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TURISMO CONTINUA DIVULGAÇÃO DA CIDADE
A Secretaria de Cultura e 

Turismo / Departamento de 
Turismo conti nua com a divul-
gação da cidade por meio da 
van que opera como Centro 
de Informações Turísti cas, 
presente em locais que rece-
bem visitantes. No sábado 
(7), a equipe do novo turismo 
esteve no Trabiju e Parque da 
Cidade. 

Na parte da manhã, o CIT 
foi montado no Parque Natu-
ral Municipal do Trabiju, que 
virou ponto de parada para 
vários grupos de ciclistas. Na 
parte da tarde, a equipe do 
Turismo visitou o Parque da 
Cidade, onde foi montado um 
stand com material gráfi co e 
informações turísti cas, fomen-
tando cada vez mais os atrati -
vos de Pindamonhangaba.

GCM identifi ca e 
evita a retirada de 
cavalos do Cepatas

Na madrugada de sexta-fei-
ra para sábado, a Guarda Civil 
Metropolitana (GCM) da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
conseguiu evitar e identifi car o 
autor que retirava sete cavalos 
do Abrigo do Cepatas – Centro 
de Proteção Animal, localizado 
no bairro Maçain, após a ponte 
do Rio Paraíba.

PÁG. 2

Os cavalos foram apreendidos 
no dia anterior por estarem 
soltos em via pública

Estado entrega 236 apartamentos do CDHU 
em Pindamonhangaba nesta sexta-feira

A Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e Urbano 
(CDHU) do Governo do Estado 
de São Paulo confi rmou para 
esta sexta-feira, 13 de agosto, 
a entrega ofi cial dos 236 apar-
tamentos do empreendimento 
localizado no bairro Karina, no 
Distrito de Moreira César. 

Em virtude das restrições 
impostas pela pandemia do co-
vid-19, o evento será restrito 
para autoridades, lideranças e 
imprensa local, e contará ainda 
com a participação de poucas 
famílias benefi ciadas represen-
tando todos os contemplados do 
programa.

PÁG. 3

PÁG. 6

“Guerreiras Pinda 
Futsal”  goleou o 
ti me de Canas pela 
Copa Estadual

Foram realizados dois sorteios, transmiti dos no Facebook Ofi cial da Prefeitura de Pindamonhangaba
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Covid-19: Pinda, 
registra 3 óbitos, 
80 casos novos e 
92 recuperados

Pindamonhangaba, nes-
sa segunda-feira (09), teve 3 
óbitos confi rmados (Arare-
tama, Bem Viver e 
Terra dos Ipês). 
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GCM identifica e evita a 
retirada de cavalos do Cepatas

Na madrugada de sexta-fei-
ra para sábado, a Guarda Civil 
Metropolitana (GCM) da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
conseguiu evitar e identificar 
o autor que retirava sete ca-
valos do Abrigo do Cepatas 
– Centro de Proteção Animal, 
localizado no bairro Maçain, 
após a ponte do Rio Paraíba.

Por volta da 1h, o GCM Sal-
vador identificou a presença 
de pessoas retirando animais 
do interior do prédio. Flagran-
do a ação pelos sistema de 
monitoramento de câmeras, 
as viaturas e agentes da GCM 
foram encaminhadas ao lo-
cal, sendo constatado que sete 
cavalos estavam no pasto ao 
lado. Posteriormente, a GCM 
avistou um veículo circulando 
nas imediações e após a abor-
dagem foi identificado um ho-

Brigada de Incêndio: reunião define 
ações preventivas no Ribeirão Grande

Na manhã desta sexta-feira 
(6), os parceiros responsáveis 
pela formação da Brigada de 
Incêndio no bairro do Ribei-
rão Grande se reuniram na 
Reserva Vila Serra da Luz, 
para definir ações preventi-
vas de combate a incêndio. 

Durante o encontro, foi 
destacada a importância das 
ações preventivas que serão 
desenvolvidas com o apoio 
do Corpo de Bombeiros e da 
Defesa Civil. “Ano passado, 
quando aconteceu o incêndio 
aqui, muitas pessoas e insti-
tuições tentaram ajudar, mas 
não havia um planejamento. 
A ideia com a Brigada e com 
esse encontro é definir ações 
preventivas que irão auxiliar 
caso aconteça um incêndio 
novamente”, comentou Mário 
Sarraf, proprietário da Reser-
va Vila Serra da Luz. 

De acordo com Michel Cas-
siano de Oliveira Moreira, di-
retor da Defesa Civil de Pin-
damonhangaba, o momento 
é mesmo de agradecimento 
e comemoração. “Temos que 
agradecer a todos os envolvi-
dos, pois, sabemos que isso é 
fruto da semente que foi plan-
tada há meses atrás e sabe-
mos o quanto a Brigada será 

importante para o trabalho de 
prevenção a incêndio”, ressal-
tou. O diretor destacou ainda 
que o treinamento realizado no 
dia 30 de junho com o Corpo de 
Bombeiros já surtiu efeito. “A 
equipe da Defesa Civil conse-
guiu debelar sozinha um incên-
dio no Parque da Cidade, utili-
zando as técnicas aprendidas 
durante o curso da brigada”, 
comemorou. 

Segundo o Ten. Aquino, do 
Corpo de Bombeiros e respon-
sável pelo treinamento, as ações 
da Defesa Civil e das Brigadas 
no combate a incêndios aju-
dam, sobremaneira, o trabalho 

do Corpo de Bombeiros. “Nosso 
batalhão conta com um efetivo 
pequeno para atender a cidade 
de Pinda e outras cidades vizi-
nhas que não possuem posto de 
bombeiros”, concluiu.

Marta Sarraf, proprietária 
da Reserva, destacou ainda 
o trabalho da presidente da 
Associação Amigos do Bairro 
do Ribeirão Grande que foi 
essencial para a realização 
do curso e formação da Bri-
gada. “A liderança da Aline 
conquistou o envolvimento 
dos moradores, desenvol-
vendo uma comunidade par-
ticipativa”. 

Empreendedorismo feminino
“Mulheres Empreendedoras” é tema de curso de 

programa de inclusão. E como as mulheres vêm se 
tornando – ou vêm sendo vistas como – empreendedoras!

O curso em questão faz parte do Pead (Programa 
Emergencial de Auxílio Desemprego) da secretaria Municipal 
de Assistência Social de Pindamonhangaba e teve por 
objetivo levar conhecimento e experiências para uma melhor 
educação financeira e gerenciamento do negócio próprio 
destas mulheres.

Embora a pandemia de Covid-19 tenha afastado 
muitas mulheres de seus negócios ou até mesmo de um 
emprego formal – como mostra uma pesquisa, recente, do 
Sebrae – a pandemia reduziu a proporção de mulheres no 
empreendedorismo: no terceiro trimestre de 2020 havia 
cerca de 25,6 milhões de donos de negócio no Brasil; sendo 
aproximadamente 8,6 milhões mulheres (33,6%) e 17 milhões, 
homens (66,4%), em 2019, a presença feminina correspondia 
a 34,5% do total de empreendedores; ainda assim, elas 
sobressaem quando o assunto é nível de escolaridade; uso de 
tecnologia e organização financeira.

A mesma pesquisa apontou que “as mulheres estão 
mais tecnológicas do que os homens: 76% delas fazem uso 
das redes sociais, aplicativos ou internet na venda de seus 
produtos e serviços, enquanto 67% dos homens utilizam 
esses canais. Os homens estão mais endividados do que as 
mulheres: 38% deles têm dívidas/empréstimos, mas estão em 
dia, contra 34% delas. Já as mulheres são mais cautelosas em 
relação a contrair dívidas. 35% delas disseram que não têm 
dívidas, contra 30% dos homens”.

Isso significa que, mesmo com a desigualdade salarial, 
mesmo com a sobrecarga no desempenho dos papeis e, 
embora com a pandemia, a necessidade de as mulheres se 
dedicarem mais às tarefas domésticas tenha sido grande – 
reflexo do machismo estrutural na sociedade –, as mulheres 
continuam empreendendo e se organizando de forma mais 
sólida e com mais planejamento.

E nas ‘Olimpíadas de Tóquio’? Nem precisamos nos 
alongar no assunto: as mulheres brasileiras conquistaram 
o melhor resultado da história. Das 21 medalhas do Brasil, 
9 foram conquistadas por mulheres ou equipes de mulheres. 
Esse número representa 41% do total, segundo site da BBC.

Ainda há um caminho longo para se chegar à igualdade 
salarial, para o fim do machismo estrutural, para o fim 
do patriarcado e tantas outras atitudes retrógradas e 
provincianas, mas o avanço está acontecendo. Lentamente, 
mas está! 

mem de 25 anos que assumiu a 
autoria da ação.

Os cavalos foram apreendi-
dos no dia anterior por estarem 
soltos em via pública, devendo 
o proprietário proceder o paga-
mento de taxas administrativas. 
A equipe de apreensão foi 
chamada para a recondução 
dos animais ao abrigo e a 

parte foi encaminhada para 
a Delegacia de Polícia Civil 
onde prestou informações, 
sendo liberado em seguida 
para responder ao inquéri-
to policial.

Participaram da ação pela 
GCM os agentes Salvador, Antô-
nio Marcos, Alexandre Teixeira, 
Martins e Hélcio.

Desde o século VI A.C. a Fi-
losofia passou a circunscrever 
o conhecimento da época com 
explicações consideradas racio-
nais, visto que,em sendo a mes-
ma expressão do exercício da 
razão , esta indagava a natureza 
e obtinha as possíveis respostas 
ao denominados problemas teó-
ricos.E, assim permaneceu até o 
século XVI e,com o advento da 
Ciência Moderna, Filosofia e Ci-
ência formavam um campo único, 
racional.No entanto, já no início 
da era Moderna ( séculos XVI e 
XVII) Descartes e Bacon,ambos 
filósofos, formularam o dito lema 
da técnica,demonstrado nas pala-
vras de Descartes:”Pela Ciência e 
pela Técnica o ser humano irá se 
converter em senhor e possuidor 
da natureza”,algo semelhante com 
o que Bacon e Foucault,mais re-
centemente nos dizem:” Saber é 
Poder”.

Essa visão da Técnica como 
instrumento ou mesmo um meio 
de poder, sabemos nós,foi adota-
da pelos Filósofos Iluministas do 
século XVIII que ligaram tal visão à 
idéia de progresso, ao papel liber-
tador do conhecimento, ou seja: 

libertando o homem do obscuran-
tismo da ignorância,transforman-
do-o em racional e livre, fato que 
ainda conserva a sua razão de ser.
Então, esse novo tipo de “ homem 
tecnológico” ,de qualquer forma, 
fala da Ciência e da Técnica a par-
tir de um mesmo lugar e ponto de 
vista: o lugar é o homem e o ponto 
de vista é ele também;o parâmetro 
é  a Ciência e, a Técnica instrumen-
to e meio de poder.Aqui, temos a 
oportunidade de apreciar dois fa-
tos interessantes: em primeiro lu-
gar: os critérios de avaliação dos 
comportamentos humanos atu-
alizados pela Ciência passaram a 
substituir, aos poucos,os critérios 
fundados na religião e nos siste-
mas filosóficos.;em segundo lugar, 
verificamos que, com a Tecnologia 
e seus avanços,paradoxalmente 
aconteceu o contrário: o homem 
se afasta progressivamente da 
natureza.Perguntamos:onde fica 
a Filosofia nessa tempestade to-
da,no seu papel importante de ar-
ticulação cultural com os demais 
saberes?Onde fica o seu papel de 
articulação do indivíduo enquanto 
personagem social e o seu reco-
nhecimento de identidade social e 

a compreensão crítica da relação 
homem-mundo?

Cremos que é de capital im-
portância que se coloque bem 
claro que a dimensão filosófica do 
conhecimento não desapareceu 
com o desenvolvimento espeta-
cular da razão científica .Ambas 
se desenvolveram de maneira 
espantosa no século XX.Transfor-
maram a concepção de Ciência ! 
Isto graças ao fato de colocarem 
o instrumento da interpretação ou 
significação que os sujeitos atri-
buem aos seus atos.O homem 
é, ao mesmo tempo, sujeito 
e objeto do conhecimento ! 
E, no momento histórico em 
que vivemos, no novo milê-
nio , a nosso ver, a solução 
dos complexos problemas e 
desafios que vivemos, não 
podem ter como expectativa 
a solução de tantos proble-
mas tão somente pelo viés da 
Tecnologia.Há que se pensar 
no HOMEM , interpretando 
o significado das suas ações, 
colocando-o no centro  ( vi-
são ANTROPOCÊNTRICA !!!) 
para onde devem convergir 
os efeitos do progresso.

FILOSOFIA E TECNOLOGIA

Vanguarda
Literária

José Valdez de Castro Moura

O autor é médico, mestre e doutor 
pela USP, professor universitário, 

Magister ad Honorem da Universidade 
de Bolonha, e Professor Visitante das 

Universidades de Bonn,  Munique, 
Colônia e Berlim (Alemanha). 

Professor Convidado da Universidade 
de Paris V (Sorbonne)

Furto de fiação prejudicou 
atendimento na Unidade de 
Saúde do Vale das Acácias

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba informou que o atendi-
mento ao público na unidade 
de saúde do bairro Vale das 
Acácias foi suspenso durante 
toda essa segunda-feira (9) em 
virtude do furto de fiação e 
danos causados na instalação 
elétrica da unidade.

Os funcionários percebe-
ram os danos causados quando 
chegaram ao trabalho na ma-
nhã dessa segunda-feira. “Eles 
foram bater o cartão digital e 
viram que o relógio de ponto es-
tava desligado, bem como toda 
a rede elétrica da unidade”, 
afirmou a diretora da Atenção 
Básica, Luciana dos Santos.

Segundo boletim de ocor-
rência registrado pela direção 
da unidade o equipamento 
público foi invadido na ma-
drugada de sábado. Os infra-
tores ocultaram as câmeras 
de monitoramento e após 
abrirem a caixa de energia, 
furtaram toda a fiação da uni-
dade, sem subtrair nenhum 
equipamento ou pertence.

A unidade, localizada na 
avenida das Hortênsias no 
bairro Vale das Acácias, re-
tomará o atendimento à po-
pulação assim que o Setor de 
Elétrica finalizar os serviços 
corretivos na unidade, o que 
deverá acontecer nesta terça-
feira.
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Estado entrega 236 apartamentos do CDHU 
em Pindamonhangaba nesta sexta-feira

Prefeitura prioriza 
acessibilidade e anuncia 
revitalização e implantação 
de faixas elevadas

     AS FAIXAS ELEVADAS QUE SERÃO REVITALIZADAS SÃO:

- Rua Dr. Gustavo de Godoy (ao lado do mercado municipal)
- Av. Dr. Jorge Tibiriçá (em frente a Lojas Cem)
- Rua Rubião Júnior (próximo a Lojas Cem)
- Av. Cel. Fernando Prestes (esquina do Supermercado Excelsior)
- Rua Frederico Machado (em frente ao Postão de Saúde – CEM)
- Rua Prudente de Moraes (em frente à Praça do Fórum)
- Rua Gregório Costa (em frente ao Lord Despachante)
- Av. Dr. Jorge Tibiriçá (em frente à Praça São Benedito)
- Rua Dr. Fontes Jr. (em frente ao colégio Tableau)
- Rua Dr. Campos Sales (em frente à Assembleia de Deus)
- Rua Dr. Campos Sales (em frente imobiliária Spaço)
- Av. Fortunato Moreira (em frente ao supermercado Maktub)
- Rua São João Bosco (ao lado da Jomari Piscinas)

   SERÃO IMPLANTADAS CINCO NOVAS FAIXAS ELEVADAS:

- Rua Martim Cabral (debaixo do viaduto central)
- Av. NS Bom Sucesso (em frente ao supermercado Pão de Açúcar)
- Rua Mj. José Santos Moreira (em frente ao Pronto Socorro)
- Av.Vol. Vitoriano Borges (entre a Praça da Bíblia e o portão do cemitério)
- Av. Cap. João Monteiro do Amaral (próximo à padaria no Mombaça)

Visando melhorar a aces-
sibilidade e proporcionar 
mais segurança na mobili-
dade urbana do município, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está anunciando 
importante investimento 
de infraestrutura urbana. 
Através da Secretaria de 
Obras e Planejamento, a 
gestão irá realizar ações 
em 18 faixas elevadas, sen-

do adequação de 13 faixas 
elevadas já existentes e im-
plantação de outros cinco 
dispositivos em novos lo-
cais.

O trabalho será realizado 
pela empresa Electra Servi-
ços de Infraestrutura Urba-
na que fornecerá material e 
mão de obra. A empresa foi 
vencedora do processo lici-
tatório e assinou recente-

mente o contrato 171/2021, 
com previsão de investimen-
to de R$ 172 mil e prazo de 
execução de até seis meses.

“O projeto atende uma 
necessidade de incentivar 
acessibilidade junto a mobili-
dade urbana garantindo a se-
gurança a todos elementos do 
nosso trânsito e uma urbani-
zação de qualidade”, afirmou 
a secretária Marcela Franco.

 “Mulheres Empreendedoras” 
é tema de curso de programa 
de inclusão

Programa Pead realiza 
ofi cina de Gestão de Pessoas

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Assistência Social 
- Programa Pead, realizou, re-
centemente, o curso Mulheres 
Empreendedoras. 

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Assis-
tência Social, o curso teve 
o objetivo de levar conheci-
mento e experiências para 
uma melhor educação fi-

nanceira e gerenciamento 
do negócio próprio destas 
mulheres.

O Pead é um programa 
municipal e as capacitações 
estão previstas em Lei, com o 
objetivo de promover a auto-
nomia do usuário. Para a in-
clusão no Pead, é necessário 
que o munícipe esteja sendo 
acompanhado pelo Cras de 
referência.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Assistência Social 
– Programa Pead promoveu 
recentemente a Oficina Mu-
lheres Empreendedoras. 

Os objetivos da oficina fo-
ram: rever as regras do pro-
grama; desenvolver habilida-
des socioemocionais como a 
comunicação, a empatia e a 
colaboração; criar um espaço 
de acolhimento e apoio; simu-

lação de processos seletivos 
com dinâmicas e jogos de au-
toconhecimento; motivar bol-
sistas a se capacitarem para 
ter autonomia após o término 
do programa.

Os gestores municipais res-
ponsáveis pelos postos de 
atividades onde os bolsis-
tas atuam também foram 
convidados a participar 
de reuniões e das próprias 
oficinas.
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A Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e 
Urbano (CDHU) do Governo 
do Estado de São Paulo con-
firmou para esta sexta-feira, 
13 de agosto, a entrega oficial 
dos 236 apartamentos do em-
preendimento localizado no 
bairro Karina, no Distrito de 
Moreira César. 

Em virtude das restrições 
impostas pela pandemia do 
covid-19, o evento será restri-
to para autoridades, lideran-
ças e imprensa local, e conta-
rá ainda com a participação 
de poucas famílias beneficia-
das representando todos os 
contemplados do programa.

A CDHU realizou a convo-
cação de dezenas de contem-
plados, inclusive suplentes, 
para a conferência da habili-
tação e posteriormente assi-
natura do contrato. O proces-
so definiu ainda a realização 
de um sorteio entre os con-
templados para a escolha do 
apartamento. Foram realiza-
dos dois sorteios, um em 9 de 
março e outro na tarde dessa 
segunda-feira (9 de agosto), e 
foram transmitidos no Face-
book Oficial da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

As unidades habitacionais 

de Pindamonhangaba totali-
zam 236 imóveis (167 para fa-
mílias com renda de até cinco 
salários mínimos, 24 para fa-
mílias com renda entre cinco 
e dez salários mínimos, 12 são 
para idosos, 17 para pessoas 
deficientes e oito para indi-
víduos sós). As oito unidades 
para policiais e agentes peni-
tenciários não tiveram cadas-
tro aprovado para o municí-
pio e foram distribuídas aos 
demais grupos.

Os apartamentos estão lo-
calizados na rua Dr. Gonza-
ga, Distrito de Moreira César, 
com investimento de R$ 19,3 
milhões. Os apartamentos 
têm dois dormitórios, sala, co-
zinha, banheiro e área de ser-
viço e contam com uma área 
útil de 58,34 m2.

O prefeito Isael Domingues 
estará presente no evento 
e agradeceu ao Governo do 
Estado pela parceria sólida 
firmada com Pindamonhan-
gaba. “Estamos trabalhando 
agora para identificar outras 
áreas para futuras parcerias 
visando contemplar as pesso-
as que mais precisam da casa 
própria e reduzir o déficit ha-
bitacional do município”, afir-
mou o prefeito.

A CDHU esclarece que as 
denúncias sobre situação ir-
regular no empreendimento 
podem ser realizadas ofi-
cialmente junto à Secretaria 
Municipal de Habitação ou 
diretamente no escritório re-
gional da companhia, através 
do telefone (12) 2123-0666 ou 
pessoalmente na unidade, lo-
calizada à rua Marechal Deo-
doro, nº 111 – Taubaté
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS  DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONVOCAÇÃO – 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021

Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, Titulares e Suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes governamentais e da sociedade civil, convocados a 
comparecerem na data abaixo, para a realização da “13ª Reunião Ordinária de 2021”, cuja pauta vem a 
seguir:
Pauta:
• Aprovação de Ata;
• Deliberação sobre compras para ações do CMDCA 2021;
• Discussão sobre Edital FUMCAD 2021/2022;
• Deliberação sobre Regimento Interno Comitê Gestão Rede SGDCA;
• Registros de Entidades – Novos e Renovações;
• Outros Informes.
Data: 12/08/2021 (quinta-feira)
Horário: 8h30 (oito horas)
Reunião virtual, por meio da plataforma Google Meet
Link de acesso: https://meet.google.com/mct-ouvz-kcd?hs=122&authuser=4

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que comuniquem 
seus suplentes e justifi quem sua falta através do e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.990, 08 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos da Lei nº 6.391, de 18 de dezembro de 2020, conforme inciso I do art. 6º,
DECRETA: 
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 2.974.717,00 (dois milhões, novecentos e setenta e quatro mil, setecentos e dezessete reais) 
na Secretaria Municipal de Saúde, em função do superávit fi nanceiro apurado em 2020 e adequação de 
ações neste exercício. A classifi cação orçamentária será:

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.30 Departamento de Atenção Especial
2057 Manutenção da Atenção Especializada
10.302.0014.91 3.3.90.39– Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (1297)                  R$   2.025.717,00

10.70 Departamento de Urgência e Emergência
2057 Manutenção da Atenção Especializada
10.302.0014.91 3.3.50.39– Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (1347)                       R$  949.000,00

Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o superávit fi nanceiro 
apurado nas contas a saber:

I       Conta Movimento 104 0330-1 006.100014-8 R$ 2.974.717,00

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

Pindamonhangaba, 08 de junho de 2021.

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal                                                            

Carlos José Ribeiro
Secretário Adjunto respondendo pela   Secretaria de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 08 de junho de 2021.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 
SFO/SNJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.991, 08 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos da Lei nº 6.391, de 18 de dezembro de 2020, conforme inc. I do art. 6º, 
DECRETA: 
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), na Secretaria Municipal de Saúde, no Departamento de 
Urgência e Emergência, conforme repasse através da Lei Complementar nº 176, de 29 de dezembro de 
2020 que institui transferências obrigatórias da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 
A classifi cação orçamentária será:

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.70 Departamento de Urgência e Emergência
2057 Manutenção de Atenção Especializada
10.302.0014.05  3.3.50.39– Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (1348)     R$    880.000,00

Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º será coberto pelo repasse da União.

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

Pindamonhangaba, 08 de junho de 2021.

Dr. Isael Domingues  
Prefeito Municipal      

Carlos José Ribeiro
Secretário Adjunto respondendo pela Secretaria de Finanças e Orçamento                                                                   

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 08 de junho de 2021.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos
SFO/SNJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.993 DE 11 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos da Lei nº 6.391, de 18 de dezembro de 2020, conforme inc. I do art. 6º, 
DECRETA: 
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 215.424,00 (duzentos e quinze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), na Secretaria Municipal 
de Saúde, no Departamento de Atenção Especial, conforme Portaria GM/MS nº. 561, de 26 de março de 
2021, Portaria GM/MS nº. 808, de 27 de abril de 2021 e Portaria GM/MS nº. 845, de 30 de abril de 2021 
do Ministério da Saúde, que autoriza, em caráter excepcional e temporário, leitos de Suporte Ventilatório 
Pulmonar para atendimento exclusivo dos pacientes da COVID-19. A classifi cação orçamentária será:

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.30 Departamento de Atenção Especial
2057 Manutenção de Atenção Especializada
10.302.0014.05  3.3.90.30– Material de Consumo (1349)                                 R$    215.424,00

Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º será coberto pelo repasse do Fundo 
Nacional de Saúde.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2021.

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal          

Carlos José Ribeiro 
Secretário Adjunto respondendo pela Secretaria de Finanças e Orçamento

                            Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 11 de junho de 2021.
 Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.994 DE 11 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos da Lei nº. 6.391, de 18 de dezembro de 2020, conforme inc. I do art. 6º, 
DECRETA: 
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do art. 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 170.132,00 (cento e setenta mil, cento e trinta e dois reais), na Secretaria Municipal de Saúde, no 
Departamento de Atenção Básica à Saúde, conforme Resolução SS – 82, de 25 de maio de 2021, que 
defi ne valores fi nanceiros a serem repassados aos municípios para apoio às ações de vacinação contra a 
COVID-19, através de transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais 
de Saúde.  A classifi cação orçamentária será:

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.20 Departamento de Atenção Básica à Saúde
2059 Manutenção de Atenção Básica
10.301.0014.02  3.3.90.30– Material de Consumo (1350)                                 R$    170.132,00

Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º será coberto pelo repasse do Fundo 
Estadual de Saúde.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2021.

Dr. Isael Domingues  
Prefeito Municipal  

Carlos José Ribeiro
Secretário Adjunto respondendo pela Secretaria de Finanças e Orçamento                   

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 11 de junho de 2021.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO – 

8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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 “8ª Reunião Ordinária de 
2021”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
- Leitura e aprovação de ata;
- Comissões Internas CMAS (fi nalizar composições);
- Preparação para a Conferência Municipal 2021;
- Informes gerais.
Dia: 11/08/2021 (quarta-feira)
Horário: 8h30 (oito horas e trinta minutos) 
Local: Reunião online pela plataforma virtual Google Meet  - 
Link: https://meet.google.com/acb-bhrj-ifk

Diego Matheus Araújo 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classifi cação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
14 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes (se houver);
15 - Caderneta de Vacinação - fi lhos de 0 a 5 anos (se houver);
16 - Declaração de Escolaridade - fi lhos de 6 a 14 anos (se houver).

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

- Dia 20/08/2021 às 15h00:
3º LUIZ EDUARDO PALAZZI DE SOUZA

- Dia 20/08/2021 às 15h30:
4º LUCAS LIMA SOUSA

- Dia 20/08/2021 às 16h00:
5º GABRIELA ALVARENGA DE ABREU

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Protocolo Digital nº 32.681/2021 – SES

Doador: INTEC TELECOM SYSTEMS DO BRASIL LTDA. Donatário: MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA. Objeto: doação de móveis e equipamentos, no valor R$ 8.284,74 
(oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). Data da assinatura: 
29/07/2021.

Durante o mês de agosto de 
2021, seguindo o calendário ofi -
cial da Convenção Batista Bra-
sileira (CBB), a Primeira Igreja 
Evangélica Batista em Pinda-
monhangaba (Pieb Pinda), atra-
vés do Ministério de Juventude 
“Ancorados no Verbo”, promo-
ve programações especiais rela-
cionadas ao “Mês da Juventude 
Batista”.

Principalmente nas celebra-
ções presenciais aos domingos, 
são realizadas participações 
específi cas, recepções a comu-
nidade, entoação de louvores e 
cânticos espirituais, leituras bí-

geral

Divulgação

Jovens da Pieb Pinda participam 
do “Mês da Juventude Batista”

Para celebrar a Solenidade da As-
sunção de Nossa Senhora,  marcada 
no calendário da Igreja Católica Apos-
tólica Romana todo dia 15 de agosto, 
a Paróquia NS Bom Sucesso irá expor 
na Igreja Matriz de Pindamonhanga-
ba uma imagem do século XVIII de 
Nossa Senhora da Dormição.

A imagem é uma composição do 
acervo do Museu de Arte Sacra da Dio-
cese de Taubaté.

Ela fi cará exposta na Igreja Matriz 
entre os dias 13 e 15 de agosto, poden-
do ser visitada na Sexta-feira das 7h às 
16h30; no Sábado das 08h às 12h e das 
16h às 19h e no domingo, antes e após 
as missas, das 7h, 10h, 12h e 18h.

A Assunção de Nossa Senhora, ou 
seja, sua elevação aos céus pela graça 
divina faz parte dos dogmas marianos 
que são quatro: Virgindade (25 de de-
zembro); Mãe de Deus (01 de janeiro) 
Assunção (15 de agosto) e Imaculada 
Conceição (08 de dezembro).

O dogma (verdade de fé) da Assunção 
foi defi nido pelo Papa Pio XII, em 1950, 
através da Constituição Apostólica Mu-
nifi centissimus Deus: “A Imaculada Mãe 
de Deus, a sempre Virgem Maria, termi-
nado o curso da vida terrestre foi assun-
ta em corpo e alma à glória celestial”.

“A exposição desta imagem quer 
ajudar-nos a ampliar nossos conheci-
mentos religiosos e culturais e como 
através da arte contemplamos ele-
mentos de nossa fé”, destacou o Padre 
Kleber Rodrigues da Silva, pároco e 
reitor do Santuário Nossa Senhora do 
Bom Sucesso.

blicas, apresentações e diversas 
ações contando com a presença 
da Juventude.

Os cultos da instituição cristã 
seguem os protocolos sanitários 
e são abertos ao público, sendo 
que, o convite às programações 
é estendido a todos os jovens da 
região.

Esta Igreja Batista tem a lide-
rança representada pelo pastor 
Cléber Francisco (ministro titu-
lar) e pelo irmão Darcy de Gus-
mão Oliveira (presidente admi-
nistrativo), estando localizada 
na Trav. Marquês do Herval, nº 
96, Centro.

Maiores informações podem 
ser obtidas pelo telefone (12) 

3642-1717 e também pelas redes 
sociais da Pieb Pinda - Facebook 

(fb.com/piebpindaofi cial) e Ins-
tagram (@piebpindaofi cial).

Imagem de Nossa 
Senhora da Dormição 
será exposta 
na Igreja Matriz
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Divulgação

Município registra 3 óbitos, 
80 casos novos e 
92 recuperados de Covid-19

O boletim da Vigilância Epi-
demiológica de Pindamonhan-
gaba trouxe, ness a segunda-
feira (09), 3 óbitos confi rmados 
(Araretama, Bem Viver e Terra 
dos Ipês). A Prefeitura lamenta 
as mortes e se solidariza com os 
familiares. 

O boletim da VE registra ain-
da 80 novos casos e 92 recupera-
dos. No total, 18.264 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 22% somados os 
leitos públicos e particulares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
138.775 (números atualizados 
até as 15h03 de 09 de agosto), 
sendo 100.659 primeiras doses, 
33.682 segundas doses e 4.434 
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.

80 Casos novos
Alto Cardoso, Andrade, Ara-

retama, Bem Viver, Boa Vista, 
Bosque, Campo Alegre, Castoli-
ra, Centro, Crispim, Feital, Gale-
ga, Goiabal, Liberdade, Momba-
ça, Morumbi, Nova Esperança, 
Ouro Verde, Ouro Verde, Reser-
va dos Lagos, Santana, São Be-
nedito, Socorro, Terra dos Ipês, 
Triângulo, Vila Rica.

92 Recuperados
Água Preta, Alto Cardoso, 

Andrade, Araguaia, Araretama, 
Arco Íris, Azeredo, Bela Vista, 
Boa Vista, Campinas, Centro, 
Cícero Prado, Cidade Jardim, 
Cidade Nova, Crispim, Feital, 
Galega, Goiabal, Jardim Eloyna, 
Jardim Mariana, Jardim Prince-
sa, Jardim Regina, Karina, Laer-
te Assunção, Lessa, Mombaça, 
Moreira César, Morumbi, Nova 
Esperança, Ouro Verde, Parque 
Palmeiras, Pasin, Santana, São 
Benedito, Socorro, Terra dos 
Ipês, Triângulo, Vila Rica, Vista 
Alegre.

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba inicia nesta 
terça-feira (10) a aplicação da 
primeira dose da vacina contra 
a Covid-19 para pessoas com 21 
anos ou mais.

Primeira dose: pessoas 
com 21 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.

Covid-19: Cidade inicia vacinação para 
pessoas com 21 anos ou mais na terça-feira

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.

Segunda dose
AstraZeneca, 50 anos ou 

mais (conforme data da cartei-
rinha)

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, Trabalhadores do Trans-
porte Público, pessoas com Sín-
drome de Down, Pacientes em 
Terapia Renal, Transplantados 
e Idosos - (Conforme data na 
Carteirinha): Centro Dia do Ido-
so (Vila Rica), Ciaf (Saúde da 
Mulher), Cisas (Moreira Cesar), 
PSFü Nova Esperança (Arareta-
ma), PSF Cidade Nova e UBS Ipê 
II: das 13 às 16 horas.

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

Divulgação

Atenção
- Todos precisam levar um 

documento de identifi 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 certidão 
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.

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba continua a terceira eta-
pa da vacinação contra o ví-
rus da gripe (infl uenza H1N1) 
nesta terça-feira (10), en-
quanto durarem os estoques.

Para esta fase, a aplica-
ção será de segunda a sex-
ta-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, UBS Bem 
Viver, ESF Santa Cecília, ESF 
Campinas, ESF Jardim Impe-
rial,  UBS Vila Rica, UBS Cris-
pim, sala de vacina do Ciaf.

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 va-
cinação contra coronavírus. 
Desta forma, é recomendado 
que as pessoas que estão re-
cebendo doses da Coronavac/
Butantan não recebam a va-
cina 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 recomendado de 
15 dias entre a vacina contra 
um vírus e outro.

Assim, esse grupo pode-
rá receber a vacina contra 
infl uenza 15 dias antes da 
primeira dose contra coro-
navírus ou 15 dias após a se-
gunda dose.

No caso das pessoas que 
estão sendo imunizadas con-
tra Covid-19 com a AstraZe-
neca/Oxford/FioCruz, que 
possui um intervalo médio 
de 3 meses, é perfeitamente 
possível ser vacinado contra 
infl uenza entre a primeira 
e a segunda dose contra co-
ronavírus, pois o período 
mínimo de 15 dias entre um 
tipo de vacina e outro seria 
respeitado.

Os que fi caram com dú-
vidas e já foram vacinados 
contra Covid-19 devem levar 
a carteira de vacinação e se-
rão orientadas por profi ssio-
nais de saúde nas unidades.

Vale ressaltar que, em vir-
tude da própria vacinação 
contra Covid-19 e do respeito 
ao prazo de 15 dias, este ano 
a imunização contra infl uen-
za será feita durante um pe-
ríodo maior. Assim todos os 
públicos poderão ter tempo 
para receber vacina contra 
as duas doenças de forma 
efi caz e planejada.

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

A Secretaria de Saúde da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
está reformulando o atendimen-
to no Laboratório Municipal. 
Para aumentar a produtividade, 
efi ciência e otimização do aten-
dimento, a partir dessa segunda-
feira (9) os exames laboratoriais 
deverão ser agendados na uni-
dade de origem do paciente.

A iniciativa visa tornar o aten-
dimento mais acolhedor e valori-
zar o tempo, eliminando fi las para 
aguardar a realização dos exames.

As vagas foram distribuídas 
de acordo com a demanda de 
cada unidade de saúde do muni-
cípio de Pindamonhangaba, po-
dendo ser remanejadas de acor-
do com a necessidade. No Posto 
de Coleta Central serão abertas 
125 vagas diárias para realização 
dos exames laboratoriais, sendo 
15 pacientes a cada meia hora. 
No Posto de Coleta do Cisas serão 
abertas 50 vagas diárias, sendo 5 
pacientes a cada meia hora. 

Os pacientes com solicitação 
de exames de especialistas serão 
orientados a levar o pedido na 
unidade de origem para realizar 
o agendamento. A Secretaria de 
Saúde informa que alguns exa-
mes não precisarão de agenda-
mento, tais como:

- Doenças de notifi cação com-
pulsória (com guia SINAN). Os 
pacientes para controle de den-
gue podem ser encaminhados 
das 7h às 15h.

- Somente aplicação de PPD: 
2ª, 3ª ou 6ª feira após às 10h.

- Espermograma: entrega do 
material das 13h às 15h.

- Somente Pesquisa de BK em 
escarro: encaminhar ao setor de 
infectologia das 7h às 9h de segun-
da a sexta–feira. Caso haja exames 
de sangue juntos no pedido, seguir 
o fl uxo de agendamento.

Coleta Itinerante
As unidades de coleta itine-

rante e postos fi xos devem man-
ter o agendamento que acontece 
de segunda-feira a sexta-feira, 
conforme as escalas e cotas já 
pré-estabelecidas. 

No posto fi xo de coleta da Ci-
dade Nova o atendimento é para 
os usuários das ESF Cidade Nova, 
ESF Jardim Eloyna, ESF Santa Ce-
cília, ESF Triângulo, ESF Maricá 
e ESF Feital.

No posto fi xo de coleta do ESF 
Nova Esperança são atendidos 
os usuários das unidades das 
ESF Nova Esperança, ESF Arco 
Íris, ESF Araretama 3, ESF Cida-
de Jardim e da UBS Bem Viver.

Todos esses usuários também 
terão opção de agendamento no 
Posto de Coleta Central.

Já em Moreira César, o Posto 
de Coleta do Cisas atenderá os 
moradores cadastrados nas uni-
dades de saúde UBS Vila São Be-
nedito, ESF Cisas, UBS Ipê II, ESF 
Vale das Acácias e ESF Azeredo.

As coletas domiciliares não 
terão alteração no fl uxo.

Diariamente a população será 
atendida com 335 vagas para a re-
alização de exames laboratoriais, 
distribuídas para coleta itineran-
te, UBS Vila Rica, ESF Araretama, 
ESF Cidade Nova, ESF Cisas e para 
o Posto de Coleta Central.

Para otimizar tempo e 
melhorar atendimento, 
exames deverão ser agendados
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coti diano
Equipe do Novo Turismo participa de reunião 
na Prefeitura de Taubaté

Turismo continua 
divulgação da cidade

O time de Pinda, Guerreiras 
Pinda Futsal, recebeu a equipe 
de Canas, pela terceira rodada 
da Copa Estadual de Futsal Fe-
minino. O torneio é organizado 
pela Liga de Desenvolvimento 
Nacional de Futsal Feminino, 
o jogo foi realizado na sexta-
feira (06), às 20h30, no ginásio 
do Tabaú.

O time das Guerreiras Pinda 
Futsal venceu a equipe de Canas 
pelo placar de 7 a 3, os gols do 
time de Pinda foram marcados 
por Martinha duas vezes, Edi-
laine duas vezes, Michele, Gabi 
e Duda, já os gols da equipe de 

Canas foram de Gisele duas ve-
zes e Arine. O próximo compro-
misso das Guerreiras Pinda será 
no dia 4 de setembro, na cida-
de de Itaquaquecetuba, contra 
a equipe local, jogo válido pela 
quarta rodada do campeonato.

“Tivemos um jogo bem di-
fícil, o placar um pouco mais 
elástico não mostra tanto 
que foi o jogo, tendo em vista 
que a equipe de Canas é uma 
equipe muito forte, muito ex-
periente, atletas já rodadas, 
inclusive atleta a nível in-
ternacional que jogou  duas 
temporadas na Rússia e agora 

está indo para Espanha, mas 
as nossas meninas souberam 
se impor dentro do jogo, prin-
cipalmente no início da par-
tida. Conseguimos abrir um 
placar interessante em 3 a 
0, 4 a 0 no início do segundo 
tempo, demos uma pequena 
relaxada com dois gols muito 
rápidos de Canas, mas depois 
nós retomamos a situação do 
jogo. Acredito que essa vitória 
dê mais confiança para nossas 
meninas para próximo jogo, 
seguimos trabalhando”, dis-
se Márcio Silva, treinador do 
time Guerreiras Pinda.

A equipe da Secretaria de 
Cultura e Turismo da Prefeitura 
de Pindamonhangaba partici-
pou, na quarta-feira (4), de uma 
reunião com a equipe de turis-
mo da Prefeitura de Taubaté. 
O encontro teve como objetivo 
apresentar as ações realizadas 
em Pinda e o estudo de futuras 
parcerias entre as cidades. 

Participaram da reunião o 
secretário adjunto de Cultura e 
Turismo da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, Ricardo Flores, o 
diretor de Turismo de Pindamo-
nhangaba, Fábio Vieira, o dire-
tor de Turismo da Prefeitura de 
Taubaté, Ricardo Vilhena e o su-
pervisor de Turismo de Tauba-
té, Lucas Costa. 

“A reunião foi muito provei-
tosa, pudemos trocar experiên-
cias a respeito das atividades 
turísticas realizadas nas duas 
cidades e estamos programando 
ações em conjunto entre Pinda-
monhangaba e Taubaté”, adian-
tou o secretário adjunto Ricar-
do Flores. “Nossa visão dentro 
do novo Turismo inclui, além 
de todas as ações de fomento e 
divulgação dos atrativos locais, 
a integração com as cidades vi-
zinhas, para fortalecermos o de-
senvolvimento turístico regio-
nal”, completou Flores.

A Secretaria de Cultura 
e Turismo / Departamento 
de Turismo continua com 
a divulgação da cidade por 
meio da van que opera 
como Centro de Informa-
ções Turísticas, presente em 
locais que recebem visitan-
tes. No sábado (7), a equipe 
do novo turismo esteve no 
Trabiju e Parque da Cidade. 

Na parte da manhã, o CIT 
foi montado no Parque Na-
tural Municipal do Trabiju, 
que virou ponto de parada 
para vários grupos de ciclis-
tas. Aberto todos os sába-
dos, das 8 às 13 horas, o Par-
que tem trilhas, cachoeira 
e belezas naturais e, agora, 
voluntários da Prefeitura 
para receber e orientar os 
visitantes. Na ocasião, fo-
ram distribuídos materiais 
gráficos sobre o turismo da 
cidade, além de indicações 
turísticas. 

Na parte da tarde, a equi-
pe do Turismo visitou o 
Parque da Cidade, onde foi 
montado um stand com ma-
terial gráfico e informações 
turísticas, fomentando cada 
vez mais os atrativos de Pin-
damonhangaba.  

De acordo com o secre-
tário adjunto de Cultura e 
Turismo, Ricardo Flores, a 
presença da van / CIT nos 
locais visa fomentar e di-
vulgar o turismo da cidade. 
“Nossa presença com o CIT 
tem o objetivo de divulgar 
os locais que Pinda tem a 
oferecer e também apre-
sentar nossa proposta de 
um novo turismo”, finaliza 
Flores, lembrando que a ci-
dade conta ainda com um 
CIT no Shopping Pátio Pin-
da e, aos finais de semana, 
no Museu Histórico e Peda-
gógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina.

“Guerreiras Pinda” Futsal goleou o 
time de Canas pela Copa Estadual

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Durante encontro, grupo debateu a possibilidade de ações conjuntas entre as duas cidades
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cultura
“Pontos MIS” têm ofi cina sobre Fotógrafos 
Asiáticos: Japão, China e Taiwan

Documentários Domésticos são 
temas de workshop em  agosto

Linhas paralelas entre quadrinhos e literatura 
também são temas abordados neste mês

Cronograma das aulas:

A oficina de agosto dos 
“Pontos Mis”, projeto oficina 
Fotógrafos Asiáticos: Japão, 
China e Taiwan, com Melissa 
Szymanski, será realizada nos 
dias 24, 26 e 27 de agosto (ter-
ça, quinta e sexta-feira), das 
19h às 21h, de forma online, 
pela plataforma Zoom. As ins-
crições devem ser feitas via 
Sympla, através do site: https://
www.sympla.com.br/oficina-
fotografos-asiaticos--com-me-
lissa-szymanski__1295884?-
t o k e n = e 4 3 3 e e c 3 7 d 8 8 6 b -
2da731e5115b634367.

O projeto será ao vivo, são 
50 vagas por cidade para a ins-
crição. A oficina é dividida em 
três encontros, com duas horas 
de duração em cada encontro, 
pode participar qualquer pú-
blico interessado acima dos 14 

anos. O link de acesso às aulas 
será enviado automaticamente 
aos alunos, por e-mail cadastra-
do na ficha de inscrição, assim 
como o certificado do curso. 

 Essa oficina, que terá fotó-
grafos asiáticos, propõe expor a 
importância nas artes visuais e 
por consequência, na fotografia 
desses fotógrafos geniais e suas 
características ímpares. Serão 
mostradas as peculiaridades da 
trajetória, contextos históricos, 
e principalmente, como cada 
artista cria, interpreta e realiza 
uma imagem nas suas diferen-
tes esferas. 

 O objetivo é que os partici-
pantes possuam maior reper-
tório imagético, buscando afi-
nar o olhar, o senso estético, 
entendendo as diversas lin-
guagens artístico-fotográficas 

24/08  
Apresentação da 
professora e alunos 
Japão: 
- Nobuyoshi Araki  
- Daido Moriyama 

26/08
Fotógrafos de referência 
Japão:  

- Kishin Shinoyama  
- Masao Yamamoto  
 
27/08
Fotógrafos de referência 
China:  
- Ren Hang  
Taiwan:  
- Chang Cha -Tang

Cronograma das aulas:
(16/08)
-Breve introdução ao documentário.  
-Que modos de documentário existem? 
-Quais os equipamentos básicos para se fi lmar um documentário do-
mésti co? 
-Que ti po de documentário queremos fazer? Que história(s) quere-
mos contar? 
-Principais ti pos de enquadramento no documentário.  
 (18/08) 
-Técnicas básicas para fi lmagem (ISO, abertura, velocidade, ajuste de 
branco, taxa de quadros, etc).  
-Como fazer esses ajustes: do celular à DSLR.  
-Noções básicas de som.  
-Principais ti pos de microfone. Como fazer se eu não ti ver um?  
-Como gravar entrevistas.  
 (20/08) 
-Preparando o material para a edição.  
-Noções básicas de edição.  

-Edição do conteúdo gravado pelos próprios parti cipantes.

Outra oficina do “Ponto 
Mis” de agosto é:  ‘Documen-
tários Domésticos’, com Lucas 
Gervilla, será realizada nos 
dias 16, 18 e 20 de agosto (se-
gunda, quarta e sexta-feira), 
das 19h às 21h, de forma onli-
ne, pela plataforma Zoom.  As 
inscrições devem ser feitas 
através do site: https://www.
sympla.com.br/oficina-docu-
mentarios-domesticos-com-lu-
cas-gervilla__1295845?token=-
3834769d604ef80c4bb76a28e-
e6e5647.

O projeto será ao vivo, são 
50 vagas por cidade para a ins-
crição, a oficina é dividida em 
três encontros com duas horas 
de duração em cada encontro, 
pode participar qualquer públi-
co acima dos 16 anos. O link de 
acesso às aulas será enviado au-
tomaticamente aos alunos por 
e-mail, cadastrado na ficha de 
inscrição, assim como o certifi-
cado do curso.

Essa oficina Documentários 
Domésticos é um mini-curso 
com 06 horas de duração onde 
os participantes entram em 
contato com métodos de produ-
ção audiovisual voltados para 

o cinema documentário, não 
importando o tipo de dispositi-
vo de vídeo (celulares, webcam, 
câmeras semi-profissionais, DS-
LR’s, etc.) A atividade será foca-
da em técnicas de filmagem e 
produção sem sair de casa, res-
peitando as orientações de dis-
tanciamento social, utilizando 
equipamentos de baixo custo e 
acessórios fáceis de serem en-
contrados ou adaptados a partir 
do que os participantes tiveram 
à mão. Também serão aborda-
dos princípios básicos da edição 
e montagem; resultando em um 
mini-documentário.  

O principal objetivo do cur-
so é compartilhar ferramentas 
para que o público possa con-
tar suas próprias histórias. Par-
tindo de gravações feitas pelos 
próprios participantes, será re-
alizado um mini-documentário 
coletivo, sobre uma temática a 
ser decidida em conjunto. Ao 
final dos encontros, as pessoas 
que participarem da ativida-
de estarão aptas a produzirem 
seus pequenos documentários, 
seja para uso profissional ou 
para compartilharem suas vi-
vências durante a quarentena. 

dos fotógrafos apresentados. 
A palestrante, Melissa 

Szymanski, é fotógrafa forma-
da e pós-graduada pela FASM 
- Faculdade Santa Marcelina. 
Participou de diversos cursos 
em Milão – Itália, nas áreas de 
Fotografia de Moda e Still Life. 
Trabalhou na Revista Italia-
na Moda Pelle na execução de 
editoriais e publicidade. Atuou 
como docente de Fotografia na 
FASM, IED - Instituto Europeo 
di Design, SESC, Centro Uni-
versitário Belas Artes; elabo-
rou durante sete anos aulas de 
fotografia na Escola São Paulo 
nas áreas de Moda, Noções Bá-
sicas e Intermediário. Coorde-
nou o Workshop de Fotografia: 
Di Cavalcanti, Anita Malfatti e 
Tarsila do Amaral pela Oficinas 
Culturais do Estado de São Pau-
lo. Recentemente, é docente na 
Secretaria Municipal de Cul-
tura de São Paulo em diversos 
aparelhos e no MIS - Museu da 
Imagem e do Som no projeto 
Pontos MIS. Foi convidada no 
primeiro congresso on-line de 
Fotografia de Moda, abordando 
o tema: A Fotografia de Moda 
no Brasil: criação ou cópia? De-
senvolve seu trabalho como fo-
tógrafa para agências de mode-
los, em diversas marcas, sites 
e reportagens. Colaborou em 
matérias sobre arte-educação 
em revistas como: Veja SP, Ca-
ras, Revista Cásper Líbero, Ca-
nal TV Brasil.

Cronograma das aulas: 
09/08 - O que é uma história em Quadrinhos?  
De onde vem essa mania de contarmos histórias? 
Linguagens e narrativas dos quadrinhos 
Elementos das Histórias em Quadrinhos (Balão/ Calha/ Re-
quadro)  
 
11/08 - O Entendimento de uma história: O que ela nos diz?  
Criando uma storyline  
Como traduzir do texto para os quadrinhos  
Pensando em imagens  
Elaborando um roteiro 
Como fazer o roteiro de uma página do seu quadrinho  
 
13/08 - Desenhando e produzindo minha tira 
Como organizar minha página 
Análise dos trabalhos produzidos

A oficina de agosto do “Ponto 
Mis”, projeto oficina Linhas Pa-
ralelas entre Quadrinhos e Lite-
ratura com David Ribeiro, será 
realizada nos dias 09, 11 e 13 de 
agosto (segunda, quarta e sexta-
feira), das 19h às 21h, de forma 
online, pela plataforma Zoom.  

As inscrições devem ser fei-
tas via Sympla, através do site: 
https://www.sympla.com.br/ofi-
cina-linhas-paralelas-entre-qua-
drinhos-e-literatura-com-da-
vid=-ribeiro_1287535_?token-
43d75abfae06bf6a14770e6e-
78f4e638 .

O projeto será ao vivo, são 
50 vagas por cidade para a ins-
crição, a oficina é dividida em 
três encontros, com duas horas 
de duração em cada encontro, 
pode participar qualquer pú-
blico interessado acima dos 14 
anos. O link de acesso às aulas 
será enviado automaticamente 
aos alunos, por e-mail cadastra-
do na ficha de inscrição, assim 
como o certificado do curso.

Esta oficina propõe, através 
de uma atividade teórico-práti-
ca, revisitar a origem das histó-
rias em quadrinhos, debater um 
pouco sobre seu conteúdo e sua 
relação com a literatura, bem 
como explicar o passo a passo 
da criação de uma página de 
quadrinhos e, por fim, realizar 
um exercício prático de constru-
ção e adaptação de um pequeno 
texto em tira de quadrinhos.  
Esta oficina visa trabalhar essa 
construção aliada à criação de 
uma história da literatura pelo 
olhar de cada participante, no 
formato dos quadrinhos. 

O objetivo da oficina é desen-
volver técnicas e olhares para 
a realização de uma história 
em quadrinhos, de forma que 
cada participante entenda as 
ferramentas necessárias para 
se criar uma narrativa visual, 
dividida em quadros, com ba-
lões, onomatopeias e desenvol-

vimento de personagens, traba-
lhando uma história pontual de 
começo, meio e fim. 

O palestrante, professor Da-
vid Ribeiro, é quadrinista, pro-
fessor e cineasta, formado em 
Cinema pela FAAP (Fundação 
Armando Álvares Penteado) 
e pós-graduado em Educação. 
Já roteirizou e dirigiu vários 
curtas em 16mm e foi diretor, 
apresentador e roteirista do 
programa de cinema ‘Cinecla-
quete’ durante 6 anos pela TV 
União. Em 2014, dirigiu e pro-
duziu o filme ‘Malgrado’ na re-

gião de São João da Boa vista, 
que é adaptação de um conto 
francês, e dirigiu e roteirizou 
em 2018 um documentário so-
bre a poeta sanjoanense Orides 
Fontela, vencedor do prêmio 
“Nuevas Miradas” no Uruguai. 
Publicou entre 2014 e 2016 
as tiras em quadrinhos “O Ci-
nemundo de Flicks”, realizou 
em 2020 uma serie de ilustra-
ções em homenagem em aos 50 
anos do personagem Chapolin 
Colorado, e desenvolve no mo-
mento a graphic novel autoral 
“Cósmica”.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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história
Altair Fernandes Carvalho
(altairfernandes@hotmail.com)

Lembranças Literárias

Falsa
Ela jurou-me amor em certo dia, 
e eu nesse falso juramento dado.
Passou-se o tempo... nesse enlevo eu ia
sentindo n’alma esse ideal sonhado.

Porém, meu Deus, oh! quanta fantasia,
tinha aquela mulher em mim lançado!
O peito seu estava, em demasia,
de múltiplas mentiras saturado.

Mentiu-me muito, mas mentiu-me tanto,
com tal engenho que supus verdade
o que ouvia dos lábios seus! No entanto,

Roubou-me a vida em plena mocidade:
e pelos meus sorrisos deu-me o pranto,
pela esperança minha, uma saudade!

Jercy Jacob, Tribuna do Norte, 20/5/1923
Luso-Poemas

Há cem anos: pedra 
causa acidente 
com trole de linha

Esses pequenos veículos ferroviários são 
chamados de trole. Também chamados de 
vagonetas ou trolinhos, são menores que os 
vagões comuns e são movimentados sobre os 
trilhos através da ação da força humana.  A 
Estrada de Ferro Campos do Jordão conta com 
alguns troles, uti lizados para transportar materiais 
por pequenas distâncias. (Esta imagem nada tem a 
ver com o fato ocorrido. Simples ilustração)

Com o título “Mais um aci-
dente na pequena via férrea 
Campos do Jordão”, encontra-
mos na edição de 6 de maio de 
1923 do jornal Tribuna do Nor-
te a notícia de um acidente com 
um trole de linha daquela fer-
rovia ocorrido no dia 3 daquele 
mês e ano.

Sua indignação diante do 
fato, o articulista da Tribuna 
assim revela na divulgação do 
lamentável acontecimento: 
“Dir-se-ia que trabalhar nessa 
empresa do Estado é arriscar a 
vida, pois que, em menos de um 
mês dois desastres se sucedem 
de maneira a apavorar o espí-
rito daqueles que exercem sua 
atividade no tráfego daquela es-
trada”.

Os profi ssionais da Estra-
da de Ferro Campos do Jordão 
envolvidos no acidente foram, 
curiosamente, três josés, os fun-
cionários: José Francisco, José 
Moreira e José Machado, mais o 
mestre de linha da estrada, An-
tonio Damas.

Era de manhã, pelas cinco 
horas mais ou menos. O dia 
nem tinha clareado e já os três 
josés conduziam um trole que 
levava o mestre de linha An-
tonio Damas da Estação Bon-
sucesso (atual Estação Expedi-
cionária) para a de Piracuama. 
Aproximavam-se do quilôme-
tro 14 quando aconteceu o de-
sastre... Um choque violento e 
todos foram projetados pra fora 
do trole!

Caídos à beira da estrada, só 
depois de passados os primei-
ros momentos de pânico é que 
deram conta da causa do inten-
so e estranho abalo. Havia uma 
enorme pedra na linha. Quem 
tinha colocado e com qual intui-
to, fi caram sem saber. 

Segundo a matéria TN, como 
o local tratava-se de um declive, 
foi impossível visualizar a pe-
dra e evitar o choque. Levando 
em conta também o horário, o 
dia ainda não havia clareado, e 
mais: o trole não era provido de 
breque. Um pedaço de madeira 
era usado pra esta fi nalidade, o 
qual, segundo as vítimas, “não 
podia oferecer resistência algu-
ma em descida como aquela”.

O desastre por conta da pe-
dra na linha resultou em sérios 
ferimentos no mestre de linha 
Antonio Damas. Socorrido em 
Pindamonhangaba ele teve que 
ser conduzido pra São Paulo e 
ser submetido a um exame ra-
diográfi co.

A condução da vítima An-
tonio Damas pra atendimento 
hospitalar na capital antes de a 
autoridade policialcomparecer 
ao local do acidente, causou es-
tranheza ao redator da Tribuna 
que questionou: “pois que ele se 
verifi cou, como acima fi cou dito, 
às cinco horas e o engenheiro 
chefe só comunicou o ocorrido 
ao delegado às 20 horas”.

Segundo consta nessa maté-
ria publicada em uma edição da 
Tribuna, de mais de cem anos, 
as outras vítimas, decorridos 
dois dias após o acidente ainda 
não haviam recebido assistên-
cia de espécie alguma.  

 E concluia “Apesar dessas ir-
regularidades e obstáculos, o dr. 
delegado, cumprindo com o seu 
dever, tomou as providências 
que o caso exigia, por intermé-

dio do dr. delegado geral de São 
Paulo,  a fi m de que a vítima An-
tonio Damas fosse submetida a 
exame de corpo delito e tomadas 
por termo as suas declarações 
ao mesmo tempo que  abria nes-

ta cidade o competente inquéri-
to a respeito, reduzindo a termo 
as declarações das vítimas José 
Francisco, José Moreira e José 
Machado, prosseguindo demais 
diligências.”

180graus.com

A Estação Bonsucesso foi aberta em 1916 e permaneceu com essa 
denominação até 1940, quando, em homenagem aos pracinhas da FEB 
– Força Expedicionária Brasileira, passou à Estação Expedicionária

Estação Piracuama, também aberta em 1916

TRIP RURAL
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Anúncio de Anti gamente
Publicava-se no jornal Tribuna do Norte nos anos vintes
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