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Pinda retomará aulas com novos chromebooks e 
melhorias nos serviços de zeladoria das escolas

Esti veram presentes à cerimônia de entrega dos aparelhos diversas autoridades, professores, gestores e servidores da unidade -escolar de Pindamonhangaba

Pindamonhangaba retoma-
rá de forma gradual as aulas 
na rede municipal de ensino 
com boas notícias para a comu-
nidade escolar. Após realizar 
a entrega para professores no 
início do mês, a Secretaria de 
Educação iniciou nessa terça-
feira (27) a entrega de carrinhos 
de chromebooks para uso com-
partilhado dos alunos nas 39 
escolas que atendem alunos da 
educação infantil e ensino fun-
damental (anos iniciais).

Ao todo, o município entre-
gará 2.500 equipamentos de 
chromebooks que serão utili-
zados para o início do novo se-
mestre de 2021. As escolas com 
mais alunos receberão dois car-
rinhos.

PÁG. 3

PÁG. 2

Divulgação

Pindamonhangaba assina 
convênio com o Estado de 
São Paulo para implantar 
programa “Rotas Rurais”

Na comemoração do ‘Dia do 
Agricultor’, nessa quarta-feira 
(28), Pindamonhangaba trouxe 
uma boa notícia para o produ-
tor rural com a assinatura do 
convênio junto ao Governo do 

Estado para implantar o pro-
grama Rotas Rurais. Em evento 
realizado em São José dos Cam-
pos, o prefeito Isael Domingues, 
ao lado do secretário de Agricul-
tura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, Itamar Borges, 
assinou a participação no con-
vênio que prevê o mapeamento 
e endereçamento digital rural 
pelo ‘Programa Rota Rural’.

PÁG. 6

O programa deve resolver 
um dos grandes problemas 
dos pequenos produtores da 
cidade: a falta do endereço

Divulgação

Etecs conquistam 
149 medalhas 
na ‘Olimpíada 
Brasileira do Saber’

O Cepatas - Centro de Pro-
teção e Atendimento aos Ani-
mais, anti go Abrigo Municipal 
de Animais, realiza, neste sá-
bado (31), das 9h às 12h, a 
primeira edição do “Sábado no 
Cepatas”. 

Todos são vacinados, ver-
mifugados, castrados e mi-
crochipados – o que facilita a 
identi fi cação e resgate caso o 
animalzinho fuja ou se perca. 

O Cepatas fi ca na Estrada do 
Maçaim, s/n, ao lado do Esco-
teiro Itapeva, passando a ponte 
do Paraíba à direita. 

Sábado no Cepatas 
é oportunidade para 
adotar cães e gatos

Divulgação
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Editorial

A indicação dessa semana é o 
livro “Pai Rico, Pai Pobre”

Internet

Reprodução/internet

Considerado o primei-
ro best-seller de Robert T. 
Kyiosaki e Sharon Lech-
ter, o livro ‘Pai Rico, Pai 
Pobre’ aborda, de forma 
simples, a inteligência fi-
nanceira. De acordo com 
a obra, muitos problemas 
comuns da vida cotidiana 
podem ser resolvidos se 
as pessoas tiverem um 
pouco que seja de inteli-
gência financeira. 

“É um livro excelen-
te, que aborda questões 
financeiras e as nossas 
escolhas diárias. O livro 
mostra que é a partir do 
nosso planejamento, dos 
nossos objetivos e das 
nossas finanças pessoais 
que, diariamente, fazemos 
nossas escolhas. Uma lei-
tura muito válida!” . Rodrigo Ramos - Servidor Público  

Etecs conquistam 149 medalhas 
na ‘Olimpíada Brasileira do Saber’

Estudantes das Etecs (Esco-
las Técnicas Estaduais) conquis-
taram 149 medalhas na edição 
2021 da OBS - “Olimpíada Brasi-
leira do Saber”. 

Instituída em 2014, a com-
petição nacional de excelência 
tem o objetivo de estimular o 
interesse dos jovens de todo o 
Brasil em arte, matemática, lín-
gua estrangeira, ciência e tecno-
logia.

As duas fases da competição 
foram disputadas em ambiente 
virtual para preservar a saúde 

dos participantes. “Os alunos 
tinham um canal direto com 
os organizadores para dúvidas 
e eu também fiquei conectada 
pelo Microsoft Teams para aju-
dá-los”, explica a professora 
Luciana Baptista, que orientou 
estudantes.

Foram conquistadas cinco 
medalhas de ouro, 34 de prata 
e 110 de bronzes, além de 98 
menções honrosas, totalizando 
247 estudantes condecorados. 
“Esse esforço de conciliar a ro-
tina escolar com a participação 

em eventos acadêmicos, eleva o 
nível de conhecimento dos alu-
nos e possibilita grandes resul-
tados”, avalia o diretor da Etec 
de Leme, Paulo Máximo. “É um 
trabalho em conjunto da equipe 
de gestão e de todos os professo-
res que, unidos, buscam o melhor 
rendimento de cada estudante”.

Confira a lista de meda-
lhistas no site do Centro Paula 
Souza: https://www.cps.sp.gov.
br/etecs-conquistam-149-meda-
lhas-na-olimpiada-brasileira-
do-saber/.

Divulgação

Agosto é mês de licenciar veículos 
com placa fi nal 5 e 6

Condutores de veículos cujas 
placas possuem o número 5 ou 
o 6 como último dígito têm até 
o dia 31 de agosto de 2021 para 
renovar o licenciamento de 
seus veículos. 

Quem perder esse prazo es-
tará sujeito à multa por infra-
ção gravíssima, a partir do dia 
primeiro de setembro. 

De acordo com o Detran.
SP (Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo), é im-
portante que o pedido da reno-
vação do documento seja feito 
com até 15 dias antes do últi-
mo dia do mês, assim dá tempo 
do documento chegar sem que 
haja um estresse para isso acon-
tecer. 

O objetivo central do licen-
ciamento é avaliar se o seu ve-
ículo está apto para continuar 
circulando normalmente. Ao 
licenciar, você recebe um novo 
CRLV documento que compro-
va que o veículo em circulação 
está com o licenciamento atua-
lizado e de acordo com a legisla-

ção. Conhecido por ser o princi-
pal documento de um veículo, o 
CRLV (Certificado de Registro e 
Licenciamento do Veículo) é de 
porte obrigatório. 

O condutor que não o trans-
portar consigo pode receber 
multa leve, com três pontos na 
carteira. 

Ao realizar o licenciamento 
2021, há a renovação do CRLV, 

demonstrando a quitação de 
multas, DPVAT e IPVA no ano 
vigente. Caso contrário, é possí-
vel receber multa de R$ 293,47 
e até mesmo ter o veículo apre-
endido.

Mais informações no link: 
https://www.saopaulo.sp.gov.
br/spnoticias/agosto-e-mes-de
-licenciar-veiculos-com-placas-
terminadas-em-5-e-6/.

Aulas híbridas e o uso da tecnologia

Duas boas notícias para a comunidade 
escolar de Pindamonhangaba: o município 

retomará, de forma gradual, as aulas na rede 
municipal de ensino; e 2.500 equipamentos de 
chromebooks serão entregues às escolas.

A finalidade é potencializar o uso dessa 
ferramenta a ser entregue para que os alunos 
utilizem durante as aulas, em sincronia com a 
plataforma educacional adquirida no primeiro 
semestre desse ano.

De acordo com a secretaria Municipal de 
Educação, o retorno presencial das aulas no 
município será de forma remota a partir do dia 
3 de agosto e acontecerá de forma gradual e 
híbrida.

A Rede Municipal de Ensino possui 60 
unidades escolares, que atendem 12 mil alunos 
da educação infantil e ensino fundamental (anos 
iniciais).

 A proposta dos novos equipamentos é 
aprimorar o serviço de aprendizagem através da  
intervenção qualificada do professor.

Sabemos que a inovação tecnológica vem, a 
cada dia, fazendo parte do cotidiano dos alunos 
e dos professores – que utilizam esses modernos 
recursos didáticos para promover melhorias no 
processo de ensino e aprendizagem.

Que este seja mais um importante passo em 
prol de um processo educativo mais dinâmico, 
eficiente e inovador!

Governo de SP entrega 190 novas viaturas 
para a Polícia Técnico-Científi ca

O Governo de São Paulo 
adquiriu 190 novas viaturas 
para renovar a frota da Supe-
rintendência de Polícia Técni-
co-Científica (SPTC) em todo 
o Estado. Para aquisição dos 
veículos, que já começaram 
a ser distribuídos aos Núcle-
os e Equipes subordinadas 
aos Institutos de Criminalísti-
ca (IC) e Médico-Legal (IML), 
foram investidos mais de R$ 
10,9 milhões. A iniciativa visa 
proporcionar mais segurança 
e qualidade ao trabalho poli-
cial na área de perícia.

A compra das novas viatu-
ras foi realizada por meio de 
uma ata de registro de preços, 
realizada em 2020 e que teve 
como vencedora a Renault. 
Os veículos adquiridos são 
do modelo Duster e cada um 
custou R$ 57,4 mil. Além de-
les, a SPTC recebeu outras 18 

viaturas do modelo Logan, da 
mesma fabricante, como par-
te de uma doação feita pela 
Polícia Civil no mês de maio 
deste ano.

Os novos veículos come-
çaram a ser entregues neste 
mês para todo o território 
paulista, contemplando a Ca-
pital e Grande São Paulo e as 
regiões de Americana, Ara-
çatuba, Araraquara, Bauru, 
Campinas, Presidente Pru-
dente, Ribeirão Preto, Santos, 
São José do Rio Preto, São José 
dos Campos, Sorocaba.

Também está prevista a 
aquisição de outras sete via-
turas para a SPTC, que está em 
fase de licitação. Destas, três 
furgões descaracterizados, 
dois para o transporte de pro-
vas e um para o atendimento 
biopsicossocial itinerante; um 
veículo para remoção de ani-

mais nos atendimentos de cri-
mes ambientais e outros três 
para a recolha de cadáveres.

Renovação da frota
Com esta aquisição, a atu-

al gestão do Governo do Es-
tado já investiu mais de R$ 
457,2 milhões para a compra 
de uma quantidade superior 
a 6,4 mil novas viaturas, be-
neficiando a Polícia Militar, 
Polícia Civil e Polícia Técnico-
Científica, incluindo ainda o 
Corpo de Bombeiros e a Polí-
cia Militar Ambiental e Rodo-
viária.

Neste número também 
estão incluídas 175 viaturas 
com proteção balística, que 
proporcionam mais seguran-
ça aos policiais civis e milita-
res nas atividades de policia-
mento preventivo, ostensivo 
e no combate ao crime orga-
nizado.
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Pinda retomará aulas com novos chromebooks e 
melhorias nos serviços de zeladoria das escolas

Pindamonhangaba retoma-
rá de forma gradual as aulas na 
rede municipal de ensino com 
boas notícias para a comunida-
de escolar. Após realizar a en-
trega para professores no início 
do mês, a Secretaria de Educa-
ção iniciou nesta terça-feira (27) 
a entrega de carrinhos de chro-
mebooks para uso comparti-
lhado dos alunos nas 39 escolas 
que atendem alunos da educa-
ção infantil e ensino fundamen-
tal (anos iniciais).

Ao todo, o município entre-
gará 2.500 equipamentos de 
chromebooks que serão utili-
zados para o início do novo se-
mestre de 2021. As escolas com 
mais alunos receberão dois car-
rinhos.

O prefeito Isael Domingues 
conferiu pessoalmente a entre-
ga dos carrinhos com o novo 
equipamento nas escolas mu-
nicipais Serafim Ferreira (Terra 
dos Ipês) e Elias Bargis (Arare-
tama), onde inclusive partici-
pou de uma aula online com os 
alunos. Estiveram presentes no 
ato o vice-prefeito Ricardo Pio-
rino; a secretária de Educação, 
Luciana Ferreira; o adjunto da 
pasta, Fabiano Vanone diversos 
vereadores da Câmara Munici-
pal e professores, gestores e ser-
vidores da comunidade escolar.

“O objetivo é potencializar o 
uso dessa ferramenta a ser en-
tregue para que os alunos utili-
zem durante as aulas, concomi-
tantemente com a plataforma 
educacional adquirida no pri-
meiro semestre desse ano”, afir-
mou a secretária de Educação, 
Luciana Ferreira. O retorno 
presencial das aulas em Pinda 
será de forma remota a partir 
do dia 3 de agosto e acontece-
rá de forma gradual e híbrida, 
dando a oportunidade aos mais 
de 12 mil alunos aprimorarem 

o uso da tecnologia a serviço da 
aprendizagem pela intervenção 
qualificada do professor.

Zeladoria escolar
Outro avanço inédito na rede 

municipal de ensino teve início 
também nesta terça-feira (27). 
Pela primeira vez na história da 
gestão da Educação municipal, 
as 60 unidades escolares de Pin-
damonhangaba contarão com os 
serviços de manutenção e zela-
doria dos seus prédios públicos.

Serviços como cortes de gra-
ma, troca de lâmpadas, conser-
to de torneiras, manutenção 
no telhado, pinturas e outras 
necessidades identificadas pe-
las unidades escolares serão 
atendidas rapidamente pelas 12 
equipes de manutenção que es-
tão divididas entre todas as re-
giões territoriais do município.

“Serão 60 funcionários que 
darão mais agilidade e quali-
dade na manutenção das nos-
sas escolas. Essa ação explicita 
o zelo pelos espaços escolares 
que promovem a aprendiza-
gem e a convivência e demostra 
o respeito da Prefeitura com as 
comunidades educativas”, res-
saltou Luciana.

O prefeito Isael Domingues 
esteve na escola municipal 
Prof. Alexandre Machado e 
conferiu pessoalmente o iní-
cio das atividades. “Esse é 
mais um grande avanço, um 
projeto que estávamos traba-
lhando há muito tempo e que 
agora torna-se realidade para 
dar mais qualidade ao atendi-
mento dos nossos alunos. Em 
2017, pela falta de manutenção 
tivemos inclusive ocorrência de 
queda de telhado numa sala de 
aula. Com a nova empresa contra-
tada todas as escolas terão mais 
agilidade na resposta da manu-
tenção dos nossos equipamentos 
escolares”, frisou o prefeito.

Divulgação

O Cepatas - Centro de 
Proteção e Atendimento aos 
Animais, antigo Abrigo Mu-
nicipal de Animais, realiza, 
neste sábado (31), das 9h às 
12h, a primeira edição do 
“Sábado no Cepatas”. 

O local foi criado pela 
Prefeitura como um grande 
ganho para a causa animal 
no município e, na oportu-
nidade os munícipes pode-
rão conhecer o novo espa-

ço e ainda adotar os cães e 
gatos que lá estão abriga-
dos. Todos são vacinados, 
vermifugados, castrados e 
microchipados – o que faci-
lita a identificação e resgate 
caso o animalzinho fuja ou 
se perca. 

O Cepatas fica na Estrada 
do Maçaim, s/n, ao lado do 
Escoteiro Itapeva, passando 
a ponte do Paraíba à direita. 
A entrada é gratuita.

Inscrições abertas para o “12º Seminário 
Internacional Biblioteca Viva”

Segue a programação:
- 02/08, das 15h às 17h - encontro com escritores: Conversas 
sobre leituras, literaturas e bibliotecas.
- 03/08, das 10h30 às 12h - conversando sobre: Curadoria e 
formação de acervos inclusivos e diversos.
- 03/08, das 15h às 17h - mesa-redonda – bibliotecas e comu-
nidades: Escuta, mediação e acolhimento.
- 04/08, das 10h30 às 12h - conversando sobre: Planos muni-
cipais do livro, leitura, literatura e biblioteca.
- 04/08, das 15h às 17h - palestra – as bibliotecas e o cenário 
pós-pandemia: Desafios, tendências e atuação social.
- 05/08, das 10h30 às 12h - conversando sobre: Clubes de lei-
tura.
- 06/08, das 15h às 17h - mesa-redonda – letramentos infor-
macional, literário e digital: Construção de sentidos e conhe-
cimentos.

De 02 a 06 de agosto, 
acontecerá a “12ª Edição 
do Seminário Internacio-
nal Biblioteca Viva”, cujo 
tema é “Bibliotecas para 
todos nós, para hoje e 
para o futuro”, após um 
ano e meio de pandemia 
de covid-19. O destaque do 
seminário fica por conta da 
palestra do dia 4 de agosto, 
às 15 horas, sendo o tema 
“As Bibliotecas e o cenário 
pós-pandemia: desafios, 
tendências e atuação so-
cial”, com a convidada 
alemã Cornelia Vonhof e 
mediação de Pierre André 
Ruprecht.

O evento criado em 2008 
chega a sua 12ª edição 
como um dos mais impor-
tantes da América Latina e 
é uma das principais ações 
da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa. Ao todo 
são mais de 650 bibliote-
cas públicas no estado de 
São Paulo que precisam 
de ações como essas para 
compartilhar, inspirar e 
transformar. As BPM (Bi-
bliotecas Públicas Munici-
pais) de Pindamonhangaba 
participarão do evento e 
convidam a todos os inte-
ressados a participarem.

Serão 4 dias de encon-
tros online, ao vivo pelo 
canal do SisEB no youtube, 
as inscrições podem ser 
feitas pelo site:  http://siseb.
sp.gov.br/agenda/.

Sábado no Cepatas é 
oportunidade para 
adotar cães e gatos

Divulgação

Divulgação

As 60 unidades escolares terão serviços de manutenção e zeladoria dos seus prédios públicos

Ao todo, o município entregará 2.500 equipamentos de chromebooks para este novo semestre



EDITAL
O presidente da União dos Aposentados, e Pensionistas e Idosos de 
Pindamonhangaba- UAPIP vem através do presente edital informar que, a partir 
dessa data acham- se aberta as inscrições de chapa para concorrerem às próximas 
eleições Executiva, Conselho Fiscal, para o triênio 2021 a 2024, cuja eleição será 
em 27 de agosto de 2021 ( sexta feira)  das 9:00 as 16:00 hs em sua sede  na Rua 
Carlos Maria Koeler Asseburg número 180 parque dos Ipês, Vila Burguese e constam 
o seguinte:
       A Diretoria executiva será composta de Presidente, Vice- Presidente, Tesoureiro, 
Segundo Tesoureiro,, Diretor Social, Diretor de Patrimônio,  Denominação da chapa, 
nome por extenso dos candidatos, funções e respectivas assinaturas na frente dos 
nomes.
     O Conselho Fiscal será composto por três membros titulares e três membros 
suplentes as chapas completas, impressas com as respectivas assinaturas na frente 
dos nomes dos senhores  concorrentes, acompanhado de ofício de inscrição da chapa 
dirigida a União dos Aposentados e Pensionistas e Idosos de Pindamonhangaba, e 
poderão ser entregue na secretaria da entidade até 13 de agosto de 2021 as 16:00hs.   
     Os integrantes das chapas inscritas deverão acompanhar a aprovação para 
eventual retifi cação e devolverem até o dia 17 de agosto de 2021 as 16:00hs, 
impreterivelmente. Os candidatos a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal obedecerão 
a carência mínima de 12 meses completo de fi liação na UAPIP. com a inscrição de 
uma só chapa , o pieno se dará por aclamação, e se mais de uma chapa (1) será por 
votação em secreto, Não havendo 2/3 de sócios na primeira convocação às 9:00hs 
, será outra convocação para as 10:00hs, com qualquer número sócios presentes. 
União dos Aposentados e Pensionistas e Idosos de Pindamonhangaba- SP
Pindamonhangaba, 24 de julho de 2021 - Presidente: Joel dos Reis Batista.

CONSELHO MUNICIPAL DE 
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

DA COMUNIDADE NEGRA DE 
PINDAMONHANGABA

Pindamonhangaba, 28 de julho de 2021.
CALENDÁRIO DE REUNIÕES 

ORDINÁRIAS – 2° SEMESTRE/2021

O Conselho Municipal de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra de 
Pindamonhangaba (CMPDCN) torna público 
seu calendário de reuniões ordinárias para o 
segundo semestre de 2021.

Data: 26/08/2021 (quinta-feira)
Horário: 18h30m

Data: 30/09/2021 (quinta-feira)
Horário: 18h30m

Data: 28/10/2021 (quinta-feira)
Horário: 18h30m

Data: 25/11/2021 (quinta-feira)
Horário: 18h30m

Data: 09/12/2021 (quinta-feira)
Horário: 18h30m

RAFAELA PAULA RIBEIRO MENDES
Presidente do Conselho Municipal de 
Participação e Desenvolvimento da 

Comunidade Negra

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 045/2021 (PMP 1596/2021) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de equipamentos permanentes (roçadeira, 
soprador, furadeira e lixadeira) para atender o Departamento de Meio Ambiente”, 
foram fi rmados os contratos: 
Contrato 147/2021, no valor de R$ 3.666,60, assinando pela contratada, empresa Fer 
Max Ferramentas Ltda, o Sr Vinícius Monteiro Martinez; 
Contrato 148/2021, no valor de R$ 1.926,00, assinando pela contratada, empresa 
Mizuta Máquinas e Ferramentas Eireli ME, a Sra Geisa Aparecida Sato Mizuta; 
Contrato 149/2021, no valor de R$ 10.280,00, assinando pela contratada, empresa 
Delta Comércio de Máquinas Ferragens e Ferramentas Eireli, o Sr Marcelo Alaite 
Chaves. 
Todos os contratos são datados de 15/06/2021, têm vigência de 12 meses e assina 
pela contratante e como gestora do contrato a Sra Maria Eduarda Abreu San Martin. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 059/2017 (PMP 17350/2017) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 28/06/2021, ao contrato 041/2017, que cuida 
de “contratação de empresa para fornecimento de mão de obra especializada em 
urgência e emergência para o gerenciamento, operacionalização e execução de 
serviços de remoção terrestre de pacientes e atendimento pré-hospitalar móvel 
de urgência e emergência Samu 192 do Município de Pindamonhangaba”, para 
prorrogação até 28/12/2021, assinando pela contratante a Sra Ana Claudia Macedo 
dos Santos, e pela contratada, empresa Pronto Vida Emergências Médicas Ltda, o 
Sr Fabiano Bazzo da Silva.

CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONVOCAÇÃO – 9ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 2021

Ficam as senhoras conselheiras, senhores 
conselheiros titulares e suplentes, do Conselho 
Municipal de Assistência Social, convocados 
a participarem, e entidades, trabalhadores, 
usuários e demais representantes da sociedade 
civil convidados a participarem, na data abaixo, 
da “9ª Reunião Extraordinária de 2021”, cuja 
pauta vem a seguir:
Pauta:
- Repasse Fundo Estadual / Benefícios 
Eventuais - Portaria CIB/SP nº 8 de 
14/07/2021

Dia: 29/07/2021 (quinta-feira)
Horário: 8h30 (oito horas e trinta minutos) 
Local: Reunião online – acesso pela 
plataforma virtual Google Meet

Link: https://meet.google.com/qsb-hwwy-
yqx?hs=122&authuser=5
 

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

Lembrando aos conselheiros que não 
puderem participar (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e 
justifi quem sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br 
ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
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Estão abertas as inscrições 
para o primeiro ciclo da trilha 
formativa do “Currículo em 
Ação”. A formação é aberta 
para servidores da rede estadu-
al e dos municípios que aderi-
ram ao currículo. 

No total, são três ciclos para a 
formação: Nivelamento; Forma-
ção Básica; Aprofundamento. 

‘Currículo em Ação’: Educação lança trilha formativa 
para profi ssionais das redes estadual e municipal

Inscrições já estão abertas e seguem até dia 9 de agosto;
 primeiro ciclo da formação começa no dia 16 
O cadastro para o Nivelamento 
pode ser feito até 9 de agosto, 
pelo site da Efape. 

“O currículo foi construído 
com professores da nossa rede, 
professores das redes munici-
pais e agora chegamos em um 
momento que é muito impor-
tante que é a formação continu-
ada”, explicou Rossieli Soares.  

Nesta fase, gestores e for-
madores cumprem carga ho-
rária de 35 horas do dia 16 de 
agosto a 20 de setembro. Já o 
público geral das escolas pode 
realizar 50, 65 ou 80 horas en-
tre os dias 16 de agosto e 18 de 
outubro. As ações de forma-
ção síncronas para gestores e 
professores de todas as etapas 

serão veiculadas pelo CMSP 
e contarão com uma comple-
mentação via Ava-Efape. 

 “Os times das secretarias 
municipais vêm há muito 
tempo nos apoiando desde 
a construção do currículo, 
essa participação e integra-
ção possibilitou esse trabalho 
superimportante que nós re-

alizamos de forma conjunta 
e, também, esta forma de for-
mação que hoje eu apresento 
é resultado deste trabalho”, 
explicou Marcelo Jerônimo, 
coordenador da Efape. 

Mais informações em ht-
tps://efape.educacao.sp.gov.
br/cursos-e-formacoes/ 

PAT Município: Pindamonhangaba

Ocupação Nº 
Vagas Nível de instrução Exige ex-

periência

Ajudante de motorista 1 Ensino fundamental completo 06 meses

Auxiliar técnico mecânico 
(domínio de Autocad ou Inventor) 1

Técnico ou Tecnólogo em 
Mecânica industrial ou Gestão da 

Produção Industrial
06 meses

Eletricista de autos 1 Ensino médio completo 06 meses

Estagiário (área contábil) 1
Cursando a partir do 2º semes-

tre Técnico em contabilidade ou 
superior em administração

-

Farmacêutico 1 Ensino superior completo 06 meses

Farmacêutico (para visitação) 1 Ensino superior completo 06 meses

Manobrista e lavador de 
automóveis (exp. em 

estacionamento ou lava-rápido)
1 Ensino médio completo 06 meses

Marceneiro (exp. c/ projetos 3D) 1 Ensino médio completo 06 meses

Mecânico de bicicletas 1 Ensino fundamental incompleto 06 meses

Ofi cial de manutenção 
(possuir NR10) 1 Ensino técnico em elétrica ou 

eletrônica 06 meses

Portal Emprega Brasil - acesse: https://empregabrasil.mte.gov.br
OU    Aplicativo SINE fácil (disponível na versão Android)

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS CUMPREM CRITÉRIOS BÁSICOS EXIGIDOS PELO EMPRE-
GADOR E PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Regional: São José dos Campos

Por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador
Oferece em 28/07/2021, as seguintes oportunidades:

O Governo do Estado de São 
Paulo alerta para o uso de fake 
news –informações falsas – so-
bre os valores do Icms cobrados 
na gasolina e no gás de cozinha, 
que estão circulando em grupos 
de WhatsApp e nas redes so-
ciais.

Segundo o Portal da Fazen-
da, uma das postagens engana 
ao afi rmar que os tributos fede-
rais que incidem na gasolina es-
tão zerados, enquanto o impos-
to estadual representaria 46% 
do preço fi nal. No Estado de São 
Paulo, a alíquota do ICMS da ga-
solina é de 25%, uma das mais 
baixas no país. Em outras uni-
dades federativas, ela varia de 
25% a 34%. Já as taxas federais 
(Cide, Pis/Pasep e Confi ns) são 
de 15,5%.

No caso do gás de cozinha, 
uma das informações que cir-
cula é de que o valor do ICMS 
representa R$ 43 no preço fi nal, 
o que não é verdade, já que ele 
varia de 12% a 18% nos estados. 
Em São Paulo, por exemplo, a 
alíquota sobre um botijão de 

Informações de 
fontes ofi ciais 
auxiliam no 
combate à fake news

13kg em São Paulo é de 13,3%, 
uma das mais baixas do país.

Fake news
Apesar da avalanche de in-

formações falsas circulando 
nos últimos tempos, devido a 
massiva utilização das redes so-
ciais e serviços de mensagens, 
como WhastApp, em especial 
nas searas política, econômica e 
na saúde, elas existem desde os 
primórdios.

Compostas por chamadas 
apelativas e sem fatos compro-
vados, as fake news têm gran-
de capacidade de viralização e 
apresentam impactos negativos 
na opinião das pessoas sobre 
determinados assuntos e com-
portamentos e, consequente-
mente, danos individuais ou co-
letivos, à democracia, economia 
e à saúde pública.

É de extrema importância 
que, antes de compartilhar 
qualquer informação nas redes 
sociais, seja checada para saber 
se é verídica, já que é muito fá-
cil cair numa armadilha e aca-
bar compartilhando fake news.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 6.002, DE 25  DE JUNHO DE 2021.

Dispõe sobre a regulamentação da criação de CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI e dá outras providências.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no 
exercício de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Municipal nº 5.839, 
de 03 de novembro de 2015;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica regulamentada a criação do Centro Municipal de Educação 
Infantil (CMEI) “Professora Valdira Morgado”, denominado pela Lei 
Municipal nº 6.414 de 09 de março de 2021, localizado no Residencial 
Mantiqueira, Distrito de Moreira César, na Rua Geraldo Derrico Moreira nº 
115, no Município de Pindamonhangaba, vinculado à Secretaria Municipal 
de Educação.

Art. 2º A unidade escolar atenderá o curso de Educação Infantil no segmento 
Creche para crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e no segmento de Pré-
Escola para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos.

Art. 3º Compete à Secretaria Municipal de Educação designar pessoal para 
assegurar atendimento às atividades docentes e técnico-administrativas da 
unidade escolar, bem como tomar todas as providências necessárias para 
o seu regular funcionamento.

Art. 4º Este Decreto Municipal entra em vigor na data da sua publicação

Pindamonhangaba, 25 de junho de 2021.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Luciana de Oliveira Ferreira
Secretária de Educação

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 
em 25 de junho de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 6.004, DE 1º DE JULHO DE 2021.

Dispõe sobre a regulamentação da criação de CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI e dá outras providências.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no 
exercício de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Municipal nº 5.839, 
de 03 de novembro de 2015;

D E C R E T A:

Artº 1º Fica regulamentada a criação do Centro Municipal de Educação 
Infantil (CMEI) “Professora Therezinha Macedo Pedro de Andrade”, 
denominado pela Lei Municipal nº 6.414 de 09 de março de 2021, localizado 
na Rua Major José dos Santos Moreira nº 645, Vila Bourguese, bairro São 
Benedito, vinculado à Secretaria Municipal de Educação.

Artº 2º A unidade escolar atenderá o curso de Educação Infantil no 
segmento Creche para crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e no segmento 
de Pré-Escola para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos.

Artº 3º Compete à Secretaria Municipal de Educação designar pessoal para 
assegurar atendimento às atividades docentes e técnico-administrativas da 
unidade escolar, bem como tomar todas as providências necessárias para o 
seu regular funcionamento.

Artº 4º Este Decreto Municipal entra em vigor na data da sua publicação.

Pindamonhangaba, 1º de julho de 2021.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Luciana de Oliveira Ferreira
Secretária de Educação

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos 
em 1º de julho de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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Cidade registra 
1 óbito, 44 casos novos e 
40 recuperados de Covid-19

O boletim da Vigilância 
Epidemiológica de Pinda-
monhangaba trouxe, nes-
sa quarta-feira (28), 1 óbito 
confirmado (Terra dos Ipês).  
A Prefeitura lamenta a mor-
te e se solidariza com os fa-
miliares. 

O boletim da VE registra 
ainda 44 novos casos e 40 re-
cuperados. No total,  17.965 
moradores de Pindamonhan-
gaba testaram positivo para 
covid-19. 

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba inicia nesta 
quinta-feira (29) a vacinação 
contra a Covid-19 para pessoas 
com 27 anos ou mais.

Primeira dose: pessoas 
com 27 anos ou mais

Das 8 às 11 horas, Ciaf/Saúde 
da Mulher, Centro Dia do Idoso 
(Vila Rica), PSF Nova Esperança, 
PSF Cidade Nova, Cisas Moreira 
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 
vacinas do Ciaf/Saúde da Mu-
lher, das 8 às 11 horas e das 13 
às 16 horas.

Segunda dose
AstraZeneca, 61 anos ou mais 

(conforme data da carteirinha)

Covid-19: Pessoas com 27 anos ou mais 
serão vacinadas nesta quinta-feira

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 41% e as UTIs 
particulares estão com ocupa-
ção de 83%.  A enfermaria está 
com ocupação de 44% soma-
dos os leitos públicos e parti-
culares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
124.662(números atualizados 
até às 12h02 de 28 de julho), 
sendo 91.450 primeiras doses, 
28.887 segundas doses e 4.325 
doses únicas. 

A Secretaria de Saúde aler-
ta a população para que pro-
cure os gripários em caso de 
sintomas de covid-19 (Pronto-
Socorro e UPA Moreira César) 
para tratamento imediato. 
Estes espaços de acolhimento 
a pacientes com suspeita de 
covid-19 estão com movimen-
tação acima da média, por isso 
contamos com a compreensão 
da população.

44 Casos novos

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

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

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba continua a terceira etapa da 
vacinação contra o vírus da gri-
pe (infl uenza H1N1) nesta quin-
ta-feira (29), enquanto durarem 
os estoques.

Para esta fase, a aplicação 
será de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 11h e das 13 às 16h, 
em vários locais: ESF Feital, 
ESF Castolira, ESF Azeredo, ESF 
Cruz Grande, ESF Bonsucesso, 
ESF Eloyna, ESF Jardim Regina 
e sala de vacina do Ciaf (crian-
ças menores de 12 anos, muní-
cipes da região central).

A terceira fase será para to-
dos os públicos. As pessoas pre-
cisam levar documento de iden-
tidade.

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.

Divulgação

Divulgação

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 13 às 16 horas.

Cidade registra 
1 óbito, 44 casos novos e 
Cidade registra 
1 óbito, 44 casos novos e 
Cidade registra 

40 recuperados de Covid-19
O boletim da Vigilância 

Epidemiológica de Pinda-
monhangaba trouxe, nes-
sa quarta-feira (28), 1 óbito 
confirmado (Terra dos Ipês).  
A Prefeitura lamenta a mor-
te e se solidariza com os fa-
miliares. 

O boletim da VE registra 
ainda 44 novos casos e 40 re-
cuperados. No total,  17.965 
moradores de Pindamonhan-
gaba testaram positivo para 
covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 41% e as UTIs 
particulares estão com ocupa-
ção de 83%.  A enfermaria está 
com ocupação de 44% soma-
dos os leitos públicos e parti-
culares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
124.662(números atualizados 
até às 12h02 de 28 de julho), 
sendo 91.450 primeiras doses, 
28.887 segundas doses e 4.325 
doses únicas. 

A Secretaria de Saúde aler-
ta a população para que pro-
cure os gripários em caso de 
sintomas de covid-19 (Pronto-
Socorro e UPA Moreira César) 
para tratamento imediato. 
Estes espaços de acolhimento 
a pacientes com suspeita de 
covid-19 estão com movimen-
tação acima da média, por isso 
contamos com a compreensão 
da população.

44 Casos novos
Andrade, Arare-

tama, Azeredo, Boa 
Vista, Campinas, 
Centro, Cícero Pra-
do, Cidade Jardim, 
Cidade Nova, Cris-
pim, Galega, Laerte 
Assunção, Maricá, 
Mombaça, Moreira 
César, Parque das 
Nações, Pasin, Real 
Ville, Santa Luzia, 
Santana, São Be-
nedito, Socorro, 
Triângulo, Vale das 
Acácias.

40 Recuperados
Alto do Cardoso, 

Araretama, Azere-
do, Bela Vista, Boa 
Vista, Centro, Cida-
de Jardim, Cidade 
Nova, Crispim, Fei-
tal, Goiabal, Maria 
Áurea, Mombaça, 
Moreira César, Mo-
rumbi, Nova Espe-
rança, Parque São 
Domingos, Santa 
Cecília, Santa Lu-
zia, Socorro, Triân-
gulo, Vale das Acá-
cias, Vista Alegre.

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 período míni-
mo 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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em pauta
Pindamonhangaba assina convênio com o Estado de 
São Paulo para implantar programa “Rotas Rurais”

Na comemoração do ‘Dia do 
Agricultor’, nessa quarta-feira 
(28), Pindamonhangaba trouxe 
uma boa notícia para o produ-
tor rural com a assinatura do 
convênio junto ao Governo do 
Estado para implantar o pro-
grama Rotas Rurais. Em evento 
realizado em São José dos Cam-
pos, o prefeito Isael Domingues, 
ao lado do secretário de Agricul-
tura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, Itamar Borges, 
assinou a participação no con-
vênio que prevê o mapeamento 
e endereçamento digital rural 
pelo ‘Programa Rota Rural’.

“Sabemos da extensão rural 
no nosso município, por isso 
trazer para Pinda o Rotas Ru-
rais vem para diminuir furtos e 
melhorar as condições da zona 
rural com mais desenvolvimen-
to, pois cada propriedade rural 
agora poderá ser identificada”, 
disse o prefeito.

O programa cria um Código 
de Endereçamento Rural Di-
gital para cada propriedade e 

Workshop gratuito 
de fotografia inicia 
dia 11 de agosto

A Secretaria de Cultura e Turis-
mo da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, em parceria com a Tenaris, 
apresenta o “Workshop de Fotogra-
fia: Fototeca na palma da mão”. A 
capacitação é gratuita e trabalhará 
o uso de imagens produzidas a 
partir de aparelhos celulares.  

As aulas serão de 11, 18, 25 de 
agosto a 01 de setembro (quartas-
feiras) às 19 horas pela plataforma 
Zoom. As inscrições podem ser 
feitas até 28 de julho ou até esgo-
tarem as 50 vagas.

As aulas serão ministradas pelo 
professor de fotografia Marcello 
Vitorino. 

De acordo com a diretora de 
Cultura, Rebeca Guaragna, a par-
ceria entre a prefeitura e Tenaris 
beneficia os interessados nos 
campos das artes e educação. “A 
parceria entre Tenaris e Prefeitura 
Municipal, trouxe aos munícipes 
a possibilidade de conhecer um 
pouco mais sobre os processos 
da fotografia, o que fomenta as 
expressões artísticas da nossa 
região”, afirma.

As inscrições podem ser feitas 
pelo link https://bit.ly/inscrico-
esworkshopfotografia ou pelo site 
da Fototeca http://www.fototeca-
pinda.org.

Prefeito Isael Domingues destacou a importância do 
programa para levar mais desenvolvimento à zona rural

estabelecimento, similar a um 
CEP personalizado. Além disso, 
também mostra como é o traça-
do das vias rurais que chegam 
até cada localização, permitin-
do a utilização de ferramentas 
digitais como o Waze e o Google 
Maps, por exemplo.

“Esse é um programa pionei-
ro, que resolverá um dos grandes 
problemas dos pequenos produ-
tores da cidade: a falta do ende-
reço. Outra novidade é que em 
breve iremos inaugurar o Ponto 
Rural no bairro Ribeirão Gran-
de, o produtor rural terá diver-
sos atendimentos da Prefeitura 
no local com a atenção voltada 
exclusivamente às necessidades 
do campo e do produtor. Ao es-
tarmos próximos dos moradores 
e produtores rurais pretendemos 
que a preservação ambiental e a 
produção sustentável fiquem em 
evidência”, explicou a secretária 
de Meio Ambiente, Maria Eduar-
da San Martin.

Também estiveram na oca-
sião os vereadores Felipe Gui-

marães e Julinho Car, a secre-
tária de Meio Ambiente, Maria 
Eduarda San Martin, o secretá-
rio Adjunto de Meio Ambiente, 
Paulo Imparato e o Diretor Téc-
nico da Divisão Cati, Haley Car-
valho.

O Secretário de Desenvol-
vimento Econômico Roderley 
Miotto, responsável pela pasta 
de agricultura, esclarece que a 
Prefeitura tem trabalhado para 
apoiar esse público. “O princi-
pal ganho com a implementação 
do ‘Rotas Rurais’ será a viabili-
zação de acesso a serviços pú-
blicos básicos e fundamentais, 
como saúde e segurança. Além 
disso, ação facilitará a atuação 
de empresas privadas, coopera-
tivas e associações de produto-
res, a logística e a distribuição 
de produtos agropecuários e a 
melhoria da infraestrutura do 
campo”, ressaltou.

Durante o evento, o Gover-
no do Estado também entregou 
dois drones que vão auxiliar o 
acompanhamento técnico dos 
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Planos de Regularização Am-
biental elaborados pela Coor-
denadoria de Desenvolvimento 
Rural Sustentável do Vale do 

Paraíba. Um drone foi recebido 
pelo diretor da Cati, Haley Car-
valho e será utilizado na região 
de Pindamonhangaba.

Fim de semana terá “Fogueira 
Julina em nova gokula”

A Fazenda Nova Gokula rea-
liza o “Fogueira Julina em Nova 
Gokula”, no sábado (31), das 10 
às 20 horas, e domingo (1), das 
10 às 18 horas. A ação terá a 
presença dos artesãos do Fundo 
Social de Solidariedade e da Van 
do Turismo, da Secretaria de 
Cultura e Turismo da Prefeitura, 
divulgando Pindamonhangaba. 

As atrações serão: Comida da 
roça; Gastronomia vegetariana 
e vegana com toque da culinária 
indiana; Yoga (31/07 e 01/08 
– 10h30); Trilha para cachoeira; 
Fogueira (31/07 e 01/08 – 16h); 
Música ao vivo com Jeferson 
Leite – Forró de Rabeca (31/07 
– 15h) e Karana Das e banda – 
MPB e Mantras (01/08 – 16h); 
Artesanato e Exposição de arte. 
O local respeita todas as regras 
sanitárias: obrigatoriedade do 
uso de máscara, álcool gel e 
distanciamento. 

A entrada na Fazenda é R$ 
10,00 reais por pessoa. A inscri-
ção para as aulas de Yoga será 
R$ 35,00 reais e a Trilha para 
cachoeira R$ 50,00 reais. 

Atrações Musicais
Forró de Rabeca: A atmosfe-

ra rural dos bailes nordestinos 
em simbiose com os elementos 
urbanos e o bom humor de quem 
sempre trabalha com o que gos-
ta, revela-nos Jeferson Leite (CE) 
em seu Forró de Rabeca.  

Revivendo os forrós de lata-
da, é acompanhado pela bateria 

rítmica nordestina: Zabumba, Pan-
deiro e Triângulo, a Cozinha Vegana. 
No calor da dança se misturam 
percussão, rabeca, pedais de gui-
tarra, versos de cordel e muito suor. 
Encontro certo com a boa música 
brasileira. 

Jeferson Leite teve sua iniciação 
musical com viola clássica, estudan-
do nos métodos da música erudita, 
depois adaptando para a rabeca, 
instrumento que tem estudado e 
pesquisado desde 2002, com a 

ajuda dos professores Gilmar de 
Carvalho e Lourdes Macena, e 
com o contato com mestres da 
cultura popular.

O músico cearense tem atu-
ado como solista, trabalhando 
com diversos grupos.

Com uma linguagem que não 
foge do referencial sertanejo, 
executa clássicos do xote, baião, 
arrasta pé e samba. É autor das 
video-aulas “Toques de Rabeca” 
e do livro “Fazenda do Moinho”.
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