
F U N DAÇ ÃO  D R .  J OÃO  R O M E I R OEdição 9.586

Tribuna do Norte
Ano 140

PINDAMONHANGABA 20 DE AGOSTO DE 2021

S� ta-feira

PREVISÃO DO TEMPO 
PINDAMONHANGABA
15º

28º

PREDOMÍNIO DE SOL UV7
Fonte: CPTEC/INPE

6PÁG. 

Pinda faz um bom 
primeiro tempo, mas 
acaba derrotada pela 
equipe do Palmeiras

O ti me de Pinda entrou em 
campo na quarta-feira (18), contra 
o Palmeiras, pela segunda rodada 
do “Campeonato Paulista de Fu-
tebol Feminino”. O jogo ocorreu 
em Pindamonhangaba, no estádio 
Antônio Pinheiro Júnior (Boa Vis-
ta). O ti me da casa fez um bom 
primeiro tempo, mas acabou sen-
do derrotado pela equipe palmei-
rense. 

Divulgação

Inscrições abertas para o “43° Festival 
Nacional de Teatro de Pindamonhangaba”

A Secretaria de Cultura e 
Turismo da Prefeitura Muni-
cipal abre as inscrições para 
o “43° Festival Nacional de Te-
atro de Pindamonhangaba” a 
partir do dia 18 de agosto pela 
Internet. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 3 de outu-
bro. Com a interrupção das ati-
vidades presenciais, por conta 
da pandemia da Coronavírus, 
o 43º Feste será realizado no 
formato virtual, com transmis-
são de vídeos, e debates ao vivo 
através do canal do Youtube da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba. O evento será realizado de 
12 a 21 de novembro de 2021. 

PÁG. 7

Serão selecionados para parti cipação do 43º Feste até 13 (treze) espetáculos de grupos de teatro que tenham feito suas inscrições 

Prefeitura de Pinda 
lança programa para 
formação gratuita 
em tecnologia

Pindamonhangaba está a 
cada dia se tornando uma ci-
dade mais moderna, tecnológi-
ca e humana. Seguindo nesta 
direção, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba lança, no dia 24 
de agosto, o “Pinda Tech”, pro-
grama direcionado para ensi-
no gratuito em tecnologia para 
população da cidade, especial-
mente da área de programação. 

A iniciativa se dá por meio da 
Secretaria de Administração sem 
custos para os cofres públicos, e 
faz parte do programa ‘Cidade 
Inteligente’, em conjunto com o 
projeto ‘Escola do Servidor’. É re-
alizado em parceria com o ‘Novo 
Futuro Tech’, movimento coor-
denado pelo Deputado Estadual 
Sergio Victor em parceria com 
empresas, plataformas de ensi-
no e comunidades que têm como 
objetivo qualifi car novos profi s-
sionais na área. 

PÁG. 3

Moradores de Pinda poderão 
acessar os cursos em qualquer 
dispositi vo com acesso à internet

Divulgação

Arquivo TN

Sesc apresenta 
à Prefeitura 
programação do 
‘Circuito de Artes 2021’

PÁG. 3
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Editorial

O número de idosos em 
todo mundo vem crescendo a 
cada ano.

No Brasil, até 2031 a popu-
lação de idosos será de 43, 2 
milhões segundo o IBGE.

A expectativa de vida para 
homens será de 72 anos e mu-
lheres sete anos a mais, 79 
anos.

Esse aumento de vida se 
dá pelos investimentos em 
infraestrutura de saneamen-

to básico, medicina, ciência e 
a conscientização que o pró-
prio idoso está tendo com sua 
saúde.

A lei é clara, o compromis-
so com a pessoa idosa é da 
família, conforme prevê o Es-
tatuto do Idoso- Lei 10741/03 
Art.230.

A família tem o dever de 
zelar pela dignidade do ido-
so e a obrigação de respeitar, 
valorizar o conhecimento do 

 Retargeting
Quando você procura algum 

objeto de interesse na internet 
seja para compra ou apenas 
consulta, imediatamente aque-
le produto pesquisado acaba 
perseguindo suas páginas por 
vários dias...

O culpado disso são os 
cookies, os cookies funcionam 
como um registro dos dados 
que você envia para o seu na-
vegador. Ele serve para facilitar 
sua navegação, lembrando suas 
buscas, suas preferências e con-
figurações, links clicados, itens 
pesquisados, coisas deixadas 
nos carrinhos das lojas online e, 
quando permitido, até suas se-
nhas de acesso...

Mas há outros usos possíveis. 
Os cookies são particularmente 
úteis para a publicidade e ao de-
senvolvimento de sites, porque 
os dados revelam o seu perfil e 
podem ser usados para testar a 
eficiência das campanhas publi-
citárias e direcionar anúncios.

Esta técnica de marketing é 

chamada Retargeting.
Mas nos dá uma grande sen-

sação de perseguição e insegu-
rança, e essa desconfiança fica 
ainda maior quando se trata do 
Facebook, alvo de recentes po-
lêmicas sobre o uso indevido de 
dados dos usuários.

O Facebook afirma que não 
vende os dados de seus usu-
ários, tampouco informa aos 
anunciantes da plataforma 
quem são as pessoas indivi-
dualmente. Os anunciantes só 
têm acesso a dados agrupados e 
anonimizados.

O Facebook também nega 
que monitore o microfone dos 
dispositivos para oferecer pro-
dutos e conversas privadas que 
acontecem via Messenger ou 
Whatsapp, que também são em-
presas do grupo.

O que podemos fazer é acre-
ditar e nos precaver limpando 
sempre que possível os cookies 
do navegador, e instalar aplica-
tivos para bloquear anúncios.

No google você pode aces-
sar adssettings.google.com.br/
authenticated, para ativar ou 
desativar o aparecimento de 
anúncios personalizados em 
plataformas da empresa.

No Facebook, www.face-
book.com/ads/preferences, es-
colhendo assuntos de interesse. 
Também dá para ativar ou de-
sativar sugestões de produtos de 
acordo com as suas preferências.

Segundo a EbitNielsemsó 
neste ano o e-commerce cres-
cerá 15% no Brasil, puxados 
pelos cosméticos e perfumaria 
isso significa que cada dia mais 
seremos bombardeados com 
anúncios dos mais variados 
produtos.

O que nos resta é o cuida-
do com sites duvidosos, com 
nossas senhas, e a quanti-
dade de informações que 
despejamos em nossas redes 
sociais.

Com certeza viver sem a 
internet, nunca mais!

idoso, reconhecer seu legado, 
promover seu bem estar, cui-
dar e alimentar.

Não podemos esquecer a 
grande incidência de violên-
cia contra o idoso, está mais 
próxima  do que se imagi-
na...na própria família, en-
volvendo o descaso, aban-
dono, exploração financeira, 
violência física e até mesmo 
maus tratos do cuidador 
contratado.

Muitos idosos lutam para 
permanecerem ativos e par-
ticipativos na sociedade, 
mesmo estando aposentados 
procuram exercer alguma ati-
vidade profissional para com-
pletar a renda familiar.

Dados do Instituto Na-
cional de Seguridade Social 
(INSS), dos 22milhões de apo-
sentados, 13 milhões ganham 
apenas um salário mínimo, 
boa parte dessa renda é para 
comprar remédios.

A renda não é  suficiente 
para pagar contas e manter 
um mínimo padrão de vida.

Cabe a família reconhecer 
a vulnerabilidade dos seus 
idosos ( pais, tios, irmãos) e 
retribuir toda a dedicação pe-
los anos vividos juntos com 
atenção, compreensão, esfor-
ços e tolerância.

“Hoje auxiliamos amanhã 
seremos necessitados de au-
xílio.”(Chico Xavier)

Roberto Ravagnani

Hoje em uma conversa sobre 
o voluntariado, mais uma vez 
percebi a quantidade de possi-
bilidades que este trabalho nos 
traz, as vezes tenho que me ou-
vir novamente para perceber. 
É uma ferramenta incrível de 
transformação pessoal, social e 
profissional. Minha conversa es-
tava pautada na questão da edu-
cação, o quanto a educação teria 
de ganho colocar este tema como 
pauta continua dentro da grade 
curricular. As crianças, teriam 
um aprendizado para a vida que 
poucas matérias trariam de for-
ma tão natural e intensa. Para 
aqueles que tem uma visão mais 
social, podem colocar este apren-
dizado como sendo importante 
para aprender a compaixão, a 
solidariedade, o assistencial e até 
mesmo a ligação com a questão 
religiosa. Outros mais céticos po-
dem perguntar o que tem coma 

formação pessoal, eu diria que a 
criança com esta bagagem, pode 
se tornar um adulto melhor e 
mais preocupado com o próxi-
mo e tornando-o mais sensível 
as causas humanitárias e por 
ultimo mas não menos impor-
tante, para aqueles que só tem 
em mente a carreira das crian-
ças, o trabalho voluntário é uma 
ferramenta para conseguir ha-
bilidades especificas que poucos 
cursos ou treinamentos seriam 
capazes de trazer, bem como me-
lhorar, estimular o QE (quociente 
Emocional), importante pois se-
gundo pesquisas internacionais, 
trazem que 80% dos trabalhado-
res de forma geral, hoje perdem 
suas posições de trabalho não 
mais por questões técnicas, mas 
sim por falta de quociente emo-
cional, por não conseguir se rela-
cionar com o diferente, não con-
segue trabalhar em equipe, não 

consegue dialogar e respeitar a 
opinião alheia.

Percebemos então a quan-
tidade de possibilidades de 
aprendizados que a criança 
pode vir a obter, através de 
uma atividade tão rica, que não 
é necessário a prática, mas o 
conhecimento do conceito já é 
uma bagagem importante para 
se levar pela vida.

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

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

Construindo
Cidadania

Roberto Ravagnani é 
palestrante, jornalista, radialista 

e consultor. Voluntário como 
palhaço hospitalar há 17 anos, 

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

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

Ser voluntário é...

O Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba está reto-
mando as aulas presenciais dos 
cursos gratuitos de informáti ca. A 
enti dade oferece 170 vagas para 
cursos de informáti ca básica, Ex-
cel avançado, Word e Power Point 
avançados, e Android.

As inscrições são do dia 16 ao 
dia 20 de agosto de forma exclusi-
va para sócios da enti dade, mas no 
dia 23 elas são abertas para a co-
munidade. As inscrições terminam 
no dia 27 e ocorrem por ordem de 
chegada.

De acordo com o secretário 
de Formação do sindicato, Nilson 
Conceição, a enti dade realizou 
uma série de adequações em fun-
ção da pandemia de Covid-19.

 “Fizemos um esforço para ade-
quar e receber de forma segura os 
alunos desse curso, que é impor-
tante. Tudo que você precisa den-
tro de uma fábrica, dentro da uma 
loja, precisa da informáti ca. É uma 

alegria poder retornar com esse 
benefí cio para a população de Pin-
da”, disse.

Entre as medidas adotadas es-
tão: redução do número de alunos; 
readequação das salas para aten-
der ao distanciamento; redução da 
duração das aulas; suspensão do 
lanche; medição da temperatura 
na entrada; totem de álcool gel na 
sala; manter os ambientes abertos 
para ter venti lação; obrigatorieda-
de do uso de máscara e a exigên-
cia de apresentação do cartão de 
vacinação da Covid-19 para quem 
esti ver em idade de se vacinar.

Os cursos básicos têm idade 
mínima de 12 anos e os avançados 
de 16 anos. É necessário levar có-
pia do documento de identi dade e 
comprovante de residência.

A sede fi ca localizada à rua Sete 
de Setembro, 232/246, centro, e a 
subsede de Moreira César à rua Albert 
Sabim, 40, Terra do Ipês I. Informações 
no site sindmetalpinda.com.br.

Sindicato dos Metalúrgicos 
retoma cursos gratuitos de 
informática em Pinda

Tecnologia e carreira 
Uma cidade moderna, tecnológica e mais 

humanizada. Esta é a proposta do  “Pinda Tech” - 
programa gratuito de ensino em tecnologia. 

Com previsão de lançamento para a próxima 
semana, a iniciativa é direcionada à população e 
tem ênfase na área de programação.

O curso será realizado em parceria com o 
“Novo Futuro Tech”, um projeto que conta com 
diversas parcerias e tem por objetivo qualificar 
novos profissionais na área. 

Em Pindamonhangaba, o curso acontecerá 
através da secretaria de Administração, sem 
custos aos cofres públicos; e faz parte do 
programa ‘Cidade Inteligente’, em conjunto com o 
projeto ‘Escola do Servidor’.

De acordo com a prefeitura, os moradores 
de Pindamonhangaba poderão acessar os 
cursos gratuitos oferecidos através de qualquer 
dispositivo com acesso à internet; e também 
receberão suporte de uma comunidade de 
programadores do Vale do Paraíba.

Qualquer pessoa que tenha interesse em 
formação em tecnologia, com foco na inserção 
no mercado de trabalho, sem exigência de 
escolaridade mínima poderá participar dos 
cursos.

Um diferencial da iniciativa é que os alunos 
que se destacarem serão entrevistados por 
empresas da região com vagas abertas na área de 
Tecnologia. 

Vida longa a este e a outros projetos, que 
venham agregar ao conhecimento e à carreira, 
principalmente, de quem está iniciando a vida 
profissional!
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cidade

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba recebeu, na manhã 
desta quinta-feira (19), repre-
sentantes do Sesc Taubaté que 
apresentaram a programação 
do “Circuito Sesc de Artes”, que 
acontecerá de 8 a 19 de setem-
bro. 

O prefeito Isael Domingues, 
acompanhado do secretário de 
Cultura e Turismo, Alcemir Pal-
ma e da diretora de Cultura, Re-
beca Guaragna Guedes, recebeu 
a gerente da unidade Taubaté, 
Daniela Savastano, o gerente 
adjunto Maurício Del Nero, a 
técnica de programação Lilian 
de Fátima Camilo, que estavam 
acompanhados do presidente 
do Sindicato do Comércio Vare-
jista de Pindamonhangaba, An-
tônio Cozzi Júnior.

O projeto cultura beneficiará 
157 municípios com ações vol-
tadas à difusão de trabalhos e 
pensamentos artísticos de mú-
sica, teatro, dança, cinema, cir-
co entre outras modalidades, 
que acontecerão em ambiente 
digital. O circuito contará com 
as praças digitais de diversas 
ações artísticas e um ciclo de 
gestão cultural e atividades for-
mativas para professores da 
rede municipal de ensino.

“Em Pindamonhangaba tere-
mos, especificamente, em virtu-
de de sua vocação para o teatro 
e pela tradição do Feste, uma 
ação formativa voltada para o 
teatro. Estamos mobilizando 
toda comunidade artística para 
que participe, contando com 
apoio da Secretaria de Cultura 
da cidade”, afirmou a gerente 
Daniela Savastano.

O lançamento da programa-
ção e do “Circuito Sesc de Arte” 
acontecerá no próximo dia 1º 

de setembro, às 15 horas, atra-
vés da plataforma zoom e com 
a presença do diretor Sesc SP, 
Danilo Santos de Miranda e do 
secretário Estadual de Cultura, 
Sérgio Sá Leitão.

“Vamos dar total apoio e 
publicidade ao ‘Circuito Sesc’ 
e já convidamos os artistas in-
teressados em participar que 
busquem informações no site 
do Sesc ou nos procurem na Se-
cretaria de Cultura para mais 
esclarecimentos”, afirmou o 
secretário de Cultura, Alcemir 
Palma.

Unidade Sesc em Pinda – 
Durante o encontro, o prefeito 
Dr. Isael Domingues demons-
trou o interesse para que o mu-
nícipio viabilize a implantação 
de uma unidade do Sesc em Pin-
damonhangaba. “Sabemos da 
credibilidade e do bom trabalho 
do Sistema S. Contamos com as 
unidades do Senai, Sesi, Senac 
e temos total interesse em aco-
lher o Sesc”, afirmou o prefeito.

Para o presidente do Sindi-
cato do Comércio Varejista de 
Pindamonhangaba, Antônio Co-
zzi Júnior, essa luta é de signi-
ficativa importância para nossa 
cidade. “Logo quando inaugu-
ramos o Senac, iniciamos as 
conversas para implantar uma 
unidade do Sesc em Pindamo-
nhangaba. Pelo planejamen-
to, a ideia seria iniciarmos as 
conversas com o município 
em 2020, entretanto a pande-
mia não permitiu e agora es-
taremos retomando o plano. 
Ficamos felizes com o interes-
se do prefeito e vamos juntos 
encontrar uma área ampla na 
cidade para que esse sonho se 
torne realidade num futuro 
próximo”, afirmou Cozzi.

Sesc apresenta à Prefeitura 
programação do “Circuito 
de Artes 2021”

Prefeitura de Pindamonhangaba lança programa 
para formação gratuita em tecnologia

Pindamonhangaba está a 
cada dia se tornando uma cida-
de mais moderna, tecnológica e 
humana. Seguindo nesta dire-
ção, a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba lança, no dia 24 de 
agosto, o Pinda Tech, programa 
direcionado para ensino gra-
tuito em tecnologia para popu-
lação da cidade, especialmente 
da área de programação. 

A iniciativa se dá por meio 
da Secretaria de Administração 
sem custos para os cofres pú-
blicos, e faz parte do programa 
Cidade Inteligente, em conjunto 
com o projeto Escola do Servi-
dor. É realizado em parceria com 
o Novo Futuro Tech, movimento 
coordenado pelo Deputado Esta-
dual Sergio Victor em parceria 
com empresas, plataformas de 
ensino e comunidades que têm 
como objetivo qualificar novos 
profissionais na área. 

Os moradores de Pindamo-
nhangaba poderão acessar os 
cursos gratuitos oferecidos 
pela Digital Innovation One 
em qualquer dispositivo com 
acesso à internet e também re-

ceberão apoio para dúvidas da 
comunidade de programadores 
DevJr, do Vale do Paraíba. Pode-
rão participar todas as pessoas 
que têm interesse em formação 
em tecnologia, com foco na in-
serção no mercado de trabalho, 
sem exigência de escolaridade 
mínima. Os alunos que se des-
tacarem serão entrevistados 
por empresa da região com va-
gas abertas na área. 

Para participar, basta en-
trar no site da Prefeitura www.
pindamonhangaba.sp.gov.br e 
acessar o link do Pinda Tech ou 
pelo site www.novofuturo.onli-
ne/pindatech.

“A plataforma Pinda Tech 
vem para somar aos investi-
mentos em tecnologia em ges-
tão pública e no município, com 
a formação de mão de obra ca-
pacitada, uma exigência cada 
vez maior do mercado de tra-
balho, colocando o município 
como um ‘Hub’ de Tecnologia. 
Essa é uma contribuição do po-
der público para a população, 
revertendo em aquecimento da 
economia de nossa cidade para 

uma área tão carente de mão 
de obra”, avaliou o secretário 
adjunto de Administração, Da-
nilo Velloso, responsável pela 
implantação de tecnologia na 
gestão.

“Como coordenador do Novo 
Futuro Tech e presidente da Co-
missão de Ciência e Tecnologia 
da Alesp, estou trabalhando 
para fortalecer iniciativas que 
proporcionem ensino e capaci-
tação para a área de tecnologia, 
que enfrenta grande gargalo de 
profissionais’, explica o deputa-
do Sergio Victor. “Neste contex-
to, a cidade de Pindamonhan-
gaba sai na frente com o Pinda 
Tech que irá aproximar a po-
pulação desta carreira que tem 
crescido a cada dia”, conclui.

“Temos vocação para uma 
cidade humana, inteligente, 
criativa e sustentável, a tecno-
logia é pilar de nossa gestão e 
queremos acenar as grandes 
empresas do ramo a investir 
em nossa cidade pois estamos 
criando condições a este setor”, 
destacou o prefeito de Pinda-
monhangaba, Isael Domingues.

Divulgação

Divulgação

Conferência debate 
enfrentamento às desigualdades 
e garantia de proteção social 

O CMAS (Conselho Muni-
cipal da Assistência Social) e 
a Secretaria Municipal de As-
sistência Social promovem a 
“X Conferência Municipal de 
Assistência Social” neste sá-
bado (21).

Em virtude da pandemia 
por Covid-19 e para possibi-
litar a plena participação de 
todos, este ano a Conferência 
será virtual, das 8 às 12 ho-
ras.

Para acompanhar e par-
ticipar das discussões sobre 
o tema “Assistência Social: 
Direito do Povo e Dever do 
Estado, com financiamen-
to público, para enfrentar 
as desigualdades e garantir 
proteção social”, as pessoas 
podem acessar https://meet.
google.com/yki-secw-yye ou 
disque (BR)+55114560-4326 
PIN:316636277# .

A secretária de Assistência 
Social de Pindamonhangaba, 
Ana Paula Miranda, ressal-
tou que a pasta já passou por 
muitos avanços nos últimos 
anos e que “a conferência 
é de suma importância na 
construção das políticas pú-
blicas do município”.

Essa explicou que “é um 
momento fundamental para 
a deliberação de propostas 
construtivas que possam ga-
baritar à população o acesso 
pleno e a efetivação dos direi-
tos sociais”.

Além da participação da 
secretária de Assistência So-
cial de Pindamonhangaba, o 
evento contará com a presen-
ça do prefeito Isael Domin-
gues, do vice Ricardo Piorino, 
do presidente do CMAS, Diego 
Matheus Araújo de Oliveira, 
além de palestra com Carlos 
Nambu – Conselheiro Nacio-
nal da Assistência Social.

Segundo Ana Paula Mi-
randa, a sociedade tem papel 
determinante na contribui-
ção de ideias e discussão de 

temas sociais. “Vivemos um 
novo momento da assistência 
social, motivado por diversos 
fatores que vem ocorrendo 
no país, pela dinâmica social 

e econômica e o debate de 
ideias agrega em muito o âm-
bito da assistência social. Por 
isso é muito importante a par-
ticipação social” finalizou.

Programação
9h45 – 10h45 - Leitura de Propostas por Eixo 
Temático
10h45 – 11h25 - Aprovação das propostas que 
serão encaminhadas à Conferência Estadual
11h25 – 11h40 - Leitura Final das Deliberações 
decididas na conferência
11h40 – 12 horas - Considerações Finais/
Encerramento

Na foto, Carlos Nambu - Conselheiro Nacional da Assistência Social

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
29ª Sessão Ordinária do ano de 2021, a realizar-se no  Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 

Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 23 de agosto de 2021, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Substitutivo ao Projeto de Lei n° 143/2021, do Vereador Rogério Ramos, que “Acrescenta a alínea ‘s’ ao 
artigo 2° da Lei 4.794 de 26 de maio de 2008, que autoriza o Executivo Municipal a cobrar dos automóveis, 
caminhonetes, camionetas, utilitários, veículos de carga e de transporte coletivo de passageiros em trânsito no 
município, o serviço de conservação e manutenção das vias públicas e dá outras providências”.

II. Projeto de Lei n° 209/2021, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Avenida 03 no 
Loteamento Residencial Santa Clara de PEDRO JOÃO DE CAMARGO”.

III. Projeto de Lei n° 218/2021, do Vereador Marco Mayor, que “Denomina de Avenida PASTOR 
IRINEU BONIFÁCIO DO OLIVEIRA a Avenida 04 (quatro) do Loteamento Residencial Santa Clara, de 
Pindamonhangaba”.

IV. Projeto de Lei n° 225/2021, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, que “Altera 
dispositivo da Lei Municipal n° 4.794, de 06 de maio de 2008 e dá outras providências”.

 Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2021.

Vereador José Carlos Gomes - Cal
Presidente

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

 Tribuna Livre:   Sr. Marcello Vieira de França
 Assunto:       Situação dos trabalhadores da massa falida da Nobrecel.

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

 Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2021.

Vereador José Carlos Gomes - Cal
Presidente

Vereadores e representantes da OAB de Pindamonhangaba comemoram aprovação do Projeto que institui o “Dia Municipal do Advogado”

Os parlamentares da Câmara 
de Pindamonhangaba estiveram 
reunidos mais uma vez nesta 
segunda-feira, dia 16 de agosto, 
para a realização da 28ª sessão 
ordinária, cuja Ordem do Dia 
contou com 4 projetos, sendo dos 
2 Vetos do Executivo e dois Pro-
jetos de Lei de denominação de 
vias pública da cidade. A reunião 
aconteceu no plenário do Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José Ro-
drigues Alckmin” e contou com a 
presença de todos os vereadores.

Vetos rejeitados
Os dois primeiros itens da 

pauta da Ordem do Dia foram 
os Vetos propostos pelo Poder 
Executivo. O primeiro foi o Veto 
n° 07/2021, do Poder Executivo, 
que “Comunica Veto ao Autógra-
fo 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 Isen-
ção de Débitos Tributários e dá 
outras providências (Substituti-
vo ao Projeto de Lei n° 115/2021 
de autoria do vereador Carlos 
Moura – Magrão - PP)” e o segun-
do, o Veto n° 08/201, do Poder 
Executivo, que “Comunica Veto 
ao Autógrafo n° 48/2021 que 
acrescenta o inciso VIII ao arti-
go 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 débi-
tos tributários mediante critério 
de pontuação (Projeto de Lei n° 
116/2021, de autoria do vere-
ador Carlos Moura – Magrão)”. 
Ambos foram rejeitados pelos 
vereadores por unanimidade.

Na mensagem ao Poder Le-
gislativo para explicar as razões 
dos vetos, a Prefeitura esclare-
ceu que a proposta de vetar os 
autógrafos em tela estão nos ter-
mos do artigo 46 da Lei Orgânica 
do Município que diz que “se o 
Prefeito julgar o projeto, no todo 
ou em parte, inconstitucional ou 
contrário ao interesse público, 
veta-lo-á total ou parcialmen-
te, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis contados da data do rece-
bimento e comunicará, dentro 
de 48 (quarenta e oito) horas, ao 
Presidente da Câmara de Verea-

Parlamentares de Pindamonhangaba 
enaltecem trabalho de Sylvio Cezar e
aprovam Projeto com  denominação 

de via no Loteamento Santa Clara
Durante a Ordem do Dia, vereadores rejeitaram Vetos do Executivo relacionados

a isenção e remissão de débitos tributários de contribuintes do município
dores os motivos do veto”. Uma 
delas, enfatizada pelo Poder 
Executivo, foi que o município 
não pode ter renúncia de recei-
tas. Mas isso não convenceu os 
vereadores e os Vetos acabaram 
rejeitados pelo plenário.

Homenagem a 
Sylvio Cezar no 
Loteamento Santa Clara
Na sequência dos trabalhos 

legislativos, o plenário discutiu 
e aprovou - por unanimidade - o 
Projeto de Lei n° 183/2021, do 
vereador Renato Nogueira Gui-
marães – Renato Cebola (PV), 
que “Denomina de Rua SYLVIO 
CEZAR a Rua 14 do Loteamento 
Santa Clara, localizado no bairro 
do Crispim”.
Biogra�ia
Sylvio Cezar nasceu em 02 de 

setembro de 1937 na cidade de 
Sapucaí Mirim e veio ainda mui-
to pequeno para Pindamonhan-
gaba, onde cresceu e viveu toda 
a sua vida. Filho de Joaquim Te-
ó�ilo da Silva e Benedita Morei-
ra Cezar, sendo seu avô paterno 
o senhor Olegário de Almeida 
Cezar, irmão do famoso Coronel 
Moreira Cesar, seu tio avô. 

Viveu parte da sua infância 
na Fazenda Sapucaia que vivia 
anos de grande produtividade e 
relevância no cenário do Vale do 
Paraíba. Ainda adolescente veio 
para o centro de Pindamonhan-
gaba e trabalhou em várias lan-
chonetes, doceria (Vitor Galo), 
Bares (Bar do Artur), entre ou-
tros. Nestes estabelecimentos 
teve a oportunidade de conhecer 
pessoas famosas como Mazzaro-
pi, Presidente Juscelino Kubits-
chek, etc. Em 1956 casou-se com 
a senhora Maria Eliza de Godoy 
Cezar com quem teve 3 �ilhos: 
Eduardo, Edson (falecido em 
2012) e Elizabeth; seis netos e 
cinco bisnetos. 

Em 1961 assumiu a Cantina 
do então Instituto de Educação 
“João Gomes de Araújo”, hoje 
ETEC, �icando por 58 anos à fren-
te do estabelecimento, até o ano 
de 2019. Viu nestes anos várias 
gerações passando e tomando 
seus lugares na sociedade nas 
mais variadas pro�issões. Fez 
parte da vida destes alunos, dos 

funcionários e dos profes-
sores sempre com amiza-
de e carinho. 

Faleceu em 23 de abril 
de 2021 após uma longa 
luta contra uma �ibro-
se pulmonar idiopática. 
Mesmo nos tempos de 
maior di�iculdade não 
deixou de manter o bom 
humor, bem conhecido 
por todos que tiveram a 
oportunidade de conhe-
cê-lo.

Bairro Santa Clara
Fechando a tarde de 

votação, os vereadores 
apreciaram e aprovaram - por 
unanimidade - o Projeto de Lei 
n° 196/2021, do vereador Fran-
cisco Norberto Silva Rocha de 
Moraes - Norbertinho (PP), que 
“Denomina a Rua 20 no Bairro 
Santa Clara de BRÍGIDA PEREI-
RA CANINÉO”.
Biogra�ia
Brígida Pereira Caninéo é nas-

cida em Pindamonhangaba/SP 
no dia 13 de outubro de 1924. Era 
�ilha de Custódio Alves Pereira e 
Anna Baptista Pereira. Cresceu 
no bairro Boa Vista nesta cidade. 
Casada com Plínio Caninéo, teve 
04 �ilhos: Benedito Marcos Ca-
ninéo, Benedita Angela Caninéo 
Bueno, Maria Claudete Caninéo 
da Silva e Plínio Caninéo Filho. 

Mulher de personalidade for-
te foi empresária, sendo cabelei-
reira e teve loja de armarinhos, 
mas foi conhecida como proprie-
tária da loja “Foto 5 Minutos” no 
Centro de Pindamonhangaba, 
rua Gustavo de Godoy próximo 
ao Mercado Municipal. A loja 
funcionou até 1984, sendo a pri-
meira loja de fotos impressas em 
5 minutos, onde a maioria dos 
munícipes se dirigia para tirar 
fotos para documentos. E tam-
bém retirar fotocópias de docu-
mentos. Brígida faleceu no dia 03 
de julho de 1992.

29ª Sessão Ordinária 
Na próxima segunda-feira, 

dia 23 de agosto, a partir das 14 
horas, no Plenário “Dr. Francisco 
Romano de Oliveira”, os verea-
dores se reúnem para a realiza-
ção da sessão ordinária, a 29ª de 
2021. A participação da comuni-

dade durante as sessões ordiná-
rias - dentro dos protocolos sani-
tários vigentes - está permitida. 
E, por determinação da Mesa Di-
retora, com o objetivo de dar ain-
da maior transparência 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.pin-
damonhangaba.sp.leg.br.
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Covid-19: vacinação continua nesta sexta

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba mantém 
nesta sexta-feira (20) a apli-
cação da primeira dose da va-
cina contra a Covid-19 para 
pessoas com 18 anos ou mais, 
todas as gestantes e puérperas; 
e mantém vacinação para ado-
lescentes de 12 a 17 anos com 
comorbidades.

Primeira dose: pessoas 
com 18 anos ou mais

Das 9 às 15 horas Drive Thru 
Parque da Cidade

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. 
Importante: não haverá pre-
enchimento do “termo de ca-
dastro Vacinação Covid-19” 
no drive-trhu, por isso, é obri-
gatório levar o termo preen-
chido corretamente. Baixe o 
arquivo pelo site www.pinda-

monhangaba.sp.gov.br/vaci-
nacao-covid.

Além disso, todas as pessoas 
devem preencher o termo de 
vacinação Estadual pelo site 
www.vacinaja.sp.gov.br.

Primeira dose gestantes e 
puérperas

Primeira dose para todas 
gestantes e puérperas somente 
na sala de vacinas do Ciaf/Saú-
de da Mulher, das 8 às 11 horas 
e das 13 às 15 horas.

Primeira dose de 
pessoas de 12 a 17 anos
Primeira dose para adoles-

centes de 12 a 17 anos com co-
morbidades; no Ciaf e na UBS 
Ipê 2, das 8 às 11 horas.

OBS: para essa faixa etária é 
obrigatório a presença dos res-
ponsáveis ou de uma declara-
ção de autorização que deve ser 
feita através do link:  https://bit.
ly/3iWkc5q.

Segunda dose
AstraZeneca (conforme 

data da carteirinha)  PSF Nova 
Esperança, Cisas Moreira César, 
Centro Dia do Idoso (Vila Rica), 
PSF Cidade Nova e Ciaf/Saúde 
da Mulher: das 8 às 11 horas.

Coronavac/Butantan - 
(conforme data da carteiri-
nha) Centro Dia do Idoso (Vila 
Rica), Ciaf (Saúde da Mulher), 
Cisas (Moreira César), PSF 
Nova Esperança (Araretama), 
PSF Cidade Nova e UBS Ipê 2: 
das 13 às 16 horas.

Atenção
- Todos precisam levar um do-

cumento de identifi cação (RG ou 
CPF), comprovante de endereço 
e o termo de vacinação preen-
chido (disponibilizado no site da 
Prefeitura). Originais e cópias.

Grupos:  pessoas com 12 a 17 anos com comorbidades; todas as gestantes 
e puérperas e todos os públicos com 18 anos ou mais

Cidade registra 4 casos novos, 
16 recuperados e nenhum 
óbito de Covid-19

O boletim da Vigilância Epide-
miológica de Pindamonhangaba 
trouxe, nessa quinta-feira (19), 
4 novos casos, 16 recuperados e 
nenhum óbito. No total, 18.536 
moradores de Pindamonhangaba 
testaram positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 24% e as UTIs par-
ticulares estão sem ocupação.  
A enfermaria está com ocupa-
ção de 25% somados os leitos 
públicos e particulares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
156.722 (números atualizados 
até às 12h02 de 19 de agosto), 
sendo 110.330 primeiras doses, 
41.955 segundas doses e 4.437 
doses únicas. 

A Secretaria de Saúde alerta 
a população para que procure 
os gripários em caso de sinto-
mas de covid-19 (Pronto-Socor-
ro e UPA Moreira César) para 
tratamento imediato.

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba continua a terceira etapa 
da vacinação contra o vírus da 
gripe (infl uenza H1N1) nesta 
sexta-feira (20), enquanto du-
rarem os estoques, porém re-
duz o número de locais pelo 
volume de vacinas.

Para esta fase, a aplicação 
será de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 11h e das 13 às 16h, 
nos locais: ESF Feital, ESF Cruz 
Grande, ESF Bonsucesso.

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 recomendações 
do Ministério da Saúde.

A imunização contra in-
fl uenza só poderá ser feita 15 
dias antes ou após a vacinação 
contra coronavírus. Desta for-
ma, é recomendado que as pes-
soas que estão recebendo doses 
da Coronavac/Butantan não re-
cebam a vacina contra infl uen-
za entre a primeira e a segunda 
dose contra Covid-19, pois esse 

intervalo é de até 28 dias e, por-
tanto, pode não respeitar o pe-
ríodo 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 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 possível 
ser vacinado contra infl uenza 
entre a primeira e a segunda 
dose contra coronavírus, pois o 
período mínimo de 15 dias en-
tre um tipo de vacina e outro 
seria respeitado.

Da mesma forma, quem to-
mou a primeira dose com o 
imunizante Janssen, basta fa-
zer o cálculo de 15 dias, pois é 
dose única.

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

Gripe: Pinda mantém 
vacinação nesta 
sexta-feira (20)

Divulgação

Divulgação

As comorbidades defi nidas 
pelo Governo são: 
insufi ciência cardíaca, cor-
pulmonale e hipertensão 
pulmonar, cardiopati a 
hipertensiva, síndrome 
coronariana, valvopati as, 
miocardiopati as e 
pericardiopati as, doença 
da aorta, dos grandes vasos 
e fí stulas arteriovenosas, 
arritmias cardíacas, 
cardiopati as congênitas no 
adulto, próteses valvares 
e dispositi vos cardíacos 
implantados, diabetes 
mellitus, pneumopati as 

crônicas graves, hipertensão 
arterial resistente, 
hipertensão arterial estágio 
3, hipertensão estágios 1 
e 2 com lesão e órgão alvo, 
doença cerebrovascular, 
doença renal crônica, 
imunossuprimidos, anemia 
falciforme, obesidade 
mórbida, cirrose hepáti ca/
cirrose A, B ou C, HIV, AVC, 
doenças neurológicas, 
defi ciência neurológica grave, 
esclerose múlti pla, esclerose 
lateral amiotrófi ca e doenças 
hereditárias degenerati vas do 
sistema nervoso ou muscular.

As comorbidades defi nidas 
pelo Governo são: 
insufi ciência cardíaca, cor-
pulmonale e hipertensão 
pulmonar, cardiopati a 
hipertensiva, síndrome 
coronariana, valvopati as, 
miocardiopati as e 
pericardiopati as, doença 
da aorta, dos grandes vasos 
e fí stulas arteriovenosas, 
arritmias cardíacas, 
cardiopati as congênitas no 
adulto, próteses valvares 
e dispositi vos cardíacos 
implantados, diabetes 
mellitus, pneumopati as 

crônicas graves, hipertensão 
arterial resistente, 
hipertensão arterial estágio 
3, hipertensão estágios 1 
e 2 com lesão e órgão alvo, 
doença cerebrovascular, 
doença renal crônica, 
imunossuprimidos, anemia 
falciforme, obesidade 
mórbida, cirrose hepáti ca/
cirrose A, B ou C, HIV, AVC, 
doenças neurológicas, 
defi ciência neurológica grave, 
esclerose múlti pla, esclerose 
lateral amiotrófi ca e doenças 
hereditárias degenerati vas do 
sistema nervoso ou muscular.

COMORBIDADES DEFINIDAS 
PELO GOVERNO DO ESTADO

4 Casos novos
Araretama, Centro, Mo-

reira César, Parque das 
Nações.

16 Recuperados
Araretama, Bela Vista, 

Castolira, Centro, Gale-
ga, Goiabal, Maria Áurea, 
Mombaça, Moreira César, 
Nova Esperança, Triângu-
lo, Vila Rica.

4 Casos novos
Araretama, Centro, Mo-

reira César, Parque das 
Nações.

16 Recuperados
Araretama, Bela Vista, 

Castolira, Centro, Gale-
ga, Goiabal, Maria Áurea, 
Mombaça, Moreira César, 
Nova Esperança, Triângu-
lo, Vila Rica.
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Cronograma de Entrega das Cestas Básicas, pelo 
Setor de Almoxarifado Central, referente ao mês de Agosto/2021:

- Dia 27/08 (Sexta-feira) - Somente servidores com nomes iniciados pelas letras A, B, C, D, E, F;

- Dia 30/08 (Segunda-feira) - Somente servidores com nomes iniciados pelas letras G, H, I, J, K, L;

- Dia 31/08 (Terça-feira) - Somente servidores com nomes iniciados pelas letras M, N, O, P, Q;

- Dia 01/09 (Quarta-feira) - Somente servidores com nomes iniciados pelas letras: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

- Dias 02/09 (Quinta-feira) e 03/09 (Sexta-feira) 
- Servidores que não retiraram a sua cesta básica no dia correspondente à inicial de seu nome.

OBS.: 01) Os servidores aposentados (com idade acima de 60 anos) e gestantes deverão ser atendidos de forma 
preferencial, ou seja, por ordem de chegada e sem obedecer a ordem alfabética nos dias acima mencionados.

02)  A entrega das cestas básicas obedecerá a ordem alfabética das iniciais dos servidores benefi ciados e não da 
pessoa que estiver retirando as cestas (no caso de retirada da cesta básica por terceiros).

03) O horário de entrega será das 8:00 às 16:00 horas.

Essa deliberação foi determinada pelo COMITÊ DE COMBATE À CRISE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), e estará 
valendo até segunda ordem. 

Haverá, também, entrega de cestas na Subprefeitura de Moreira César, para facilitar aos servidores que residem ou 
trabalham naquela região. 

A intenção é atender da melhor maneira possível a todos os servidores e seus familiares. 

Salientamos que este período não será prorrogado em hipótese alguma.

Solicitamos dessa forma, que todos os servidores atentem-se às datas e horários, para que possamos nos adequar e 
fazer um trabalho mais efi ciente.

Agradecemos a colaboração de todos.
Secretaria Municipal de Administração

A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOS BAIRROS 
DAS CAMPINAS, SHANGRILÁ E SOLO RICO- AMACASS

 Comunica a todos os moradores interessados que haverá eleição no dia 04 de Setembro de 2021.
LOCAL - Praça Ester Ribeiro, Bairro das Campinas
HORÁRIO - Das 08hs as 12hs
Obs: (Todos deverão estar de Máscara e manter distanciamento, obedecendo protocolo sanitário.)
Haverá álcool gel no local para Higienização 
As inscrições deverão ser enviadas no E-mail rodrigues43jm@gmail.com ou Whats 996868641, até às 13hs do dia 03 
de setembro.
Inscrições contendo - Presidente e Vice, Secretário e vice, Tesoureiro e vice, Diretor social e vice, Diretor de cultura e 
vice, Diretor esporte e vice.

Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2021
José Maria Rodrigues 

- Presidente

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 Nº 108/2021 (PMP 4683/2021)
Para “contratação de empresa especializada para 
concessão de licença de uso de sistema de gestão 
de assistência social em modelo ‘SAAS - Software as 
a Service’”, com recebimento das propostas até dia 
03/09/2021, às 14h e abertura e avaliação das propostas 
a partir das 14h01.  

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 
136/2021 (PMP 6457/2021)
Para “aquisição de fórmula infantil para alimentação 
de crianças de 04 a 12 meses e maiores de 12 meses 
de idade, matriculados nas Creches Municipais”, com 
recebimento das propostas até dia 02/09/2021, às 14h 
e abertura e avaliação das propostas a partir das 14h01.  

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.  

*** ERRATA ***
PREGÃO Nº 066/2017 (PMP 19210/2017) 
Na publicação do aditamento 01/2021, ao contrato 
072/2017, da licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na realização de serviços 
em exames de mamografi a bilateral”, na edição de 
18/08/2021, desta Tribuna do Norte, p 06, onde se leu 
“assinando (...) pela contratada, empresa Pro Imagem 
Ltda, a Sra Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco e o Sr 
Leandro Vaz Figueira”, leia-se “assinando (...) pela 
contratada, empresa Pro Imagem Ltda, o Sr Antonio 
Carlos Messias e o Sr Leandro Vaz Figueira”. 

*** ADITAMENTO/APOSTILAMENTO ***
PREGÃO Nº 184/2019 (PMP 24042/2019) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 09/08/2021, 
ao contrato 121/2019, que cuida de “contratação de 
empresa para consultoria técnica previdenciária”, para 
prorrogação até 23/09/2022, assinando pela contratante 
o Sr Marcelo Ribeiro Martuscelli, e pela contratada, 
empresa EC2G Assessoria e Consultoria Ltda, o Sr 
Eduardo Pereira dos Santos. 
PREGÃO Nº 059/2017 (PMP 17350/2017) 
Foi fi rmado o apostilamento, de 13/08/2021, ao contrato 
059/2017, que cuida de “contratação de empresa 
para fornecimento de mão de obra especializada 
em urgência e emergência para o gerenciamento, 
operacionalização e execução de serviços de remoção 
terrestre de pacientes e atendimento pré-hospitalar 
móvel de urgência e emergência Samu 192 do Município 
de Pindamonhangaba”, para reajuste de 8,5087%, 
conforme variação do IPC FIPE, concedido a partir 
de 28/06/2021, à contratada, empresa Pronto Vida 
Emergências Médicas Ltda, assinando pela contratante 
a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos. 

PAT Município: Pindamonhangaba

Ocupação Nº 
Vagas Nível de instrução Exige 

experiência
Açougueiro 1 Ensino fundamental incompleto 06 meses
Ajudante de eletricista ( com curso de elétrica/ 
NR10/ NR35/ disponibilidade para viagens) 1 Ensino médio completo 06 meses

Ajudante geral em indústria (conhecimentos em 
montagem industrial/ mecânica/ metrologia e 
interpretação de desenhos técnicos)

12 Ensino médio completo 06 meses

Caldeireiro 2 Ensino médio completo 06 meses
Encanador industrial 2 Ensino médio completo 06 meses
Funileiro industrial 1 Ensino médio completo 06 meses
Mecânico ajustador 1 Ensino médio completo 06 meses
Mecânico de bicicletas 1 Ensino fundamental completo 06 meses
Mecânico montador 1 Ensino médio completo 06 meses
Medidor de mármore (possuir habilit. A/B) 1 Ensino médio completo 06 meses
Montador de andaimes 1 Ensino médio completo 06 meses
Operador de guindaste/ caminhão com munk 1 Ensino médio completo 06 meses
Padeiro/ Confeiteiro 1 Ensino fundamental  incompleto 06 meses
Pedreiro 1 Esnino médio completo 06 meses
Pintor industrial 2 Ensino médio completo 06 meses
Serralheiro industrial 1 Ensino médio completo 06 meses
Soldador 2 Ensino médio completo 06 meses
Soldador (MIG, TIG, eletrodo) 1 Ensino médio completo 06 meses
Soldador (TIG, Eletrodo) 2 Ensino médio completo 06 meses

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Regional: São José dos Campos

Por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador -  Oferece em 19/08/2021, as seguintes oportunidades:

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

Dúvidas pelos telefones:(12) 3642-2530/ 3643-1518 ou 3637-2800.
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS CUMPREM CRITÉRIOS BÁSICOS EXIGIDOS 
PELO EMPREGADOR E PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO ATÉ 
O FINAL DO EXPEDIENTE.

O time de Pinda entrou em 
campo nesta quarta-feira (18), 
contra o Palmeiras, pela segunda 
rodada do “Campeonato Paulis-
ta de Futebol Feminino”. O jogo 
ocorreu em Pindamonhangaba, 
no estádio Antônio Pinheiro Jú-
nior (Boa Vista). O time da casa 
fez um bom primeiro tempo, mas 
acabou sendo derrotado por 3 a 0 
pela equipe palmeirense. 

O jogo contou com a pre-
sença do prefeito Isael Domin-
gues, do vice-prefeito Ricardo 
Piorino, do secretário adjunto 
de Governo Alexandre Pereira 
Costa e do secretário de Espor-
tes Everton Chinaqui.

O primeiro tempo foi muito 
bom para a equipe de Pinda, 
que conseguiu jogar de igual 
para igual com a equipe alvi-
verde, terminando a primeira 
etapa em zero a zero. Porém, 
na segunda etapa, a equipe da 
capital colocou praticamente 
seu time titular todo, e acabou 
vencendo o jogo. A equipe de 
Pinda é a última colocada do 
campeonato, já a equipe do 
Palmeiras é o vice-líder, só atrás 
do Santos pelo saldo de gols. 

O próximo confronto da 
equipe de Pinda será contra a 
Ferroviária, em Araraquara, 
pela terceira rodada do Cam-
peonato Paulista de 2021. A 
equipe vai em busca da recupe-
ração no torneio.

“A estreia em casa, para nós, 
foi muito importante, diante de 
uma grande equipe, depois das 
meninas estarem voltando do 
tratamento de Covid-19. Elas 
desempenharam um bom papel 
dentro de campo, um primeiro 
tempo muito difícil, embaixo de 
um sol muito quente, consegui-
ram segurar o empate no pri-
meiro tempo, mas no segundo 
tempo prevaleceu a força física 
da equipe do Palmeiras. Nós es-
taremos aí nos preparando para 
as próximas partidas, para recu-
perar esses pontos perdidos den-
tro de casa, mas parabenizo toda 
a equipe pelo esforço e dedica-
ção”, disse o secretário de Espor-
te e Lazer, Everton Chinaqui.

“Voltar o futebol assim, na 
primeira divisão do Campeonato 
Paulista, é especial. É um momen-
to inédito. Para nós é uma alegria 
muito grande, estamos jogando 
com uma grande equipe do Brasil, 
a equipe do Palmeiras. Isso aqui é 
o começo para podemos dar ou-
tros passos. Tem muito patrocina-
dor que acredita nesse momento 
do esporte, no futebol feminino”, 
disse o prefeito Isael Domingues.

Pinda faz um bom primeiro tempo, mas 
acaba derrotada pela equipe do Palmeiras

A agenda desta semana 
do Museu Felícia Leirner e 
Auditório Claudio Santoro, 
instituições da Secretaria de 
Cultura e Economia Criati-
va do Governo do Estado de 
São Paulo, geridas pela ACAM 
Portinari, continua com di-
versas atividades do Cultura 
em Casa. Os equipamentos 
destacam ofi cinas para a 
criançada e ações sobre o fol-
clore.

O “Encontros com Arte” de 
agosto celebra o Mês do Fol-
clore. Por isso, nesta quinta-
feira (19), às 15h, Museu e Au-
ditório compartilham, pelas 

mídias sociais, lendas folcló-
ricas contadas por crianças.

Já no sábado (21), o Pro-
grama Mais Sentidos ensi-
na, às 15h, a confeccionar 
carimbos super criativos e 
divertidos com materiais de 
fácil acesso, em celebração à 
Semana Nacional da Pessoa 
com Defi ciência Intelectual 
e Múltipla, comemorada de 
21 e 27 de agosto. A ação visa 
promover atividades lúdicas 
que proporcionam o desen-
volvimento da criatividade, 
da concentração, da sociali-
zação e da coordenação mo-
tora.

As lendas representam 
histórias e contos que são 
transmitidos de geração em 
geração. No domingo (22), em 
homenagem ao folclore, o pú-
blico virtual poderá conhecer 
e relembrar histórias típicas 
desta manifestação artística.

Além disso, na próxima 
segunda-feira (23), os equi-
pamentos ensinam a pro-
duzir um jogo do labirinto 
feito com a tampa da caixa 
de pizza. Uma brincadeira di-
vertida que irá proporcionar 
interação com toda a família, 
além de estimular a concen-

tração, o raciocínio, a percep-
ção visual e a coordenação 
motora.

Vale lembrar que as ins-
tituições estão abertas para 
visitação presencial de ter-
ça-feira a domingo, das 9h às 
18h, seguindo todos os proto-
colos de segurança sanitária 
para seus funcionários e visi-
tantes.

Todas as atividades esta-
rão disponíveis nas redes so-
ciais (Facebook e Instagram 
– @museufelicialeirner) e 
também no site ofi cial do mu-
seu: www.museufelicialeir-
ner.org.br/culturaemcasa.

Folclore brasileiro é destaque em 
museu da região
Programação conta também com confecção de carimbos criati vos (21); tudo online e gratuito

Divulgação
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Inscrições abertas para o “43° Festival 
Nacional de Teatro de Pindamonhangaba”

Procon Pinda 
atende mais de 500 
consumidores nos 
últimos três meses

A Secretaria de Cultura e Tu-
rismo da Prefeitura Municipal 
abre as inscrições para o “43° 
Festival Nacional de Teatro de 
Pindamonhangaba” a partir do 
dia 18 de agosto. As inscrições 
podem ser feitas pelo link ht-
tps://forms.gle/UxT4oxTRR3L-
pPtP68  até o dia 3 de outubro. 
Com a interrupção das ativida-
des presenciais, por conta da 
pandemia da Coronavírus, o 43º 
Feste será realizado no formato 
virtual, com transmissão de ví-
deos, e debates ao vivo através 
do canal do Youtube da Prefei-
tura de Pindamonhangaba. O 
evento será realizado de 12 a 21 
de novembro de 2021. 

Serão priorizados, para essa 
edição do festival, espetáculos 
criados no período da pande-
mia ou que tiveram que reade-
quar os seus processos, ensaios, 
experimentos e apresentações 
para o formato virtual, por con-
ta da pandemia.

Poderão inscrever-se, para 
o 43º Feste, grupos de teatro, 
com qualquer espetáculo desti-
nado a teatro convencional, es-
paços alternativos e rua, e com 
temática/estética destinada ao 
público adulto e infantil. Inclu-
sive os espetáculos de bonecos, 
animação, circo, performan-
ce e intervenção, garantindo 
acessibilidade à diversidade de 

expressões e linguagens. Serão 
selecionados para participação 
do 43º Feste, até 13 (treze) es-
petáculos de grupos de teatro 
que tenham feito suas inscri-
ções atendendo aos requisitos 
do edital. Destes 13 espetáculos 
selecionados, ao menos 03 de-
verão ser de grupos de Pinda-
monhangaba

Os grupos selecionados que 
confirmarem a participação 
até a data prevista receberão 
ajuda de custo, no valor único 
de R$2.500,00, exclusivamente 
na conta corrente ou poupança 
bancária em nome do propo-
nente/representante, indicado 
no anexo I do edital. 

A diretora de Cultura, Re-
beca Guaragna, fala sobre a 
adaptação do evento. “O Fes-
te, que está em sua 43ª edição, 
é um evento tradicional em 
nossa cidade, muito esperado 
por nossos artistas e amantes 
de teatro. Devido a pandemia, 
mais uma vez ele acontecerá de 
forma virtual, porém este ano 
com a participação de grupos 
de todo o Brasil, fortalecendo a 
criação e a produção artística e 
a integração entre os grupos”, 
finaliza a diretora.  

O edital completo pode ser 
acessado pelo link https://pin-
damonhangaba.sp.gov.br/43-
feste.

O Procon Pindamonhan-
gaba vem registrando au-
mento no atendimento aos 
consumidores. Somente no 
período de maio a julho 
deste ano foram registra-
dos 533 atendimentos e du-
rante todo o ano de 2021 a 
entidade totalizou 978 aten-
dimentos.

Os assuntos financeiros 
são o motivo mais acionado 
pela população, com des-
taque para consultas sobre 
cobrança indevida, emprés-
timos consignados junto às 
instituições financeiras e 
reclamações sobre telefo-
nia celular. No quesito ser-
viços privados, os ramos 
mais acionados no período 
foram oficinas automoti-
vas e estabelecimentos de 
ensino, sendo questionado 
dúvidas dos consumidores 

sobre cobrança, reajuste, 
contratos e orçamentos.

“Estamos à disposição da 
população para esse atendi-
mento. Temos uma equipe 
reduzida, mas muito com-
prometida em dar atenção, 
demonstrando muita von-
tade e disposição em sanar 
as dúvidas e questionamen-
tos dos nossos consumido-
res”, afirmou a diretoria da 
instituição Gislene Cardoso.

Desde o mês passado o 
Procon de Pindamonhanga-
ba retomou o atendimento 
presencial e agora está de 
sede nova, no primeiro an-
dar da Prefeitura Munici-
pal. O atendimento também 
pode ser realizado através 
do whatsapp 98298-1285, 
do e-mail procon@pinda-
monhangaba.sp.gov.br ou 
pelo aplicativo 1DOC

“Programa Mais Pinda” leva 
atendimento aos empreendedores 
diretamente nos bairros

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento Econô-
mico, realiza mais uma ação do 
“Programa Mais Pinda”, em par-
ceria com o Sebrae, para bene-
ficiar os empreendedores dire-
tamente nos bairros. As regiões 
do Araretama e Moreira César 
serão as primeiras a serem be-
neficiadas. 

O “Mais Pinda” levará as 
equipes da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico e do 
Sebrae para atendimento dos 
empreendedores nos bairros. 
O Sebrae Móvel estará presen-
te, para o atendimento ao pú-
blico, com orientação, através 
de atendimentos individuais 
ou coletivos, a quem deseja 

abrir ou aprimorar seu negó-
cio, seja Empreendedor Indivi-
dual (MEI), Microempresa (ME) 
ou Empresas de Pequeno Porte 
(EPP), tendo como objetivos fo-
mentar o empreendedorismo e 
facilitar o acesso aos empresá-
rios e empreendedores a me-
lhores práticas, cursos e ferra-
mentas de gestão empresarial, 
auxiliando no crescimento de 
seus negócios e da comunida-
de local. Serviços como Sebrae 
Aqui e Banco do Povo também 
integrarão a ação. 

A equipe estará com a uni-
dade estacionada no Arareta-
ma na segunda (23) e terça-fei-
ra (24), das 10 às 16 horas, na 
Praça de Eventos José Ezequiel; 
e em Moreira César, na quinta 

(26) e sexta-feira (27), também 
das 10 às 16h, no Cisas (Rua Ma-
ria Luiza Salgado, 153). 

De acordo com o secretário 
de Desenvolvimento Econômi-
co, Roderley Miotto, a iniciativa 
visa levar os serviços de fomen-
to ao empreendedorismo dire-
tamente nos bairros, próximo 
aos empreendedores locais, 
para auxiliar e orientar, visan-
do o desenvolvimento local. 

“Essa é uma excelente opor-
tunidade para os empresários 
e futuros empreendedores tira-
rem dúvidas e receberem infor-
mações para alavancarem ou co-
meçarem o seu próprio negócio, 
especialmente nesse momento 
desafiador de retomada da eco-
nomia”, destacou o secretário.

Divulgação
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Procon de Pinda  está atendendo em formato presencial, no 
primeiro andar do Paço Municipala
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Muitos anos de vida
Ao lado do maridão Emerson Morais, Karen Martel-

letto, comemorou, no dia 16 de agosto, mais um aniver-
sário com as fi lhas Nicole, Ana Iara e Cloe. Felicidade 
para a Karen!

Bênçãos e paz 
Na vida da Ana Paula Miranda (secretaria 

Municipal de Assistência Social), que celebrou 
mais uma primavera n último dia 17. Seus 
fi lhos, seu esposo, sua família e todos os seus 
amigos, em especial, a equipe da secretaria de 
Assistência Social desejam saúde, sabedoria e 
muitas conquistas. 

Tudo de lindo 
Para a linda Sophia Ussier Macedo, que 

celebrou mais um ano de vida na última terça-
feira, dia 17. Seus pais Vitor e Kátia e toda a sua  
família e amigos desejam muitas conquistas e 
alegria. 

Um novo ciclo 

Cheinho de luz, alegria e bênçãos. É o que 
todos os amigos e familiares, em especial o na-
morado Marcelo, desejam para Lucélia Soares, 

Super vovó  

Muitas bênçãos na vida 
da professora e artesã 
Mara Leonel, que faz ani-
versário no próximo dia 
24. Ela recebe os parabéns 
e o desejo de muita saúde, 
alegria e paz, do esposo 
Júnior, dos seus fi lhos 
Ruan, Mayara e Júlia, e de 
todos os seus familiares, 
amigos, alunos, ex-alunos 
e um dengo da neta Manu.

Saúde e paz
Na vida do Dr. Anderson Plínio da Silva Alves (SNJ) que 

celebra mais um ano de vida no próximo dia 24. Sua esposa 
Débora, toda a sua família e amigos, em especial, a equipe da 
secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura desejam muita 
saúde, sabedoria e paz em seu novo ciclo. 

Tudo de bom
Para o Lucas, que celebrou mais um ano de 

vida nessa quinta-feira, dia 19 de agosto. Sua es-
posa Ingrid, toda a sua família e os seus amigos, 
em especial a Andréa, desejam um novo ciclo 
repleto de luz, saúde e paz.

Sucesso
E muita luz na vida da gatíssima Maria Clara Sene. Ela 

celebra mais um ano de vida no próximo domingo, dia 22 
de agosto. Sua mãe Silvia, seu pai Eraldo, toda a sua famí-
lia e os seus amigos a cumprimentam desejando saúde e 
sucesso, sempre. 

que completa mais 
um ano de vida no 
próximo domingo, dia 
22 de agosto. Felici-
dades, Lu!  

Café e solidariedade
A Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhan-

gaba e primeira-dama, Cláudia Maria Vieira Domingues partici-
pou, na tarde dessa quinta-feira (19), de um encontro com a primei-
ra-dama do Estado de São Paulo, Bia Doria, em Potim. 
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