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Os shows online serão uma opção segura 
para que as famílias possam se diverti r 
juntas, no conforto de seus lares

Obras na rua dos Andradas seguem 
cronograma e chegam a 50% de execução

As obras de ampliação da 
calçada e urbanização na se-
gunda fase da rua dos Andradas 
estão seguindo com fidelidade o 
prazo de execução e já atingem 
50% de conclusão. Nesta sema-

na, a empresa responsável pela 
obra, Tinoco Engenharia, está 
finalizando o assentamento do 
piso hidráulico do lado esquer-
do da via pública.

PÁG. 6

CIT promove duas apresentações 
culturais no shopping, no ‘Dia dos Pais’

O CIT - Centro de Informa-
ções Turísticas – da Secretaria 
de Cultura e Turismo da Prefei-
tura, realiza, no domingo (8), 

em comemoração ao dia dos 
Pais, duas apresentações cultu-
rais na praça de alimentação do 
Shopping Pátio Pinda. 

Às 14 horas, é a vez da criançada se diverti r com o esquete ‘Forró da 
Cachorrada’, apresentada pela Cia. Núcleo Cênico de Teatro. 

PÁG. 8

“Semana Mundial de Aleitamento Materno” 
se estenderá em Pindamonhangaba até dia 13

Iniciamos o mês de agosto e junto com ele um trabalho muito importante de 
incenti vo ao aleitamento materno: o “Agosto Dourado”. Durante todo o mês, ações 
são promovidas para ti rar dúvidas e orientar mães para a preparação da amamen-
tação e para que o amamentar aconteça de fato.

‘Dia dos Pais’ terá 
“Festival Online de 
Blues Pico do Itapeva 
Pindamonhangaba”

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Cultura 
e Turismo, comemora o 
“Dia dos Pais” com shows 
online, transmitidos até 
domingo, às 19 horas, no 
facebook Prefeitura de 
Pindamonhangaba e ca-
nal do Youtube Prefeitura 
de Pindamonhangaba. 

No sábado (7) e no 
domingo (8), será re-
alizado o “Festival de 
Blues Pico do Itapeva 
P i n d a m o n h a n g a b a ” , 
gravado no Parque Pico 
do Itapeva, local turísti-
co que muitas pessoas 
não sabem que fica lo-
calizado em Pindamo-
nhangaba.
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Pindamonhangaba, 
registra 1 óbito, 34 
casos novos e 37 
recuperados de Covid

O boleti m da Vigilância Epide-
miológica de Pindamonhangaba 
apresentou, nesta quinta-feira 
(05), 1 óbito confi rmado (Andra-
de).  A Prefeitura lamenta a morte 
e se solidariza com os familiares. 

O boleti m da VE registra ain-
da 34 novos casos e 37 recupera-
dos. No total,  18.145 moradores 
de Pindamonhangaba testaram 
positi vo para covid-19. 

Pinda é 
incluída no 
programa 
Vale-Gás

PÁG. 3
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Quase nunca incluímos em 
nossos desejos de vida o de ser-
vir ao próximo de alguma for-
ma, talvez os mais religiosos o 
façam, mas a grande maioria, 
quer a carreira, estudos, via-
gens, prosperidade. E está tudo 
correto. Mas e o seu papel na 
sociedade, onde fica?

Muitos me respondem que 
geram empregos, fazem doa-
ções recorrentes, ajudam fami-
liares, também está ótimo e que 
bom que podem fazê-lo.

Não que eu queira a perfei-
ção, que não vamos conseguir 
atingir, mas creio que tão im-
portante quanto tudo o que já 
se faz, o sentir na pele tem um 
sabor a mais. O fazer um traba-
lho voluntário, já dizem diver-
sas pesquisas pelo mundo, que 
traz um olhar diferenciado às 
causas presentes no nosso dia 
a dia, nos traz reflexões que 
somente a presença física ou a 
virtual atualmente, podem nos 

trazer. Portanto fazer um tra-
balho voluntário, é muito mais 
do que ajudar o próximo, é uma 
ajuda a você e a humanidade, 
pois seu exemplo pode se ex-
pandir de uma forma que você 
desconhece o poder. 

O poder do discurso é gran-
de, mas cada vez mais, discur-
so sem a prática não convence, 
basta ver em sua casa, com seus 
filhos ou sobrinhos ou netos, se 
não tiver o exemplo a educação 
fica comprometida e deixa lacu-
nas para a dúvida.

Eu diria a você que ainda 
tem duvidas sobre o fazer um 
trabalho voluntário, para não 
ficar na dúvida, experimente, 
certamente terá uma ação ou 
uma causa que tocará seu co-
ração e o desejo de se dedicar 
de forma continua e presen-
cial, muito mais do que a doa-
ção financeira ou de bens, que 
são importantes, sua presença 
deixará uma marca que nada 

mais consegue apagar, um lega-
do, um ensinamento que o Ser 
Humano, animal ou o meio am-
biente, são tão importantes, que 
você dedica uma parte do seu 
tempo para eles e isso, parafra-
seando propagandas de cartões 
por ai, não tem preço.

Seus filhos, netos e pessoas 
próximas certamente lembra-
rão de você como uma pessoa 
que se dedicava ao próximo 
verdadeiramente.

Por isso a luta para ter mais 
voluntários e pessoas falando e 
entendendo o assunto.

Por falar em divulgação do 
assunto, o Ser Voluntário, que 
está aqui nos jornais e mídias 
escritas, no Rádio e agora está 
na TV. Programa Ser Voluntário 
no canal 08 da NET (Vale do Pa-
raíba) todo domingo as 15h30 e 
na internet no meu site www.
robertoravagnani.com.br/pro-
duto, cai direto nos programas.
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Editorial

Construindo
Cidadania

Roberto Ravagnani

Roberto Ravagnani é 
palestrante, jornalista, radialista 

e consultor. Voluntário como 
palhaço hospitalar há 17 anos, 

fundador da ONG Canto Cidadão, consultor 
associado para o voluntariado da GIA 

Consultores para América Latina e sócio da 
empresa de consultoria Comunidea.

A chegada do inverno, estação 
mais fria do ano, faz com que as 
pessoas consumam alimentos mais 
calóricos. Isso se dá, devido ao cor-
po precisar de mais calorias para se 
aquecer fazendo que o corpo gaste 
mais energia.

Para manter nosso corpo com 
uma temperatura mais quente, 
nosso metabolismo fi ca mais ace-
lerado neste período. Para quem 
deseja emagrecer, é uma excelen-
te oportunidade para aproveitar o 
gasto calórico extra, aliado a uma 
dieta equilibrada acompanhada de 
ati vidade fí sica, para obter uma 
boa redução de gordura corporal.

Alem do consumo de alimentos 

mais calóricos, o inverno nos traz 
uma sensação de preguiça. Com 
isso, muitos acabam deixando as 
ati vidades fí sicas de lado.

Como se não bastasse, o con-
sumo de alimentos mais calóricos 
e a preguiça, essa estação, faz com 
que sintamos menos sede. Porém 
este fator deve ter muita atenção, 
pois o nosso corpo necessita de 
água o ano todo, e devemos man-
ter o consumo de água elevado 
também no inverno.

Nesta época do ano, muitas 
pessoas não conseguem ter a mes-
ma disposição para as ati vidades 
fí sicas como possuem no verão. 
Mas o ideal é que se exercitem 

O Jornalista Super-herói
A profi ssão de jornalista come-

ça pela curiosidade, é a pessoa que 
pergunta sempre 

“porque? ”, “onde foi? ”, “você 
conhece essas pessoas? ”, é o pro-
fi ssional das notí cias. 

A Responsabilidade de um jor-
nalista é apurar, redigir e editar 
conteúdos, aqueles que sua mãe, 
seu amigo e todos nós considera-
mos muito importante saber sobre 
os mais variados assuntos.

Independente da área de atua-
ção, o jornalista deve estar sempre 
atento ao que seu público quer ler 
e também a necessidade do veícu-
lo para o qual trabalha.

Ao longo da carreira pode se 
especializar em um determinado 
segmento, como políti ca, esportes, 
moda, cultura.

Uma profi ssão sempre bem re-
presentada ao longo dos anos. Da 
atualidade podemos destacar, Ri-
cardo Boechat, William Waack. Fe-
nando Mitre, sem falar dos grandes 

nomes “das anti gas”, como Assis 
Chateubriant, Roberto Marinho, 
Walter Clark e outros...

Mas, está muito bem represen-
tada também nas HQ’s, Histórias 
em Quadrinhos.

Para começar, com a namorada 
do Super Homem, Lois Lane, do 
Planeta Diário, amiga de trabalho 
do jornalista Clark Kent.

No Clarim Diário, a jornalista 
Bett y, amor platônico do Homem 
Aranha, também amiga do repór-
ter e jornalista fotográfi co Peter 
Parker, o próprio.

No fi lme Venon, o jornalista 
criminal Eddie Brock, incorporado 
pela criatura se torna um vilão/an-
ti -herói, o “VENON”.

April O ‘Neil, uma hacker se 
torna jornalista no fi lme Tartarugas 
Ninja.

Até o Batman não fi ca de fora, 
quando a jornalista do Gothan Ga-
zett e se interessou pelo milionário 
e famoso Bruce Wayne.

Mas creio que o mais famoso 
de todos é o jornalista e aventurei-
ro TINTIM criado pelo cartunista 
Belga Hergé, repórter fotográfi co e 
também criador de Asterix.

Mas, ulti mamente a imprensa 
vem sofrendo um pouco e hoje 
está no banco dos Réus, tanto aqui 
como no exterior, uma relação es-
treita entre regime e censura. Só 
não podemos permiti r que limitem 
os jornalistas de fazerem pergun-
tas...e de escreverem suas opini-
ões. Bem, depois dessa viagem pe-
los quadrinhos entendo que, não 
precisamos ser super-heróis nem 
ter superpoderes para incorporar 
o papel de defensores da socieda-
de, basta o compromisso de ser úti l 
para a sua comunidade, informan-
do e fornecendo condições para 
que a população tenha uma visão 
mais clara sobre eles e os outros.

Mas, pensando bem...
Ser um pouco herói basta 

querer!

pelo menos três vezes por sema-
na, pois podem ter que duplicar o 
esforço no verão para compensar 
o que deixou de fazer no inverno.

Segundo o educador fí sico Da-
niel Gusmão ‘’ o treino no inverno 
traz mais resultados para emagre-
cimento que no verão, caso o seu 
corpo jáesteja acostumado aos 
exercícios.’’

Quando falamos em exercí-
cios físicos, muitas pessoas já 
pensam em academia, o que é 
um equívoco, pois os exercícios 
físicos podem ser praticados de 
diversas formas e em diferen-
tes lugares tais como academia, 
parques, em casa, na rua, acade-
mias ao ar livre, dentre outros. 
O importante é se exercitar 
onde cada um se sinta mais a 
vontade. 

Este período (inverno), faz com 
que as pessoas fi quem mais depri-
midas e mau humoradas nas regi-
ões sul e sudeste do Brasil, e os 
exercícios fí sicos, por liberarem a 
chamada endorfi na, nos traz uma 
sensação de bem-estar e ajuda no 
combatendo a depressão. Está aí 
mais um importante moti vo para 
nos manter em constante ati vida-
de fí sica.

Após as prati cas de ati vidades 
fí sicas, nosso corpo uti liza todos 
os estoques do organismo para 
recuperar os músculos. Com isso, 
nossosistema imunológico tende 
a fi car em baixa. Então devemos 
nos agasalhar muito bem após os 
exercícios.

E não se esqueçam: ‘’é no inver-
no que preparamos nosso corpo 
para o verão!’’

Ser voluntário, uma decisão de vida

“Bolsa do Povo Educação” 
recebe 73 mil inscritos

Criado para auxiliar as fa-
mílias a superarem os desafi os 
educacionais e fi nanceiros pro-
vocados pela Covid 19, o “Bolsa 
do Povo Educação”, programa de 
transferência de renda do Go-
verno do Estado de São Paulo, 
ligado à Seduc-SP, recebeu 73 
mil inscrições de mães, pais e 
responsáveis legais por alunos 
da rede estadual, até o últi mo 31 
de julho.

Os inscritos passarão agora 
para a segunda fase da seleção, 
quando serão entrevistados pe-
las equipes direti vas das unida-
des de ensino onde pleiteiam 
uma vaga. A convocação para 
desenvolver as ati vidades estão 
previstas para começar em 16 de 
agosto, depois da aprovação pe-
las escolas e da validação pelas 
Diretorias de Ensino.

Os benefi ciados pelo progra-
ma vão cumprir uma jornada de 
4h diárias e receberão R$ 500 
por mês, de agosto a dezembro 
de 2021. As principais ati vidades 
realizadas por eles serão a busca 

ati va dos alunos que deixaram de 
frequentar a escola ou apresen-
taram aproveitamento insati sfa-
tório, o acolhimento dos estu-
dantes na volta às aulas, o apoio 
à Educação Especial e à escola 
de modo geral e, principalmen-
te, o acompanhamento de pro-
tocolos sanitários, garanti ndo o 
retorno presencial seguro para 
estudantes e funcionários.

“Conti nuamos avançando 
muito com a vacina. E precisa-
mos cuidar cada vez mais para 
que nossos alunos não abando-
nem a escola. Estas 20 mil mães, 
pais e responsáveis irão ser fun-
damentais neste processo”, des-
taca Rossieli Soares, Secretário 
da Educação do Estado de SP.

Ao todo, o Bolsa do Povo 
Educação irá selecionar 20 mil 
responsáveis por alunos da rede 
estadual de ensino. A iniciati va 
faz parte de uma série de ações 
de aproximação entre escola e 
comunidade, promovidas pela 
Secretaria de Educação do Esta-
do de São Paulo.

20 mil passam a receber o bene�ício a partir de 16 de agosto

“Agosto Dourado” e o 
aleitamento materno 

“Proteger a Amamentação: Uma 
responsabilidade de todos”. Este é o tema 

escolhido pela Aliança Mundial para Ação de 
Aleitamento Materno para trabalhar este ano. 

E no “Agosto Dourado” – mês escolhido para 
o incentivo ao aleitamento materno –, falar 
dessa responsabilidade de todos é fundamental.

Daí entra a questão do preparar-se para o 
aleitamento durante o pré-natal, momento 
importante e necessário não apenas para 
a mãe; mas para os pais; parceiros; avós; 
acompanhantes e toda a rede de apoio no início 
do processo. 

De acordo com especialistas, toda essa 
rede de apoio se importando com esse 
gesto, aumentam as chances de sucesso na 
amamentação.

São esses especialistas, amparados em 
estudos e estatísticas, que afirmam que o leite 
materno traz inúmeros benefícios para mãe e 
para o bebê, desde o desenvolvimento físico, 
diminuindo as chances de alergias e de doenças 
metabólicas, até o desenvolvimento emocional.

Neste mês, em Pindamonhangaba diversas 
ações e projetos estão sendo desenvolvidas 
buscando apoiar, incentivar e orientar 
mulheres para que a amamentação aconteça, 
de fato.
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Bolsistas do Pead participam de 
qualifi cação para coleta de recicláveis

A Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do Pro-
grama Pead, realizou uma ca-
pacitação para os bolsistas do 
Programa com o tema: “Coleta 
de Materiais Recicláveis”.

De acordo com informações 
da Secretaria de Assistência So-
cial, esta modalidade de capaci-
tação gera um impacto positi vo 
no meio ambiente, pois possi-
bilita a qualifi cação para cole-
tar materiais de forma correta, 
precifi cação, ti pos de materiais, 
pontos de coleta e venda.

A ex-bolsista do Programa, 
Daniela, se destaca como em-
preendedora no ramo de coleta 
de recicláveis. Durante o perí-
odo que parti cipou como Pead 
em 2020, realizou a capacitação 
e hoje aumentou seu fatura-
mento após orientações recebi-
das no curso.

O Pead é um programa mu-
nicipal e as capacitações estão 
previstas em Lei. Possuem o ob-
jeti vo de promover a autonomia 
do usuário. Para inclusão, é ne-
cessário que o munícipe esteja 
sendo acompanhado pelo Cras 
de referência.

Cras realizam entrega de 
kits julhinos

A Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio dos 
Cras – Centro de Referência de 
Assistência Social – realizou a 
entrega de kits julhinos, com co-
midas típicas das festas juninas, 
para usuários acompanhados 
pelos equipamentos.

Os Cras possuem como ob-
jetivo atender usuários e seus 
familiares por meio de ações 
preventivas, a fim de fortalecer 
e garantir o acesso aos direitos 
sociais.

O município possui 5 Cras. 
Para atendimento social, é ne-

cessário agendamento prévio.
CRAS ARARETAMA - Rua 

José Alves Pereira Sobrinho, 36, 
Araretama. Telefone: 3643-4209 

CRAS CASTOLIRA - Rua Regi-
na Célia Pestana César, 76, Cas-
tolira. Telefone: 3645-3672

CRAS CENTRO - Rua Dr. Laer-
te de Assunção Júnior, 51, Cam-
po Alegre - Telefone: 3642-1302

CRAS CIDADE NOVA - Rua 
Bom Sucesso, 79, Cidade Nova. 
Telefone: 3645-6949 

CRAS MOREIRA CÉSAR - Rua 
Carlos Augusto Machado, 63, 
Moreira César. Telefone: 3637-
5386.

Ciee abre inscrições para processo seletivo de estágio na Prefeitura de Pindamonhangaba
O Ciee, em parceria 

com a Prefeitura Munici-
pal de Pindamonhangaba, 
abre prova para estágio de 
nível técnico, médio e su-
perior, em diversas áreas 
diferentes. As inscrições e 
a prova devem ser realiza-
das de forma online, dos 
dias 13 de agosto até as 12 
horas do dia 02 de setem-
bro de 2021.

Para realizar a sua ins-
crição no processo sele-
tivo, o candidato deverá 
acessar o site www.ciee.
org.br, clicar no acesso 
para estudantes, localizar 
na lista de processos seleti-
vos o logotipo da Prefeitu-
ra Municipal de Pindamo-
nhangaba (edital 02/2021) 
e clicar no link. No ato da 
inscrição, o candidato de-

verá informar dados pes-
soais e escolares válidos.

As vagas para o nível su-
perior são: Administração 
de Empresa e Tecnologia 
em Gestão Empresarial, 
Arquitetura e Urbanis-
mo, Ciências Biológicas, 
Comunicação Social (Jor-
nalismo), Direito, Educa-
ção Física, Engenharia 
Ambiental, Engenharia 
Civil, Farmácia, Fisiote-
rapia, Informática, Peda-
gogia, Psicologia e Servi-
ços Sociais.

Já as vagas para o nível 
técnicos são: primeiro e 
segundo anos do colegial, 
ensino médio integra-
do ao Técnico em Admi-
nistração, ensino médio 
integrado ao Técnico de 
Informática, técnico de 

Administração, técnico 
em Farmácia, técnico em 
Informática (técnico em 
Informática para Inter-
net), técnico em Nutrição, 
técnico em Segurança do 
Trabalho e técnico em Ser-
viços Jurídicos.

Para os que estão cur-
sando o primeiro e segun-
do anos do ensino médio, 
serão feitas as provas para 
o período da manhã e para 
o período da tarde.

O estágio destina-se ex-
clusivamente aos estudan-
tes regularmente matri-
culados, com frequência 
efetiva nos cursos vincu-
lados ao ensino público ou 
particular, nas instituições 
de ensino superior, técni-
co e médio para os cursos 
descritos.
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Pindamonhangaba é incluída no programa Vale-Gás
O governo do Estado anun-

ciou, na terça-feira (3), a am-
pliação do programa Vale-Gás 
para todo o estado de São Pau-
lo. Com isso, Pindamonhangaba 
também passa a ser contempla-
da com o benefício. 

Quando o programa foi lan-
çado, em julho deste ano, ape-
nas 82 cidades eram contempla-
das. Agora, moradores de todas 
as cidades paulistas poderão re-
ceber o auxílio de R$100. 

Com a ampliação o número 
de famílias elegíveis, em todo 
o estado de São Paulo, passa 
de 104 mil para 427 mil, e o to-
tal de pessoas impactadas pelo 
programa será de 500 mil para 
2 milhões. 

Em Pindamonhangaba, se-
rão contempladas 2.785 famí-
lias selecionadas pelo Estado, 
com renda de até R$178 reais 
por pessoa, sem Bolsa Família 
e Cadastro Único atualizado. 

De acordo com informações da 
Secretaria de Assistência Social 
da Prefeitura, não há necessi-
dade de comparecer ao Cras, 
basta acessar o site oficial do 
Programa Bolsa do Povo www.
bolsadopovo.sp.gov.br e fazer 
a consulta utilizando o número 
do NIS da família. 

O programa consiste no pa-
gamento de três parcelas de 
R$100 a cada dois meses. De 
acordo com informações do 
Governo do Estado, para os 
novos beneficiários, a pri-
meira parcela estará dispo-
nível assim que a inscrição 
for confirmada. A segunda 
parcela será liberada em 
setembro e a terceira, em de-
zembro. 

Em caso de dúvida, o inte-
ressado deve entrar em contato 
com a Central de Atendimento 
0800 7979 800 ou pelo whatsa-
pp (11) 98714-2645.

 Pronatec

Com ampliação, 427 mil famílias receberão o benefí cio em todo o estado de São Paulo

Divulgação



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 6 de agosto de 2021
4

poder legislativo

O conteúdo editorial desta página é de inteira
responsabilidade da Divisão de Comunicação da

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

18ª Legislatura - 2021/2024
Mesa Diretora 2021/2022: 

Vereador José Carlos Gomes - Cal (Republicanos) 
Presidente 

Vereador Francisco Norberto Silva
Rocha de Moraes - Norbertinho (PP)

1º Vice-Presidente 
Vereador Felipe Guimarães Silva Figueiredo

- Professor Felipe Guimarães (PODEMOS)
2º Vice-Presidente  

Vereador Herivelto dos Santos
Moraes - Herivelto Vela (PT)

1º Secretário 
Vereador Renato Nogueira 

Guimarães - Renato Cebola (PV)
2º Secretário 
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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ORDEM DO DIA
27ª Sessão Ordinária do ano de 2021, a realizar-se no  Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 

Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 09 de agosto de 2021, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 161/2021, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, que 
“Denomina de Rua ADILSON PALMA DE ALVARENGA a Rua 11 do Loteamento Santa Clara, localizado 
no bairro do Crispim e dá outras providências”.

II. Projeto de Lei n° 185/2021, do Vereador Carlos Moura - Magrão, que “Denomina de SONIA 
MARIA MONTANO a Avenida 03 do Residencial e Comercial Portal dos Eucaliptos”.

III. Projeto de Lei n° 198/2021, do Vereador José Carlos Gomes - Cal, que “Denomina a via 
localizada atrás da Escola Anglo de HERCULANO GOMES DA SILVA”.

IV. Projeto de Lei n° 205/2021, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a implementação do 
Programa Municipal de Manutenção dos Acessos Rurais (PROMMAR), e dá outras providências”.

V. Projeto de Lei n° 207/2021, do Vereador Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes – 
Norbertinho, que “Denomina a Rua 21 no Loteamento Residencial Santa Clara de THEREZINHA DE 
CAMPOS VERÍSSIMO LEITE”.

     Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2021.

Vereador José Carlos Gomes - Cal
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Fo
to

s:
 D

iv
isã

o
 d

e
 C

o
m

u
n

ic
a

ç
ã

o
/C

V
P

Vereador José Carlos Gomes - Cal
Presidente

Vereadores e familiares de Marili Puppio

Além da aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo com a cria-
ção do Dia Municipal do Advogado 
e da rejeição dos Vetos do Executi-
vo que foram derrubados por vota-
ção unânime pelo plenário na 26ª 
Sessão Ordinária, a retomada dos 
trabalhos legislativos do segundo 
período anual de 2021 na segun-
da-feira, dia 02 de agosto também 
registrou a aprovação de 3 Projetos 
de Lei. A reunião plenária aconte-
ceu no Palácio Legislativo “Dr. Ge-
raldo José Rodrigues Alckmin”.

Deck na entrada
de Pindamonhangaba
Na sessão ordinária deste dia 02 

de agosto, um dos projetos aprova-
dos - por unanimidade - foi o PL n° 
154/2021, do vereador Felipe Gui-
marães Silva Figueiredo - Professor 
Felipe Guimarães (PODEMOS) e 
subscrito pelo vereador Renato No-
gueira Guimarães – Renato Cebola 
(PV), que “Denomina de CARLOS 
EDUARDO REZENDE DE OLIVEI-
RA, o DECK localizado na entrada 
da Cidade de Pindamonhangaba, 
na Avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso”. Carlos Eduardo era co-
nhecido na cidade como “Carlinhos 
Nóbrega”.

Biografia
Filho de Antônio Nóbrega de 

Oliveira e Maria Oscarina Rezende 
de Oliveira, Carlos Eduardo Rezen-
de de Oliveira, o “Carlinhos Nóbre-
ga” nasceu em Pindamonhangaba 
no dia 15 de julho de 1953. Teve 
seis irmãos: José Adeildo, Oscar Au-
gusto, Antônio Júnior, Maria Auxi-
liadora, Maria Aline e Paulo Sérgio. 
Sua vida escolar foi construída nas 
escolas da cidade como o Externa-
to São José e Instituto de Educação 
João Gomes de Araújo e no Colégio 
Comercial Dr. João Romeiro, onde 
formou-se técnico em contabilida-
de. Também concluiu o curso de 
Tecnólogo em Gestão Pública pelo 
Centro Universitário Internacional 
UNINTER. Sua vida profissional foi 
grande parte dedicada ao setor pri-
vado, passando por empresas tra-

Câmara de Pindamonhangaba presta homenagem 
a “Carlinhos Nóbrega” com denominação

oficial do Deck da entrada principal da cidade
Durante a sessão ordinária, Câmara também confirmou 

a aprovação de denominações de ruas do Loteamento Santa Clara, no Crispim
dicionais como a AISA, Aços Villa-
res (Gerdau) e De Zorzi (Nobrecei). 
Atuou como técnico em contabili-
dade em escritório próprio e nos 
últimos anos de vida, atuou no ser-
viço público como funcionário da 
Prefeitura de Pindamonhangaba. 
Em sua vida social, fez muitos ami-
gos e procurou sempre ajudar aos 
mais necessitados. 

Carlinhos Nóbrega casou-se 
com Ana Cecília da Silva Olivei-
ra teve dois filhos: Fábio e André. 
Mais tarde vieram os netos Beatriz, 
Isabela, Sofia e Enzo. Torcedor do 
São Paulo Futebol Clube, Carlinhos 
participou da diretoria do Grêmio 
Esportivo e Recreativo Santa Lu-
zia, além de ser atleta atuante em 
alguns times da cidade, como o São 
Paulo, Ferroviária e G.E.R. Santa 
Luzia. Até o último dia de sua vida, 
acreditou em Pindamonhangaba e 
na capacidade de evolução e desen-
volvimento dessa cidade, dedican-
do-se a trabalhar no almoxarifado 
da saúde. Faleceu em 04 de abril de 
2021.

Rua no 
Loteamento 
Santa Clara
Na sessão ordinária da segun-

da-feira, os vereadores aprovaram, 
ainda, o Projeto de Lei n° 149/2021, 
do vereador Renato Nogueira Gui-

marães – Renato Cebo-
la (PV), que “Denomi-
na de Rua FERNANDA 
MARIA BONDIOLI DE 
OLIVEIRA a Rua 05 do 
Loteamento Santa Cla-
ra, localizado no bairro 
do Crispim”.

Biografia 
Fernanda Maria 

Bondioli de Oliveira 
nasceu em Pindamo-
nhangaba em 15 de ju-
lho de 1961. Era filha 
de José Dimas Salga-
do de Oliveira e Elvira 
Bondioli de Oliveira e 
caçula de uma famí-
lia de 5 irmãos: Tânia, 
Wilma, Alda e Francisco. Mulher de 
caráter e índole irreparável, Fer-
nanda era mãe de Rafaela e avó de 
Helena, a quem dedicou sua vida 
com muito amor e zelo. Formada 
pela Universidade de Taubaté - 
Unitau em Serviço Social, iniciou 
sua carreira no município de Pin-
damonhangaba em 1990, na Prefei-
tura, onde atuou por 30 anos parti-
cipando da implantação da política 
de assistência social no município. 
Fernanda era conhecida pela sua 
postura ética e comprometimento 
com seus princípios, tendo encer-
rado sua trajetória de conquistas 

no cargo de diretora na Secretaria 
de Assistência Social em agosto de 
2020 com sua aposentadoria. Fale-
ceu nesta cidade em 08 de março 
de 2021, por complicações decor-
rentes do Covid-19, deixando sau-
dades e gratidão por sua existência.

Rua no
Crispim
E fechando a Ordem do Dia, o 

plenário aprovou - por unanimida-
de - o Projeto de Lei n° 159/2021, 
do vereador Renato Nogueira Gui-
marães – Renato Cebola, que “De-
nomina de Doutora MARILI ESTE-

LA PUPPIO a Rua 
18 do Loteamento 
Santa Clara, locali-
zado no bairro do 
Crispim”.

Biografia
Nascida em Pin-

damonhangaba, no 
dia 02 de maio de 
1971, filha do em-
presário José An-
tônio Puppio e da 
professora Marisa 
Risoleta de Ávila 
Puppio, Marili Es-
tela Puppio foi uma 
pessoa singular em 
todos os momentos  
de sua vida. Em sua 
adolescência repre-

sentou por diversos anos o esporte 
de sua cidade natal sendo atleta da 
equipe de Handebol de Pindamo-
nhangaba trazendo para a cidade 
uma representatividade enorme 
de sua essência de crescimento, 
profissionalismo e idoneidade. Aos 
17 anos mudou-se para a cidade de 
Lins/SP, onde cursou a Faculdade 
de Odontologia de Lins, graduan-
do-se aos 21 anos de idade como 
Cirurgiã Dentista, retornando en-
tão para sua cidade natal e atuando 

em seu consultório odontológico. 
Através de concurso público 

ingressou na Prefeitura Municipal 
como Cirurgiã Dentista, atenden-
do diversos bairros do município e 
atuando sempre nos atendimentos, 
em especial, à população carente de 
saúde bucal. Na sua busca por jus-
tiça e perfeição, ingressou no curso 
de Direito da UNITAU em 2003 vin-
do a formar-se em 2007, atuando 
paralelamente como Dentista pelas 
manhãs e posteriormente como 
advogada às tardes, profissão que 
também buscou enorme especia-
lização. Representava a Comissão 
de Prerrogativas da OAB/SP deste 
município. Em 2009, casou-se com 
Dennis Augusto Malagutti Silva e 
fruto deste relacionamento, nasceu 
Tom Malagutti Puppio, filho único. 
Marili lutou bravamente contra 
um câncer durante 7 anos, sempre 
exaltando a alegria de viver e a in-
tensidade de cada dia. Faleceu no 
dia 1º de Março de 2020, deixando 
uma enorme lição e legado para os 
queridos amigos.

Câmara prestou homenagem a Carlinhos 
Nóbrega com denominação de Deck

DECRETO LEGISLATIVO N.º 04, 
DE 03 DE AGOSTO DE 2021.

Dispõe sobre a comemoração 
anual do DIA MUNICIPAL DO 
ADVOGADO.

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - 
CAL, Presidente da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, usando de suas 
atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, promulga o seguinte Decreto 
Legislativo:

Art. 1° Fica instituído o DIA MUNICIPAL 
DO ADVOGADO, a ser comemorado 
anualmente em 11 de agosto.

§ 1° A comemoração consistirá na 
entrega anual de duas homenagens, 
instituídos como Diploma DR. JOSÉ 
ALBERTO MONTECLARO CÉSAR.

§ 2° Serão homenageados dois 
advogados inscritos da subseção da 
Ordem dos Advogados do Brasil do 
Município de Pindamonhangaba, que 
serão indicados pelos Vereadores.

§ 3° A data da entrega dos diplomas 
será marcada no mês de Agosto pela 
Mesa Diretora da Câmara, levando em 
consideração que o “Dia do Advogado” é 
comemorado em 11 de agosto.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra 
em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2021.

  
Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL

              Presidente 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 04/2021, de autoria do vereador 
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes - Norbertinho
Publicado no Departamento Legislativo.

EDITAL

O Presidente da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba, 
Vereador José Carlos Gomes – 
Cal, torna público que recebeu 
do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, o Parecer Prévio 
sobre as Contas do Município de 
Pindamonhangaba - Exercício 
de 2018 (TC-004637.989.18-
7), e determina a divulgação do 
referido Relatório e Voto no site 
da Câmara de Vereadores (www.
pindamonhangaba.sp.leg.br) para 
consulta, até 04 de outubro de 
2021.

Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2021.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente



A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba continua a terceira etapa 
da vacinação contra o vírus da 
gripe (infl uenza H1N1) nesta 
sexta-feira (06), enquanto du-
rarem 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 Bonsu-
cesso, ESF Eloyna, ESF Jardim 
Regina, ESF Cidade Jardim, 
ESF Vale das Acácias, UBS Bem 
Viver, UBS São Benedito, ESF 
Santa Cecília, ESF Campinas, 
ESF Jardim Imperial, sala de 
vacina do Ciaf (crianças me-
nores de 12 anos, munícipes 
da região central) e Bosque da 
Princesa (acima de 12 anos).

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 recomen-
dações do Ministério da Saúde.

A imunização contra in-
fl uenza só poderá ser feita 15 
dias antes ou após a vacina-
ção contra coronavírus. Desta 
forma, é recomendado que as 
pessoas que estão recebendo 
doses da Coronavac/Butantan 
não recebam a vacina contra 
infl uenza entre a primeira e a 
segunda dose contra Covid-19, 
pois esse intervalo é de até 

28 dias e, portanto, pode não 
respeitar o período recomen-
dado de 15 dias entre a vacina 
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 me-
ses, é perfeitamente possível 
ser vacinado contra infl uenza 
entre a primeira e a segunda 
dose contra coronavírus, pois 
o período mínimo de 15 dias 

entre um tipo de vacina e ou-
tro seria respeitado.

Os que fi caram com dúvi-
das e já foram vacinados con-
tra Covid-19 devem levar a 
carteira de vacinação e serão 
orientadas por profi ssionais 
de saúde nas unidades.

Vale ressaltar que, em vir-
tude da própria vacinação 
contra Covid-19 e do respei-
to ao prazo de 15 dias, este 
ano a imunização contra in-
fluenza será feita durante 
um período maior. Assim to-
dos os públicos poderão ter 
tempo para receber vacina 
contra as duas doenças de 
forma eficaz e planejada.

saúde
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A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba inicia nesta 
sexta-feira (06) a vacinação con-
tra a Covid-19 para pessoas com 
22 anos ou mais.

Primeira dose: pessoas 
com 22 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 15 horas.

Covid-19: pessoas com 22 anos ou mais 
serão vacinadas nesta sexta-feira

Segunda dose
AstraZeneca, 50 anos ou mais 

(conforme data da carteirinha)
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.

2ª dose: Trabalhadores da 
Saúde, pessoas com Síndrome 
de Down, Pacientes em Terapia 
Renal, Transplantados e Idosos 

- (Conforme data na Carteirinha):  
Centro Dia do Idoso (Vila Rica), 
Ciaf (Saúde da Mulher), Cisas 
(Moreira César), PSFü Nova Es-
perança (Araretama), PSF Cidade 
Nova e UBS Ipê II: das 13 às 16hs

Coronavac/Butantan - (con-
forme data da carteirinha), sala 
de vacinas do CIAF/Saúde da 
Mulher:  das 13 às 15 horas.

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

Cidade registra 1 óbito, 
34 casos novos e 
37 recuperados de Covid

O boletim da Vigilância Epi-
demiológica de Pindamonhan-
gaba trouxe, nessa quinta-feira 
(05), 1 óbito confi rmado (An-
drade).  A Prefeitura lamenta 
a morte e se solidariza com os 
familiares. 

O boletim da VE registra ain-
da 34 novos casos e 37 recupera-
dos. No total,  18.145 moradores 
de Pindamonhangaba testaram 
positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 35% e as UTIs par-
ticulares estão com ocupação 
de 42%.  A enfermaria está com 
ocupação de 37% somados os 
leitos públicos e particulares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
135.148 (números atualizados 
até às 14h30 de 05 de agosto), 
sendo 98.231 primeiras doses, 
32.484 segundas doses e 4.433 
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.

34 Casos novos
Azeredo, Bela Vista, Bem 

Viver, Boa Vista, Cícero Prado, 
Cidade Nova, Galega, Goiabal, 
Lessa, Liberdade, Mombaça, 
Moreira César, Parque das Na-
ções, Pasin, Real Ville, Santana, 
Socorro, Triângulo, Vila Rica, 
Vitória Vale.

37 Recuperados
Alto do Cardoso, Araretama, 

Azeredo, Bom Sucesso, Centro, 
Cícero Prado, Cidade Jardim, 
Cidade Nova, Crispim, Feital, 
Jardim Eloyna, Jardim Princesa, 
Jardim Regina, Jardim Rezende, 
Laerte Assunção, Liberdade, 
Mantiqueira, Mombaça, Morei-
ra César, Nova Esperança, Ouro 
Verde, Santa Cecília, Santana, 
São Benedito,  Triângulo, Vale 
das Acácias, Vista Alegre.

Divulgação

Divulgação

Pinda continua com 
a terceira etapa da 
vacinação contra gripe 
para todos os públicos

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba continua a terceira etapa 
da vacinação contra o vírus da 
gripe (infl uenza H1N1) nesta 
sexta-feira (06), enquanto du-
rarem 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 Bonsu-
cesso, ESF Eloyna, ESF Jardim 
Regina, ESF Cidade Jardim, 
ESF Vale das Acácias, UBS Bem 
Viver, UBS São Benedito, ESF 
Santa Cecília, ESF Campinas, 
ESF Jardim Imperial, sala de 
vacina do Ciaf (crianças me-
nores de 12 anos, munícipes 
da região central) e Bosque da 
Princesa (acima de 12 anos).

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 recomen-
dações do Ministério da Saúde.

A imunização contra in-
fl uenza só poderá ser feita 15 
dias antes ou após a vacina-
ção contra coronavírus. Desta 
forma, é recomendado que as 
pessoas que estão recebendo 
doses da Coronavac/Butantan 
não recebam a vacina contra 
infl uenza entre a primeira e a 
segunda dose contra Covid-19, 
pois esse intervalo é de até 

28 dias e, portanto, pode não 
respeitar o período recomen-
dado de 15 dias entre a vacina 
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 me-
ses, é perfeitamente possível 
ser vacinado contra infl uenza 
entre a primeira e a segunda 
dose contra coronavírus, pois 
o período mínimo de 15 dias 

entre um tipo de vacina e ou-
tro seria respeitado.

Os que fi caram com dúvi-
das e já foram vacinados con-
tra Covid-19 devem levar a 
carteira de vacinação e serão 
orientadas por profi ssionais 
de saúde nas unidades.

Vale ressaltar que, em vir-
tude da própria vacinação 
contra Covid-19 e do respei-
to ao prazo de 15 dias, este 
ano a imunização contra in-
fluenza será feita durante 
um período maior. Assim to-
dos os públicos poderão ter 
tempo para receber vacina 
contra as duas doenças de 
forma eficaz e planejada.

Divulgação

Pinda continua com 
a terceira etapa da 
vacinação contra gripe 
para todos os públicos
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79.2021.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a).
Fábio Augusto Paci Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDITORA REDE NACIONAL DE COMUNICAÇÃO DO
INTERIOR LTDA, CNPJ 57.253.338/0001-72; José Adilson Duran, CPF. 047.083.818-32, Luciano Gomes Souto, CPF.
005.354.648-27 e José Antônio de Oliveira, CPF. 739.284.028-20, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento
de sentença, movida por BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese que foi julgada procedente a ação de Cobrança,
ajuizada contra os executados, condenando-os ao pagamento da quantia de R$ 178.387,67 Encontrando-se os executados
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 178.387,67
(cálculo de março de 2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba,
aos 21 de julho de 2021.

                         JORNAL “ TRIBUNA DO NORTE ”
06 + 07 / 08 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 
Nº 096/2021 (PMP 5276/2021) 
A autoridade superior homologou, em 03/08/2021, 
e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de máscara de proteção (PFF2)”, em 
favor da empresa Lancelette Biomedical Eireli, o 
item 01, no valor unitário de R$ 0,95. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 155/2018 (PMP 24749/2018) 
Foi firmado o aditamento 01/2021, de 12/07/2021, 

ao contrato 073/2019, que cuida de “contratação 
de empresa especializada para prestação de 
serviços de remoção de pacientes em ambulância 
UTI – Suporte Avançado tipo ‘D’ e Suporte Básico 
tipo ‘B’, adulto, infantil e neonatal, com tripulação, 
incluindo manutenção e combustível”, para 
prorrogação até 12/07/2021, e acréscimo de 
25%, correspondente a R$ 67.871,28, passando 
o valor total para R$ 339.356,43, assinando 
pela contratante a Sra Ana Claudia Macedo 
dos Santos, e pela contratada, empresa Clínica 
Médica Vale Guaratinguetá ltda, o Sr Janderson 
de Souza Azevedo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 149/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica 
a Sr. (a) MÁRIO MORANDO, responsável pelo imóvel 
situado a RUA ADHEMAR CORRÊA LEITE, 0, Bairro 
VITÓRIA VALE II, QUADRA 08  LOTE 02 ,  inscrito 
nesse município sob a sigla SE23.10.04.002.000, para 
que efetue a  limpeza do terreno do referido imóvel  e 
a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo 
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de 
novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de 
abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro 
do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015.
Valor 550,00

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 150/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica 
a Sr. (a) MÁRIO MORANDO, responsável pelo imóvel 
situado a RUA ADHEMAR CORRÊA LEITE, 0, Bairro 
VITÓRIA VALE II, QUADRA 08  LOTE 03 ,  inscrito 
nesse município sob a sigla SE23.10.04.003.000, para 
que efetue a  limpeza do terreno do referido imóvel  e 
a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo 
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de 
novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de 
abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro 
do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015.
Valor 550,00

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

CONSELHO MUNICIPAL DE 
PATRIMÔNIO HISTóRICO, CULTURAL, 

AMBIENTAL E ARqUITETÔNICO DE 
PINDAMONHANGABA – CMPHCAAP

CONVOCAÇÃO – 
4ª Reunião Ordinária – 2021

Ficam as senhoras conselheiras e os 
senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, 
Cultural, Ambiental e Arquitetônico de 
Pindamonhangaba – CMPHCAAP, convocados 
a comparecer, na data, horário e link abaixo 
indicados, à “4ª Reunião Ordinária - 2021”, que 
será virtual e cuja pauta vem a seguir: 
Pauta:
- INFORMAÇÕES SOBRE IGREJA DE SÃO 

JOSÉ - PENDÊNCIAS
- PROJETO DE RESTAURO DA CAPELA DE 
SANTANA
- OBRAS EMERGENCIAIS DA IGREJA 
MATRIZ / RESPOSTA DO CONSELHO.
- “CHAFARIZ DO CÔNEGO TOBIAS” - 
PROPOSTA DE TOMBAMENTO DO
- PROCESSO SIBIPIRUNA NA FRENTE 
DA IGREJA DE SÃO JOSÉ – RELATÓRIO 
CONCLUÍDO/COMPENSAÇÕES NO PLANTIO

Data: 10/08/2021 (terça-feira) Horário: 14h00 
(quatorze horas)
Plataforma:https://meet.google.com/mib-fbrp-rtz

ANA MARIA CORREA GUIMARÃES 
IADELUCA -  Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE 
PINDAMONHANGABA - COMTUR

CONVOCAÇÃO PARA A 
46ª REUNIÃO ORDINÁRIA

BIÊNIO 2020 – 2022
O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- 
COMTUR, através de sua Presidente,
CONVOCA:
Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR e a 
população interessada, para a 46ª reunião ordinária, a 
saber:
Data: 10/08/2021 / Horário: 17:30 h (duração máxima 1h 
30 min horas).
Local da Reunião: Auditório do Palacete 10 de Julho. Rua Dep. 
Claro César, 33 - Centro, Pindamonhangaba - SP, 12400-220
Obs: Devido a Pandemia, os interessados a participar 
deverão fazer a confirmação de presença antecipada 
através do e-mail: comturpinda@gmail.com para melhor 
organização do espaço e segurança de todos.

PAUTA DA REUNIÃO:
1 - APROVAÇÃO DA ATA DA 45º REUNIÃO ORDINÁRIA.
2 - APRESENTAÇÃO DO SR. SERGIO MONTORO 
FATEC
3 - VOTAÇÃO PARA LEGITIMAÇÃO DOS INDICADOS 
PELO COMTUR PARA COMPOSIÇÃO DAS CADEIRAS 
VACANTES.
4 - APRESENTAÇÃO DO DETUR SOBRE PROJETOS E 
AÇÕES EM ANDAMENTO
5 - BALANÇO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DE 
INVERNO
6 - OFÍCIO ENCAMINHADO PELO COMTUR
7 - INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE 
DO COMTUR.

Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2021.   

Kelly Eugênio Mendonça Faria
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.589, DE 02 DE AGOSTO DE 2021.

Retifica a Portaria Geral nº 5.514, de 06 de abril de 2021, que aprova o Projeto Urbanístico e 
Habitacional do “Loteamento Residencial e Comercial Jardim Paiol”
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
R   E   S   O   L   V   E:-
Art. 1º Retificar o item 3, inc, V do art. 1º e o caput do art. 3º e tabela, da  Portaria Geral nº 5.514, de 
06 de abril de 2021, que aprova o Projeto Urbanístico e Habitacional do “Loteamento Residencial e 
Comercial Jardim Paiol”, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º .....
.....
3 - Áreas de Lotes (nº de lotes 641):- 123.159,95 m2 (cento e vinte e três mil e cento e cinquenta e 
nove metros e noventa e cinco decímetros quadrados). 50,23%
...”
“Art. 3º Para efetivação do registro no CRIA fica fixado o prazo de 06 (seis) meses, a contar da data 
da publicação da presente, portaria, tendo como garantia hipotecaria os lotes a seguir indicados, 
totalizando 48 (quarenta e oito) lotes com área total de 11.331,05m2 avaliados em R$ 400,00 
(quatrocentos reais) por metro quadrado, totalizando o valor de R$ 4.532.420,00 (quatro milhões, 
quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte reais).

LOTE QUADRA METRAGEM VALOR EM  R$
2 F 175,38 R$ 70.152,00
3 F 175,35 R$ 70.140,00
4 F 175,32 R$ 70.128,00
5 F 175,30 R$ 70.120,00
6 F 175,27 R$ 70.108,00
7 F 175,24 R$ 70.096,00
8 F 267,84 R$ 107.136,00
1 G 332,73 R$ 133.092,00
LOTE QUADRA METRAGEM VALOR EM  R$
20 G 309,19 R$ 123.676,00
1 O 365,23 R$ 146.092,00
29 O 359,78 R$ 143.912,00
1 S 427,19 R$ 170.876,00
23 S 458,88 R$ 183.552,00
1 X 442,46 R$ 176.984,00
31 X 401,09 R$ 160.436,00
1 V 193,91 R$ 77.564,00
2 V 189,46 R$ 75.784,00
3 V 208,49 R$ 83.396,00
4 V 210,00 R$ 84.000,00
5 V 210,00 R$ 84.000,00
6 V 245,84 R$ 98.336,00
7 V 260,10 R$ 104.040,00
8 V 210,00 R$ 84.000,00
9 V 210,00 R$ 84.000,00
10 V 210,00 R$ 84.000,00
11 V 210,00 R$ 84.000,00
12 V 210,00 R$ 84.000,00
13 V 210,00 R$ 84.000,00
14 V 210,00 R$ 84.000,00
15 V 210,00 R$84.000,00
16 V 210,00 R$84.000,00
17 V 210,00 R$84.000,00
18 V 210,00 R$84.000,00
19 V 210,00 R$84.000,00
20 V 210,00 R$84.000,00
21 V 210,00 R$84.000,00
22 V 210,00 R$84.000,00
23 V 210,00 R$84.000,00
24 V 210,00 R$84.000,00
1 Z 203,00 R$81.200,00
2 Z 203,00 R$81.200,00
3 Z 203,00 R$81.200,00
4 Z 203,00 R$81.200,00
5 Z 203,00 R$81.200,00
6 Z 203,00 R$81.200,00
7 Z 203,00 R$81.200,00
8 Z 203,00 R$81.200,00
9 Z 203,00 R$81.200,00
TOTAL 48 LOTES 11.331,05 mz R$4.532.420,00

......”
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2021.
Dr. Isael Domingues                           
Prefeito Municipal                       

Marcela Franco Moreira Dias 
Secretária de Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 02 de agosto de 2021.                                                                                                                             
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.590, DE 02 DE AGOSTO DE 2021.

Aprova o Projeto Urbanístico e Habitacional do “Loteamento Residencial 
e Comercial Novo Morumbi”
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Federais nºs 6.766, de 19.12.79, c/c. 
a Lei nº 9.785, de 29.01.99;
CONSIDERANDO, o interesse do Município no desenvolvimento urbano da 
cidade, eliminado os vazios urbanos ainda existentes;
CONSIDERANDO, a necessidade de aumentar a oferta de Lotes para fins 
habitacionais no Município.
R   E   S   O   L   V   E:-
Art. 1º Declarar APROVADO o Projeto Urbanístico e Habitacional do 
“Loteamento Residencial e Comercial Novo Morumbi” ficando desde 
já, consequentemente, aceita as áreas destinadas a sistema de circulação, 
implantação de equipamentos e espaços livres de uso público, com as 
seguintes características e elementos:
I- Denominação do Loteamento: Loteamento Residencial e Comercial “Novo 
Morumbi”
II- Localização do Loteamento: Rua José Benedito Alves dos Santos, s/nº, 
Bairro Água Preta - Matrícula nº 64987 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Pindamonhangaba. 
III- Proprietário do Loteamento: Novo Morumbi Empreendimentos Imobiliários 
SPE Ltda.
IV- Composição: 13 (treze) quadras, compostas por 213 (duzentos e treze) 
lotes, sendo 140 (cento e quarenta) de uso residencial e 73 (setenta e três) 
de uso misto (residencial ou comercial) com área de 40.060,23 m²  (quarenta 
mil e sessenta metros e vinte e três decímetros quadrados) -  48,32% da área 
total do loteamento.
V- Áreas que passarão a constituir bens públicos, sem ônus para o Município:
1 - Áreas Públicas:
a) Área destinada a sistema viário:- 18.172,49 m2 ( dezoito mil e cento e 
setenta e dois metros e quarenta e nove decímetros quadrados) – 21,93%
Área destinada à área institucional (equipamentos comunitários e urbanos):- 
4.144,99 m2 (quatro mil e cento e quarenta e quatro metros e noventa e nove 
decímetros quadrados) — 5,00%
2 - Áreas Verdes: 20.520,76 m2 (vinte mil e quinhentos e vinte metros e 
setenta e seis decímetros quadrados) – 24,75 %
3 - Áreas de Lotes (nº de lotes 213):- 40.060,23 m2 (quarenta mil e sessenta 
metros e vinte e três decímetros quadrados). 48,32% da área total do 
loteamento
VI- Aprovação no GRAPROHAB: Certificado GRAPROHAB nº 024/2020
Art. 2º São as seguintes as obras de infraestrutura exigidas para o loteamento, 
cujo cronograma para execução em 24 (vinte e quatro) meses, foi aprovado 
pelos órgãos competentes e cujos projetos aprovados, acham-se arquivados 
no Protocolo nº 7545/2020 (digital) e Processo Externo nº 11802/2017, 
devendo ser rigorosamente cumpridos:
Guias e sarjetas;
Rede de distribuição de água;
Rede de coleta de esgoto;
Galeria de águas pluviais;
Rede de energia elétrica e iluminação pública;
Pavimentação asfáltica;
Paisagismo e arborização.
Art. 3º Para efetivação do registro no CRIA fica fixado o prazo de 06 (seis) 
meses, a contar da data da publicação da presente, portaria, tendo como 
garantia hipotecaria os lotes a seguir indicados, totalizando 18 (dezoito) lotes 
com área total de 3.150,00m2 (três mil e cento e cinquenta metros quadrados) 
avaliados em R$ 685,71 (seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e um 
centavos) por metro quadrado, totalizando o valor de R$ 2.160.000,00 (dois 
milhões, cento e sessenta mil reais). .

LOTE qUADRA METRAGEM VALOR EM R$
24 B 175,00 R$120.000,00
25 B 175,00 R$120.000,00
26 B 175,00 R$120.000,00
27 B 175,00 R$120.000,00
28 B 175,00 R$120.000,00
29 B 175,00 R$120.000,00
30 B 175,00 R$120.000,00
31 B 175,00 R$120.000,00
32 B 175,00 R$120.000,00
37 B 175,00 R$120.000,00
38 B 175,00 R$120.000,00
39 B 175,00 R$120.000,00
40 B 175,00 R$120.000,00
41 B 175,00 R$120.000,00
42 B 175,00 R$120.000,00
43 B 175,00 R$120.000,00
44 B 175,00 R$120.000,00
45 B 175,00 R$120.000,00
Total 18 lotes 3.150,00 m² R$2.160.000,00

Parágrafo único. A garantia, prevista no “caput” deste artigo, corresponde à 
execução das obras de infraestrutura devidas nas alíneas do artigo anterior, 
e será objeto da lavratura de competente Escritura Pública de caucionamento 
dos referidos lotes.
Art. 4º O Empreendedor se compromete a não alienar a terceiros os lotes 
dados como garantia de hipoteca, de que trata o parágrafo único do art.3º, até 
a conclusão do cronograma de obras.
Art. 5º Durante a execução das obras, o loteador solicitará, em todas as fases 
de execução, o comparecimento do Engenheiro da Prefeitura, para constatar 
o cumprimento adequado dos projetos aprovados.
Art. 6º A Prefeitura Municipal se reserva o direito de somente receber o 
Loteamento e autorizar a ocupação dos Lotes ao final de sua implantação 
rigorosamente cumprida, inclusive o diâmetro de galerias e após a 
apresentação do Termo de Recebimento pela SABESP e a apresentação do 
Término de Serviço pela Concessionária de Energia Elétrica local.
Art. 7º Integram a presente portaria todos os projetos, memoriais descritivos e 
exigências constantes no Protocolo nº 7545/2020 (digital) e Processo Externo 
nº 11802/2017.
Art. 8º A validade da presente aprovação fica subordinada ao cumprimento 
integral do disposto na presente portaria.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba 02 de agosto de 2021

Dr. Isael Domingues                           
Prefeito Municipal                       

Marcela Franco Moreira Dias 
Secretária de Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos 
em 02 de agosto  de 2021

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.593, DE 02 DE 
AGOSTO DE 2021.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
e com fundamento na Lei Complementar nº 7, 
de 13 de fevereiro de 2008 e Lei Complementar 
n° 47, de 16 de dezembro de 2014, alterada pela 
Lei Complementar nº 64, de 06 de julho de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir a Comissão de Avaliação 
de Atividade de Uso Excepcional, conforme 
previsto no art. 2º da Lei Complementar nº 
47/2014, alterada pela Lei Complementar 
nº 64/2021, e indicar os servidores a seguir 
relacionados para integrá-la:

I – Secretaria de Obras e Planejamento 
     Titular:  André Maurício Salgado Rodrigues
      Suplente:  Marcela Franco Moreira Dias

II – Secretaria Desenvolvimento Econômico
  Titular:  Daniela Cristina do Rosário Marcondes 
  Suplente:  Simone Aparecida da Silva 

III – Secretaria de Meio Ambiente
        Titular:  Elis Carolina de Moraes Barbosa

 
Suplente:  Rafael Ribeiro Cavalcante de Souza

IV – Secretaria Segurança Pública 
        Titular:  José Ouverney Junior
        Suplente:  Luciana Viana
 
V –   Secretaria de Administração
        Titular:  Eliana Maria Galvão Wolff 
        Suplente:  Thiago Castro Casali
 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, especialmente Portaria Geral nº 
5.503, de 16 de março de 2021.

Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2021.

Dr. Isael Domingues                                          
Prefeito Municipal                                           

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Obras e Planejamento

Registrada e Publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos, 

em 02 de agosto de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

As obras de ampliação da cal-
çada e urbanização na segunda 
fase da rua dos Andradas estão se-
guindo com fidelidade o prazo de 
execução e já atingem 50% de con-
clusão. Nesta semana, a empresa 
responsável pela obra, Tinoco En-
genharia, está finalizando o assen-
tamento do piso hidráulico do lado 
esquerdo da via pública.

Até o momento já foram con-
cluídos os trabalhos topográficos, 
demolição e remoção da calçada 
do lado esquerdo e do piso asfál-
tico, a adequação de galeria de 
águas pluviais e o assentamento 
de guias. Está programado para o 
dia 16 de Agosto o início do traba-
lho junto às calçadas do lado di-
reito, quando a Prefeitura inicia-
rá a demolição da calçada antiga.

O trecho em obra compre-

ende a esquina com a rua Dep. 
Claro César (Boticário) até a es-
quina com a rua Cel. Fernando 
Prestes (Portal da Esfiha) e se-
guirá o mesmo padrão da pri-
meira fase, realizada entre o 
Banco Itaú e a lojas Teddy.

Esta melhoria faz parte do 
programa de revitalização da 
região central e está sendo exe-
cutada graças à participação co-
munitária, sem custos para os 
cofres públicos, assim como as 
obras de revitalização do Cen-
tro Comercial 10 de Julho, que 
foi totalmente remodelado.

A empresa responsável pelo 
financiamento da obra é o La-
boratório Ecolyzer Ltda, que 
contratou a Tinoco Engenharia 
para a execução do projeto, que 
contempla o alargamento das 

c a l ç a d a s , 
c o l o c a ç ã o 
de guias e sarjetas, execução de 
drenagem e tubulação de águas 
pluviais, instalação de piso po-
dotátil e colocação de ladrilho 
hidráulico, totalizando um in-
vestimento no valor estimado 
de R$ 370.000,00.

“É fato que estamos atingin-
do o objetivo proposto e sabe-
mos que toda obra gera descon-
forto, porém ressaltamos que o 
cronograma firmado com os co-
merciantes e proprietários dos 
imóveis está sendo cumprido. É 
fundamental que todos tenham 
a consciência de que estamos fa-
zendo o melhor para a cidade”, 
afirmou a secretária de Obras e 
Planejamento, Marcela Franco.

A secretária ressaltou que 

A equipe da Defesa Civil / De-
fesa Animal realizou, na quar-
ta-feira (4), a apreensão de 3 
cachorros que sofriam maus 
tratos, no bairro Boa Vista. A 
ação se deu após mais de 10 de-
núncias somente deste caso e 
contou com o apoio da Polícia 
Ambiental e GCM – Guarda Civil 
Metropolitana. 

“A Defesa Animal trabalha 
com vistorias para melhorar 
o ambiente familiar, através 
de orientações. Quando essas 
orientações não são acatadas e 
a situação de maus-tratos é com-
provada através de flagrante ou 
testemunha, a Polícia Ambiental 
é acionada. Esgotamos todas as 
possibilidades de melhorias an-
tes de recorrer às autoridades. 
Queremos que esse caso sirva de 
exemplo, que as pessoas tenham 
consciência e que estamos fisca-
lizando”, afirmou a veterinária 
responsável pela Defesa Animal, 
dra. Fernanda Mussi. 

Os animais já foram encami-
nhados para o CEPATAS onde 
receberão todos os cuidados, 
castração e encaminhamento 
para as adoções, sempre com o 
monitoramento da Defesa Ani-
mal. Os tutores dos animais fo-
ram detidos e multados. 

“A Defesa Civil/Animal de Pin-
damonhangaba, Polícia Ambien-
tal e a Guarda Municipal, estão 
de parabéns. Após inúmeras de-
núncias e tentativas de solucio-
nar o caso, obtivemos êxito em 
resgatar estes animais vítimas 
de maus tratos e encaminhamos 
o suposto crime para averigua-
ção do setor Policial responsável. 
Este é um trabalho importante e 
bem difícil de realizar, pois aca-
ba envolvendo outros órgãos na 
tentativa de solucionar de forma 
definitiva o problema. Contu-
do, mais uma vez a parceria e o 
trabalho conjunto fizeram toda 
diferença”, afirmou o diretor da 
Defesa Civil, Michel Cassiano.

Defesa Animal realiza 
apreensão de cães que 
sofriam maus tratos

Divulgação

Divulgação

as melhorias na infraestrutura 
trarão uma completa requalifi-
cação do espaço urbano, garan-
tindo segurança e acessibilida-

de aos pedestres e frisou que o 
benefício está sendo realizado 
sem custos para o poder público 
e comerciantes.

Obras na rua dos 
Andradas seguem 

cronograma e chegam 
a 50% de execução
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 coti diano

Em reunião realizada nessa 
quinta-feira (5), Prefeitura de 
Pindamonhangaba e Polícia Mi-
litar discutiram ações para me-
lhoria da segurança pública do 
município. 

O prefeito Isael Domingues 
recebeu em seu gabinete o Mj 
PM Reinaldo Risi de Almeida, 
representando o Comandante 
do 5ºBPMI Ten Cel PM Ricar-
do Ivo Gobbo, e a Comandante 
da Companhia em Pindamo-
nhangaba Cap. PM Lucimeire 
Jerônymo.

A reunião serviu para ali-
nhamento das ações entre a 
Polícia Militar e a Secretaria de 
Segurança do município, que 
através da Guarda Civil Metro-
politana (GCM) vem atuando 
no policiamento local. Partici-
param também do encontro o 

secretário de Segurança Fabrí-
cio Pereira, comandante GCM 
Sandro Alvarenga e o vereador 
Rogério Ramos.

“Trouxemos o abraço do 
Ten Cel. Gobbo e discutimos 
a união do policiamento para 
trazer melhor sensação de se-
gurança aos munícipes”, afi r-
mou o Major Risi.

As autoridades discutiram 
iniciativas visando combater 
ocorrências de perturbação de 
sossego ocasionadas em virtude 
de “rolezinhos” em praça públi-
ca que acabam virando alvo de 
reclamações populares.

Outra pauta do encontro foi 
a avaliação das ações da Ativi-
dade Delegada no município. 
“A Atividade Delegada vem tra-
zendo ótimos resultados para 
a segurança da nossa cidade e 

ajudando muito no combate à 
criminalidade. No momento es-
tamos fi nalizando o processo li-
citatório para a locação das via-
turas que dão mais agilidade ao 
trabalho dos policiais. Quando 
assumimos a gestão não havia a 
locação de viaturas e isso limi-
tava muito a ação dos policiais”, 
afi rmou o prefeito Isael.

A comandante PM no muni-
cípio, Cap Lucimeire, lembrou 
do grande avanço dado com a 
ampliação do monitoramen-
to e implantação do atual CSI 
(Centro de Segurança Integra-
da – antigo COI). “Hoje temos a 
presença do policial militar 24 
horas na central monitorando 
as imagens e toda movimenta-
ção suspeita em contato com 
nossas guarnições nas ruas da 
cidade”, afi rmou.

Prefeitura e Polícia Militar 
discutem ações para melhoria 
da segurança pública

COLABOROU COM O 
TEXTO: 

MATHEUS RAMOS
Sancionada no dia 07 de 

agosto de 2006 e batizada de 
Lei Maria da Penha, a medida 
– que é considerada o marco 
inicial da proteção às mulhe-
res brasileiras contra a violên-
cia de gênero – completa 15 
anos em 2021. A Lei Maria da 
Penha é uma lei distrital bra-
sileira, cujo objetivo principal 
é estipular punição adequada 
e coibir atos de violência do-
méstica contra a mulher. 

São consideradas 
violência contra mulher: 

VIOLÊNCIA FÍSICA
Entendida como qualquer 

conduta que ofenda a inte-
gridade ou saúde corporal da 
mulher.

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
É considerada qualquer 

conduta que: cause dano emo-
cional e diminuição da auto-
estima; prejudique e perturbe 
o pleno desenvolvimento da 
mulher; ou vise degradar ou 
controlar suas ações, compor-
tamentos, crenças e decisões.

VIOLÊNCIA SEXUAL
Trata-se de qualquer con-

duta que constranja a presen-
ciar, a manter ou a participar 
de relação sexual não desejada 
mediante intimidação, amea-
ça, coação ou uso da força.

VIOLÊNCIA PATRIMONIAL
Entendida como qualquer 

conduta que confi gure reten-
ção, subtração, destruição 
parcial ou total de seus obje-
tos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os des-
tinados a satisfazer suas ne-
cessidades.

VIOLÊNCIA MORAL
É considerada qualquer 

conduta que confi gure calú-
nia, difamação ou injúria. 

SOFRI VIOLÊNCIA,
 O QUE FAÇO? 

Ligue 190: Você pode cha-
mar a policia até o local.

Ligue 180: A Central de 
Atendimento à Mulher funcio-
na 24 horas por dia, receben-
do ligações de qualquer lugar 
do país, para fornecer infor-
mações e encaminhar denun-
cias aos órgãos competentes. 
A ligação é totalmente gratuita 
de telefone fi xo ou celular.

Procure ajuda: Não pas-
se por isso sozinha, procure 
ajuda de familiares, amigos, 
vizinhos, Unidade Básica de 
Saúde e Conselho dos Direitos 
da Mulher.

Vá à delegacia: Você pode 
ir até a delegacia da mulher ou 
qualquer delegacia próxima. 

Procure ajuda médica: 
Se estiver machucada é im-
portante realizar o exame de 
corpo de delito. Em caso de 
violência sexual você tem di-
reito à assistência integrada 
na rede de saúde pública, aces-
so a tratamento contraceptivo 
de emergência e medicação 
preventiva contra doenças se-
xualmente transmissíveis, in-
clusive Aids.

Lei Maria da Penha 
completa 15 anos

TELEFONES ÚTEIS EM 
PINDAMONHANGABA: 

Policia Militar: 190.
SAMU: 192
Bombeiros: 193
Delegacia de Defesa 
da Mulher: (12) 3645-1641
Denuncia Anônima: 180
Guarda Civil: 153
OAB: (12) 3642-4234
Direitos Humanos: 100.
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Iniciamos o mês de agosto e 
junto com ele um trabalho mui-
to importante de incentivo ao 
aleitamento materno: o “Agosto 
Dourado”.

Durante todo o mês, ações 
são promovidas para tirar dú-
vidas e orientar mães para a 
preparação da amamentação e 
para que o amamentar aconte-
ça de fato.

O tema escolhido este ano 
pela Aliança Mundial para Ação 
de Aleitamento Materno (WABA 
em inglês) para a “Semana Mun-
dial de Aleitamento Materno” 
foi: “Proteger a Amamentação: 

“Semana Mundial de 
Aleitamento Materno” 
se estenderá em Pinda 
até dia 13

Uma responsabilidade de 
todos.”

“Hoje diferente do que 
se ouvia antigamente, 
sabemos que amamen-
tar não é algo instintivo, 
mas que aprendemos”, 
explicou Amanda Frugo-
li, doula e consultora em 
Aleitamento Materno. “E sa-
bemos que o leite materno traz 
inúmeros benefícios para mãe e 
para o bebê, desde o desenvol-
vimento físico, diminuindo as 
chances de alergias e de doen-
ças metabólicas e até o desen-
volvimento emocional. Por essa 

razão se faz tão necessário esse 
tipo de ação”.

A “Semana Mundial de Alei-
tamento Materno” encerra-se 
no dia 7 de Agosto, porém, du-
rante todo o mês, haverá tra-
balhos voltados especialmente 
ao incentivo do aleitamento, 
conduzidos por profi ssionais 
da área: como o Posto de Cole-
ta de Leite Humano da cidade; 
consultoras de Aleitamento 
Materno, que atuam especifi -

Amanda Frugoli é doula e consultora em Aleitamento Materno 

camente em prol da amamen-
tação e projetos como o do 
pediatra Dr. Enrico Tutihashi, 
denominado “1000 dias para 
viver 100 anos”, que já existe 
há sete anos.

“Nossa missão é apoiar, in-
centivar e orientar mulheres 
para que a amamentação acon-
teça. Quero dizer também que 
se preparar para o aleitamento 
durante o pré-natal é algo mui-
to importante e necessário. Não 

apenas a mãe; mas os pais; par-
ceiros; avós; acompanhantes; 
enfi m, a rede de apoio no início 
do processo, isso aumentará 
as chances de sucesso na ama-
mentação.

A profi ssional orienta que 
ainda durante a gestação, a 
mulher busque estudar sobre o 
assunto e procurar por um pe-
diatra que apoie, realmente, o 
aleitamento, pois isso fará toda 
a diferença.

Divulgação

Divulgação
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‘Dia dos Pais’ terá “Festival Online de 
Blues Pico do Itapeva Pindamonhangaba”

AA Prefeitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de Cultura e Tu-
rismo, comemora o “Dia dos Pais” com 
shows online, transmitidos até domingo, 
às 19 horas, no facebook Prefeitura de 
Pindamonhangaba e canal do Youtube 
Prefeitura de Pindamonhangaba. 

No sábado (7) e no domingo (8), será 
realizado o “Festival de Blues Pico do 
Itapeva Pindamonhangaba”, gravado 
no Parque Pico do Itapeva, local tu-

Feliz aniversário 

Priscilla Alves, muitas bençãos na sua vida, 
felicidades! Esses são os desejos de Gilson, Sheila, 
Dara e Renato

Alianças
E nessa quarta-feira, dia 4 de agosto, um dos 

últimos solteiros da cidade entrou para o rol dos 
casados. O ex-lobo solitário, o amigo Ricardo, do 
Mombaça, foi fi sgado por um “Amor das Minas Ge-
rais” e promete uma festa no fi m de semana, regada 
a churrascada e banda. Agora sim, o grupo insepa-
rável de amigos está unido, com todos “casados de 
papel passado”. Felicidades ao casal!

Ainda dá tempo...
... De parabenizar Henrique Souza 

pela passagem do seu aniversário no úl-
timo dia 30. Sua esposa Cris (foto), seus 
fi lhos, amigos e colegas de trabalho dese-
jam muita saúde, alegria e paz, sempre. 

CIT promove duas 
apresentações culturais no 
shopping, no ‘Dia dos Pais’

O CIT - Centro de Informações Turísticas – da Secretaria 
de Cultura e Turismo da Prefeitura, realiza, no domingo (8), 
em comemoração ao dia dos Pais, duas apresentações cultu-
rais na praça de alimentação do Shopping Pátio Pinda. 

Ao meio-dia, o duo Andréia Santos e Vinícius se apresenta 
levando boa música para embalar o almoço do Papai e sua 
família. Na sequência, às 14 horas, é a vez da criançada se 
divertir com o esquete ‘Forró da Cachorrada’, apresentada 
pela Cia. Núcleo Cênico de Teatro. 

As apresentações são gratuitas e realizadas de acordo 
com as normas sanitárias do “Plano São Paulo”.

rístico que muitas pessoas não sabem 
que fi ca localizado em Pindamonhan-
gaba. Foram reunidas, neste espaço, 
as bandas de blues The Simi Brothers e 
Adriano Grineberg; Side Trio; e Mar-
celo Naves & The Tigermen, em um 
show dividido em dois dias de vídeos, 
incrementado por informações turís-
ticas e imagens de tirar o fôlego, para 
que todos possam conhecer ainda mais 
Pindamonhangaba. 

Além do festival, começou na quinta 
(5) e continua sexta-feira (6), os Shows 
de Dj´s em homenagem ao ‘Dia dos 
Pais’, com Dj Yago, Dj Célio Lopes, Dj 
Galvão e Dj Marcelo Ratto. Música 
eletrônica de qualidade em cerca de 1 
hora de apresentação por dia para agi-
tar não só os papais antenados, como 
toda a família, que poderá se divertir 
com toda a segurança, no conforto de 
seu lar.

Bênçãos e luz 

Na vida de Letícia Fujarra Santos, 
aniversariante do próximo dia 10. Todos 
os seus amigos e familiares desejam 
saúde, bênçãos e muita luz, em especial 
seu esposo Nilson Luis (foto), seus fi lhos: 
Taíssa, Vitor, Vitória e Amora (fi lha de 4 
patas) e seu genro Dener. 

Parabéns!
E neste sábado, dia 7 de agosto, quem 

comemora mais um aniversário é a 
educadora Ri Moreira Costa. Dedicada 
profi ssional, mãe e esposa, Ri recebe os 
abraços e beijos do maridão Alex Lekão, 
das fi lhas Laís e Júlia, e de todos os 
familiares e amigos de Moreira César e 
Pindamonhangaba.

Sucesso 
É o que todos os amigos, o namorado 

e os familiares da recém-formada Far-
macêutica Lauriane Leal desejam a ela 
nesta nova etapa profi ssional e de vida. 
Ela colou grau esta semana e está pronta 
para os novos desafi os. Parabéns e mui-
tas conquistas! 

Bem 
leoninos

Mais uma vez, 
os amigos de 

caminhada e de 
trabalho celebram 

a vida juntos: os 
jornalistas Gio-

vanni Romão (dia 
5) e Aline Silva 

(8) comemoram 
mais uma volta 

em torno do sol e 
recebem todo o ca-

rinho dos amigos 
e dos familiares. 

Felicidades! 

Chuvas de 
bênçãos 

Na vida do pastor 
Lucas Antunes, superinten-
dente regional da Igreja do 
Evangelho Quadrangular 
em Pinda, que celebrou 
mais um ano de vida nessa 
quinta-feira (5). Sua espo-
sa, pastora Ednalva, seus 
fi lhos, familiares e amigos 
desejam saúde, bênçãos e 
paz.
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