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Prefeitura recebe doação 
de cabine de sanitização

Equipamento auxiliará no combate à covid-19 e foi instalado em frente ao Gripário do centro de Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba recebeu, nesta se-
mana, a doação de uma cabi-
ne de sanitização da empresa 
Allparts Componentes, para 
auxiliar no combate à co-
vid-19. A cabine foi instalada 

em frente ao Gripário do cen-
tro da cidade. 

A cabine de sanitização foi 
utilizada pela empresa com re-
dução de casos na fábrica, se-
gundo o sócio-adminstrador da 
Allparts, Ednei Rosas.

Desenvolvimento Econômico:

Inscrições abertas 
para curso de 
empreendedorismo 
diferenciado

PÁG. 3

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
de Pindamonhangaba realiza-
rá um curso semipresencial, 
em parceria com a Gerdau, 

entre os dias 16 a 20 de agos-
to, das 19 às 22 horas: empre-
endedorismo diferenciado. As 
inscrições são gratuitas e com 
limites de vagas.

PÁG. 3

Pindamonhangaba realiza City Tour 
com empresários e comerciantes

Uma parada para o almoço: o moderno restaurante Colméia, no Ribeirão Grande

A Secretaria de Cultura e 
Turismo, realizou mais uma 
edição do programa City 
Tour Histórico-Cultural pelos 
pontos turísti cos da cidade. 
O programa é realizado com 
público específi cos de multi -

plicadores para o fomento do 
Turismo e, na ocasião, contou 
com a parti cipação de empre-
sários, comerciantes e lojistas, 
que investem e acreditam no 
crescimento e no turismo de 
Pindamonhangaba.  

PÁG. 2

Zeladoria 
chega ao Feital 
com calçadas e 
mais segurança 
ao pedestre

As ações de zeladoria conti-
nuam sendo executadas a todo 
vapor pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba e nessa quarta-
feira (11) estão sendo realiza-
das na avenida João Francisco 
da Silva, no bairro do Feital.

PÁG. 2

3PÁG. 

Cadastro na Tarifa 
Social de Energia 
Elétrica precisa ser 
atualizado para 
manter desconto

A EDP, distribuidora de 
energia elétrica em Pindamo-
nhangaba, está comunicando 
a população sobre a necessi-
dade de atualizar o cadastro 
para a manutenção do des-
conto da Tarifa Social, bene-
fício que permite até 65% de 
desconto na conta de energia 
elétrica.

Pinda realiza “10ª Conferência de Saúde neste sábado”

Divulgação
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Editorial

A indicação dessa semana 
é o �ilme “Coringa”

Internet

Esta nova versão do perso-
nagem, que rendeu o Oscar de 
Melhor Ator à Joaquin Phoe-
nix, conta a origem de um 
dos maiores vilões de todos 
os tempos, e que  trouxe uma 
temática bastante impactante 
para o público. Diferentemen-
te dos quadrinhos, a base da 
loucura de Coringa se refere 
a uma sociedade corrompida 
pelo caos. Arthur Fleck (Co-
ringa) é um comediante mal 
sucedido com sérios transtor-
nos mentais. Com uma vida 
extremamente difícil, ele aca-
ba se perdendo em meio a tan-
tos problemas.

“Este filme é extremamente 
realista, e isso o faz excepcio-
nal. Ele aborda a vida de um 
cidadão desamparado pelo 
Estado e totalmente oprimi-
do pela sociedade. Ao vermos 

esse filme, acredito que cria-
mos um pouco de conscienti-
zação sobre o modo como tra-
tamos as pessoas”.

Vinicius Sousa – 
Autônomo

Zeladoria chega ao Feital com calçadas 
e mais segurança ao pedestre

As ações de zeladoria conti nu-
am sendo executadas a todo vapor 
pela Prefeitura de Pindamonhan-
gaba e nessa quarta-feira (11) es-
tão sendo realizadas na avenida 
João Francisco da Silva, no bairro 
do Feital.

Através da Secretaria de Go-
verno e Serviços Públicos toda a 
extensão desta principal artéria 
do bairro, da divisa com a Cidade 
Nova até o Bar do Mel (às margens 
da Via Dutra) o passeio público será 
pavimentado com concreto trazen-
do mais segurança para pedestres e 
dando um novo visual para o bairro.

“Atendendo pedido do prefeito 
Isael, realizamos ações semelhan-
tes no bairro do Araretama, Vale 
das Acácias, Residencial Cícero 
Prado CDHU, entre outros pontos 
da cidade de grande movimen-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 (PMP 6070/2021)
Para “contratação de empresa especializada para execução de reforma e 
ampliação de prédio escolar -  em Elias Bargis Mathias, com fornecimento de 
material e mão-de-obra”, com recebimento dos envelopes até dia 27/08/2021, 
às 08h30 e início da sessão às 09h.  

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

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2021 (PMP 5876/2021) 
A autoridade superior, com base na análise técnica dos documentos exigidos 
no termo de referência, realizada pelo Setor de Laboratório, homologou, 
em 10/08/2021, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de 
empresa especializada na realização do exame rt-pcr em tempo real sars-
cov-2, com utilização de técnicas moleculares para identifi cação de genes 
virais, em amostras respiratórias de pacientes com suspeita de infecção para 
coronavirus 2019 (covid-19), pelo período de 12 meses”, o item 01, no valor 
total de R$ 560.000,00. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 055/2020 (PMP 2809/2020) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 29/07/2021, ao contrato 100/2020, que 
cuida de “contratação de empresa especializada em serviços de manutenção 
preventiva e de manutenção corretiva pelo período de 12 meses, com 
fornecimento de peças quando necessário para os fogões e fornos instalados 
nas unidades escolares e projetos da Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Pindamonhangaba, conforme especifi cações e quantidades 
constantes no termo de referência”, para prorrogação até 19/08/2022, e 
reajuste de 8,5087% conforme variação do IPC FIPE, passando o valor do 
contrato para R$ 86.806,96, assinando pela contratante a Sra Luciana de 
Oliveira Ferreira, e pela contratada, empresa Edinaldo Lopes de Oliveira, o Sr 
Edinaldo Lopes de Oliveira. 

PREGÃO Nº 177/2016 (PMP 18005/2016) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 09/08/2021, ao contrato 187/2016, que 
cuida de “contratação de instituição fi nanceira para processamento de folha 
de pagamento dos servidores da Prefeitura, aposentados e pensionistas do 
Fundo de Previdência (FPMP), através de créditos em ‘conta salário’ e/ou 
‘conta corrente’, com exclusividade”, para prorrogação até 18/02/2022, com 
revogação automática tão logo seja realizada a assinatura de novo documento 
contratual sem ônus para as partes, assinando pela contratante o Sr Marcelo 
Ribeiro Martuscelli, e pela contratado, Banco Santander (Brasil) S/A, a Sra 
Cristina Ohara Camargo e a Sra Juliana Campos Brasil Lopes Gonçalves.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO – 

10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2021

Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros 
titulares e suplentes, do Conselho Municipal de Assistência 
Social, convocados a participarem, e entidades, trabalhadores, 
usuários e demais representantes da sociedade civil 
convidados a participarem, na data abaixo, da “10ª Reunião 
Extraordinária de 2021”, cuja pauta vem a seguir: 

Pauta:

- Deliberação sobre Recurso Estadual destinado à 
Proteção Social Especial - Ações para Pessoas em 
Situação de Rua;

Dia: 16/08/2021 (segunda-feira)
Horário: 8h30 (oito horas e trinta minutos) 
Local: Reunião online – acesso pela plataforma virtual
Google Meet

L i n k : h t t p s : / / m e e t . g o o g l e . c o m / q o p - c x y e -
ozg?hs=122&authuser=4

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

Lembrando aos conselheiros que não puderem participar 
(sociedade civil e poder público) que comuniquem seus 
suplentes e justifi quem sua falta através dos emails: 
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmas@
pindamonhangaba.sp.gov.br

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 386, DE 04 DE AGOSTO DE 2021.

   
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência conferida 
pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e  considerando o  parecer da Comissão 
Processante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 006/2012,  para dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir de 26 de agosto de 2021,  sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 04 de agosto de 2021.
SMA/egga/memo 30.908/2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 387, DE 04 DE AGOSTO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência conferida 
pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e  considerando o  parecer da Comissão 
Processante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 001/2021,  para dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir de 11 de agosto de 2021,  sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 04 de agosto de 2021.
SMA/egga/memo 30.373/2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 390, DE 04 DE AGOSTO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência conferida 
pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e  considerando o  parecer da Comissão 
Processante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 013/2019,  para dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir de 19 de agosto de 2021,  sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 04 de agosto de 2021.
SMA/egga/memo 30.906/2021

Divulgação

A importância da 
vacinação
A vacina é fator preponderante para evitar 

internações e óbitos relacionados aos 
casos de Covid-19. Neste sentido, a secretaria 
Municipal de Saúde de Pindamonhangaba vem 
reforçando a importância desse gesto.

Na edição de hoje, divulgamos uma matéria 
que trata deste tema e traz, além de relatos, 
um gráfico com o número de internações e 
de óbitos no início do segundo semestre deste 
ano, quando a maioria dos idosos já havia sido 
imunizada com as duas doses da vacina.   

Pindamonhangaba aplicou mais de 140 mil 
doses de vacinas até o momento – sendo que 
quase 39 mil munícipes já estão com ciclo de 
imunização coberto, o que representa 23% da 
população.

De acordo com informações da secretaria de 
Saúde do município, o número de internações 
atingiu, nesta semana, o menor índice chegando 
à casa dos 20% de ocupação dos leitos (UTI e 
Enfermaria). 

Os números de novos casos da doença 
também vêm caindo consideravelmente: a 
última semana registrou 203 casos. Os óbitos 
estão se mantendo estável na faixa de 5 ou 6 
casos semanalmente.

Especialistas afirmam que a vacina ameniza 
as complicações causadas pelo vírus, pode 
evitar internações e preservar a vida. 

Pinda realiza “10ª Conferência 
de Saúde” no sábado

O Comus (Conselho Mu-
nicipal de Saúde), com apoio 
da Secretaria de Saúde da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
vai realizar a “10ª Conferência 
Municipal de Saúde Dr. Briner 
Castelli Azevedo”, neste sábado 
(14), das 8 às 15 horas, no Sale-
sianos.

Este ano, o tema será “As 
diretrizes do SUS diante da 
Pandemia” e as inscrições po-
dem ser feitas até dia 13 de 
agosto, na sala do Conselho 
Municipal de Saúde de Pinda-

monhangaba (avenida Albu-
querque Lins, 163 – São Bene-
dito) ou no próprio evento.

Mais informações pelo 
telefone 3550-0512 ou pelo 
e-mail comus.pindamonhan-
gaba@gmail.com.

Antes da conferência, hou-
ve debate nas pré-conferên-
cias realizadas nos bairros, 
sob cinco eixos relacionados 
ao tema: Financiamento do 
SUS, Controle Social e Comus, 
Acessos aos Diferentes Niveis 
de Atenção, Saúde Mental, e 

Recursos Humanos e as Espe-
cialidades.

De acordo com o presiden-
te do Comus, Thiago Silva, a 
participação popular foi funda-
mental para o debate de ideias 
e levantamento do maior nú-
mero possível de situações a se-
rem abordadas na Conferência, 
dentro do seu tema.

Com isso, o presidente 
acredita que o evento será 
ainda mais abrangente, o que 
trará enormes ganhos para a 
saúde em Pindamonhangaba.

Gripe: Pinda mantém vacinação para todos 
os públicos em 12 locais

A Secretaria de Saúde da Pre-
feitura de Pindamonhangaba con-
ti nua a terceira etapa da vacinação 
contra o vírus da gripe (infl uenza 
H1N1) nesta quinta-feira (12), en-
quanto durarem os estoques.

Para esta fase, a aplicação será 
de segunda a sexta-feira, das 8 às 
11h e das 13 às 16h, em vários 
locais: ESF Feital, ESF Castolira, 
ESF Azeredo, ESF Cruz Grande, 
ESF Bonsucesso, ESF Eloyna, ESF 
Jardim Regina, ESF Santa Cecília, 
ESF Campinas, ESF Jardim Impe-
rial, UBS Vila Rica, e sala de vacina 
do Ciaf.

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

Atenção
Em virtude da vacinação con-

tra Covid-19, o público deve fi car 
atento às recomendações do Mi-
nistério da Saúde.

A imunização contra infl uenza 
só poderá ser feita 15 dias antes 
ou após a vacinação contra coro-
navírus. Desta forma, é recomen-
dado 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 respei-
tar o período recomendado 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 se-

gunda dose.
No caso das pessoas que es-

tão sendo imunizadas contra 
Covid-19 com a AstraZeneca/
Oxford/FioCruz e Pfi zer, que pos-
suem intervalo médio de 3 meses, 
é perfeitamente possível ser vaci-
nado contra infl uenza entre a pri-
meira e a segunda dose contra co-
ronavírus, pois o período mínimo 
de 15 dias entre um ti po de vacina 
e outro seria respeitado.

Da mesma forma, quem tomou 
a primeira dose com o imunizante 
Janssen, basta fazer o cálculo de 
15 dias, pois é dose única.

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

tação, atendendo sempre os re-
clames da população. Estamos 
cuidando da cidade com todo ca-

rinho que ela merece”, afi rmou o 
secretário e vice-prefeito Ricardo 
Piorino.
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Prefeitura recebe doação de 
cabine de sanitização

Cadastro na Tarifa 
Social de Energia Elétrica 
precisa ser atualizado 
para manter desconto

A EDP, distribuidora de 
energia elétrica em Pindamo-
nhangaba, está comunicando 
a população baixa renda so-
bre a necessidade de atuali-
zar o cadastro para a manu-
tenção do desconto da Tarifa 
Social, benefício que permite 
até 65% de desconto na conta 
de energia elétrica.

Segundo a empresa, para 
continuar gozando do benefí-
cio as mais de 4 mil famílias 
devem manter o cadastro 
atualizado. Até 30 de setem-
bro de 2021, uma resolução 
da Aneel proíbe o descreden-
ciamento da tarifa social de 
clientes com dados desatua-
lizados.

Segundo o banco de da-
dos da EDP, em junho/2021 o 
município contava com 8.488 
famílias cadastradas, sendo 
que no mesmo período do 
ano passado o número de 
famílias era de 4.243, o que 
representou um aumento de 
100%, em virtude do aumen-
to da taxa de desemprego, 
agravada pela pandemia da 
Covid-19.

“Após 30 de setembro, as 
famílias baixa renda que não 
atualizarem o seu cadastro 
poderão perder o benefício. 
A atualização do CadÚni-
co garante ao consumidor a 
manutenção do desconto na 
conta de luz. O Cadastro Úni-
co da nossa cidade atende 
presencialmente na Av. Albu-
querque Lins, 550 com agen-
damento pelo telefone 3550-
5350 ou 3550-5351 e também 
pelo whataspp através do 
número (12) 983080025”, afir-
mou a Secretária de Assistên-
cia Social, Ana Paula Miranda.

A EDP atua de forma proa-
tiva para o cadastramento de 
clientes com perfil a receber 
o benefício, entretanto se os 
dados do titular da conta e da 
pessoa inscrita no CadÚnico 
divergem, a inscrição automá-
tica no benefício fica impossi-
bilitada. Após a atualização 
no setor do Cadastro Único, 
para concretizar o desconto, o 
munícipe precisa oficializar o 
requerimento junto à EDP.

Quem tem direito 
ao benefício
A Tarifa Social de Ener-

gia Elétrica é garantida para 
família inscrita no CadÚnico 
com renda familiar mensal 
per capita comprovadamente 
menor ou igual a meio salário 
mínimo nacional, idosos com 
65 anos ou mais e pessoas 
com deficiência que recebam 
o Benefício de Prestação Con-
tinuada da Assistência Social 

(BPC) e família inscrita no Ca-
dÚnico com renda mensal de 
até 3 salários mínimos, que 
tenha portador de doença 
ou patologia cujo tratamen-
to ou procedimento médico 
requeira uso continuado de 
aparelhos, equipamentos ou 
instrumentos que dependam 
do consumo de energia elétri-
ca.

Para usufruir do benefício, 
é preciso estar com o Número 
de Identificação Social (NIS) 
atualizado no Cadastro Único 
e se cadastrar no site da EDP, 
www.edp.com.br/tarifaso-
cial. Após o cadastro no por-
tal da EDP, a documentação é 
avaliada e, estando tudo cor-
reto, o benefício é aplicado a 
partir da fatura seguinte.  

Para realizar o cadastra-
mento na EDP o munícipe 
precisa apresentar o NIS (Nú-
mero de Identificação Social, 
conta de energia, RG, CPF e 
informar se há integrante na 
família que receba o BPC com 
o número do benefício e apre-
sentar o relatório e atestado 
subscrito por profissional 
médico (para família inscrita 
no Cadastro Único com renda 
mensal de até 3 salários mí-
nimos, que tenha portador 
de doença ou deficiência cujo 
tratamento demande consu-
mo de energia elétrica)

Regras para o desconto
Após a efetivação do ca-

dastro junto à EDP, recebe o 
desconto na conta de luz os 
primeiros 220 kWh consumi-
dos mensalmente por clien-
tes residenciais classificados 
como de baixa renda e varia 
de acordo com a faixa de con-
sumo mensal (kWh/mês). “É 
importante frisar que o bene-
fício é muito vantajoso para 
quem utiliza a energia de 
forma eficiente, pois quanto 
menor o consumo, maior o 
desconto”, explicou o gestor 
da EDP, Roberto Miranda.

O benefício é aplicado so-
mente a uma unidade consu-
midora por família e é esca-
lonado por faixa de consumo, 
sendo calculado de modo 
cumulativo. Quem consome 
até 30kWh/mês tem descon-
to de 65%, quem consome 
até 100 kWh/mês o desconto 
é de 40%, quem consome até 
220 kWh/mês garante 10% e 
a família que tem consumo 
acima de 220 kWh/mês não 
recebe desconto.

A EDP informa ainda que 
tem um canal de dúvidas via 
WhatsApp (11) 93465-2888 e 
Central de Atendimento ao 
Cliente: 0800 721 0123.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba recebeu, nesta sema-
na, a doação de uma cabine de 
sanitização da empresa Allparts 
Componentes, para auxiliar no 
combate à covid-19. A cabine 
foi instalada em frente ao Gri-
pário do centro da cidade. 

De acordo com o sócio-admi-
nistrador da empresa Allparts, 
Ednei Rosas, a cabine de saniti-
zação foi utilizada em sua em-
presa e foi verificada a redução 
de casos na fábrica. Dessa for-
ma, ele entendeu que na pre-
feitura a cabine seria bem uti-
lizada. “Acreditamos que mais 
vale a ação preventiva, dessa 
forma decidimos repartir com 
os munícipes essa iniciativa e 
realizamos a doação da cabine 
de sanitização, também como 
uma forma de colaborar com o 
combate à covid e de outras do-
enças a que ela possa ser aplica-
da”, explicou. 

A secretária de Saúde, Ana 
Claudia Macedo, agradece a do-
ação e informa que estas ações 
visam a evitar a propagação do 
vírus complementando aquelas 
mais comuns, como lavar fre-
quentemente as mãos, manter o 
uso do álcool gel e da máscara.

“O ato ocorre por meio de 
uma cabine que pulveriza de-
sinfetante por sujeitos que pas-
sam por ela sendo a estrutura 
batizada com o nome de ‘cabi-
ne de desinfecção’. Nestas ca-
bines, são utilizadas algumas 
das substâncias sanitizantes as 
quais possuem eficácia comple-
mentar aos demais métodos de 
prevenção. Este recurso permi-
te também que os colaborado-
res que atuam no Gripário pos-

sam fazer sua desinfecção na 
entrada e na saída do trabalho”, 
destacou a secretária. 

Para o secretário de Governo 
e Serviços Públicos e vice-pre-
feito, Ricardo Piorino, que rece-
beu o primeiro contato da em-
presa para a doação da cabine, 
a iniciativa é muito bem-vinda. 
“Em meu nome e do prefeito  

Isael quero agradecer a doação 
da empresa Allparts. Incentiva-
mos a todas as empresas que 
quiserem colaboraram que 
também façam suas doações. 
Quanto mais apoio tivermos, 
principalmente da iniciativa 
privada, seremos mais fortes no 
combate à covid-19 em Pinda-
monhangaba”, concluiu.

Divulgação

Divulgação

Desenvolvimento Econômico: 
inscrições abertas para curso de 
empreendedorismo diferenciado 

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
de Pindamonhangaba reali-
zará um curso semipresen-
cial, em parceria com a Ger-
dau, entre os dias 16 a 20 de 
agosto, das 19 às 22 horas: o 
curso de empreendedorismo 
diferenciado. As inscrições 
são gratuitas e com limites de 
vagas. 

Assim que realizada a 
inscrição, o aluno recebe no 
e-mail um link para área do 
aluno, lá ele encontra todo o 
material da aula, a matriz do 
plano de negócios, e os links 
do youtube. Após o período 
das aulas, os alunos recebem 
uma mentoria de 90 dias para 
que possam tirar as ideias e 
planos do papel e colocar em 
prática.

As aulas são online ou nos 
pólos semipresenciais, no 
centro comunitário do Ara-
retama, Vila dos Afetos, em 
Moreira César, e no auditório 
da Santa Casa. Como as aulas 
são semipresenciais, as pes-
soas que não conseguirem 
acesso à internet ou aparelho 
eletrônico para assistir as au-
las, podem se dirigir até esses 
locais, onde receberão os ma-
teriais e poderão assistir as 
aulas.

“O curso foi uma busca 
nossa, dessa parceria. É um 
momento importantíssimo, 

de retomada da economia, 
olhando principalmente 
para os nossos jovens, que 
querem hoje empreender. 
Claro que o curso é voltado 
para todo mundo. Esse é um 
curso diferenciado, um cur-
so mais aprofundado, tanto 
que depois do curso tem as 
tutorias. A vontade é que as 
pessoas que já empreendem, 
mas têm um pouco de difi-
culdade, que façam o curso, 
é um curso 100% gratuito. O 

que nós temos feito o tempo 
todo na secretaria é fomen-
tar esse tipo de desenvolvi-
mento, qualificando e capa-
citando. A pessoa mais bem 
informada tem condições 
de começar um negócio e o 
negócio seguir em frente”, 
disse o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Ro-
derley Mioto.

Inscrições através do link: 
www.gerdautransforma.
com.br/2021-t12.

Iniciati va fortalece as ações de combate à covid-19 no município

Divulgação
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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

A Câmara de Pindamonhan-
gaba realizou na tarde da se-
gunda-feira, dia 09 de agosto, 
no plenário do Palácio Legisla-
tivo “Dr. Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, a 27ª Sessão Ordiná-
ria de 2021. Na pauta de vota-
ções da Ordem do Dia estavam 
relacionados 5 Projetos de Lei. 
E após os trâmites oficiais e 
com as assinaturas regimen-
tais, os vereadores incluiriam 4 
projetos na pauta de votações. 
Apenas um projeto foi adiado e 
os demais foram aprovados, in-
cluindo as emendas impositivas 
apresentadas.

Transporte Coletivo
Incluído na pauta de votação 

da sessão, o Projeto de Lei nº 
206/2021, do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre as diretri-
zes para prestação de serviço 
público de transporte coletivo 
de passageiros no Município de 
Pindamonhangaba” recebeu 4 
(quatro) emendas modificati-
vas. Após debates e discussões 
em plenário, as emendas e o 
Projeto foram aprovados por 8 
votos a 2. Os votos contrários 
foram dos vereadores Gilson 
Nagrin (PP) e Rogério Ramos 
(PODEMOS). 

Emendas
A Emenda nº 01 renumera 

o parágrafo único para pará-
grafo 1° e inclui o parágrafo 
2° ao artigo 1° com a seguinte 
redação: “§ 2°: A execução de 
qualquer modalidade de ser-
viço de transporte coletivo 
de passageiros no âmbito da 
competência municipal, sem 
autorização do Município, in-
dependentemente de cobran-
ça de tarifa, será considerado 
ilegal e caracterizada como 
serviço clandestino, sujeitan-
do-se às penalidades previstas 
em lei especifica”. 

A Emenda n° 02 inclui o pa-
rágrafo 4° ao artigo 12°: ”§4° 
— A política tarifária deverá 
ser orientada pelas diretrizes 
elencadas no artigo 8° da Lei 
Federal n° 12.587/12”. E in-
clui, também o parágrafo único 
ao artigo 14: “Parágrafo único: 
O regime econômico e finan-
ceiro da concessão do serviço 
de transporte público coletivo 
serão estabelecidos no respec-
tivo edital de licitação e deve-
rão, obrigatoriamente, obser-
var o disposto no artigo 9° da 
Lei Federal n° 12.587/12.”

A Emenda n° 03 altera o Arti-
go 23° e inclui os parágrafos 1° 
e 2° que passa a ter a seguinte 
redação: “Art 23° Fica autori-
zado a concessionaria subcon-
tratar serviço de transporte 
complementar para o sistema 
de transporte coletivo urbano 
regular, em até 25% (vinte e 
cinco por cento) da sua frota 
operante do transporte cole-
tivo urbano de passageiros no 
Sistema de Transporte Públi-
co do Município de Pindamo-
nhangaba, em pleno atendi-
mento ao art 6° da Lei 8.987, 
em especial a modicidade ta-
rifária e ao artigo 8° da Lei 
12.587/12, para auxiliar na 
prestação dos serviços perti-
nentes à concessão. 

§1° Considera-se trans-
porte complementar, para os 
efeitos desta lei, o serviço de 
transporte com a finalidade 

Com 4 emendas, Plenário da Câmara confirma apoio e 
aprova Projeto do Executivo que determina diretrizes 

para o transporte coletivo de Pindamonhangaba
Objetivo é atualizar a legislação sobre a prestação de serviço público de

transporte coletivo no âmbito do município, tendo em vista as normas locais vigentes

exclusiva de prover desloca-
mentos complementares às 
linhas regulares de ônibus, 
conforme termo de subcontra-
tação ou instrumento equiva-
lente, firmado entre a conces-
sionária e o subcontratado, 
com planejamento, controle e 
política tarifária estabeleci-
dos pelo Município; 

§2° Os veículos de transpor-
te complementar deverão tra-
fegar em linhas estipuladas no 
termo de subcontratação ou 
instrumento equivalente, fir-
mado entre a concessionária 
e o subcontratado. A forma de 
remuneração será estabeleci-
da no contrato firmado entre 
a concessionária e o subcon-
tratado”.

E a Emenda nº 04 inclui o 
parágrafo único ao artigo 43: 
“Parágrafo único: Para evitar 
a solução de continuidade da 
prestação de serviço público 
essencial à população deste 
Município, fica a Prefeitura 
autorizada a regulamentar, 
por decreto, as normas para 
a prestação do serviço público 
de transporte coletivo, vigen-
tes na data de publicação des-
ta lei, pelo prazo necessários 
aos levantamentos, estudos 
e processamento da licitação 
para delegação do serviço, até 
o início da operação comercial 
dos novos contratos resultan-
tes da licitação.” 

Projeto
Com a aprovação das 4 

emendas, o PL nº 206/2021 de-
terminou em seu artigo 1º que 
“as concessões e permissões 
dos serviços públicos munici-
pais de transporte de passagei-
ros, estão disciplinadas no arti-
go 175 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de 
Pindamonhangaba, por esta Lei, 
pelas normas afins e pelo dis-
posto nos regulamentos, editais 
de licitação e respectivos con-
tratos”. 

Os serviços municipais de 
transporte público, cuja delega-
ção é regulada nesta Lei apro-
vada, compõem um sistema 
integrado pelos seguintes ele-
mentos: o transporte público de 
passageiros, em todas as suas 
modalidades; a infraestrutura 
de circulação; o sistema de co-
nexões, formado pelas estações, 
terminais rodoviários, abrigos, 
pontos de embarque e desem-
barque de passageiros, áreas 
de estacionamento, terminais 

e locais de carga e descarga de 
mercadorias e de valores e os 
os mecanismos de regulamen-
tação. 

Já o artigo 7° diz que “toda 
concessão ou permissão exige a 
prestação de serviço adequado 
ao pleno atendimento dos usu-
ários, nos termos desta Lei, das 
normas pertinentes, do edital 
de licitação e do contrato res-
pectivo”.

Quanto aos direitos e obri-
gações dos usuários, o Projeto 
de Lei estabelece que “o usu-
ário deverá receber serviço 
adequado e acessível; receber 
informações para a defesa de 
seus interesses individuais ou 
coletivos; ter o direito de acio-
nar as autoridades competentes 
para apuração de possíveis ir-
regularidades na prestação dos 
serviços públicos de transporte 
e trânsito, não respondidas ou 
solucionadas satisfatoriamente; 
propugnar por dotação orça-
mentária que viabilize o nível 
de qualidade desejado na pro-
dução do serviço, entre outros.

No artigo 11, o projeto escla-
rece que a tarifa, que é o preço 
cobrado do usuário pela utiliza-
ção efetiva de um serviço públi-
co, “será fixada pelo poder con-
cedente em conformidade com 
os critérios técnicos 
por ele definidos, ten-
do em conta os preços 
e índices mínimos e 
máximos previstos no 
edital e seus anexos”. 

No que diz respeito 
a Licitação, o Projeto 
determina que “fica 
autorizado o executi-
vo municipal a conce-
der o serviço público 
de transporte coletivo 
de passageiros no âm-
bito de Pindamonhan-
gaba, mediante licita-
ção, nos da legislação 
própria e nos desta 
Lei sendo que o prazo máximo 
de vigência da concessão será 
de 15 (quinze) anos, prorrogá-
vel por até 15 (quinze) anos.

PROMMAR
Outro destaque da pauta foi 

o Projeto de Lei n° 205/2021, 
do Poder Executivo, que “Dis-
põe sobre a implementação do 
Programa Municipal de Ma-
nutenção dos Acessos Rurais 
(PROMMAR)”, que foi aprovado 
por 9 votos a 1. O voto contrário 
foi anotado pelo vereador Gil-
son Nagrin (PP).

Com a confirmação, “fica 
instituído o Programa Munici-
pal de Manutenção dos Acessos 
Rurais (PROMMAR), através 
do qual o Poder Executivo está 
autorizado a realizar interven-
ções necessárias à manutenção 
e conservação das estradas par-
ticulares de acesso aos imóveis 
rurais do município, inclusive 
servidões, de modo a propiciar 
adequadas condições de tráfe-
go, bem como escoamento da 
produção agroeconômica”. 

Para a efetiva execução do 
Programa e respeitadas as nor-
mas ambientais, o Município 
poderá adotar, de forma con-
junta ou isolada, as seguintes 
providências: execução de ser-
viços de abertura, conservação 
e manutenção das estradas, 
bem como construção ou manu-
tenção de pontes e outros equi-
pamentos de construção civil; 
proceder à abertura de bacias 
de captação das águas pluviais 
visando impedir o represamen-
to, erosão e o assoreamento das 
estradas e adequar o traçado 
original das estradas, ameni-
zando curvas, aclives ou decli-
ves acentuados.

Para efeito deste programa e 
segundo o artigo 6°, “são consi-
deradas estradas municipais as 

vias não pavimentadas no terri-
tório municipal, destinadas ao 
livre trânsito de pessoas, ani-
mais e veículos, conservadas e 
administradas pela Prefeitura 
Municipal, construídas ou não 
pelo poder público”. O Projeto 
de Lei aprovado foi baseado na 
“Indicação de Projeto de Lei”, de 
autoria dos vereadores Renato 
Nogueira Guimarães — Renato 
Cebola (PV) e Francisco Nor-
berto Silva Rocha de Moraes — 
Norbertinho (PP). 

28ª Sessão Ordinária 
Os vereadores de Pindamo-

nhangaba voltam a se reunir na 
próxima segunda-feira, dia 16 
de agosto, a partir das 14 ho-
ras, no Plenário “Dr. Francisco 
Romano de Oliveira” do Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José Ro-
drigues Alckmin”, para a realiza-
ção da 28ª sessão ordinária de 
2021. Além da participação da 
comunidade durante as sessões 
ordinárias - dentro dos pro-
tocolos sanitários vigentes - e 
visando dar ainda maior trans-
parência dos atos legislativos, a 
sessão ordinária - que é pública 
e aberta - terá a transmissão “ao 
vivo” pelo canal 4 da Operadora 
NET e, também, pela internet no 
portal www.pindamonhangaba.
sp.leg.br.

DECRETO LEGISLATIVO N.º 06,
DE 10 DE AGOSTO DE 2021.
Concede o Diploma DR. JOSÉ 
ALBERTO MONTECLARO CÉSAR.

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 concedido o Diploma DR. JOSÉ ALBERTO 
MONTECLARO CÉSAR ao Dr. ADHERBAL RIBEIRO 
ÁVILA, por sua signi�icante e histórica atuação como 
advogado no município de Pindamonhangaba.

Art. 2° A entrega da homenagem de que trata 
o artigo anterior ocorrerá no dia 12 de agosto de 
2021. 

Art. 3° As despesas decorrentes com a execução 
deste Decreto Legislativo correrão por conta de 
dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4° Esta Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2021.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
              Presidente 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 06/2021, de autoria do Vereador 
Francisco Norberto S. R. de Moraes - Norbertinho
Publicado no Departamento Legislativo.

DECRETO LEGISLATIVO N.º 05,
DE 10 DE AGOSTO DE 2021.
Concede o Diploma DR. JOSÉ 
ALBERTO MONTECLARO CÉSAR.

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 concedido o Diploma DR. JOSÉ 
ALBERTO MONTECLARO CÉSAR a Dra. MARIA 
PAULA SODERO VICTORIO, por sua signi�icante e 
histórica atuação como advogada no município de 
Pindamonhangaba.

Art. 2° A entrega da homenagem de que trata 
o artigo anterior ocorrerá no dia 12 de agosto de 
2021. 

Art. 3° As despesas decorrentes com a execução 
deste Decreto Legislativo correrão por conta de 
dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4° Esta Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2021.

  
Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL

               Presidente 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 05/2021, de autoria do Vereador 
Francisco Norberto S. R. de Moraes - Norbertinho
Publicado no Departamento Legislativo
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O boletim da Vigilância 
Epidemiológica de Pinda-
monhangaba apresentou, 
nessa quarta-feira (11): 50 
novos casos, 34 recupera-
dos e nenhum óbito. No 
total, 18.340 moradores de 
Pindamonhangaba testa-
ram positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão 
com ocupação de 29% e as 
UTIs particulares estão com 
ocupação de 33%.  A enfer-
maria está com ocupação 
de 11% somados os leitos 
públicos e particulares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
141.565 (números atualizados 
até às 12h01 de 11 de agosto), 
sendo 102.784 primeiras do-
ses, 34.347 segundas doses e 
4.434 doses únicas. 

A Secretaria de Saúde 
alerta a população para 
que procure os gripários 
em caso de sintomas de co-
vid-19 (Pronto-Socorro e 
UPA Moreira César) para 
tratamento imediato. Estes 
espaços de acolhimento a 
pacientes com suspeita de 
covid-19 estão com movi-

mentação acima da média, 
por isso contamos com a 
compreensão da população.

50 Casos novos
Água Preta, Alto do Car-

doso, Andrade, Araretama, 
Boa Vista, Bom Sucesso, 
Borba, Campinas, Campo 
Alegre, Campo Belo, Cen-
tro, Cidade Jardim, Cida-
de Nova, Crispim, Galega, 
Goiabal, Jardim Cristina, 
Jardim Eloyna, Jardim Ro-
sely, Lessa, Mantiqueira, 
Maricá, Mombaça, Morum-
bi, Nova Esperança, Parque 
São Domingos, Santana, São 
Benedito, Socorro, Triângu-
lo, Vista Alegre.

34 Recuperados
Andrade, Araretama, 

Azeredo, Boa Vista, Campi-
nas, Campos Maia, Centro, 
Cícero Prado, Cidade Jar-
dim, Crispim, Galega, Kari-
na, Laerte Assunção, Maria 
Áurea, Maricá, Mombaça, 
Moreira César, Nova Espe-
rança, Pasin, Santana, São 
Benedito, Socorro, Vale das 
Acácias, Vila São Benedito.

Cidade registra 
50 casos novos, 
34 recuperados e 
nenhum óbito por 
Covid-19

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.

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.

O boletim da Vigilância 
Epidemiológica de Pinda-
monhangaba apresentou, 
nessa quarta-feira (11): 50 
novos casos, 34 recupera-
dos e nenhum óbito. No 
total, 18.340 moradores de 
Pindamonhangaba testa-
ram positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão 
com ocupação de 29% e as 
UTIs particulares estão com 
ocupação de 33%.  A enfer-
maria está com ocupação 
de 11% somados os leitos 
públicos e particulares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
141.565 (números atualizados 
até às 12h01 de 11 de agosto), 
sendo 102.784 primeiras do-
ses, 34.347 segundas doses e 
4.434 doses únicas. 

A Secretaria de Saúde 
alerta a população para 
que procure os gripários 
em caso de sintomas de co-
vid-19 (Pronto-Socorro e 
UPA Moreira César) para 
tratamento imediato. Estes 
espaços de acolhimento a 
pacientes com suspeita de 
covid-19 estão com movi-

mentação acima da média, 
por isso contamos com a 
compreensão da população.

50 Casos novos
Água Preta, Alto do Car-

doso, Andrade, Araretama, 
Boa Vista, Bom Sucesso, 
Borba, Campinas, Campo 
Alegre, Campo Belo, Cen-
tro, Cidade Jardim, Cida-
de Nova, Crispim, Galega, 
Goiabal, Jardim Cristina, 
Jardim Eloyna, Jardim Ro-
sely, Lessa, Mantiqueira, 
Maricá, Mombaça, Morum-
bi, Nova Esperança, Parque 
São Domingos, Santana, São 
Benedito, Socorro, Triângu-
lo, Vista Alegre.

34 Recuperados
Andrade, Araretama, 

Azeredo, Boa Vista, Campi-
nas, Campos Maia, Centro, 
Cícero Prado, Cidade Jar-
dim, Crispim, Galega, Kari-
na, Laerte Assunção, Maria 
Áurea, Maricá, Mombaça, 
Moreira César, Nova Espe-
rança, Pasin, Santana, São 
Benedito, Socorro, Vale das 
Acácias, Vila São Benedito.

Cidade registra 
50 casos novos, 
34 recuperados e 
nenhum óbito por 
Covid-19

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Pindamonhangaba 
está ressaltando a importância 
da vacinação como fator pre-
ponderante para evitar interna-
ções e óbitos relacionados aos 
casos de Covid-19. Na última 
semana, o município registrou 
o óbito de uma idosa de 83 anos 
que não tomou vacina e que 
após testar positivo para o Co-
vid, e com 10 dias de sintomas e 
internação veio a óbito.

A idosa apresentou sintomas 
em 25 de julho e após realizar 
os testes recebeu o resultado 
positivo em 28 de julho. A víti-
ma decidiu não se vacinar con-
tra covid-19 e H1N1 no início 
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Pinda enfatiza 
importância da 

vacina para evitar 
internações e óbitos

deste ano quando o processo de 
vacinação foi iniciado. 

Ela recebeu acompanha-
mento na UPA de Moreira César 
e após complicações no qua-
dro deu entrada no Hospital de 
Campanha Cidade Nova no últi-
mo dia 6 de agosto. Com a piora 
em seu quadro e forte difi cul-
dade respiratória foi encami-
nhada à emergência, entubada 
e após apresentar duas paradas 
cardíacas foi constatado óbito 
no último dia 7 de agosto.

“Por isso que nós queremos 
ressaltar a importância da va-
cinação. Se você tem mais de 
18 anos e ainda não tomou ne-
nhuma dose da vacina procure 

imediatamente nossos postos 
de vacinação. E se você tomou 
a primeira dose orientamos que 
complete a imunização com a 
segunda dose. A vacina ame-
niza as complicações causadas 
pelo vírus, pode evitar interna-
ções e acima de tudo preserva 
a vida”, afi rmou a secretária de 
Saúde, Ana Cláudia Macedo.

Diversos municípios brasi-
leiros estão relatando casos de 
alto índice de internações por 
Covid-19 de pessoas que não to-
maram nenhuma dose de imu-
nizante contra a doença.

Pindamonhangaba já apli-
cou mais de 141 mil doses de 
vacinas, sendo que quase 39 mil 

munícipes já estão com ciclo de 
imunização coberto, o que re-
presenta 23% da população.

O número de internações 
atingiu nesta semana o menor 
índice chegando na casa dos 
20% de ocupação dos leitos (UTI 

e Enfermaria). Os números de 
novos casos da doença também 
vêm caindo e fechou na última 
semana em 203 registros e os 
óbitos estão se mantendo está-
vel na faixa de 5 ou 6 casos se-
manalmente.

CASOS DE COVID E ÓBITOS POR SEMANA 
EM PINDAMONHANGABA:

            Casos   Óbitos 
1ª semana julho  343 10
2ª semana julho  429 06
3ª semana julho  511 04
4ª semana julho  316 06
5ª semana julho  166 06
1ª semana agosto  203 05
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A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba mantém na 
quinta-feira (12) a aplicação da 
primeira dose da vacina contra 
a Covid-19 para pessoas com 18 
anos ou mais.

Primeira dose: pessoas com 
18 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: Prefeitura 
mantém vacinação de 
pessoas com 18 anos ou 
mais nesta quinta-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, Trabalhadores 

de Farmácias e Drogarias, Por-
tadores de Síndrome de Down, 
Pacientes em Terapia Renal, 
Transplantados, Ferroviários 
e Metroviários, Pacientes com 
Comorbidades (a partir de 50 
anos) e Idosos - (Conforme data 
na carteirinha):

Centro Dia do Idoso (Vila 
Rica), Ciaf (Saúde da Mulher), 
Cisas (Moreira Cesar), PSF Nova 
Esperança (Araretama), PSF Ci-
dade 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.
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turismo
Pindamonhangaba realiza City Tour 
com empresários e comerciantes

A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Cultura e Turis-
mo, realizou mais uma edição 
do programa City Tour Históri-
co-Cultural pelos pontos turís-
ticos da cidade. O programa é 
realizado com público especí-
ficos de multiplicadores para o 
fomento do Turismo e, na oca-
sião, contou com a participação 
de empresários, comerciantes e 
lojistas, que investem e acredi-
tam no crescimento e no turis-
mo de Pindamonhangaba.  

“A iniciativa da Secretaria 
de Cultura e Turismo é de ex-
pandir e mostrar às pessoas 
e investidores, que Pindamo-
nhangaba é um excelente lu-
gar para se visitar, que a ci-
dade possui inúmeros pontos 
históricos e turísticos, poden-
do com toda certeza ser um 
destino para turistas”, disse o 
secretário adjunto de Turismo 
e Cultura, Ricardo Flores.

Os pontos que foram visi-
tados e mostrados nesse Tour 
foram: alambique Pinda Boa, 
onde lá os visitantes pude-
ram experimentar cachaças. 
Vale destacar que o local é um 
grande produtor e vendedor 
de cachaças, fabricadas e ad-
ministradas há três gerações 
pela mesma família.

A segunda parada foi no 
Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leopoldi-
na, que possui uma exposição 
gigantesca de materiais histó-
ricos, histórias de Pinda e do 
Brasil, dentre muitas coisas, 
tem estátuas originais do pré-
dio, de deuses gregas, que pos-
suem 171 anos, quadros, arte-
fatos indígenas e instrumentos 
de séculos passados. 

O almoço foi servido pelo 
restaurante Colméia, localizado 
no bairro do Ribeirão Grande, 
um restaurante moderno, com 
aspectos rurais, onde se pode vi-
sitar, almoçar e passar o tempo.

A próxima parada foi na Fa-
zenda Nova Gokula, o maior 
templo Hare Krishina da Amé-
rica Latina, localizado no bair-
ro do Ribeirão Grande, em 
Pindamonhangaba, onde hoje 

O Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina (à esquerda) e o alambique Pinda Boa (à direita) foram duas das paradas

A Fazenda Nova Gokula é o maior templo Hare Krishina da América Latina, localizado no bairro do Ribeirão Grande, onde hoje moram aproximadamente 30 famílias
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moram aproximadamente 30 
famílias, compondo cerca de 
80 pessoas. O local tem tem-
plos, roupas indianas, comidas 
vegetarianas, como a famosa 
coxinha de jaca, entre outros.

Café da tarde

O café da tarde foi reali-
zado no Hotel Fazenda Pé da 

Serra, conhecido também pe-
las suas duas estátuas de ca-
valo na entrada. O hotel pos-
sui cachoeiras e em uma área 
verde, tem chalés, apartamen-
tos, restaurante, academia, 
parque e piscina. No local é 
possível passar o dia ou ficar 
hospedado.

“Não tinha conhecimento 
do potencial que a cidade tem 

de atrair visitantes. O city 
tour visa estimular e divul-
gar o turismo local, gerando 
emprego e receita pro muni-
cípio, além de formar novos 
multiplicadores. Excelente 
iniciativa! Parabéns à Prefei-
tura de Pinda”, disse Ernesto 
Eduardo da Silva, gerente co-
mercial da Thermojet. 

“Agradeço imensamente 

o convite para conhecer essa 
parte tão linda de Pindamo-
nhangaba. Quero parabenizar 
o novo turismo pelo excelente 
trabalho que vem realizando 
em Pindamonhangaba. Nossa 
cidade é muito rica, parabéns 
ao Ricardo Flores por esse ex-
celente projeto”, disse Yago 
Oliveira, representante da Fly 
Now Conexões empresariais.
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