa( Acima de 12 anos, 
munícipes da região central) e 
sala de vacina do Ciaf( Crianças 
menores de 12 anos, munícipes 
da região central).

A terceira fase será para todos 
os públicos. As pessoas precisam 
levar documento de identidade.

Atenção
Em virtude da vacinação 

contra Covid-19, o público deve 
fi car atento às recomendações 
do Ministério da Saúde.

A imunização contra infl uen-
za só poderá ser feita 15 dias an-
tes ou após a vacinação contra 
coronavírus. Desta forma, é re-
comendado que as pessoas que 
estão recebendo doses da Coro-
navac/Butantan não recebam a 
vacina contra infl uenza entre a 

primeira e a segunda dose con-
tra Covid-19, pois esse intervalo 
é de até 28 dias e, portanto, pode 
não respeitar o período reco-
mendado de 15 dias entre a va-
cina contra um vírus e outro.

Assim, esse grupo poderá re-
ceber a vacina contra infl uenza 
15 dias antes da primeira dose 
contra coronavírus ou 15 dias 
após a segunda dose.

No caso das pessoas que es-
tão sendo imunizadas contra 
Covid-19 com a AstraZeneca/
Oxford/FioCruz, que possui um 
intervalo médio de 3 meses, é 
perfeitamente possível ser va-
cinado contra infl uenza entre 
a primeira e a segunda dose 
contra coronavírus, pois o pe-
ríodo mínimo de 15 dias entre 
um tipo de vacina e outro seria 
respeitado.

Os que fi caram com dúvidas 
e já foram vacinados contra Co-
vid-19 devem levar a carteira 
de vacinação e serão orientadas 
por profi ssionais de saúde nas 
unidades.

Vale ressaltar que, em virtu-
de da própria vacinação contra 
Covid-19 e do respeito ao prazo 
de 15 dias, este ano a imuniza-
ção contra infl uenza será feita 
durante um período maior. As-
sim todos os públicos poderão 
ter tempo para receber vacina 
contra as duas doenças de for-
ma efi caz e planejada.
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ocupação de 47% e as UTIs par-
ticulares estão com ocupação 
de 83%.  A enfermaria está com 
ocupação de 37% somados os 
leitos públicos e particulares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
122.955 (números atualizados 
até às 15h03 de 27 de julho), 
sendo 90.688 primeiras doses, 
27.953 segundas doses e 4.314 
doses únicas. 

A Secretaria de Saúde alerta 
a população para que procure os 
gripários em caso de sintomas 
de covid-19 (Pronto-Socorro e 
UPA Moreira César) para trata-
mento imediato. Estes espaços 
de acolhimento a pacientes com 
suspeita de covid-19 estão com 
movimentação acima da média, 
por isso contamos com a com-
preensão da população.

65 Casos novos
Água Preta, Alto do Cardo-

so, Alto do Tabaú, Andrade, 
Araguaia, Araretama, Azeredo, 
Bela Vista, Boa Vista, Bom Su-
cesso, Campinas, Cícero Prado, 
Cidade Nova, Galega, Jardim 
Cristina, Jardim Eloyna, Jardim 
Princesa, Jardim Rosely, Kari-
na, Laerte Assunção, Lago Azul, 
Lessa, Maria Áurea, Mombaça, 
Moreira César, Morumbi, Ouro 
Verde, Parque das Palmeiras, 
Pasin, Socorro, Terra dos Ipês, 
Vale das Acácias, Vila Verde.

42 Recuperados
Alto do Cardoso, Andrade, 

Araretama, Azeredo, Bosque, 
Campo Belo, Castolira, Centro, 
Cidade Jardim, Cidade Nova, 
Crispim, Karina, Laerte Assun-
ção, Lessa, Liberdade, Mandú, 
Mombaça, Moreira César, Mo-
rumbi, Nova Esperança, Pasin, 
Santa Cecília, São Benedito, So-
corro, Terra dos Ipês, Triângu-
lo, Vale das Acacias, Vila Rica, 
Village Paineiras, Vista Alegre.

Covid-19: Pessoas com 28 anos ou mais 
serão vacinadas nesta quarta-feira

Esperança, Cisas Moreira César, 
Centro Dia do Idoso (Vila Rica), 
PSF Cidade Nova, UBS Ipê 2 e 

Ciaf/Saúde da Mulher.
Coronavac/Butantan -  (con-

forme data da carteirinha), 

sala de vacinas do Ciaf/Saúde 
da Mulher: das 8 às 11 e das 13 
às 15 horas.
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ATENÇÃO
- Todos precisam levar um 

documento de identi fi cação 
(RG ou CPF), comprovante 
de endereço e o termo 
de vacinação preenchido 
(disponibilizado no site da 
Prefeitura). Originais e cópias.

- As grávidas e as puérperas 
precisam levar a carteira de 
acompanhamento de pré-natal. 

As puérperas também 
precisam de cópia da certi dão 
de nascimento do bebê.

Todas as pessoas que estão 

recebendo a vacina podem 
colaborar com a campanha 
‘Alimento Solidário’, levando 1 kg 
de alimento não-perecível para 
o Fundo Social de Solidariedade 
ajudar as famílias que mais 
precisam

Divulgação
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zeladoria
Prefeitura realiza fresagem em ruas 
que receberão recapeamento asfáltico

Com a retomada do Progra-
ma de Recapeamento e Moder-
nização do Piso Asfáltico, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
vem realizando a fresagem de 
diversas ruas do município que 
receberam os serviços de reca-
peamento asfáltico em seus tre-
chos mais críticos. O objetivo é 
trazer mais segurança no trân-
sito e melhorar as condições 
das vias públicas.

O trabalho começou semana 
passada pela avenida Theodori-
co Cavalcante de Souza (bairro 
Boa Vista) e atingiu também as 
ruas Senador Dino Bueno (Cen-
tro) e a Joaquim Antônio Ribei-
ro (Santa Luzia); que receberam 
a máquina fresadora de asfalto 

Rotatória do Distrito Industrial 
recebe recomposição do 
pavimento asfáltico

preparando o solo para que a 
Usina de Asfalto da Secretaria 
de Governo e Serviços Públicos 
inicie os trabalhos de recapea-
mento.

“Na primeira gestão fizemos 
60 quilômetros de recapeamen-
to e agora pretendemos dobrar 
essa marca. Vamos prosseguir 
com essa ação para outras regi-
ões da cidade com trechos mais 
críticos apontados pela popu-
lação”, afirmou o secretário da 
pasta e vice-prefeito Ricardo 
Piorino.

Dentre os locais que estão 
programados para receber a 
melhoria estão os pontos mais 
críticos das ruas: Álvaro Pinto 
Madureira (Jardim Resende); Dr. 

Octávio Oscar Campelo de Souza 
(Parque das Nações); todo entor-
no da Praça do Vale das Acácias 
e em diversos outros bairros 
como Araretama; Distrito de Mo-
reira César e estradas da zona 
rural. Todo trabalho será feito 
com recursos municipais e mão 
de obra própria.

Outra frente de trabalho da 
Prefeitura está sendo possível 
graças à viabilização, junto ao 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional do Governo Federal, 
de R$ 286,5 mil destinados para 
o recapeamento asfáltico das 
ruas: Major José dos Santos Mo-
reira (bairro São Benedito); Juó 
Bananeri (Alto do Cardoso) e rua 
dos Bentos (Chácara da Galega).

Frente de trabalho da Prefeitura executa recapeamento e 
modernização na rua Joaquim Antônio Ribeiro, no bairro Santa Lúzia

“Operação Tapa-buraco”
A Usina de Asfalto realizou ainda a operação tapa buraco na última 

semana em diversas ruas do bairro Quadra Coberta e Boa Vista. Outra ação 
foi a implantação de redutores de velocidade na avenida Felício Carpane 
Vitalli (Castolira) e na rua Fernando Rodrigues Garcia (Cidade Jardim).

Parques Infantis recebe
 manutenção em diversos bairros

Os bairros Santa Cecília (João de Barro), Campinas e Crispim (em frente a 
Apae) estão recebendo os serviços de manutenção e melhorias em seu playgrou-
nd. A iniciativa, executada pela Secretaria de Governo e Serviços Públicos, visa a 
trazer mais segurança para o lazer das crianças e irá atingir outros bairros.

Após as obras de 
construção dos novos 
canteiros físicos no 
trevo da avenida Nossa 
Senhora do Bom Suces-
so (acesso ao Distrito 
Industrial), a Prefeitura 
de Pindamonhangaba 
executou, na última 
semana, a recomposi-
ção do piso asfáltico, 
realizada pelos servido-
res da Usina de Asfalto.

“Com o trevo mais 
seguro a entrada prin-
cipal de nossa cidade 
recebe mais atenção 
e segurança, pois 
acreditamos que iremos 
reduzir o número de 
acidentes no local. Os 
serviços serão finali-
zados no local com a 
execução da jardinagem 
dos novos espaços”, afir-
mou Ricardo Piorino.

Quadra de ‘cara nova’
A equipe da Secretaria de Segurança Pública prossegue com a ação 

de revitalização das quadras esportivas das escolas municipais. Na última 
semana o serviço foi realizado na quadra da escola professor Mário de Assis 
César, no Distrito de Moreira César.

Novas lixeiras 
instaladas

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba instalou, 
na última semana, novas 
lixeiras produzidas pela 
Oficina do ‘Reinvente’ 
– do Fundo Social de So-
lidariedade –  no Centro 
Comercial 10 de Julho 
e em trecho da rua dos 
Andradas.

Obras de drenagem prOsseguem na rua Juó bananeri
Diversos bairros de Pindamonhangaba estão recebendo 

melhorias no sistema de drenagem com o objetivo de dar 
melhor fluxo à passagem das águas da chuva e evitar ala-
gamento. A maior ação vem ocorrendo na rua Juó Banane-
ri no bairro Alto do Cardoso, onde foi trocada a tubulação 
que faz ligação de bocas de lobo, com a reconstrução de 
novas caixas.

A equipe da Secretaria de Governo e Serviços Públicos 
realizou ainda a limpeza e troca de tampas e reforma de 
bocas de lobo nos bairros Crispim, Flamboyant e São Be-
nedito, e executou também serviços de conservação com 
a reconstrução de Caixa de boca de lobo ao lado da escola 
municipal Vito Ardito, no bairro Araretama.

No bairro Terra dos Ipês, a Prefeitura  realizou a dupli-
cação da boca de lobo na Avenida dos Manacás e refez a 
Caixa de galerias na rua Conselheiro Rodrigues Alves, no 
bairro Boa Vista.

Placas de Sinalização 
de Trânsito

O Departamento de Trân-
sito continua com as ações de 
implantação de placas indica-
tivas em diversos bairros da 
cidade visando orientar melhor 
os motoristas e pedestres. Na 
última semana os serviços fo-
ram realizados no bairro Santa 
Cecília.
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