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A seleção dos contemplados pelo programa ocorrerá até 6 de setembro

O Setor da Usina de Asfalto 
da Prefeitura continua reali-
zando melhorias no pavimen-
to asfáltico do município. Na 
última semana foi realizada 
a troca de solo e colocação de 
base para recomposição do pa-
vimento asfáltico da estrada da 
Cerâmica.

A operação “Tapa-buraco” 
continua a todo vapor e elimi-
nou os buracos da Estrada Pin-
da Lagoinha (trecho próximo à 
bica d’água), no bairro Arare-
tama, Distrito Industrial do Fei-
tal, Jardim Regina, Parque das 
Palmeiras, Rua Monteiro César 
(centro) e na estrada municipal 
José Derrico Moreira (entrada 
para o bairro Mombaça).

Prefeitura faz melhorias em pavimento asfáltico

Uma das ações realizadas pela Prefeitra para a recuperação do asfalto nas vias de Pindamonhangaba é a operação “Tapa-buraco”

PÁG. 8

PÁG. 5

PARATLETA DE PINDA É CAMPEÃO 
NACIONAL DE PARATAMBOR

Para conquistar o tí tulo, Alexandre teve de superar o até então campeão da modalidade

Alexandre Porto dos Reis é mais novo 
campeão de paratambor do Campe-
onato Nacional Quarto de Milha, no 
handcap 0. A prova foi realizada no 
últi mo domingo (22), em Araçatuba e 
contou com paratletas,  portadores de 

necessidades especiais, de todo o Brasil. 
Alexandre parti cipou pela primeira vez 
da competi ção, representando a equipe 
de Pindamonhangaba. Também compe-
ti u por Pinda a paratleta Stefania Apoli-
nário Coqueti , no handcap 4.

Pindamonhangaba 
oferece 60 vagas 
pelo ‘Bolsa-Trabalho’

Pindamonhangaba está ofe-
recendo 60 vagas pelo progra-
ma estadual ‘Bolsa-Trabalho’ 
para uma jornada de 4 horas 
por dia e bolsa auxílio de R$ 
535,00 por mês, durante 5 me-
ses.

As inscrições são para mo-
radores de Pindamonhangaba, 
desempregados, maiores de 18 
anos e com renda familiar de 

até R$ 550 por pessoa (equiva-
lente a meio salário mínimo). 
Os cidadãos elegíveis devem 
se inscrever no portal do Bol-
sa do Povo até dia 30 de agos-
to: www.bolsadopovo.sp.gov.
br. A seleção ocorrerá até 6 de 
setembro e a convocação será 
feita por meio de publicação no 
Diário Ofi cial.

PÁG. 3

Cidade chega ao 
nono dia sem mortes

COVID

Pindamonhangaba apre-
sentou, nessa terça-feira (24) 
26 novos casos, 33 recupera-
dos e nenhum óbito. No total, 
18.625 moradores de Pinda-
monhangaba testaram positi vo 
para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 29% e as UTIs 
parti culares estão com ocupa-
ção de 25%. 

“Sábado no Cepatas” 
é oportunidade para 
adoção de cães e gatos

PÁG. 2
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Editorial “Sábado no Cepatas” é oportunidade 
para adoção de cães e gatos

Neste sábado (28), o Cepatas (Centro 
de Proteção e Atendimento aos Animais, 
antigo Abrigo Municipal de Animais) 
realiza mais uma edição do “Sábado no 
Cepatas”. 

Na ocasião, o local estará aberto 
à visitação para que todos possam 
conhecer o centro criado especialmente 
para os cães e gatos abandonados. 

Das 9 às 13 horas, o Cepatas estará 
aberto para adoção de cães e gatos de 
todas as idades, que estão lá abrigados. 
Todos vacinados, vermifugados, 
castrados e microchipados – o que 
facilita a identificação e resgate caso o 
animalzinho fuja ou se perca. 

O Cepatas fica na Estrada do Maçaim, 
s/n, ao lado do Escoteiro Itapeva, 
passando a ponte do rio Paraíba à 
direita. A entrada é gratuita.

Pr. Cláudio Duarte faz palestra na região
Quem quiser participar da 

palestra que será realizada pelo 
Pr. Cláudio Duarte na região, 
deve fazer o cadastro pela in-
ternet. Famoso por seus vídeos 
com milhões de visualizações 
na internet e por sua pregação 
repleta de humor, o pastor fará 
uma apresentação única em 
Taubaté, no dia 30 de agosto, a 
partir das 20h. 

Essa será a primeira palestra 
de Claúdio Duarte no Vale do 
Paraíba, desde o início da pan-
demia. Não somente os evangé-
licos participam de seus semi-
nários e palestras, mas também 
pessoas das mais diversas reli-
giões.

Em Taubaté, a palestra é 
uma realização da Rádio Paz do 
Vale 95.1. Os interessados em 
participar devem fazer a inscri-
ção pelo link http://bit.ly/con-
ferenciaparaiso21, enviando 

nome completo e quantas 
vagas deseja. As inscrições 
são limitadas. O valor por 
inscrição 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 podem ser ob-
tidas pelo telefone (12) 
97407.6730.Sindicato dos Metalúrgicos retoma 

cursos gratuitos de informática
O Sindicato dos Metalúrgicos 

de Pindamonhangaba está reto-
mando as aulas presenciais dos 
cursos gratuitos de informática. 
A entidade oferece 170 vagas 
para cursos de informática bá-
sica, Excel avançado, Word e 
Power Point avançados, e An-
droid.

As inscrições estão abertas 
para a comunidade até o dia 27 
(sexta-feira) e ocorrem por or-
dem de chegada.

De acordo com o secretário 
de Formação do sindicato, Nil-
son Conceição, a entidade rea-
lizou uma série de adequações 
em função da pandemia de Co-
vid-19.

 “Fizemos um esforço para 
adequar e receber de forma se-
gura os alunos desse curso, que 
é importante. Tudo que você 
precisa dentro de uma fábrica, 
dentro da uma loja, precisa da 
informática. É uma alegria poder 
retornar com esse benefício para 

a população de Pinda”, disse.
Entre as medidas adotadas 

estão: redução do número de 
alunos; readequação das salas 
para atender ao distanciamento; 
redução da duração das aulas; 
suspensão do lanche; medição 
da temperatura na entrada; to-
tem de álcool gel na sala; manter 
os ambientes abertos para ter 
ventilação; obrigatoriedade do 
uso de máscara e a exigência de 
apresentação do cartão de vaci-
nação da Covid-19 para quem 
estiver em idade de se vacinar.

Os cursos básicos têm idade 
mínima de 12 anos e os avan-
çados de 16 anos. É necessário 
levar cópia do documento de 
identidade e comprovante de 
residência.

A sede fica localizada à rua 
Sete de Setembro, 232/246, cen-
tro, e a subsede de Moreira Cé-
sar à rua Albert Sabim, 40, Ter-
ra do Ipês I. Informações no site 
sindmetalpinda.com.br.

Os desafi os da causa animal 
Nesta edição trazemos diversas boas notícias, 

mas queremos destacar esta – que está bem 
aqui do lado, nesta página: Cepatas realiza mais uma 
edição do “Sábado no Cepatas”. 

Que notícia bacana! Quanta luta e quantos desafios 
para se chegar até uma ação como esta!

Não só do poder público ou privado, mas o 
trabalho incansável de ONGs (Organizações Não 
Governamentais); instituições e pessoas civis que 
levam uma vida inteira se dedicando a causas 
animais. 

Entenda-se por causa animal: toda “defesa, 
acolhimento e tratamento de cães, gatos ou qualquer 
outro animal em situação de rua, de abandono ou de 
risco, com o objetivo de adotá-lo ou de promover a 
sua adoção” e não quem apenas posta fotos lindas de 
um animal nas redes sociais, por exemplo. 

Veja que não estamos dizendo que há algum 
problema em quem apenas posta fotos (ou quem não 
curte postar, ou ainda quem nem gosta de animais) 
a proposta deste editorial não é levantar discussões 
sobre certo ou errado, modismo ou oportunismos; 
nosso objetivo é prioritariamente ressaltar o trabalho 
desafiador de todos os envolvidos nesta causa que é 
defender, apoiar, cuidar, proteger, acolher e tantas 
outras atitudes cidadãs de quem realmente é disposto 
a pagar o preço dessa luta. 

O “Sábado no Cepatas”, por exemplo, é uma 
oportunidade para as pessoas – que gostam de 
animais – visitarem o espaço e conhecerem o centro 
criado especialmente para cães e gatos abandonados. 
Ressaltando também que todo animal abrigado neste 
espaço já está vacinado, vermifugado, castrado 
e microchipado (o que facilita a identificação e o 
resgate, caso o animal fuja ou se perca).

 
Ainda há muito trabalho pela frente. Não apenas 

em Pindamonhangaba, mas no País inteiro; mas o que 
podemos dizer é que sim, os primeiros passos já foram 
dados, e que venham muitas conquistas para uma 
causa tão nobre como esta! 

Aplicativo do Poupatempo permite 
comprovar vacinação contra a Covid-19

Certi�icado, carteirinha digital e pré-cadastro para vacinação estão 
à disposição do cidadão na palma da mão

Graças ao avanço da vaci-
nação contra a Covid-19 no 
Estado, já ofertada a todas 
as pessoas com mais de 18 
anos em território paulista 
e iniciada na última semana 
em adolescentes, as ativida-
des sociais e comerciais têm 
sido retomadas com os cui-
dados necessários para bar-
rar o avanço da pandemia.

Por isso, alguns estabe-
lecimentos e municípios 
começam a exigir que seus 
profissionais, frequentado-
res e a população compro-
vem a imunização contra 
a Covid-19. Pelo aplicativo 
Poupatempo Digital, é pos-
sível acessar na palma da 
mão a versão digital da 
carteira de vacinação, que 
conta com as mesmas infor-
mações do modelo impresso 
entregue nas unidades de 
saúde.

Além disso, a ferramenta 
permite realizar o pré-ca-
dastro, direcionado ao site 
Vacina Já – www.vacinaja.
sp.gov.br, que diminui em 
até 90% o tempo de perma-
nência no posto de saúde, 
e o serviço de validação do 
certificado de vacinação, 
que é a garantia de um do-
cumento oficial, que pode 
ser conferido online.

“Em um mundo cada vez 
mais digital, não faz sentido 
exigir que o cidadão ande 
com a carteirinha de papel 
em mãos. Por isso, o aplica-
tivo do Poupatempo permite 
que o usuário não apenas te-
nha sua carteira digital no ce-
lular, como também que ela 
possa ser validada, através de 
um QR Code, que emite o cer-
tificado de autenticidade des-
se documento”, afirma Murilo 
Macedo, diretor da Prodesp 
– empresa de Tecnologia do 
Governo de São Paulo, que 
administra o Poupatempo no 
Estado.

A checagem da validação 
da carteira de vacinação con-
tra a Covid-19 é muito sim-
ples. Basta que o cidadão que 
tenha a carteirinha digital no 
app do Poupatempo apresente 

o QR Code ou o código do cer-
tificado para verificação do ór-
gão ou pessoa interessada.

“Isso pode acontecer, por 
exemplo, com familiares que 
moram em locais distantes e 
querem confirmar se seus pa-
rentes tomaram as duas do-
ses da vacina”, explica Murilo 
Macedo.

Poupatempo Digital 
Desenvolvido pela Pro-

desp, o aplicativo do Pou-
patempo disponibiliza 120 
serviços online de diversos 
órgãos. Lançando em maio de 
2020, a ferramenta já foi bai-
xada mais de quatro milhões 
de vezes. Já a versão digital 
da carteira de vacinação da 
Covid-19 contabilizou entre 
janeiro e julho deste ano mais 
de um milhão de acessos.
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Setor de Elétrica implanta iluminação LED 
em diversas praças e rotatórias de Pinda

Pindamonhangaba está ofe-
recendo 60 vagas pelo progra-
ma estadual “Bolsa-Trabalho” 
para uma jornada de 4 horas 
por dia e bolsa auxílio de R$ 
535,00 por mês, durante 5 
meses.

As inscrições são para mo-
radores de Pindamonhangaba, 
desempregados, maiores de 18 
anos e com renda familiar de 
até R$ 550 por pessoa (equiva-
lente a meio salário mínimo). 
Os cidadãos elegíveis devem se 
inscrever no portal do Bolsa do 
Povo até dia 30 de agosto: www.
bolsadopovo.sp.gov.br. A sele-
ção ocorrerá até 6 de setembro 
e a convocação será feita por 
meio de publicação no Diário 
Oficial.

De acordo com o diretor de 
Emprego e Renda de Pindamo-
nhangaba, Marcelo Camargo, é 

uma oportunidade para os de-
sempregados se reinserirem no 
mercado de trabalho. “O PAT de 
Pindamonhangaba está dando 
todo o suporte necessário para 
o benefício, e também esclare-
cendo as dúvidas da popula-
ção”.  

O “Bolsa-Trabalho” tem 
como objetivo proporcionar 
ocupação, qualificação profis-
sional e renda aos cidadãos em 
situação de vulnerabilidade so-
cial. Tem duração de 5 meses e 
atenderá cidadãos desemprega-
dos com bolsa-auxílio de R$ 535 
além de curso de qualificação 
virtual, seguro de acidentes e 
atividades de trabalho em ór-
gãos públicos por 4 horas diá-
rias, 5 dias por semana.  

Mais informações pelos tele-
fones (12) 3642-2530, 3643-1518 
ou 3637-2800.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vem realizando 
melhorias em seu parque de 
iluminação pública objeti-
vando mais segurança para 
a população. Através dos 
servidores do Departamento 
de Manutenção e Logística 
(Setor de Elétrica), diversas 
praças e rotatórias estão re-
cebendo reforço e melhorias 
na iluminação, inclusive 
com a substituição por no-
vas luminárias de LED.

Recentemente, as rotató-
rias de acesso aos bairros 
Santa Cecília, Cidade Nova, 
Maricá e o Espaço João do 
Pulo, na Av. Nossa Senhora 
do Bom Sucesso receberam 
a implantação de novas de 
luminárias de LED de 150 
W. A ação trouxe mais se-
gurança para pedestres, ci-
clistas e motoristas que uti-
lizam essas vias públicas.

Na UPA do bairro Arare-
tama os serviços também 

aconteceram com reforço na 
iluminação externa, que ga-
nhou novas luminarias de LED 
de 200 W. 

Na praça Santa Cecília e na 
praça do Santista (Parque São 
Domingos) a iluminação de lu-
minárias com lâmpadas mista 
foi substituída por uma lumi-
nária petalar com lâmpadas 
de 400 W Metálica.

“Queremos parabenizar 
nossa equipe da elétrica pelo 
grandioso trabalho em nossa 

cidade. Além dessas ações, di-
versos outros pontos que não 
contavam com iluminação es-
tão recebendo a instalação de 
luminárias tornando nossos 
espaços mais seguro. Ressal-
tamos que já estamos traba-
lhando num projeto ousado 
para num futuro bem próximo 
dotar nossa cidade com ilumi-
nação 100% LED”, afirmou o 
vice-prefeito e secretário de 
Governo e Serviços Públicos, 
Ricardo Piorino.

Pinda oferece 60 vagas 
pelo “Bolsa-Trabalho”

Serviços de conservação de vias facilitam 
acesso de moradores ao Queiroz

A equipe do setor rural da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba está percorrendo dezenas de 
estradas rurais para a realiza-
ção de serviços de manutenção.

Esta semana, a equipe, que 
faz parte da Secretaria de Go-
verno e Serviços Públicos, rea-
lizou a conservação nas ruas do 
loteamento Queiroz, no bairro 
do Bonsucesso – beneficiando 
centenas de moradores.

De acordo com o diretor de 
Agricultura, Thiago Gonçalves, 
foi efetuado o nivelamento da 
via, além de aplicação de ma-
terial em pontos que necessita-

vam de melhoria. “Com a ação, 
deixamos as ruas do Queiroz em 
boas condições de tráfego para a 
população, que pode ter acesso 
de entra e saído do loteamento 
em segurança e conforto”.

Ele ressaltou que o trabalho 
na época de chuvas é fundamen-
tal para manutenção das vias e 
para prepará-las para o perío-
do de chuvas. “É um momento 
oportuno para percorrermos as 
estradas e ruas rurais. Assim fa-
zemos a conservação e já pode-
mos atuar em pontos que pos-
sam a sofrer com as chuvas”, 
explicou o diretor.

Confi ra os resultados da Semelp nas diferentes competições
No último fim de semana, os 

atletas da Semelp (secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer 
de Pindamonhangaba) partici-
param de um “Torneio Amisto-
so de Tênis de Mesa”. 

Pindamonhangaba enfren-
tou Lorena, tendo o primeiro 
colocado Lucas Vitorino, de Lo-
rena. O segundo foi o Nailton 
Almeida, de Pinda, e o terceiro 
foi Alfredo Queiroz, também de 
Pinda. 

Pela ‘Liga Sorocabana de Vo-
leibol Masculino’, sub-23 vitória 
de Taquarituba por três sets a 
zero contra Pinda, parciais de 
24 a 26, 23 a 25 e 18 a 25. 

Pelo Futsal Masculino, Pin-
da venceu por 8 a 2 a equipe do 
Impacto F.C, pelo campeonato 
Paulista de Futsal. Já a equipe sub-
18, enfrentou a AABB, equipe da 
capital, e venceu por 3 a 1, também 
pelo campeonato estadual. 

Pelo ‘Mundial de Atletismo’, 
que ocorre no Quênia, na ca-
tegoria sub-20, João Henrique, 

atleta da Semelp, competiu no 
revezamento 4x100 metros e o 
Brasil ficou na nona colocação 
na classificação final. O atleta Fa-
brício de Souza, que competiria os 
110 metros com barreira, acabou 
se lesionando no último treino do 
dia e não participou da prova. 

Pelo “Campeonato Paulista 
Master de Atletismo”, destaque 
para a atleta Rosilene Silveira 
de Jesus, que levou o ouro em 
duas provas, nos 5.000 e 10.000 
metros. 

“Estamos contentes por mais 
uma modalidade estar retor-

nando às competições: o volei-
bol masculino, que estreou na 
‘Liga Sorocabana’ no fim de 
semana. O destaque ficou com 
o João Henrique que fez o me-
lhor tempo dos quatro atletas 
brasileiros que correram o re-
vezamento no Mundial Sub 20 

no Quênia. Infelizmente, o Fa-
brício se lesionou e agora vai se 
dedicar à sua recuperação para 
estar de volta às pistas o mais 
breve possível, visando o Pan 
Americano em outubro”, ava-
liou a gestora de esportes, Bruna 
Muassab.
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Conselho  MuniCipal de Cultura
pindamonhangaba, 27 de agosto de 2021

ConVoCaÇÃo   
reunião ordinária do Conselho  Municipal de Cultura

 Contamos com sua participação na próxima reunião deste CMC 
– Conselho Municipal de Cultura que, devido a pandemia, será de 
forma virtual.
data: 31 de agosto – 3ª feira
horário:18h30
local: meet.google.com/tkm-ppzb-vdz
pauta:
- Aprovação das Atas
- Prêmio Marcelo Denny
- Documento reativação Conselho da Juventude. 
- Ações de cotas/bolsas/programa para área cultural. 
- Resolução das batalhas
- Conferência municipal 

WaGner eduardo ConCeiÇÃo souZa
presidente do Conselho  Municipal de Cultura

ConVoCaÇÃo – 26 ª reuniÃo ordinÁria
Conselho diretor do Faep

Senhores Membros do FAEP, 

Venho por meio deste, informar que a 26ª reunião ordinária do Fundo de 
Apoio Esportivo de Pindamonhangaba está agendada para o dia 27/08/2021 
(sexta-feira) às 15h30. (Quinze horas e trinta minutos), no Centro Esportivo 
“João do Pulo”. Segue a pauta:
pauta:
* Leitura e aprovação da ata anterior;
* Aprovação e assinatura da planilha de pagamentos dos atletas e 
comissão técnica das modalidades beneficiadas.

Dia: 27/08/2021 – (sexta – feira)
Horário: 15h30 (quinze horas e trinta minutos)
Local: Centro Esportivo “João do Pulo”  

professor everton Chinaqui de souza lima
presidente do Faep

preFeitura MuniCipal de 
pindaMonhanGaBa

puBliCidade dos proCessos de 
liCitaÇÃo

*** aViso de liCitaÇÃo ***

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

toMada de preÇo nº 010/2021 (pMp 
6072/2021)
Para “contratação de empresa especializada 
para execução de reforma do núcleo de apoio 
psicopedagógico Dr. Francisco Romano de 
Oliveira, com fornecimento de material e mão-
de-obra”, com recebimento dos envelopes até dia 
13/09/2021, às 08h30 e início da sessão às 09h.  

toMada de preÇo nº 011/2021 (pMp 
6075/2021)
Para “contratação de empresa especializada 
para execução de reforma e ampliação de 
prédio escolar – Escola Municipal Maria Zara 
Miné Renoldi dos Santos, com fornecimento 
de material e mão-de-obra”, com recebimento 
dos envelopes até dia 14/09/2021, às 08h30 
e início da sessão às 09h.  

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

*** liCitaÇÃo deserta ***

preGÃo nº 104/2021 (pMp 5328/2021) 
A autoridade superior, face à manifestação 
do pregoeiro, considerou, em 19/08/2021, 
deserta a licitação supra, que cuida de 
“contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços técnicos 
motociclísticos, em manutenções 
preventivas e corretivas para as motocicletas 
pertencentes  à  frota  oficial  da  prefeitura  de 
Pindamonhangaba”. 

*** hoMoloGaÇÃo ***

preGÃo eletrÔniCo reGistro de 
preÇos n° 117/2021 (pMp 5810/2021) 
A autoridade superior homologou, em 
23/08/2021, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa 
especializada em confecção de letras caixa 
em PVC, letras caixa em aço galvanizado, 
placas em aço inox, placas em PS, placas em 
ACM, com estruturas, adesivos, com e sem 
instalação, conforme descrição, dentro do 
perímetro da cidade de Pindamonhangaba 
pelo período de 12 meses”, em favor das 
empresas, os items (item-vl unit em R$): DNA 
Signs Obras e Serviços Eireli: 04-59,00; 05-
76,00; 07-168,00; House Comunicação Eireli: 
01-27,00; 02-31,00; 06-312,00; 11-96,03; 
12-108,90; 13-148,50; 14-135,00; 17-284,13; 
21-58,00; 22-53,00; 23-53,00; J Aparecida 
Mariano Agenciamento Eireli: 03-58,00; 
15-750,00; 16.-700,00; JTCM Comércio e 
Serviços Ltda ME: 20-830,00; TS Oliveira 
Publicidade EPP: 10-780,00; 18-177,00; 19-
293,00; Luzia Gorete Quirino Guaratinguetá 
EPP: 08-290,00; 09-380,00.

MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa
estado de sÃo paulo

deCreto nº 6.036, de 13 de aGosto 
de 2021.

Dispõe sobre os procedimentos para 
aprovação de projetos com atividades 
sujeitas à licença sanitária no Município de 
Pindamonhangaba.

dr. isael domingues, prefeito do Município 
de pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais; e
Considerando a Lei Complementar nº 09, 
de 16 de dezembro de 2008, que institui 
o  Código  de  Edificações  do  Município  de 
Pindamonhangaba e suas alterações; e
Considerando que a análise e licenciamento 
sanitário deverá ser realizada pela Vigilância 
Sanitária da Secretaria Municipal de 
Saúde, competindo ao Departamento de 
Planejamento da Secretaria de Obras e 
Planejamento a análise e aprovação do 
projeto simplificado, sem atividade sanitária;
DECRETA:
Art. 1º Os projetos com atividades sujeitas 
à licença sanitária, de acordo com o Centro 
de Vigilância Sanitária do Estado de São 
Paulo empreendimentos, deverão ser 
protocolados, analisados e aprovados em 
protocolos distintos junto à Secretaria de 
Obras e Planejamento/Departamento de 
Planejamento e à Secretaria de Saúde/
Vigilância Sanitária.
§1º À Secretaria de Obras e Planejamento/
Departamento de Planejamento caberá a 
responsabilidade pela análise do projeto 
simplificado,  conforme  a  Lei  Complementar 
nº 09, de 16 de dezembro de 2008, e 
suas alterações, bem como a aprovação, 
mediante a expedição do Alvará de 
Construção, Ampliação, Regularização ou 
Legalização.
§2º À Secretaria de Saúde / Vigilância 
Sanitária, caberá à responsabilidade pela 
análise do projeto completo, conforme 
o Decreto Estadual nº 12.342, de 27 de 
setembro de 1978, e suas alterações, 
bem como o licenciamento sanitário, 
somente após a expedição da aprovação 
do  projeto  simplificado  da  Secretaria  de 
Obras e Planejamento/Departamento de 
Planejamento.
Art. 2º Para a aprovação da Secretaria de 
Obras e Planejamento/Departamento de 
Planejamento bem como da Secretaria de 
Saúde / Vigilância Sanitária, é obrigatório a 
apresentação da certidão de diretrizes de uso 
do solo da(s) atividade(s) desejada(s) e do 
Termo de Responsabilidade (Anexo Único 
deste decreto), assinado pelo proprietário/
representante legal e pelo autor do projeto/
responsável técnico pela obra.
Parágrafo único. Será permitida a 
apresentação de uma única certidão de 
diretrizes de uso do solo para ambas 
aprovações, desde que esteja válida e 
contenha o código da Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas - CNAE.
Art. 3º A emissão do habite-se pela Secretaria 
de Obras e Planejamento/Departamento de 
Planejamento fica condicionada à conclusão 
da construção conforme estabelecido no art. 
9º do Código de Edificações.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2021.

dr. isael domingues - prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira dias - secretária 
de obras e planejamento

ana Cláudia Macedo dos santos
secretária adjunta respondendo 

interinamente pela secretaria de saúde

Registrado e publicado na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 13 de 

agosto de 2021.

anderson plínio da silva alves - 
secretário de negócios Jurídicos

ANEXO ÚNICO
(decreto nº      , de 13 de agosto de 2021)

terMo de responsaBilidade

Nós abaixo assinados, na condição de 
proprietário (s), autor (es) do projeto e 
responsável (eis) técnico(s) pela obra a ser 
aprovada de propriedade de  
 , situada à Rua / Av.  
, nº , Lote , Quadra ,    do    
Loteamento   
 , cadastrado sob a sigla nº 
, DECLARAMOS que:
O projeto em apreço, bem como sua 
execução atenderão às exigências da Lei 
Complementar nº 09, de 16 de dezembro de 
2008 e suas alterações, do Decreto Estadual 
nº 12.342, de 27 de setembro de 1978 e 
suas alterações, da Portaria CVS - Centro de 
Vigilância Sanitária vigente e da NBR 9050;
Estamos cientes que a observância e 
cumprimento das disposições relativas à 
edificação  estabelecidas  pela  legislação 
municipal, estadual e federal vigentes ficarão 
sob a total responsabilidade dos profissionais 
autores do projeto e dirigentes técnicos;
São de inteira responsabilidade do 
autor do projeto, do responsável técnico 
e do proprietário o cumprimento da 
legislação vigente, no que diz respeito à 
necessidade de aprovação dos projetos 
junto aos órgãos públicos - VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, CETESB, Corpo de Bombeiros, 
CONDEPHAAT, D.E.R, GRAPROHAB, entre 
outros, caso necessário;
Estamos cientes de que quando da solicitação 
do Habite-se será apresentado o Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros- AVCB ou 
CLCB-  Certificado  de  Licenciamento  do 
Corpo de Bombeiros- CLCB;
Estamos cientes de que o Alvará de 
Construção, Regularização ou Legalização 
bem como o Habite-se não implicam em 
autorização para o funcionamento ou 
exercício de qualquer atividade antes da 
expedição do Alvará de Funcionamento;
Sob as penas da lei, somos responsáveis 
pela veracidade e exatidão das informações 
prestadas neste Termo de Responsabilidade 
e no projeto apresentado.
Por ser a expressão da verdade, firmamos o 
presente.

proprietário

autor do projeto nome: 
Crea/Cau nº art/rrt:

responsável técnico da obra nome:
Crea/Cau nº art/rrt: Just

Conselho de defesa do Meio ambiente – 
CondeMa

ConVoCaÇÃo
7ª reuniÃo ordinÁria 2021 

do CondeMa
Ficam os Senhores Conselheiros Titulares e 
Suplentes do Conselho de Defesa do Meio 
Ambiente do Município de Pindamonhangaba 
– CONDEMA, convocados a comparecer 
e toda a população convidada a participar 
da “7ª Reunião Ordinária de 2021”, a ser 
realizada em data e local abaixo, para 
interação e discussão da pauta a seguir:
01 – Aprovação da Ata anterior;
02 – Reanálise e deliberação de Projeto 
de Arborização em Empreend. Imobiliário: 
Loteamento Terra Nova;
03 – Aprovação final do Regimento Interno / 
Estatuto CONDEMA – Revisão 2021;
04 – Instauração da Câmara Técnica de 
“Aspectos Legais Ambientais – CT-ALA;
05 – Análise de proposta de Auxílio Técnico 
de Projeto Socioambiental: “Minha Rua, Meu 
Mundo”, convidados os Professores que 
idealizarão o Projeto;
06 – Análise e debates sobre a Minuta da 
Política de Meio Ambiente do Município de 
Pindamonhangaba – SMMA Pinda;
07 – Apresentação do Manual de Arborização 
e Paisagismo: Versão 02 – SMMA de Pinda: 
convidado o Sr. Rafael Ribeiro Cavalcante de 
Souza – Diretor de Meio Ambiente Municipal;
08 – Análise de procedimento a ser 
conduzido: retorno dos Ofícios CONDEMA e 
plano de ação pertinente;
09 – Informes.
O CONDEMA, realizará a Sessão Ordinária, 
conforme dados abaixo:
Data: 27/08/2021 (sexta-feira)
Horário: Primeira chamada: 14:00h / Segunda 
chamada: 14:15h
Local: Sala Virtual do Aplicativo Zoom 
(gratuito)
End. Eletrônico: https://us04web.zoom.us/j/6
060214670?pwd=K01sd1J1dXNISUhVclZGR
HJmMndUQT09
ID da reunião: 606 021 4670 / Senha de 
acesso: 6RJMs9

Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2021.

alexsander r. Carvalho
presidente CondeMa pindamonhangaba

Gestão 2020 / 2022

preFeitura MuniCipal de pindaMonhanGaBa
ConCurso pÚBliCo nº 01/2019

ConVoCaÇÃo
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, por ordem de classificação, munidos da 
seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes (se houver);
15 - Caderneta de Vacinação - filhos de 0 a 5 anos (se houver);
16 - Declaração de Escolaridade - filhos de 6 a 14 anos (se houver).

proFessor de eduCaÇÃo FÍsiCa

- Dia 03/09/2021 às 15h00:
6º MARINA DE MELO OLIVEIRA

MarCelo riBeiro MartusCelli
seCretÁrio MuniCipal de adMinistraÇÃo

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de LUIS MIGUEL RIBEIRO, em virtude do mesmo não ter 
sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária – 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no 
endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia 
de R$ 5.048,94 em 24/08/2021, além das despesas de intimação, publicação do presente edital 
e emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de prestações 
relativas ao contrato de financiamento imobiliário nº 855553538373, firmado em 11 de dezembro 
de 2015 garantido por alienação fiduciária registrada sob nº 04 na matrícula nº 62.720, tendo 
por objeto o imóvel situado na RUA LETÍCIA BONONCINI SANTOS N° 1.739, APTO 24, BLOCO 
12, CONDOMÍNIO MORUMBI, ÁGUA PRETA, NESTA CIDADE, CEP 12.403-620. O prazo 
para pagamento da dívida é de 30 dias (prazo em dobro conforme provimento nº 16/2020 da 
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo), a contar da terceira e última publicação 
deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na 
pessoa da credora/requerente.

Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2021

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

Acontece nesta quarta-feira 
(25), às 10 horas, na Escola Mu-
nicipal Prof. Joaquim Pereira, 
no Residencial Mantiqueira, 
a retomada em todas as esco-
las municipais da campanha 
de arrecadação de tampinhas 
“Tampinha Legal”, do SOS. O 
evento contará com a presença 
da secretária de Educação, Lu-
ciana Ferreira, do subprefeito 
do Distrito, Nilson Luís e dos re-
presentantes do SOS, presiden-
te José Benedito Alves Cabral 
e coordenadora técnica Nelbe 
Novaes, além da comunidade 
escolar.

Em virtude da pandemia, a 
campanha foi prejudicada em 
2020, mas agora será retomada 
para o segundo semestre desde 
ano. Em 2019, a escola Serafim 
Ferreira “Sr. Sara”, na Terra 
dos Ipês, foi uma das unidades 
que mais arrecadou tampinhas, 
totalizando a doação de 8.440 
tampinhas junto aos alunos e 
comunidade. 

A campanha “Tampinha Le-
gal”, além de favorecer práti-

Rede Municipal de Ensino retoma 
campanha “Tampinha Legal” em parceria 
com o SOS

cas sustentáveis, colaborando 
com o meio ambiente, promove 
ações sociais realizadas pela en-
tidade. O material arrecadado 
é comercializado e convertido 
em cadeiras de rodas, cadeiras 
de banho e recursos financeiros 
para a entidade SOS, que traba-
lha há mais de 52 anos em prol 
da população carente e do mo-
rador de rua.

Para a arrecadação, são acei-
tas quaisquer tampinhas, desde 
que sejam plásticas. Pode ser 
tampinha de: óleo de cozinha, 
vinagre, sorvete, maionese, 
chocolate em pó, café solúvel, 
adoçante, sucos, refrigerante, 
detergente, alvejante, ama-
ciante, lustramóveis, acetona, 
creme dental, perfume, lenços 
umedecidos, shampoo, cosmé-
ticos, remédio, cola, caneta, ga-
lões de água e etc.

A população que quiser par-
ticipar, pode levar sua doação 
às unidades da Rede Municipal 
de Ensino engajadas ou mesmo 
na sede do SOS, ao lado da San-
ta Casa de Misericórdia.

O MIS Experience, institui-
ção da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Gover-
no do Estado de São Paulo, re-
novou os direitos de exibição 
virtual do conteúdo da expo-
sição Leonardo da Vinci – 500 
Anos de um Gênio | Digital.

Sucesso de público e crítica, 
a mostra fica disponível gratui-
tamente para os internautas 
brasileiros até dezembro de 

2021; o acesso online está dis-
ponível diretamente pelo site 
Exposição da Vinci 500 anos.

A plataforma oferece acesso 
simples e descomplicado à ex-
posição, além de permitir milha-
res de visitantes simultâneos. 
Durante a experiência multis-
sensorial, com imersão em 360 
graus, é possível acompanhar 
animações em alta definição, 
ver detalhes das máquinas dese-

nhadas pelo artista italiano em 
realidade aumentada, além de 
áudios e vídeos exclusivos.

Entre as seções da mostra 
digital, destaque para os Se-
gredos de Mona Lisa, que apre-
senta uma análise científica da 
pintura mais famosa do mun-
do realizada no Museu do Lou-
vre por Pascal Cotte, renoma-
do engenheiro, pesquisador e 
fotógrafo de obras de arte.

MIS retoma exposição virtual ‘Leonardo 
Da Vinci – 500 anos de um Gênio | Digital’

Experiência online conta com plataforma de fácil acesso e 
capacidade para milhares de acessos simultâneos
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Covid-19: confi ra os locais, 
horários e públicos de vacinação

A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba continua nesta 
quarta-feira (25) a aplicação da 
primeira dose da vacina contra 
a Covid-19 para pessoas com 18 
anos ou mais; de 12 a 15 anos 
com comorbidades; e para ado-
lescentes de 16 e 17 anos. 

Primeira dose: pessoas 
com 18 anos ou mais

Das 8 às 11 horas no Sho-
pping Pátio Pinda.

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 acima dos 18 anos, 
somente na sala de vacinas do 
Ciaf/Saúde da Mulher, das 8 às 
11 horas e das 13 às 15 horas.

Primeira dose: adolescentes 
com 12 ou mais com comorbi-

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

Divulgação

Divulgação

dades; e jovens de 16 e 17 anos 
sem comorbidades

Das 8 às 11 horas, Ipê 2, Ciaf, 
PSF Nova Esperança, PSF Cida-
de Nova e PSF Vila Rica.

Segunda dose
AstraZeneca - (conforme 

data da carteirinha)  

Das 8 às 11 horas : Cisas

Das 13 às 16 horas: Ciaf (saú-
de da mulher), PSF Vila Rica, 
PSF Cidade nova e PSF Nova Es-
perança.

Coronavac/Butantan - (con-
forme data da carteirinha) 

 Das 13 às 16 horas Ciaf, 
Ipê 2 e Cisas e no Shopping 
Pátio Pinda.

Atenção
- Todos precisam levar um 

documento de identifi cação (RG 
ou CPF), comprovante de en-
dereço e o termo de vacinação 
preenchido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Originais e 
cópias.

Gripe: Pinda continua 
vacinação nesta 
quarta-feira (25)

A Secretaria Municipal de Saú-
de de Pindamonhangaba conti-
nua a terceira etapa da vacinação 
contra o vírus da gripe (infl uen-
za H1N1) nesta quarta-feira (25), 
enquanto durarem os estoques, 
porém reduz o número de locais 
pelo volume de vacinas.

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

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

Atenção
Em virtude da vacinação con-

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

A imunização contra infl uenza 
só poderá ser feita 15 dias antes 
ou após a vacinação contra coro-
navírus. Desta forma, é recomen-

dado que as pessoas que estão 
recebendo doses da Coronavac/
Butantan não recebam a vacina 
contra infl uenza entre a primeira 
e a segunda dose contra Covid-19, 
pois esse intervalo é de até 28 dias 
e, portanto, pode não respeitar o 
período recomendado de 15 dias 
entre a vacina contra um vírus e 
outro.

Assim, esse grupo poderá rece-
ber a vacina contra infl uenza 15 
dias antes da primeira dose con-
tra coronavírus ou 15 dias após a 
segunda dose.

No caso das pessoas que es-
tão sendo imunizadas contra Co-
vid-19 com a AstraZeneca/Oxford/
FioCruz e Pfi zer, que possuem in-
tervalo médio de 3 meses, é per-
feitamente possível ser vacinado 
contra infl uenza entre a primeira 
e a segunda dose contra coronaví-
rus, pois o período mínimo de 15 
dias entre um tipo de vacina e ou-
tro seria respeitado.

O boletim da Vigilância Epidemioló-
gica de Pindamonhangaba apresentou, 
nessa terça-feira (24): 26 novos casos, 33 
recuperados e nenhum óbito. No total, 
18.625 moradores de Pindamonhangaba 
testaram positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com ocupação 
de 29% e as UTIs particulares estão com 
ocupação de 25%.  A enfermaria está 
com ocupação de 32% somados os leitos 
públicos e particulares. 

O número total de doses de vacinas 
aplicadas está em 163.015 (números atu-
alizados até às 12h03 de 24 de agosto), 
sendo 112.779 primeiras doses, 45.798 
segundas doses e 4.438 doses únicas. 

A Secretaria de Saúde alerta a popu-
lação para que procure os Gripários em 
caso de sintomas de covid-19 (Pronto-So-

corro e UPA Moreira César) para trata-
mento imediato. 

26 Casos novos
Alto do Cardoso, Azeredo, Crispim, 

Galega, Jardim Eloyna, Laerte Assunção, 
Mantiqueira, Maricá, Moreira César, Mo-
rumbi, Nova Esperança, Padre Rodolfo, 
Pasin, Portal dos Eucaliptos, Socorro, 
Vila Prado, Vila Rica e Vista Alegre.

33 Recuperados
Água Preta, Araretama, Bem Viver, 

Boa Vista, Borba, Campo Alegre, Casto-
lira, Crispim, Goiabal, Jardim Regina, 
Mantiqueira, Mombaça, Moreira Cé-
sar, Pasin, Ribeirão Grande, Santana, 
São Benedito, Vila Rica, Vila Verde e 
Vitória Vale.

Cidade chega ao nono dia 
sem mortes; e registra 
ainda 26 casos novos e 33 
recuperados de Covid-19
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Paratleta de Pinda é campeão nacional de paratambor

Alexandre Porto dos Reis é 
mais novo campeão de para-
tambor do Campeonato Nacio-
nal Quarto de Milha, no hand-
cap 0. A prova foi realizada no 
último domingo (22), em Araça-
tuba e contou com paratletas,  
portadores de necessidades es-
peciais, de todo o Brasil.

Alexandre participou pela 
primeira vez da competição, 
representando a equipe de 
Pindamonhangaba. Também 
competiu por Pinda a paratleta 
Stefania Apolinário Coqueti, no 
handcap 4.

Os dois praticam equotera-
pia e se descobriram paratletas 
em cima de um cavalo. Eles fo-
ram credenciados pela ABQM – 
Associação Brasileira de Criado-
res de Cavalo Quarto de Milha 
e participaram da competição 
nacional de Paratambor, que 
é uma disputa similar à Prova 
dos Três Tambores, só que vol-
tada para paratletas.

Alexandre ganhou o título 
após derrotar o até então cam-
peão da modalidade. Após a 
prova, ele não conseguiu conter 
as lágrimas. “É muita felicidade! 
Eu nunca imaginei estar aqui e 
isso é um sonho pra mim”, afir-
mou ele.

Desde janeiro, os dois pa-
ratletas de Pinda têm treina-
do com o apoio da equipe da 
Cavalgar Equoterapia. “Esse é 
resultado de muita dedicação, 

esforço, parceria, de uma histó-
ria e um vínculo gigante. Hoje, 
somos campeões em sonhar e 
realizar, em ser equipe e apoiar 
os desejos do outro. Nosso guer-
reiro Alexandre foi lá e firme-
mente nos presenteou com esse 
pódio.”, destacou o presidente 
da Associação Cavalgar, Jefer-
son Carlos de Oliveira.

A outra paratleta da cidade 
não alcançou o pódio, mas se 
sente agradecida pela oportuni-
dade. “O maior prêmio é parti-
cipar dessa equipe maravilho-
sa, que não mede esforços pra 
ajudar na inclusão. Estar numa 
competição nacional e teste-
munhar tantas histórias de su-
peração, também escrevendo a 
minha própria história de luta, 
é a maior vitória que eu poderia 
querer”, disse Stefania.

A categoria paratleta nos 
3 Tambores foi lançada pela 
ABQM em 2016. Como cada 
paratleta tem sua necessida-
de especial, a Associação criou 
quatro categorias com níveis 
diferentes, chamadas handcap. 
A handcap é uma vantagem que 
se concede a um ou mais compe-
tidores (pessoa ou animal) para 
compensar deficiências de sua 
parte e igualar as possibilida-
des de vitória de todos. O índice 
varia de 0 a 4 e quanto menor 
o handcap, maior a compensa-
ção) da prova de Paratambor.

 O campeão nacional Alexandre Porto, se 
preparando para a prova que lhe rendeu o tí tulo. 
No destaque, os troféus

A paratleta Stefânia Apolínário, também competi u 
nas fi nais da modalidade

Inscrições para 
matrícula e rematrícula 
da rede pública 
estadual já começaram

Começou nesta semana 
o período de rematrícula 
e inscrição para matrícula 
da rede pública estadual de 
ensino, para ingresso em 
2022. Os responsáveis le-
gais dos estudantes ou alu-
nos com mais de 18 anos 
podem realizar o processo 
de rematrícula online até 
17 de setembro, pelo apli-
cativo Minha Escola SP ou 
pela plataforma Secretaria 
Escolar Digital (SED).

Para realizar o proces-
so, acesse o site https://
sed.educacao.sp.gov.br. 
Presencialmente a rema-
trícula pode ser feita em 
qualquer unidade escolar 
estadual.

Os candidatos a uma 
vaga nas escolas públicas 
estaduais, que ainda não 
possuem matrícula na 
rede, poderão efetuar a 
inscrição online, ou ainda, 
em qualquer unidade esco-

lar da rede pública ou pos-
tos do Poupatempo.

Para efetuar a inscrição 
é necessário apresentar os 
documentos pessoais do 
estudante e do responsá-
vel (RG e CPF), o e-mail 
do responsável, o com-
provante de residência, o 
histórico escolar e o com-
provante de vacinação do 
aluno atualizado.

Após realizar a inscri-
ção, o estudante terá sua 
documentação analisada 
e será alocado na unida-
de escolar mais próxima 
a sua residência, com 
vaga disponível e ensino 
adequado a sua necessi-
dade. É obrigatório pos-
suir um e-mail para rea-
lizar o processo.

O resultado da matrícu-
la estará disponível a par-
tir do dia 19 de novembro, 
e pode ser consultado no 
site da Secretaria.

Sindicato Rural se reúne 
com Sebrae para fi rmar 
parceria em novos projetos  

O presidente do Sindicato 
Rural de Pindamonhangaba, 
João Bosco Andrade Pereira, 
recebeu, no dia 18 de agosto, 
representantes do Sebrae e da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba para conversar sobre novos 
projetos voltados a produtores 
rurais do município. 

Um dos projetos o “Bom do 
Leite” oferece consultoria gra-
tuita em planejamento e gestão, 
para 15 produtores rurais que 
serão indicados pelo Sindicato 
Rural e pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba. Para partici-
par do projeto o produtor rural 
precisa ter CNPJ ou DAP. O pro-
jeto conta com a consultoria do 
Sebraetec em três modalidades: 
qualidade do leite, agroindús-
tria e boas práticas. 

Felipe de Medeiros Rinkus, 
consultor de agronegócios do 
Sebrae, explicou o funciona-
mento do projeto e como os pro-
dutores serão atendidos. “O di-
ferencial desse programa é que 

será realizado de forma presen-
cial com 3 a 4 visitas na proprie-
dade, faremos o diagnóstico e o 
planejamento das atividades”, 
comentou. 

Para João Bosco Andrade Pe-
reira, presidente do Sindicato 
Rural, a consultoria para pro-
dutores de leite no município é 
sempre muito bem-vinda. “Esse 
é um setor que tem sofrido bas-
tante com as altas de insumos e, 
muitas vezes, falta uma gestão 
mais eficaz para resultados as-
sertivos”, salientou. 

O projeto também recebeu 
a aprovação de Paulo Ricardo 
Nicolas Imparato, Secretário 
Adjunto de Meio Ambiente da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba. “O Bom do Leite será uma 
grande oportunidade para mui-
tos produtores do município”, 
declarou. 

De acordo com Ariane Ca-
nellas, gerente do Sebrae, esse 
é um projeto piloto. “Em breve 
poderemos atender a mais pro-

dutores fortalecendo assim a 
cadeia produtiva”, concluiu. 

Outro projeto, realizado em 
parceria com a FIPE atenderá 
20 produtores de diferentes 
áreas, que receberão consul-
toria em comercialização de 
produtos. Essa consultoria 
é destinada a pequenos pro-
dutores de hortaliças, verdu-
ras, doces, compotas, entre 
outros. “Após a consultoria, 
os produtores estarão aptos 
a participarem de rodadas 
de negócios do Sebrae e da 
Feira do Empreendedor”, 
concluiu. 

Participaram da reunião o 
presidente do Sindicato Rural, 
João Bosco Andrade Pereira, a 
gerente do Sebrae, Ariane Ca-
nellas, o Secretário Adjunto 
do Meio Ambiente, Paulo Pau-
lo Ricardo Nicolas Imparato, 
o consultor do Sebrae, Felipe 
de Medeiros Rinkus e o gestor 
de Negócios do Sebrae, Márcio 
Araújo. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Palestra: narrativas Psico-históricas - Escrita e atuação criativa
Coordenação: Patrícia Teixeira 
Turma A - 9 de setembro, das 18h às 21h
Turma B - 14 de setembro, das 14h às 17h
100 vagas por turma
Inscrições: 23 de agosto a 2 de setembro
Público alvo: Atores, atrizes, encenadores, dramaturgos, roteiristas, artistas em 
geral, psicólogos, pedagogos. Outros profi ssionais com interesse em auto-co-
nhecimento. 
Link de inscrição: https://forms.gle/qUWjmbvRNRwrJbzF7

Palestra: O palhaço, a expectativa e o erro!
Coordenação: Kayê Conforto e Henrique Caponero
Data e horário: 10 de setembro, das 14h às 16h
100 vagas
Inscrições: 23 de agosto a 2 de setembro
Seleção: Primeiros inscritos
Público-alvo: Atores, educadores, cuidadores/responsáveis por crianças, pes-
quisadores da linguagem do palhaço e público geral interessado no assunto, a 
partir de 16. 
Link para formulário: https://forms.gle/vHpBKL7os142CV4H8

Modernistas no estado: uma conversa sobre cultura e poder público
Coordenação: Vera Cardim
Datas e horários:
Turma A: 16 e 17/9, das 14h às 16h 
Turma B: 21 e 23/9, das 18h às 20h
30 vagas por turma
Inscrições: 23 de agosto a 2 de setembro
Seleção: análise da fi cha de inscrição
Público-alvo: Estudantes, educadores e interessados no tema, a partir de 16 anos.
Link para o formulário de inscrições: https://forms.gle/XoguPVetD1535bFo6
Palestra: O livro como possibilidade poética

Coordenação: Fabíola Notari
Data e horário: 16 de setembro, das 18h às 21h
25 vagas 
Inscrições: 23 de agosto a 8 de setembro
Seleção: primeiros inscritos
Público Alvo: Educadores, artistas visuais, designers, produtores culturais, etc.
Link do formulário: https://forms.gle/3VgfAh8S9Euao9MBA

Palestra: Formação de público de dança e música
Coordenação: Isaíra Oliveira
Data e horário: 17 de setembro, das 14h às 17h
100 vagas 
Inscrições: 23 de agosto a 8 de setembro
Seleção: primeiros inscritos
Público Alvo: Acima de 16 anos, com interesse na área de produção cultural.
Link do formulário: https://forms.gle/GtLbd3cWNPsHHqJt9

Palestra: a globalização da arte e a reiteração do exotismo colonial
Coordenação: Cadu Gonçalves
Data e horário: 27 de setembro às 18h
40 vagas 
Inscrições: 1º a 19 de setembro
Seleção: Primeiros inscritos
Link do formulário: https://forms.gle/KWwssgqCtQqy5DKe8
Palestra: “O pai da menina morta” e suas formas de narrar na contemporaneidade
Coordenação: Felipe Souza
Data e horário: 29 de setembro das 18h às 20h
40 vagas 
Inscrições: 1º a 22 de setembro
Seleção: Primeiros inscritos
Público Alvo: Acima de 16 anos, interessados em literatura em geral.
Link do formulário: https://forms.gle/8z9uaNTMGrBTp7ez9.

Inscrições para a terceira 
edição do “Cine Urutu” 
encerram no dia 31 de agosto

As inscrições para a terceira 
edição do “Festival Cine Urutu” 
encerram no dia 31 de agosto. 
O Festival busca fomentar a 
produção audiovisual do Vale 
do Paraíba e exibir curtas me-
tragens de acesso restrito ao 
grande público. O Festival está 
na sua 3° edição, sendo desen-
volvido pelo Arte Mais: espaço 
de criações coletivas e Casa Ci-
nematográfica através do Edital 
01/2020 - Linguagens Artísticas/ 
FMAPC (Fundo Municipal de 
Apoio à Política Cultural) Pinda-
monhangaba/ SP.

As inscrições podem ser fei-
tas pelo link https://linktr.ee/
Cineurutu. Cada participante 
pode enviar até dois filmes, 
sendo que as obras inscritas 
não podem estar disponíveis na 
internet, de modo público, até 
o período de encerramento do 

festival. Qualquer gênero de fil-
me pode ser enviado, realizado 
em qualquer suporte (câmeras, 
celulares, filmadoras etc) desde 
que tenham entre 1 minuto (mí-
nimo) e 20 minutos (máximo) 
já considerando os créditos ini-
ciais ou finais. Todos os filmes 
selecionados receberão certifi-
cado de participação no evento 
e os premiados receberão um 
troféu exclusivo do festival. 

Entre os dias 22 e 28 de ou-
tubro os filmes selecionados 
serão exibidos, distribuindo 
as categorias em sessões de 1 
hora de duração, seguidas de 
bate-papo sobre os filmes. As 
exibições ocorrerão de forma 
online, com os filmes sele-
cionados ficando disponíveis 
para acesso pelo período de 15 
dias no canal do Youtube do 
Festival.

Confi ra a programação completa:

Secretaria de Cultura e Turismo apresenta 
7 palestras com início em setembro

A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Pindamonhangaba, em parceria com a organização social Poiesis, 
apresenta sete palestras culturais gratuitas. Os espetáculos serão virtuais por meio da plataforma Zoom e seguem o 
calendário mensal de atividades previsto para o mês de setembro. De acordo com a diretora de Cultura, Rebeca Guarag-
na, as palestras abrangem diversas linguagens culturais. “O objetivo das atividades é aproximar pessoas de diferentes 
classes sociais, faixas etárias e repertórios, promovendo um importante espaço simbólico de trocas de conhecimentos e 
experiências artísticas”, aponta Rebeca.

Departamento de Turismo prossegue com 
divulgação da cidade neste fi m de semana

No último fim de semana, o 
Departamento de Turismo da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba deu continuidade a divulga-
ção da cidade por meio da van 
que opera como Centro de Infor-
mações Turísticas, presente em 
locais que recebem visitantes. 
No sábado de manhã a equipe 
visitou o Restaurante Paizão no 
bairro Pinhão do Una e no pe-
ríodo da tarde fez a divulgação 
no Parque da Cidade. Já no do-
mingo a divulgação ocorreu no 
Bosque da Princesa e no novo 
deck na entrada da cidade.

De acordo com o secretário 
adjunto de Cultura e Turismo, 
Ricardo Flores, as visitas téc-
nicas buscam fazer um mape-
amento das atrações turísticas 
do município, com o objetivo 
de fomentar o retorno das ati-
vidades quando a pandemia 
permitir.

“Nossas visitas técnicas têm 
o objetivo de conhecer de perto 
os locais que Pinda tem a ofere-
cer e também apresentar nossa 
proposta de um novo turismo. 

E posso dizer que a cada dia so-
mos surpreendidos pela recep-
tividade e pela beleza que Pin-
damonhangaba tem”, finaliza 
Ricardo Flores.

Parque da Cidade é um dos locais onde a equipe tem feito 
o trabalho de divulgação dos atrati vos do município

Visitantes recebem informações sobre pontos históricos, culturais e turísti cos de Pindamonhangaba

Divulgação

Divulgação
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Novo trevo traz mais 
segurança no Araretama

Um novo trevo construído 
pela prefeitura de Pindamo-
nhangaba na avenida Nicanor 
Ramos Nogueira – acesso à Pra-
ça de Eventos e Escola Munici-
pal Elias Bargis – está  trazendo 
mais segurança ao trânsito do 
bairro Araretama.

A sinalização de solo foi 
substituída por um canteiro 
físico que está trazendo me-
lhor organização ao trânsito no 
bairro. Na última semana foi 
realizado corte para passagem 
de pedestre e agora o Departa-
mento de Trânsito promoverá a 
sinalização do local e o Depar-
tamento de Meio Ambiente o 
paisagismo. A Praça de Eventos 
Pastor José Ezequiel da Silva re-
cebeu, recentemente, a implan-
tação de seis rampas de acesso, 
melhorando a acessibilidade no 
espaço. 

Mau exemplo

Na avenida Nicanor Ramos 
Nogueira, um canteiro físico 
substitui a sinalização no solo

Acesso ao “Bem Viver “
A Prefeitura continua com as ações de preparo de terreno 

e lançamento de guias de máquina na estrada Carlos Lopes 
Guedes Filho, no bairro do Araretama.

Enquanto a prefeitura e seus 
servidores atuam para transfor-
mar a nossa cidade num local 
cada vez mais agradável e bonito, 
um ou outro cidadão demons-

tra mau exemplo com ações de 
vandalismo, como essa, praticada 
no último fim de semana próximo 
ao Deck e entrada principal do 
município.

O Setor da Usina de Asfalto 
da Prefeitura continua realizan-
do melhorias no pavimento as-
fáltico do município. Na última 
semana foi realizada a troca de 
solo e colocação de base para 
recomposição do pavimento as-
fáltico da estrada da Cerâmica.

A operação “Tapa-bura-
co” continua a todo vapor e 

Prefeitura executa ações de 
melhorias no pavimento asfáltico

eliminou os buracos da Es-
trada Pinda Lagoinha (trecho 
próximo à bica d’água), no 
bairro Araretama, Distrito 
Industrial do Feital, Jardim 
Regina, Parque das Palmeiras, 
Rua Monteiro César (centro) 
e na estrada municipal José 
Derrico Moreira (entrada para 
o bairro Mombaça).

Feital prossegue com obras da nova calçada
A secretaria de Governo e 

Serviços Públicos da Prefeitura de 
Pindamonhangaba continua com a 
execução das obras de construção 
de calçadas na avenida João Fran-
cisco da Silva, no bairro do Feital. As 
obras, que continuam no segundo 
trecho da avenida, tiveram início na 
divisa com o bairro Cidade Nova e 
seguirão até o Bar do Mel, às mar-

gens da Rodovia Presidente Dutra.
“Nossa intenção é levar mais 

segurança para pedestres e ciclistas, 
melhorando a mobilidade urbana, 
além de trazer um novo visual para 
o bairro. Já realizamos esse benefí-
cio em diversos bairros como Cícero 
Prado, Liberdade, Vale das Acácias, 
entre outros”, afirmou o secretário e 
vice-prefeito Ricardo Piorino.

Lixeiras são instaladas 
na região central

A prefeitura segue 
realizando o trabalho 
de zeladoria visando 
a deixar a cidade mais 
limpa. Na última sema-
na, foram instaladas 
dezenas de novas lixei-
ras na região central do 
município, em parceria 
com o Fundo Social 
de Solidariedade, que 
executa a construção 
das mesmas, através da 
‘Oficina de Marcenaria’.

A ação conta tam-
bém com a participação 
da iniciativa privada, 
como por exemplo, as 
empresas Eucamad e 
Bundy Refrigeração, 

que realiza a doação 
dos paletes, que pro-
porciona fornecimento 
de madeiras para a 
montagem das lixeiras. 
Ao longo dos últimos 
três anos centenas 
de lixeiras já foram 
instaladas nos espaços 
públicos do município.

Na última semana, 
a melhoria foi execu-
tada na região, como 
por exemplo, nas ruas: 
Expedicionários, Bicudo 
Leme, Deputado Claro 
César, Barão Homem de 
Melo, região do Quartel 
e no bairro Beira Rio 
(próximo ao campinho).

As obras de drenagem da rua 
Senador Dino Bueno (início do 
bairro Crispim) foram concluídas 
na última semana. Os serviços 
foram executados pelos servidores 
da Prefeitura Municipal eliminado 
transtornos de alagamento no 
local.

Com o término da obra, a pre-
feitura vem realizando o preparo 
de base para fazer a recomposição 
asfáltica. Todo o trecho desta via 
pública, da esquina com a rua Cel. 
José Francisco até o entroncamen-
to com a Monsenhor João José de 
Azevedo receberá o recapeamento 
asfáltico.

Obras de drenagem  na Senador Dino Bueno são concluídas
Ainda no setor de melhorias 

de drenagem, a Prefeitura exe-
cutou a limpeza, reforma e troca 
de tampas de bocas de lobos nos 
bairros Chácara Galega, Momba-
ça, em torno da rodoviária e no 
Anel Viário. Os bairros Vila São 
Paulo e Água Preta estão rece-
bendo ações de nivelamento de 
guias e sarjetas.
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