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Fenômeno da internet, 
Pr. Cláudio Duarte 
faz palestra na região

Famoso por seus vídeos com 
milhões de visualizações na in-
ternet e por sua pregação repleta 
de humor, o pastor Cláudio Duar-
te realizará uma palestra aqui na 
região. Pastor que se popularizou 
na internet por seu jeito descon-
traído de passar seus ensinamen-
tos, Cláudio Duarte comandará a 

Conferência da Família e, de uma 
forma bem humorada, abordará 
assuntos diversos, principalmen-
te relacionados à família e ao 
relacionamento entre marido e 
mulher. 

O evento será realizado em 
Taubaté, no dia 30 de agosto, a 
partir das 20h.

Duarte se tornou conhecido por suas mensagens direcionadas a casais

Novelis fi naliza investimento de R$ 750 milhões 
e gera mais emprego na unidade em Pinda

Durante a fase de 
construção, a obra gerou 
cerca de 2.500 postos 
de trabalho – em sua 
maioria – preenchidos por 
profi ssionais da região. 
A parti r da expansão, 
a fábrica agregará 90 
profi ssionais, entre 
funcionários da Novelis e 
de empresas parceiras

A Novelis comemora a entre-
ga oficial da expansão de sua 
fábrica de chapas de alumínio, 
localizada em Pindamonhanga-
ba. Com investimento de R$ 750 
milhões, o complexo de lamina-
ção e reciclagem de alumínio, o 
maior da América do Sul, atin-
girá a capacidade total de 680 
mil toneladas na produção de 
chapas e 490 mil toneladas em 
reciclagem por ano.

“Reciclar e aumentar o uso 
de conteúdo reciclado em nos-
sos produtos é a base da jorna-
da de sustentabilidade da No-
velis”, disse o presidente e CEO 
da Novelis Inc., Steve Fisher. 
“Continuaremos a identificar e 
investir em projetos como essa 
expansão no Brasil e isso refor-
çará o modelo de economia cir-
cular da Novelis”.

Divulgação

Prefeitura e Câmara discutem 
emendas ao novo Plano Diretor

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Obras e Planejamen-
to, e a Câmara de Vereadores 
discutiram, na tarde da última 
terça-feira (10), as emendas 
apresentadas pelo Legislativo 
ao projeto de Revisão do Pla-
no Diretor que se encontra na 
Casa de Leis.

O encontro foi avaliado 
como produtivo e o trâmite de 
apreciação do projeto está se-
guindo todo o rito necessário 
e, posteriormente, será reali-
zada audiência pública final 
para sua apreciação e vota-
ção.

O Plano Diretor de Pindamonhangaba está em vigor desde 2006PÁG. 3

Divulgação

CDHU entrega 236 apartamentos em 
Pindamonhangaba nesta sexta-feira

PÁG. 7

Divulgação

Covid-19
Pinda registra 
19 casos novos, 
31 recuperados e 
nenhum óbito

PÁG. 3

PÁG. 5

Teatro online infanto-
juvenil é atração 
do fi m de semana

PÁG. 7
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Editorial

Nos últimos dias de julho, 
acompanhamos o anúncio do 
arranjo institucional entre es-
tado e município, com o obje-
tivo de incrementar a gestão 
das atividades rurais de Pin-
damonhangaba, num envol-
vimento maior de articulação 
entre a Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, por meio da uni-
dade regional, a Coordenadoria 
de Assistência Técnica Integral 
(CATI), Prefeitura Municipal re-
presentada pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 

e o Sindicato Rural, no fortale-
cimento da parceria pela sus-
tentabilidade do setor agrope-
cuário e demais segmentos que 
crescem nas áreas rurais, como 
a agroindústria, o turismo, co-
mércio e serviços. 

     Todo esse arranjo estimu-
la o diálogo e as ações conjun-
tas das instâncias municipal e 
estadual com os empreende-
dores do campo, na implan-
tação de políticas voltadas à 
produção agropecuária e prá-
ticas ambientais que possam 
garantir o desenvolvimento 

 Gerações superfi ciais
Em poucos minutos senta-

do num banco na praça da ci-
dade, podemos ver inúmeras 
pessoas atentas em seus celu-
lares.

E não mais para nossa sur-
presa, agora são as crianças 
com menos de 08 anos e já 
com um aparelho na mão.

Eu penso: que tamanha 
rede social uma criança tem 
que necessite portar um celu-
lar?

E os pais empodeirados di-
zem “tão pequena e já sabe 
mexer no celular”.

No Brasil 72% das crianças 
entre 10 e 12 anos possuem 
aparelho celular, e a bike dei-
xou de ser o presente mais de-
sejado.

Hoje o mundo virtual car-
rega tantas informações fac-

tuais que aos poucos estamos 
nos tornando superficiais.

No passado tínhamos que 
nos debruçar em livros e pes-
quisas escritas para acessar 
as informações, hoje bastam 
alguns cliques.

Não nos preocupamos mais 
em armazenar informações 
em nosso cérebro, em poucos 
segundos conseguimos recu-
perar facilmente qualquer 
dado na rede.

As crianças nascidas após 
a década de 90 criadas sob a 
influência de alguma mídia 
digital sofrem de uma verda-
deira Epidemia da Distração, 
segundo Nicholas Carr, um 
importante cientista, denomi-
nadas Gerações Superficiais.

Ao contrário do que se pen-
sava, “quanto mais estímulo 

mental melhor”, é exatamente 
o inverso, menos é mais, nos-
sa mente precisa de um tem-
po de assimilação, e a intensa 
velocidade na qual a web nos 
traz informações acaba crian-
do uma saturação mental.

Guardar informações na 
cabeça parece ser cada vez 
menos essencial.

Como diz Carr: “é difícil re-
sistir às seduções da tecnolo-
gia, e na nossa era de informa-
ção instantânea, os benefícios 
da velocidade e da eficiência 
parecem ser genuínos, e seu 
desejo, indiscutível.”

Não devemos deixar a vida 
digital superar as experiên-
cias da Vida Real.

Adelson Cavalcante
Presidente da AJOP

Mtb 56.011/sp

rural sustentável. 
O esforço integrado pode 

gerar novos projetos na ado-
ção de políticas inovadoras, 
fortalecer as organizações pú-
blicas, privadas e não gover-
namentais, bem como atuar 
fortemente na qualificação da 
produção agrícola e preserva-
ção do meio ambiente. 

Na visita do Secretário de 
Agricultura e Abastecimen-
to, Itamar Borges, dia 22 de 
julho, na sede da CATI Regio-
nal, consolidou-se a parceria, 
com o início de negociações 
do compartilhamento das ins-
talações pelas equipes da Se-
cretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico e do 
Sindicato Rural. Os servidores 
do Departamento de Agricul-
tura da Prefeitura encontram-
se instalados desde 2005 no 
prédio.

  Já no dia 28 de julho, du-
rante evento em São José dos 
Campos, das assinaturas do 
convênio “Rotas Rurais” jun-
to às prefeituras do Vale do 
Paraíba, o Secretário de Agri-
cultura e Abastecimento, Ita-
mar Borges e o prefeito Isael 
Domingues reforçaram a in-
tegração do estado e municí-
pio. Aliás, Pindamonhangaba 
integra o Sistema Estadual de 
Desenvolvimento Rural Sus-
tentável - Cidadania no Cam-
po/Município Agro, que tem 
como meta a realização de 
ações para fortalecer a gestão 
do território rural. 

Desenvolvimento e 
sustentabilidade

Mais uma boa notícia para a economia 
da cidade: a empresa Novelis finalizou 
a expansão de sua fábrica de chapas de 
alumínio, em Pindamonhangaba.

Com esta nova expansão, a unidade 
atinge a capacidade total de 680 mil 
toneladas na produção de chapas e 490 
mil toneladas em reciclagem por ano.

O investimento foi de R$ 750 milhões 
e vem ao encontro da missão da 
organização, que é “reciclar e aumentar 
o uso de conteúdo reciclado em seus 
produtos”, formando assim, a base da 
jornada de sustentabilidade da empresa.

Pindamonhangaba – que é 
considerada a “Capital Nacional 
da Reciclagem” – muito tem a 
ganhar com mais este investimento.  
Além da questão econômica e do 
desenvolvimento sustentável, a obra 
gerou cerca de 2.500 postos de trabalho 
– em sua maioria – preenchidos por 
profissionais da região (durante a fase 
de construção) e, partir dessa expansão, 
deve gerar mais 90 novas vagas para 
profissionais tanto da Novelis quanto de 
empresas parceiras.

A direção da empresa garante que 
o investimento impactou no aumento 
da capacidade de produção e também 
na capacidade de reciclagem e em 
alternativas para suprimento de 
água – que juntamente ao novo 
modal ferroviário –, contribui para 
o compromisso da empresa com um 
futuro sustentável. 

Estratégias como essas reforçam 
o modelo de economia circular da 
organização e também do País. 

Acip faz entrega de cobertores ao Serviço de Obras Sociais 
A Acip (Associação Comer-

cial e Industrial de Pindamo-
nhangaba) realizou, nessa quin-
ta-feira, 12 de agosto, a entrega 
dos cobertores arrecadados 
pela campanha “Doe amor, doe 
calor”, que aconteceu entre os 
meses de junho e julho. 

A campanha fez parte do 

projeto “Acip do Bem” – que ao 
longo do ano vai realizar diver-
sas campanhas sociais. 

A entrega contou com a par-
ticipação da vice-presidente 
da Acip, Acília Lourenço; e da 
gerente, Helena Barros, bem 
como de José Benedito Alves Ca-
bral, presidente do SOS. 

A Acip agradece a todos que 
participaram com doações aju-
dando essa importante institui-
ção da cidade. 

Sobre o SOS
Fundado em 27 de outubro 

de 1967, o SOS é uma Entidade 
sem fins lucrativos, apartidária, 
sem distinção de ordem filosó-

fica ou religiosa. Há mais de 50 
anos a instituição trabalha pela 
população em situação de vul-
nerabilidade social em Pinda-
monhangaba, não só com dis-
tribuição de cestas básicas, mas 
também com a distribuição rou-
pas, móveis, pães, verduras, etc. 
A Entidade investe também na 

capacitação das famílias assisti-
das como forma de incluí-las so-
cialmente e de capacitá-las para 
gerar seu próprio sustento.

Todo o trabalho realizado 
na entidade busca a melhoria 
familiar e o direito à cidada-
nia, visando a inclusão social de 
nossos cidadãos. 

Divulgação
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cidade
Novelis fi naliza investimento de R$ 750 milhões e gera 
mais emprego na unidade em Pindamonhangaba

A Novelis comemora a entre-
ga oficial da expansão de sua 
fábrica de chapas de alumínio, 
localizada em Pindamonhanga-
ba. Com investimento de R$ 750 
milhões, o complexo de lamina-
ção e reciclagem de alumínio, o 
maior da América do Sul, atin-
girá a capacidade total de 680 
mil toneladas na produção de 
chapas e 490 mil toneladas em 
reciclagem por ano.

“Reciclar e aumentar o uso 
de conteúdo reciclado em nos-
sos produtos é a base da jorna-
da de sustentabilidade da No-
velis”, disse o presidente e CEO 
da Novelis Inc., Steve Fisher. 
“Continuaremos a identificar e 
investir em projetos como essa 
expansão no Brasil e isso refor-
çará o modelo de economia cir-
cular da Novelis”.

O escopo do projeto, que teve 
início em novembro de 2018, in-
cluiu melhorias na reciclagem, 
refusão, preparação de placas, 
laminação a quente, lamina-
ção a frio, acabamento e logís-
tica. A expansão acrescentará 
uma área construída de 21 mil 
metros quadrados, totalizando 
uma área construída de 220 mil 
metros quadrados e beneficia-
rá, principalmente, os setores 

de latas de bebidas e de especia-
lidades.

“O projeto de expansão foi 
concebido para atender à cres-
cente demanda de mercado e 
assegurar o nosso crescimento 
e o de nossos clientes de forma 
sustentável. Por isso, investimos 
não somente no aumento de 
nossa capacidade de laminação, 
mas também no da capacidade 
de reciclagem e em alternativas 
para suprimento de água, que 
juntamente com o novo modal 
ferroviário, reafirmam nosso 
compromisso com um futuro 
sustentável”, reforça Francis-
co Pires, presidente da Novelis 
América do Sul. Em 2020, foi 
inaugurado o terminal ferrovi-
ário responsável por transpor-
tar 25% das cargas inbound e 
outbound. A empresa adquiriu 
também uma área adicional 
de 380 mil metros quadrados 
já pensando em futuras expan-
sões.

Este é o segundo grande in-
vestimento da Novelis nessa 
década na unidade de Pindamo-
nhangaba e a InvestSP teve pa-
pel fundamental na estrutura-
ção e viabilização do projeto. “A 
missão da InvestSP é viabilizar 
o desenvolvimento sustentável 

Prefeitura e Câmara discutem 
emendas ao novo Plano Diretor

de São Paulo. Um projeto des-
sa dimensão é transformador 
para a economia da região do 
Vale do Paraíba, com geração 
de empregos e compromisso 
com o meio ambiente”, afirma 
Gustavo Diniz Junqueira, presi-
dente da InvestSP.

Durante a fase de constru-
ção, a obra gerou cerca de 2.500 
postos de trabalho – em sua 

maioria – preenchidos por pro-
fissionais da região. A partir da 
expansão, a fábrica agregará 90 
profissionais, entre funcioná-
rios da Novelis e de empresas 
parceiras.

Para o prefeito Isael Do-
mingues a presença da Nove-
lis na comunidade é sentida 
fortemente em todos os aspec-
tos. “Parabenizamos a Novelis 

que cumpre sua missão com 
o meio ambiente reciclando 
o alumínio de todo o Brasil, 
mas se mostra ativa e parcei-
ra do município com inúme-
ras ações socioambientais que 
nos enchem de orgulho, além 
de sua vital importância para 
a economia da cidade, geran-
do emprego e renda”, afirmou 
o prefeito.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Obras e Planejamento, e a Câmara 
de Vereadores discuti ram, na tarde 
da últi ma terça-feira (10), as emen-
das apresentadas pelo Legislati vo 
ao projeto de Revisão do Plano Di-
retor que se encontra na Casa de 
Leis.

O encontro foi avaliado como 
produti vo e o trâmite de aprecia-
ção do projeto está seguindo todo 
o rito necessário e, posteriormen-
te, será realizada audiência pública 
fi nal para sua apreciação e vota-
ção.

Representando o Executi vo, a 
secretária de Obras e Planejamen-
to, Marcela Franco, a diretora de 
Planejamento, Luciana Ayuko Yui e 
a chefe de divisão do plano diretor 
Daniele Leopoldo apresentaram 
as orientações técnicas para cada 
emenda sugerida, com o objeti vo 
de contribuir com a evolução do 
trâmite.

O Plano Diretor de Pindamo-
nhangaba foi insti tuído através da 
Lei Complementar nº 03 e está em 
vigor desde 2006. Segundo a legis-
lação em vigor, é uma obrigatorie-
dade legal sua revisão a cada dez 
anos, para que o município possa 
aderir às políti cas setoriais regu-
lamentares implantadas após sua 
últi ma aprovação.

“Estamos vivenciando um mo-
mento de grande relevância pois 
refere-se ao desenvolvimento ur-
bano da cidade, e temos a convic-
ção de que aprovaremos um novo 
plano com propostas mais inova-
doras, focando no crescimento e 
desenvolvimento sustentável do 
município”, afi rmou Marcela Fran-
co.

A parti cipação do Legislati vo 
no processo faz-se necessária con-
forme previsão em lei e comple-

menta a parti cipação popular que 
já ocorreu ao longo de 16 meses 
do desenvolvimento do projeto, 
em que a Prefeitura e a empresa 
terceirizada, GEO Brasilis, realiza-
ram diversas reuniões e audiências 
públicas.

“Estamos na etapa fi nal do 
processo e o próximo passo é a 
aprovação do Projeto da Lei Com-
plementar que fornecerá todas as 
diretrizes necessárias para que a 
cidade possa crescer de forma or-
denada respeitando os instrumen-
tos urbanísti cos propostos”, expli-
cou Marcela Franco.

Em fevereiro deste ano, a Pre-
feitura realizou a apresentação da 
proposta de revisão do Plano Di-
retor do município para os novos 
vereadores. Os trabalhos foram 
apresentados pela empresa GEO 
Brasilis, que tem 23 anos de atua-
ção no mercado e já realizou ações 
de consultoria especializada em di-
versos município, como: Alumínio 
(SP), Taubaté (SP), Maragogi (AL), 
Muriaé (MG), entre outros.

Na proposta, estão contem-
pladas a revisão do zoneamento 
e macrozoneamento, bem como a 
delimitação do perímetro urbano e 
rural, além do reconhecimento de 
áreas com irregularidade fundiária.

O trabalho dividiu o municí-
pio em 12 áreas de zonas urbanas 
(com parâmetros diferenciados de 
ocupação de solo) e 4 áreas de 
zona rural (com novas diretrizes 
de ocupação e foco na permanên-
cia do homem no campo). Outra 
inovação é a implantação de uma 
intervenção prioritária históri-
co-cultural, visando promover a 
percepção urbana, paisagísti ca e 
arquitetônica dos principais bens 
tombados e de interesse histórico 
de Pindamonhangaba.

CDHU entrega 236 apartamentos em 
Pindamonhangaba nesta sexta-feira

A CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacio-
nal e Urbano) do Governo do 
Estado de São Paulo confir-
mou para esta sexta-feira, 13 
de agosto, às 16 horas, a en-
trega oficial dos 236 aparta-
mentos do empreendimento 
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 mar-
ço e outro em agosto, transmi-
tidos no Facebook Oficial da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba.

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 trabalhan-
do agora para identificar 
outras áreas para futuras 
parcerias visando contem-
plar as pessoas que mais 
precisam da casa própria e 
reduzir o déficit habitacio-
nal do município”, afirmou 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.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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poder legislativo

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

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

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

Vereador José Carlos Gomes - Cal (Republicanos) 
Presidente 

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

1º Vice-Presidente 
Vereador Felipe Guimarães Silva Figueiredo

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

Vereador Herivelto dos Santos
Moraes - Herivelto Vela (PT)

1º Secretário 
Vereador Renato Nogueira 

Guimarães - Renato Cebola (PV)
2º Secretário 

Vereadores:
Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PL), Regina Célia Daniel 

Santos - Regininha (PL), Júlio César Carneiro de Souza - Julinho Car 
(PODEMOS), Rogério Ramos (PODEMOS),

Marco Aurélio de Souza Mayor - Pastor Marco Mayor (PSDB)
e Gilson Cândido - Locutor Gilson Nagrin (PP).

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - (12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ORDEM DO DIA
28ª Sessão Ordinária do ano de 2021, a realizar-se no  Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 

Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 16 de agosto de 2021, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Veto n° 07/2021, do Poder Executivo, que “Comunica Veto ao Autógrafo n° 47/2021 que Acrescenta o inciso 
VII e o § 6º ao artigo 8°, da Lei n° 4.372, de 22 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a Isenção de Débitos 
Tributários e dá outras providências (Substitutivo ao Projeto de Lei n° 115/2021 de autoria do Vereador Carlos 
Moura – Magrão)”.

II. Veto n° 08/2021, do Poder Executivo, que “Comunica Veto ao Autógrafo n° 48/2021 que acrescenta o inciso 
VIII ao artigo 2°; o parágrafo único do art. 2° passa a § 1°; e acrescenta o § 2° ao artigo 2°, na Lei n° 4.373, de 
22 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a remissão de débitos tributários mediante critério de pontuação 
(Projeto de Lei n° 116/2021, de autoria do Vereador Carlos Moura – Magrão)”.

III. Projeto de Lei n° 183/2021, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, que “Denomina de 
Rua SYLVIO CEZAR a Rua 14 do Loteamento Santa Clara, localizado no bairro do Crispim e dá outras providências”.

IV. Projeto de Lei n° 196/2021, do Vereador Francisco Norberto S. R. de Moraes - Norbertinho, que “Denomina 
a Rua 20 no Bairro Santa Clara de BRÍGIDA PEREIRA CANINÉO”.
     
Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2021.

Vereador José Carlos Gomes - Cal
Presidente

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

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

Vereador José Carlos Gomes - Cal
Presidente

Os vereadores de Pindamo-
nhangaba cumpriram uma exten-
sa pauta de votações na sessão 
ordinária da segunda-feira, dia 09 
de agosto e além das ruas e aveni-
das do Distrito de Moreira César 
e de Pindamonhangaba que terão 
novas denominações, o município 
terá incluído em seu calendário 
o�icial de eventos a Pindamo-
nhangaba, a Semana Municipal do 
Controle e Combate à Leishma-
niose. Todos esses projetos foram 
con�irmados em votação da Or-
dem do Dia da 27ª Sessão Ordiná-
ria de 2021. A reunião da Câmara 
de Pindamonhangaba aconteceu 
na tarde da segunda-feira no ple-
nário do Palácio Legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues Alckmin”. 

Semana de
Combate à Leishmaniose 
Na pauta da Ordem do Dia, o 

Projeto de Lei nº 220/2021, de 
autoria do vereador Júlio César 
Carneiro de Souza - Julinho Car 
(PODEMOS), que “cria a Semana 
Municipal do Controle e Combate 
à Leishmaniose” foi aprovado por 
unanimidade.

De acordo com o artigo 2°, “a  
Semana Municipal do Controle e 
Combate à Leishma-
niose será celebrada 
anualmente na sema-
na que incluir o dia 
10 de agosto, com os 
objetivos previstos na 

Semana de Combate à Leishmaniose é
instituída em Pindamonhangaba após 

aprovação de Projeto de Lei pelos vereadores
Em homenagem da Câmara de Pindamonhangaba, rua no Loteamento Santa Clara,

no Crispim, terá o nome de “Adilson Sambinha” 
Lei n°. 12.604/2012”. Segundo o 
vereador, “o objetivo do Projeto 
de Lei é estimular ações educa-
tivas e preventivas, promovendo 
debates e outros eventos sobre 
as políticas públicas de vigilân-
cia e controle das leishmanioses 
no Município, apoiando as ativi-
dades de prevenção e combate à 
Leishmaniose”. 

Diplomas Dr. José 
Alberto Monteclaro César
Também incluídos para apre-

ciação do plenário, os vereadores 
con�irmaram - por votação unâni-
me - a concessão do “Diploma “Dr. 
José Alberto Monteclaro César” a 
advogados de Pindamonhangaba.

O Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 05/2021 concedeu a honra-
ria à advogada, Dra. MARIA PAU-
LA SODERO VICTORIO, por sua 
signi�icante e histórica atuação 
como advogada no município de 
Pindamonhangaba. 

Biogra�ia
Maria Paula Sodero Victório 

nasceu em Cachoeira Paulista 
em 09 de fevereiro de 1947. Seus 
pais são Francisco Carlos Sodero 
e Conceição Aparecida de Mello 
Sodero. Inspirada em seu mari-

do, também se formou em Direi-
to pela Universidade de Taubaté 
em 1985. Antes estudos Letras 
na UNISAL em Lorena. Teve como 
professores que a inspiraram o Dr. 
José Alves, advogado em Taubaté 
e o Dr. Milton de Moura França, 
que foi Presidente do Tribunal Su-
perior do Trabalho. 

Foi uma das primeiras mulhe-
res a se apresentar no Tribunal 
do Júri no Vale do Paraíba. Com 
o falecimento de seu �ilho Fran-
cisco Carlos e de seu marido Dr. 
Nery Victório em 1998, a convite 
de seu �ilho o advogado José Ro-
berto Sodero, a Dra. Maria Paula 
mudou-se para a cidade de Pin-
damonhangaba, onde se integrou 
de�initivamente à Sodero Advoca-
cia. É muito orgulhosa por residir 
em Pindamonhangaba e estar re-
gistrada nos quadros da 52ª Sub-
seção da OAB Pindamonhangaba. 

Já o Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 06/2021 concedeu o di-
ploma ao Dr. ADHERBAL RIBEIRO 
ÁVILA, por sua signi�icante e his-
tórica atuação como advogado no 
município de Pindamonhangaba. 

Biogra�ia
Filho de José Ávila e de Amélia 

Ribeiro dos Santos Ávila, Adher-
bal nasceu em Tremembé (SP) 
em 27 de dezembro de 1932. Aos 
04 anos de idade, seus pais vie-
ram residir em Pindamonhanga-
ba. Desde 1936 mora em Pinda-
monhangaba. Em 10 de julho de 
1986, foi agraciada pela Câmara 
Municipal de Pindamonhangaba, 
com o TITULO DE CIDADANIA 
HONORÁRIA, tornando-o �ilho 
adotivo desta terra. 

Iniciou atividade pro�issional 
em 1952, como funcionário da 
ERV — escritório da Estrada de 
Ferro Central do Brasil. Em 1958, 
ingressou na Faculdade de Direito 
de Taubaté, onde foi diplomado 
em 1963. Foi Presidente do Grupo 
de Expansão Industrial (GEIPIN). 
Nesta gestão pro�ícua do Dr. João 
Bosco Nogueira, em 1973, teve a 
felicidade de trazer para Pinda-
monhangaba, as empresas VILLA-
RES, hoje GERDAU e CONFAB 
INDUSTRIAL (TUBOS E EQUIPA-
MENTOS). 

Foi Vice-Prefeito Municipal, no 
quatriênio do Prefeito o saudoso 
amigo Dr. Caio Gomes Figueire-
do, 1968/1972. Fundou o Sindi-
cato Rural de Pindamonhangaba, 
tendo sido seu primeiro PRESI-
DENTE. Como advogado, exerce 
a atividade pro�issional, de modo 
ininterrupto desde 1963, contan-

do hoje com 58 anos de exercício 
da advocacia.

Ambos os Projetos são de 
autoria do vereador Francisco 
Norberto Silva Rocha de Moraes 
- Norbertinho (PP). A entrega da 
homenagem deverá ocorrer no 
dia 12 de agosto de 2021.

Rua do Loteamento
Santa Clara
O primeiro projeto apreciado 

e aprovado foi o PL n° 161/2021, 
do vereador Renato Nogueira Gui-
marães – Renato Cebola (PV), que 
“Denomina de Rua ADILSON PAL-
MA DE ALVARENGA a Rua 11 do 
Loteamento Santa Clara, localiza-
do no bairro do Crispim”.

Biogra�ia
Adilson Palma de Alvarenga - 

Adilson Sambinha nasceu em 21 
de abril de 1950, porém foi regis-
trado em 27 de junho do mesmo 
ano. Era �ilho de Maria Trindade 
Palma de Alvarenga e José de Assis 
Alvarenga e cresceu em uma famí-
lia de cinco irmãos. Serviu na Di-
visão de Pontes do Exército e tra-
balhou em várias indústrias e nas 
obras do viaduto João Kozlowski. 
Ingressou como servidor público 
na Prefeitura de Pindamonhanga-
ba em 1979 como encarregado no 
Setor de Posturas, tendo atuado 
também na Sunab e Procon, ser-
vindo ao município até o �im de 
sua vida. Casou-se em 1981 com 
Ana Maria Costa, gerando 2 �ilhos: 
Adilson Guilherme e Ana Carolina, 
além de terem criado como �ilho 
do coração, Breno. Sua maior con-
tribuição, no entanto, foi na área 
da cultura, sendo mestre de bate-
ria de escolas de samba da cidade. 

Posteriormente se tornou fun-
dador e presidente do Grêmio Re-
creativo Acadêmicos do Samba, 
que foi várias vezes campeão do 
carnaval de Pinda. Foi diretor da 
Banda Marcial Dragões de Pinda-
monhangaba, além de ter integra-
do a Corporação Musical Euterpe. 
Seu maior orgulho foi ter formado 
a fanfarra da Escola Municipal Ju-
lieta Reale Vieira. Faleceu em 14 
de fevereiro de 2015, deixando 
esposa, �ilhos e sua primeira neta 
Larissa.

Portal dos Eucaliptos
Na sequência, os vereadores 

aprovaram o Projeto de Lei n° 
185/2021, do vereador Carlos 
Moura - Magrão (PL), que “Deno-
mina de SÔNIA MARIA MONTANO 
a Avenida 03 do Residencial e Co-
mercial Portal dos Eucaliptos”.

Biogra�ia 
Sônia Maria Montano nasceu 

de família humilde de pescadores 
no dia 11 de maio de 1953, na ci-
dade de Maceió, Alagoas. Era �ilha 
de Jovelina de Souza e Augusto de 
Souza. Começou logo cedo a traba-
lhar em casa de família na cidade 
de Maceió, onde permaneceu dos 
12 aos 18 anos quando veio com a 
família para São Paulo como mui-
tos nordestino em busca de uma 
vida melhor. Aos 20 anos conhe-
ceu Alfredo Montano e casou-se, 
formando a família, onde teve 4 
�ilhos. 

Em 1982, Sônia por um acaso 
do destino conheceu uma cida-
dezinha do interior de São Paulo: 
Pindamonhangaba. Sônia morou 
28 anos no bairro residencial Pa-
sin, onde fez grandes amigos e era 
conhecida como a “Sônia do algo-
dão doce”, pois na data de Cosme 
e Damião distribuía algodão doce 
para as crianças. Sônia foi uma 
pessoa de sorriso largo e muito 
querida por todos. Sempre estava 
disposta a ajudar quem precisas-
se, mesmo que não conhecesse. 
Sônia faleceu no dia 4 de junho de 
2010, com complicações cardía-
cas deixando muita saudade nos 
amigos e familiares.

Nova Via
O terceiro item da pauta de 

votação aprovado foi o Projeto 
de Lei n° 198/2021, do vereador 
José Carlos Gomes - Cal (Repu-
blicanos), que “Denomina a via 
localizada atrás da Escola Anglo 
de HERCULANO GOMES DA SILVA 
JÚNIOR”.

Biogra�ia
Herculano Gomes da Silva Jú-

nior nasceu em Piquete/SP e ti-
nha 49 anos. Filho de Herculano 
Gomes da Silva e Maria Aparecida 
Gomes da Silva, era casado com 
a senhora Ana Cristina Serapião 
Gomes da Silva e pai de Luiz Gui-
lherme e Maria Clara. Educação 
sempre foi um guia na vida desse 
ser humano de luz, Herculano Jú-
nior, que ele levou para sua vida, 
para seus �ilhos e para seus alu-
nos. Cursou a Faculdade de En-
genharia na Federal de ltajubá, 
mas abandonou a carreira de en-
genheiro para se dedicar às suas 
grandes paixões: dar aula e cuidar 
da família. 

Do cursinho pré-vestibular em 
Piquete até as grandes escolas 
onde lecionou, Herculano foi mais 
do que um professor de matemá-
tica: foi um professor da vida, da 
alegria, da humildade e da posi-
tividade. Em Pindamonhangaba, 
criou nome e ensinou por anos no 
Colégio Emílio Ribas e no Curso 
Pré-Vestibular do Anglo. Ali, Her-
culano Júnior confessou que vi-
veu uns de seus anos mais felizes 
dentro da educação. Foram anos 
de aulas, foram anos de amizades 
construídas, foram anos de reci-
procidade entre professor e alu-
nos. A receita foi uma só: educar 
com amor e alegria. Herculano Jr. 
faleceu em 14 de abril de 2021.

Projeto 
adiado
E, por último, os parlamen-

tares aprovaram o adiamento 
por 30 dias do Projeto de Lei n° 
207/2021, do vereador Francisco 
Norberto Silva Rocha de Moraes – 
Norbertinho (PP), que “Denomina 
a Rua 21 no Loteamento Residen-
cial Santa Clara de THEREZINHA 
DE CAMPOS VERÍSSIMO LEITE”. 
O pedido foi feito pelo autor do 
projeto.
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O boletim da Vigilância 
Epidemiológica de Pinda-
monhangaba trouxe nessa  
quinta-feira (12), 19 novos 
casos, 31 recuperados e ne-
nhum óbito. No total, 18.359 
moradores de Pindamo-
nhangaba testaram 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 
142.869 (números atualizados 
até às 13h32 de 12 de agosto), 
sendo 103.776 primeiras do-
ses, 34.659 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.

19 Casos novos
Alto do Cardoso, Andra-

de, Bela Vista, Boa Vista, 
Bom Sucesso, Centro, Cíce-
ro Prado, Crispim, Goiabal, 
Jardim Cristina, Mantiquei-
ra, Maricá, Mombaça, Vista 
Alegre.

31 Recuperados
Alto do Cardoso, Arare-

tama, Azeredo, Bem Viver, 
Castolira, Cidade Nova, 
Crispim, Galega, Jardim Ro-
sely, Laerte Assunção, Lago, 
Azul, Lessa, Mandú, Mom-
baça, Morumbi, Parque das 
Nações, Real Ville, Santa Ce-
cília, Socorro, Vista Alegre.

Cidade registra 
19 casos novos, 
31 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.
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Covid-19: Prefeitura mantém vacinação de 
pessoas com 18 anos ou mais nesta sexta-feira

Divulgação

Divulgação

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba mantém na 
sexta-feira (13) 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.

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 Cidade Nova e UBS Ipê II: 
das 13 às 16 horas.

Coronavac/Butantan - 
(conforme data da carteiri-
nha), sala de vacinas do Ciaf/
Saúde da Mulher: das 13 às 
15 horas.

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba continua a terceira etapa da 
vacinação contra o vírus da gri-
pe (infl uenza H1N1) sexta-feira 
(13), enquanto durarem os esto-
ques, porém reduz o número de 
locais pelo volume de estoques 
da vacina.

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 Cas-
tolira, ESF Azeredo, ESF Cruz 
Grande, ESF Bonsucesso, ESF 
Eloyna, ESF Jardim Regina, ESF 
Santa Cecília, ESF Campinas, ESF 
Jardim Imperial, UBS Vila Rica.

Gripe: Pinda aplica 
vacinação em 11 locais

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

Atenção
Em virtude da vacinação 

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

A imunização contra in-
fl uenza só poderá ser feita 15 
dias antes ou após a vacina-
ção contra coronavírus. Desta 
forma, é recomendado que as 
pessoas que estão recebendo 
doses da Coronavac/Butantan 
não recebam a vacina contra 

infl uenza entre a primeira e a 
segunda dose contra Covid-19, 
pois esse intervalo é de até 28 
dias e, portanto, pode não res-
peitar o período recomendado 
de 15 dias entre a vacina con-
tra um vírus e outro.

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

No caso das pessoas que es-
tão sendo imunizadas contra 
Covid-19 com a AstraZeneca/
Oxford/FioCruz e Pfi zer, que 
possuem intervalo médio de 3 
meses, é perfeitamente possí-

vel ser vacinado con-
tra infl uenza entre a 
primeira e a segunda 
dose contra corona-
vírus, pois o período 
mínimo de 15 dias 
entre um tipo de va-
cina e outro seria res-
peitado.

Da mesma forma, 
quem tomou a pri-
meira dose com o 
imunizante Janssen, 
basta fazer o cálcu-
lo de 15 dias, pois é 
dose única.

Os que fi caram 
com dúvidas e já fo-
ram vacinados con-
tra Covid-19 devem 
levar a carteira de 
vacinação e serão 
orientadas por pro-
fi ssionais de saúde 
nas unidades.



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 
121/2021(PMP 6246/2021)
Para “aquisição de polpa de fruta congelada para 
alunos matriculados nas Escolas Municipais e Centro 
Municipal de Ensino Infantil”, com recebimento das 
propostas até dia 25/08/2021, às 08h30 com abertura 
das propostas às 08h31.  

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 REGISTRO DE PREÇO Nº 
093/2021 (PMP 4421/2021) 
A autoridade superior, com base na análise técnica 
da amostra efetuada pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, homologou, em 11/08/2021, e 
adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição 
de materiais para plantio de mudas e manutenção de 
praças e áreas verdes”, em favor da empresa Ebrapi 
Agronegócio Ltda EPP, os itens (item-vl unit em R$): 
01-11,32; 03-43,50; 04-43,50; 05-43,50. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 062/2021 (PMP 2380/2021) 
Foi fi rmado o contrato 174/2021, de 29/07/2021, para 
“aquisição de cascalho de tremonha”, no valor de R$ 
29.950,00, vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante e como gestor do contrato o Sr Roderley 
Miotto Rodrigues, e pela contratada, empresa Marcelo 
Benedito dos Santos ME, o Sr Marcelo Benedito dod 
Santos. 

*** ADITAMENTO / APOSTILAMENTO ***
PREGÃO Nº 023/2018 (PMP 5555/2018) 
Foi fi rmado o apostilamento de 09/08/2021, ao contrato 
039/2018, que cuida de “contratação de empresa 

para licenciamento de programas de computador 
(software aplicativo) integrados em ambiente web 
multiusuário, para área tributária abrangendo os 
serviços de customização, implantação e treinamento 
de servidores e manutenção”, para a não aplicação 
do reajuste de preço do contrato para as parcelas 
vindouras, concedido a partir de 06/07/2021, conforme 
solicitação da empresa, qual seja, Tec System 
Consultoria e Informática S/S Ltda ME, e parecer 
jurídico, assinando pela contratante o Sr Claudio 
Marcelo de Godoy Fonseca. 

*** ERRATA ***
PREGÃO Nº 042/2018 (PMP 7950/2018) 
Na publicação do aditamento 01/2021, ao contrato 
105/2018, que cuida de “contratação de empresa 
especializada em serviços de capacitação para ações 
de apoio e educação junto a gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e da Atenção Básica em 
parceria com a Secretaria de Saúde do Município de 
Pindamonhangaba”, da licitação supra, nesta Tribuna 
do Norte, p. 04, edição de 03/08/2021, onde se leu o 
valor do contrato reajustado de “R$ 888.972,79”, leia-
se corretamente o valor reajustado de “R$ 88.972,79”. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 0151/21 -  Construção de Calçada
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sr. (a) LETICIA RANGEL VIEIRA,  
responsável pelo imóvel, situado a Rua 
Benedicto Correa da Silva, s/nr Bairro: 
Mombaça, inscrito no município sob a 
sigla SO1101040041000  MATRICULA 
29.075,   para que efetue a Construção de 
Calçada  do referido imóvel  no prazo de 
90 dias a contar da data do recebimento 
do (AR) 15-Junho-2021. Em atendimento e 
conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 
3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência 
da Administração Municipal não for 
cumprida, os serviços de que trata o 
artigo anterior serão executados pela 
Prefeitura que cobrará os custos do 
trabalho efetuado. Realizar atualização do 
cadastro do imóvel é de responsabilidade 
do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/
outubro/2015.
Notifi cação2499 -21 valor R$ 4.400,00

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 0152/21 - Limpeza de Terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sr. (a) LETICIA RANGEL VIEIRA,  
responsável pelo imóvel, situado a Rua 
Benedicto Correa da Silva, s/nr Bairro: 
Mombaça, inscrito no município sob a sigla 
SO1101040041000  MATRICULA 29.075,   
para que efetue a LIMPEZA DO  TERRENO E 
AREA EM CONSTRUÇÃO  do referido imóvel  
no prazo de 07 dias a contar da data dessa 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o Artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 .
 “...Os proprietário ou Inquilinos são 
obrigados a conservar em perfeito estado 
de asseio os seus quintais, patios, áreas 
construidas e terrenos.” e artigo 39º Multa 
de 50% do salario minimo da lei 1411/74 do 
Código de Posturas.
Realizar atualização do cadastro do imóvel 
é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na 
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Notifi cação2495 -21 valor R$ 550,00.

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 0153/21 - Embaraçar ou Impedir o 
Livre transito de Pedestres
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o Sr. (a) LETICIA RANGEL VIEIRA,  
responsável pelo imóvel, situado a Rua 
Benedicto Correa da Silva, s/nr Bairro: 
Mombaça, inscrito no município sob a sigla 
SO1101040041000  MATRICULA 29.075,   
para que efetue a RETIRADA DE MATERIAS 
DE CONSTRUÇÃO OBSTRUINDO A 
PASSAGEM DE PEDRESTRES  do referido 
imóvel  no prazo de 48 HORAS a contar da 
data dessa publicação. Em atendimento e 
conformidade com o Artigo 71 º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 do Codigo de Posturas .
 “...É Proibido embaração ou Impedir, por 
qualquer meio , o livre trânsito de pedestres ou 
veiculos na ruas, praças, passeios estradas 
e caminhos publicos exceto para efeito  de 
obras publicas ou exigencias policiais” Artigo 
77º Multa de 01 Salario Minimo da lei 1411/74 
do Código de Posturas.
Realizar atualização do cadastro do imóvel 
é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na 
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Notifi cação 2496 -21 valor R$ 1.100,00.

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 394, DE 11 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 011/2019,  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, 11 de agosto de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração 
em 11 de agosto de 2021.

SMA/egga/memo 31.779 /2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         
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O técnico da equipe brasileira de canoagem, Lauro de Souza Junior, 
conhecido no meio esporti vo como ‘Pinda’, por ser de Pindamonhangaba, 

concederá uma entrevista coleti va dia 16 de agosto (segunda-feira), às 10 horas, 
no auditório da Prefeitura de Pindamonhangaba.

A coleti va contará com a presença do prefeito Isael Domingues e com o 
secretário de Esportes Everton Chinaqui, além de outros membros da 

Secretaria de Esportes da Prefeitura de Pindamonhangaba.
Lauro Pinda vai falar sobre os treinos da seleção brasileira de canoagem e 

sobre a medalha de ouro na prova de C1 1000m, vencida por Isaquias Queiroz, 
na “Olimpíada de Tóquio”, dia 7 de agosto.

Além de ser o responsável pela equipe, Lauro, que mantém uma 
relação muito próxima de Isaquias e demais canoístas, encantou o 

Brasil ao aparecer, ao lado do vencedor após a prova, na zona mista 
(área reservada para entrevistas dos atletas com a imprensa), 

com uma camiseta contendo a frase: “Suso Morlán, o ouro é seu! Família Morlán”. 
Uma homenagem ao ex-comandante da canoagem do Brasil, o cubano Jesús Morlán.

Na zona mista, Lauro Pinda comentou sobre a homenagem ao ex-comandante. 
“Eu ti nha uma proximidade muito grande com ele, morava com ele, 

estava com ele em todos os momentos. No dia em que ele faleceu, a gente 
se reuniu e prometeu que seguiria remando, seguiria essa luta. Faltou o ouro no Rio, mas 

tí nhamos isso muito claro, que buscaríamos o ouro aqui. Eu sempre ti ve isso na cabeça,
 a maior responsabilidade era não frustrá-lo”, declarou.

Lauro Pinda também relatou a últi ma conversa que teve com Isaquias Queiroz 
antes da prova que lhe rendeu o ouro. “Era uma preocupação constante com o tempo, 

principalmente com o vento. Mas deu tudo certo para o Isaquias, para o Brasil”.

Lauro ‘Pinda’, técnico 
do campeão olímpico 

Isaquias, concede 
entrevista coletiva na 

segunda-feira

Com surto de Covid, Pinda SC vai 
a campo, joga com raça, porém é 
derrotada pelo Red Bull Bragantino

EDIFICAÇÃO 140M² EM 
PINDAMONHANGABA/SP

295M² A.T., lote 17, quadra B, 

R. São Bento do Sapucaí, 325, 

Lot. Alfredo Abílio Flores. 

INICIAL R$ 225.742,00 

(PARCELÁVEL) 

gilsonleiloes.com.br
0800-707-9339

Com surto de Covid, Pinda SC vai 
a campo, joga com raça, porém é 
derrotada pelo Red Bull Bragantino

O ti me feminino de futebol de Pinda, o Pinda SC, entrou em 
campo nessa últi ma terça-feira (10), contra o ti me do Red Bull 
Braganti no, pela primeira rodada do campeonato ‘Paulista 
Feminino’. O jogo ocorreu às 15 horas, fora de casa. O jogo 
terminou 3 a 0 para o ti me da casa, mas vale destacar a raça e o 
empenho das meninas de Pinda.
O ti me de Pinda teve um surto de covid-19, mais de dez 
atletas do elenco foram contaminadas pelo vírus e estão em 
isolamento, sendo assim, o ti me entrou com onze jogadoras em 
campo e apenas uma fi cou no banco. Tem que destacar também 
que muitas jogadoras jogaram fora de posição, uma zagueira 
teve que jogar de atacante, pois não ti nha mais atacantes 
disponíveis para colocar em campo. O próximo jogo de Pinda SC 
será contra a equipe do Palmeiras, em Pindamonhangaba, pela 
segunda rodada do campeonato.
“Para nós foi uma estreia muito importante, porém muito difí cil, 
devido a boa parte do elenco estar contaminada pela covid-19, 
mas a equipe foi brilhante, foi aguerrida do início ao fi m da 
parti da, mesmo sem poder fazer substi tuições. Mesmo com a 
derrota, saímos ainda mais fortalecidos”, disse o secretário de 
Esporte e Lazer da Prefeitura, Everton Chinaqui.

Divulgação
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coti diano
Teatro online infanto-juvenil Memórias 
Arpilleras é atração do fi m de semana

Fenômeno da internet, Pr. Cláudio 
Duarte faz palestra na região

Neste fim de semana, será 
realizada a peça infanto-juve-
nil online gratuita Memórias 
Arpilleras, pelo canal do Youtu-
be Memórias Arpilleras. Sába-
do (14), a peça acontecerá às 17 
hora e no domingo (15), a apre-
sentação será às 16 horas. As 
apresentações duram 45 minu-
tos. Para assistir, basta acessar 
o link: https://bit.ly/37GhQ4d.

A peça é sobre uma situação 
inesperada que obriga Açuce-
na, uma menina de doze anos, 
a passar um período na casa de 
sua avó, uma senhora arpilhei-

ra, irreverente e disponível às 
transformações dos tempos 
modernos, que costura sua 
própria história às biografias 
que empresta de personalida-
des femininas, entre elas Ce-
cília Meirelles, Cora Coralina 
e Elza Soares, para conven-
cer sua neta, impulsiva e re-
sistente, ao afeto que as une. 
Aos poucos, a neta descobre 
que elas têm muito mais em 
comum do que podia imagi-
nar e que grandes aventuras 
acontecem nos lugares mais 
inesperados.

Famoso por seus vídeos 
com milhões de visualizações 
na internet e por sua prega-
ção repleta de humor, o pas-
tor Cláudio Duarte realizará 
uma palestra aqui na região. 
O evento será realizado em 
Taubaté, no dia 30 de agosto, 
a partir das 20h.

Pastor que se popularizou na 
internet por seu jeito descontra-
ído de passar seus ensinamen-
tos, Cláudio Duarte comandará 
a Conferência da Família e, de 
uma forma bem humorada, 
abordará assuntos diversos, 
principalmente relacionados à 
família e ao relacionamento en-
tre marido e mulher. 

Em suas palestras, o líder re-
ligioso deixa claro que não fala 

de religião e, sim, de Deus e das 
relações humanas. Não somen-
te os evangélicos participam 
de seus seminários e palestras, 
mas também fiéis das mais di-
versas religiões.

Utilizando-se de termos co-
muns e falando sempre de 
forma engraçada sobre temas 
bastante polêmicos, o pastor 
fidelizou seus seguidores e se 
destaca entre os mais conheci-
dos líderes cristãos do Brasil. 

Duarte se tornou conhecido 
a partir de suas mensagens di-
recionadas a casais. No entanto 
seu ministério é bem amplo, ten-
do mensagens com atuação em 
várias áreas, sempre com foco 
na restauração de vidas e lares, 
baseadas em textos bíblicos, ten-

do o humor e alegria como gran-
de diferencial do seu ministério.

Em Taubaté, a palestra é 
uma realização da Rádio Paz 
do Vale 95.1. Os interessados 
em participar devem fazer a 
inscrição pelo link http://bit.ly/
conferenciaparaiso21, envian-
do nome completo e quantas 
vagas desejam. As inscrições 
são limitadas. O valor por ins-
crição R$ 40,00, que deve ser 
enviado via PIX para a chave 
CNPJ 35.675.928/0001-50. O 
comprovante deve ser enviado 
pelo mesmo link de inscrição, 
para validação da inscrição 
e recebimento dos tickets no 
e-mail. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefone 
(12) 97407.6730. 

Procon – SP lança Ranking 
dos Perturbadores

O Procon-SP lançou o 
ranking dos perturbadores 
– lista das empresas que li-
gam ou mandam mensagem 
para o consumidor que está 
inscrito no cadastro “Não 
Me Ligue”, desrespeitando 
a escolha de quem não quer 
ser receber ofertas de tele-
marketing. O ranking, que 
será atualizado mensalmen-
te, tem como objetivo refor-
çar o respeito à legislação.

Para proteger a priva-
cidade dos consumidores 
paulistas que não querem 
ser incomodados com ofer-
tas de telemarketing, o “Não 
me Ligue” foi instituído pela 
Lei Estadual nº 13.226/2008 
e está em vigor desde 2009. 
No começo desse ano, com 
a aprovação da Lei Estadual 
nº 17.334 /2021, houve uma 
ampliação do cadastro e, des-
de março, estão incluídas, 
além das ligações (inclusive 
as automáticas ou robocalls), 
mensagem SMS ou por apli-
cativos (via Whatsapp, por 
exemplo).

Quando um consumidor 
insere seus dados no “Não 
Me Ligue”, as empresas ficam 
proibidas de ligar ou mandar 
mensagens para buscar o ti-
tular da linha ou terceiro a 
fim de fazer ofertas de tele-
marketing ou cobrança de 
qualquer natureza.

De acordo com o diretor 
executivo do Procon-SP, Fer-
nando Capez, “O Ranking dos 
Perturbadores foi criado por-
que para muitas empresas 
apenas a aplicação de multas 
não tem servido para refrear 
sua prática abusiva. Por essa 
razão, o Procon-SP pretende 
expor ao consumidor quais 
são as marcas e fornecedo-
res que não têm respeito por 
ele, e continuam assedian-
do e fazendo ofertas contra 
a sua vontade.” Para Capez 
“é importante o consumidor 
lembrar o nome dessas em-
presas na hora de prestigiar 
uma marca”.

Multas aplicadas
Desde 2010, 347 proces-

sos administrativos foram 
instaurados para apurar as 
reclamações de consumido-
res que foram incomodados 
com contatos de telemarke-
ting mesmo estando inscritos 
no cadastro “Não Me Ligue”. 
E mais de R$ 250 milhões em 
multas foram aplicadas nas 
empresas que desrespeita-
ram a regra.

As empresas com mais 
processos instaurados fo-
ram: Claro com seis proces-
sos; Brasfilter (filtros Euro-
pa) e Telefonica (Vivo), com 
cinco processos cada uma; os 
bancos BMG S/A, Bradesco, 
Banco do Brasil, Banco Pan e 
Santander, com quatro pro-
cessos cada; a empresa Folha 
da Manhã S/A e as teles Nex-
tel e Tim também com qua-
tro cada. 

É fundamental que o des-
respeito das empresas seja 
denunciado para que sejam 
apuradas as irregularidades 
e aplicadas as sanções.

Como funciona
Os consumidores paulis-

tas que não querem receber 
ofertas de produtos e servi-
ços ou cobranças podem fa-
zer a inscrição de até cinco 
linhas telefônicas de sua titu-
laridade (fixo ou celular) no 
site do Procon-SP. Após o 30º 
(trigésimo) dia da inscrição 
no cadastro, as empresas de 
telemarketing e fornecedo-
res de produtos ou serviços 
que utilizam este serviço não 
poderão fazer ligações ou en-
viar mensagens para esses 
números.

Uma vez inscrito, o núme-
ro de telefone permanecerá 
no cadastro por tempo in-
determinado. O consumidor 
pode fazer a exclusão da li-
nha a qualquer momento e 
pode autorizar ligações de 
uma ou mais empresas das 
quais deseja receber ligações 
ou mensagens.

Desde que entrou em 
vigor, no ano de 2009, 
2.988.997 linhas telefônicas 
foram cadastradas no “Não 
Me Ligue”.

Divulgação

Divulgação
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Feliz aniversário

Para Maria Cecília que completa 
quatro primaveras, no dia 13 de agosto. 
Recebe os cumprimentos dos pais Edson 
e Nádia, dos avôs, das tias, primos e 
amigos. “Que as bênçãos de Deus conti-
nuem em sua vida”, são os votos de toda 
a família.

8

Alto astral

E na terça-feira (10), quem comemo-
rou mais um ano de vida em alto astral 
e em grande estilo foi a assessora par-
lamentar Andrea de Oliveira Cypriano 
Eloy. Dona de uma simpatia ímpar e 
amiga de todos, Andrea recebeu os pa-
rabéns e os abraços do maridão Júnior 
Eloy, da filha Adrielle Eloy, da amiga e 
vereadora Regina Célia - Regininha e das 
inseparáveis amigas da Câmara, Valéria 
Follmann, Marta Amaral, Gisele Kataya-
ma e Solange Neves. Parabéns e muitas 
felicidades!

Tudo de bom

Para Ailton, o Ite, 
que comemora mais 
um ano de vida no 
próximo dia 15 de 
agosto. Sua mãe Gra-
ça, suas irmãs Tami-
res, Valéria e Mara 
e todos os queridos 
sobrinhos desejam 
muita luz, saúde e 
paz em sua vida. 

Bênçãos infinitas 

Na vida de Lílian Dale que 
celebrou mais uma prima-

vera nessa quinta-feira, dia 
12. Toda a sua família e 

amigos, em especial a equipe 
da Subprefeitura desejam 

um novo ano cheio de luz, de 
saúde e de alegria.  

Sempre com 
boa música...

... e em boa compa-
nhia o músico Mau-
rício Folter celebrou 
mais um ano de vida, 
nessa quinta-feira, dia 
11. Sua namorada Lia 
Oliveira, toda a sua fa-
mília e os seus amigos 
desejam saúde, alegria 
e muitas conquistas. 

Novo ciclo

O servidor público Valter Timóteo 
(Sebrae) celebrou mais um ano de vida 
na terça-feira, dia 10 de agosto. Toda a 
sua família e os seus amigos desejam 
bênçãos, saúde e paz em sua vida. 

Sucesso 

Para a lindíssima Thamires César 
pelo seu aniversário no último dia 
29. Ela recebeu o carinho do noivo 
Pedro, da mãe Rosana; do pai Marce-
lo; dos avós e de todos os familiares e 
amigos, que aproveitam para desejar 
muita luz, saúde e alegria em seu 
novo ciclo. 

Luz e paz 

Na vida do jornalista, professor e 
assessor da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, Robson Monteiro 
que comemora aniversário no dia 19 
de agosto. Toda a sua família, amigos, 
alunos e ex-alunos, além da equipe da 
Câmara desejam alegria infinita, saúde 
e paz.

Tudo de lindo 

Para a linda Mônica 
do Valle, que celebrou 
mais uma primavera 
na segunda-feira, dia 9 
de agosto. Seus filhos 
Júlio e Wagner, familia-
res e amigos a cum-
primentam pela data, 
desejando muita luz, 
saúde, amor e paz em 
seu viver.  

Muita luz 

Quem comemorou um novo ciclo de 
vida no último dia 10 foi Monique Dias 
(Secretaria de Habitação). Ela recebeu os 
parabéns dos colegas de trabalho, da sua 
família e dos seus amigos.

Toda felicidade do mundo  

Para Alyne Ribeiro (secretaria de 
Finanças) que celebrará mais um ano de 
vida na próxima segunda-feira, dia 16. 
Seu esposo e toda a sua família e amigos 
desejam saúde, sabedoria, alegria e paz.

-------------------------------------
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