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“Agosto Laranja”: live 
marca ‘Dia Nacional 
de Conscientização da 
Esclerose Múltipla’

Em mais um ano, a pindamo-
nhangabense Valéria Carvalho, 
diagnosticada há mais de 17 
anos com EM (Esclerose Múlti-
pla) fará sua live com o neurolo-
gista Dr. Ronaldo Abraham, em 
30 de agosto: “Dia Nacional de 
Conscientização sobre a Escle-
rose Múltipla”.  

O evento online, que já vem 
se tornando tradicional, ocorre-
rá ás 11 horas, em seu novo per-
fi l do Instagram: o @desclero-

sando – um canal de divulgação 
de informações sobre a Escle-
rose Múltipla, diagnóstico e ro-
tina de uma paciente pra lá de 
resiliente. Comunicativa, Valé-
ria aproveita sua facilidade em 
lidar com o público para levar 
informação e um pouco mais de 
esperança e confi ança em suas 
palestras, que abordam a doen-
ça, os sintomas, o preconceito 
e como ela reaprendeu a viver 
com esclerose.  

Em parceria com a Prefeitura,  lançamento da campanha ocorreu no 
Museu – que ganhará iluminação laranja no próximo fi m de semana
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Campanha “Tampinha 
Legal” leva conscienti zação 
ambiental e social para 
escolas municipais

Em evento realizado na manhã desta 
quarta-feira (25), na Escola Municipal Prof. 
Joaquim Pereira, no Residencial Manti -
queira, a campanha “Tampinha Legal” foi 
retomada em todas as escolas municipais, 
levando conscienti zação ambiental e ação 
social aos projetos prati cados nas comuni-
dades escolares.

PÁG. 3
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Prefeitura de Pinda realiza a maior convocação 
de aprovados em concurso dos últimos anos

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do De-
partamento de Recursos Hu-
manos, está convocando 162 
candidatos aprovados no Con-
curso Público 01/2019 para 
apresentação no período de 02 
a 16 de setembro e ingresso no 
quadro de servidores públicos 
municipais.

A contratação é a maior dos 
últimos anos no município e 
ajudará a impulsionar a eco-
nomia de Pindamonhangaba. 
Estão sendo convocados 162 
novos servidores em sete em-
pregos que irão atuar na rede 
municipal de educação.

PÁG. 3

A convocação prevê a reposição de profi ssionais para preencher vagas de servidores que se aposentaram ou pediram demissão, por exemplo

Divulgação

Pindamonhangaba lança formação gratuita em 
tecnologia para gerar mais vagas de emprego

Pindamonhangaba lançou, dia 24 de agosto, 
o “Pinda Tech”, programa direcionado para ensino 
gratuito em tecnologia para população da cidade, 
especialmente da área de programação. 

A iniciati va da Secretaria de Administração da 
Prefeitura é sem custos para os cofres públicos, e faz 
parte do programa Cidade Inteligente, em conjunto 
com o projeto Escola do Servidor.

Divulgação

CONFIRA LISTA 
DE CONVOCADOS 
DO CONCURSO 
PÚBLICO NA PÁGINA 
4 DESTA EDIÇÃO!
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Editorial

Divulgação

Prefeitura e Acip discutem 
ações para crescimento 
do comércio local

O prefeito Isael Domingues e 
o vice-prefeito Ricardo Piorino 
estiveram na noite de segunda-
feira (24) em reunião na Asso-
ciação Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba (Acip) du-
rante a reunião mensal da dire-
toria. Eles foram recebidos pela 
presidente Ana Cristina Pucci 
e estavam acompanhados do 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Roderley Miotto e 
do secretário de Administração, 
Marcelo Martuscelli. 

Na pauta do encontro as au-
toridades e os representantes 
do comércio debateram ações 
para crescimento do comércio 
e atração de novos investimen-
tos. Um dos assuntos debatidos 
foi a questão da pichação nos 
estabelecimentos comerciais do 
município. “Estamos com uma 
operação junto a Central de Se-
gurança Integrada (CSI) através 
do monitoramento de câmeras 
para intensifi car a fi scalização 
e identifi car os autores destes 
atos. Queremos também a par-
ceria com os comerciantes para 
que possam pintar e cuidar de 
suas fachadas”, destacou o pre-
feito.

Durante o encontro foi res-
saltado também a parceria for-
te com diversas empresas da 
cidade, que tem proporcionado 
a realização de obras sem cus-
tos aos cofres públicos como 
a construção da Praça Sete de 
Setembro, revitalização e am-
pliação das calçadas da Rua dos 
Andradas, Portal na entrada da 
cidade e as diversas doações ao 
Fundo Social de Solidariedade 
do município.

Bom Sucesso: equipe de 
Defesa Civil combate 
Incêndio em mata

Após solicitação de morado-
res da região, a equipe de Defesa 
Civil de Pindamonhangaba foi 
acionada no período da manhã 
de terça-feira (24) para com-
bater um incêndio em mata ao 
lado da estrada da Anhanguera. 

De acordo com a Defesa Civil, 
devido à altura das chamas e a 
impossibilidade dos bombeiros 
apoiarem com o caminhão pipa, 
avariado por problema mecâni-
co, o fogo acabou conseguindo 
passar para o outro lado da es-
trada, atingindo uma vegetação 
mais baixa, porém muito seca e 
com fácil propagação. 

Para atender a ação, a equipe 
composta por sete pessoas (di-
retor e seis agentes) foi reunida. 
“Somando tudo, foram mais de 

7 horas em combate direto ao 
incêndio com abafadores. Já era 
noite, e com todos agentes esgota-
dos fi sicamente, quando o incên-
dio foi controlado na sua grande 
parte”, relatou o diretor da Defe-
sa Civil, Michel Cassiano. “Foi um 
dia de muito trabalho, o terreno 
irregular, o fogo forte e muito ca-
lor, exigiram muito da condição 
física dos agentes, no fi nal, todos 
estavam exaustos, mas contentes 
com o trabalho executado, pois 
conseguimos controlar a direção 
do incêndio, não permitindo que 
ele fosse em direção às residên-
cias, desta forma eliminando os 
ricos à vida. Toda equipe segue 
de parabéns, se mostraram ver-
dadeiros guerreiros neste dia”, 
concluiu o diretor.

Responsabilidade 
ambiental e social  

Levar conscientização ambiental e ação social aos pro-
jetos praticados nas comunidades escolares. Esta é a pro-
posta principal da ação de retomada da campanha “Tam-
pinha Legal” em Pindamonhangaba.

A campanha visa à arrecadação de tampinhas plásti-
cas que serão revertidas para as atividades sociais do SOS 
(Serviço de Obras Sociais) do município. 

Além de favorecer práticas sustentáveis, colaborando 
com o meio ambiente, a iniciativa colabora com a promo-
ção das ações sociais realizadas pela entidade. 

O material arrecadado é comercializado e convertido 
em cadeiras de rodas, cadeiras de banho e recursos fi nan-
ceiros para o SOS – instituição que trabalha há mais de 50 
anos em prol da população em situação de vulnerabilida-
de social.

Em 2020, por conta da pandemia do coronavírus, a 
campanha foi prejudicada, mas este ano vem sendo reto-
mada com coleta periódica nas unidades.

Por meio de um evento realizado na Escola Municipal 
Professor Joaquim Pereira, no Residencial Mantiqueira, a 
campanha “Tampinha Legal” foi retomada em todas as es-
colas municipais. 

Que esta iniciativa somada a tantas outras impactem 
positivamente toda a comunidade escolar e que os benefi -
ciados dessas ações possam também ter atitudes cada vez 
mais sustentáveis!  

Iluminação do Museu chama a atenção da população para a 
doença, tratamento e qualidade de vida

“Agosto Laranja”: live marca 
‘Dia Nacional de Conscientização 
da Esclerose Múltipla’

O vice-prefeito Ricardo Piori-
no detalhou aos participantes o 
plano de ação do Programa de 
Zeladoria do município que tem 
investido pesado no recapea-
mento e modernização do piso 
asfáltico, no parque de ilumina-
ção pública e no paisagismo e 
jardinagem. “Todas essas ações 
visam tornar nossa cidade num 
ambiente agradável para mo-
rarmos e ao mesmo tempo tor-
nar Pindamonhangaba mais 
atrativa para nossos investi-
dores e empresários”, afi rmou 
Piorino.

Outra situação debatida foi 
a questão de andarilhos e mo-

radores de rua que insistem em 
permanecer na rua, debaixo de 
marquises e portas de loja, bem 
como a permanência de pessoas 
próximas a semáforos e entre 
fi las de veículos fazendo apre-
sentações ou comercializando 
produtos. “Sabemos que é um 
problema social, temos que 
olhar com um carinho diferen-
ciado, como já temos feito atra-
vés da abordagem social e preci-
samos estender as mãos. Por isso 
estamos buscando um entendi-
mento com nossos comerciantes 
para anunciar futuras medidas 
que possam sanar essa questão”, 
fi nalizou o vice-prefeito.

Estratégias para aquecimento do comércio de Pindamonhangaba 
estavam na pauta

Em mais um ano, a pinda-
monhangabense Valéria Car-
valho, diagnosticada há mais 
de 17 anos com EM (Esclero-
se Múltipla) fará sua live com 
o neurologista Dr. Ronaldo 
Abraham, em 30 de agosto: 
“Dia Nacional de Conscienti-
zação sobre a Esclerose Múl-
tipla”.  

O evento online, que já 
vem se tornando tradicional, 
ocorrerá ás 11 horas, em seu 
novo perfi l do Ins-
tagram: o @descle-
rosando – um canal 
de divulgação de in-
formações sobre a 
Esclerose Múltipla, 
diagnóstico e rotina 
de uma paciente pra 
lá de resiliente. Co-
municativa, Valéria 
aproveita sua faci-
lidade em lidar com 
o público para levar 
informação e um 
pouco mais de es-
perança e confi ança 
em suas palestras, 
que abordam a do-
ença, os sintomas, o 
preconceito e como 
ela reaprendeu a vi-
ver com esclerose.  

“Se minhas lives 
impactar positiva-
mente pelo menos 

uma pessoa, eu já estarei mui-
to, muito feliz com o resulta-
do. Informação e diagnóstico 
preciso são fundamentais no 
tratamento e na qualidade de 
vida ao portador de EM”, res-
saltou Valéria. 

Desde que foi diagnostica-
da com a doença, ela ideali-
za, apoia e participa, todos os 
anos, de eventos de conscien-
tização em vários espaços na 
cidade como a praça Monse-

nhor; o Bosque da Princesa e 
o Parque da cidade, entre as 
atividades estão Pedalada’ e 
‘Cross Fit Inclusivo’. Mas, em 
virtude da pandemia, a maio-
ria dos eventos tem sido em 
formato virtual.  

Luzes do Museu
Este ano, em parceria 

com a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, o lançamento 
da campanha aconteceu no 

Museu Histórico e 
Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Le-
opoldina – que ga-
nhará iluminação 
laranja no próximo 
fi m de semana, se 
estendendo até o 
dia 30 de agosto –, 
data de conscienti-
zação sobre a do-
ença.

Quer saber mais 
sobre esta e ou-
tras lives? Acom-
panhe o perfi l @
desclerosando no 
Instagram! Lá você 
encontra a agenda 
das próximas lives, 
além de publica-
ções sobre diagnós-
tico, direitos, trata-
mento e qualidade 
de vida. 

Iluminação do Museu chama a atenção da população para a 
doença, tratamento e qualidade de vida
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Divulgação
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Prefeitura de Pinda realiza a maior convocação 
de aprovados em concurso dos últimos anos

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do Depar-
tamento de Recursos Humanos, 
está convocando 162 candidatos 
aprovados no Concurso Público 
01/2019 para apresentação no 
período de 02 a 16 de setembro 
e ingresso no quadro de servi-
dores públicos municipais.

A contratação é a maior dos 
últimos anos no município e 
ajudará a impulsionar a eco-
nomia de Pindamonhangaba. 
Estão sendo convocados 162 
novos servidores em sete em-
pregos (Professor de Educação 
Básica I, Agente de Organização 
Escolar, Técnico em Nutrição, 
Auxiliar de Classe, Assistente de 
Serviços Gerais, Psicólogo e As-

Campanha “Tampinha 
Legal” leva conscientização 
ambiental e social para 
escolas municipais 

Confira no quadro a quantidade de convocados por emprego:
Psicólogo                                                                                                       03
Assistente de Serviços Gerais                                                                20
Auxiliar de Classe                                                                                       11
Assistente Social                                                                                        04
Técnico em Nutrição                                                                                 01
Agente de Organização Escolar                                               06
Professor Ed. Básica I                                                                             117

sistente Social) que irão atuar 
na rede municipal de educação.

“A princípio estávamos ima-
ginando a substituição de 183 
vagas, porém, infelizmente não 
tivemos candidatos habilitados 
em alguns empregos, como por 
exemplo, assistente de serviços 
gerais”, afirmou o diretor de 
RH da Prefeitura, Thiago Vieira 
Carvalho.

A convocação prevê a repo-
sição de profissionais da edu-
cação para preencher vagas de 
servidores que se aposentaram, 
pediram demissão ou vieram a 
falecer. 

“Com essa autorização do 
prefeito abrimos novas pers-
pectivas para a educação de 

Pindamonhangaba visando 
sanar os prejuízos que a pan-
demia trouxe e agora com o 
retorno às aulas presenciais, 
estamos reforçando nosso efeti-
vo para atender melhor nossas 
crianças”, afirmou a secretária 
de Educação, Luciana Ferreira.

Os candidatos aprovados 
devem acompanhar pela edi-
ção do jornal Tribuna do Norte 
(Diário Oficial do Município) 
desta quinta-feira, 26 de agosto, 
e verificar a data e horário da 
apresentação e a documentação 
exigida.

O prefeito Isael Domingues 
acredita que a convocação tra-
rá um importante ganho para a 
educação do município. “Desde 
2016, quando acabou a vigência 
do último concurso público, a 
educação vem sendo prejudi-
cada com as constantes baixas. 
Agora estamos repondo para 
avançar ainda mais. Temos no-
vas unidades de ensino, escola 
de tempo integral, creches que 
iremos implantar e precisamos 
de profissionais para garantir a 
qualidade na rede municipal”, 
afirmou.

Cada emprego tem uma data 
diferenciada para a apresenta-
ção, que o aprovado deve con-
ferir no edital. 

Em evento realizado na ma-
nhã desta quarta-feira (25), na 
Escola Municipal Prof. Joaquim 
Pereira, no Residencial Man-
tiqueira, a “Campanha Tam-
pinha” Legal foi retomada em 
todas as escolas municipais, 
levando conscientização am-
biental e ação social aos proje-
tos praticados nas comunidades 
escolares.

A campanha visa a arre-
cadação de tampinhas plásti-
cas que serão revertidas para 
ações sociais do SOS. O evento 
contou com a participação dos 
alunos e professores da escola, 
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.

Em virtude da pandemia, a 
campanha foi prejudicada em 
2020 e agora vem sendo reto-
mada com coleta periódica nas 
unidades. Durante o ato, o SOS 
fez a entrega simbólica dos re-
cipientes que receberão as doa-
ções e os alunos Felipe, Gabriel 
e Ítalo estrearam a campanha 
fazendo a entrega de suas pri-
meiras doações.

Em 2019, a escola Serafim 
Ferreira “Sr. Sara” na Terra 
dos Ipês foi uma das unidades 
com maior desempenho na ar-
recadação, totalizando a doa-
ção de 8.440 tampinhas junto 
aos alunos e comunidade. Ao 
final deste ano, a rede munici-
pal pretende premiar a unida-
de escolar que arrecadar mais 
tampinha.

“Nossos professores traba-
lham em sala de aula diversos 

projetos que vão ao encontro 
dessa campanha, por isso, uni-
mos os nossos objetivos incen-
tivando os alunos a essa práti-
ca saudável para a comunidade 
em que vivemos”, afirmou Lu-
ciana Ferreira.

O subprefeito Nilson Luís 
agradeceu a escolha de uma 
escola de Moreira César para o 
lançamento da campanha e in-
centivou os alunos na tarefa de 
arrecadar. “Quero voltar aqui e 
ver que a escola Joaquim Perei-
ra foi a campeã na arrecadação 
de tampinhas”, afirmou.

A campanha “Tampinha Le-
gal”, além de favorecer práti-
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 53 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

Pindamonhangaba lançou, dia 24 de 
agosto, o “Pinda Tech”, programa direcio-
nado para ensino gratuito em tecnologia 
para população da cidade, especialmente 
da área de programação. 

A iniciativa da Secretaria de Adminis-
tração da Prefeitura é sem custos para os 
cofres públicos, e faz parte do programa Ci-
dade Inteligente, em conjunto com o projeto 
Escola do Servidor. É realizado em parce-
ria com o Novo Futuro Tech, movimento 
coordenado pelo deputado estadual Sérgio 
Victor com apoio de empresas, plataformas 
de ensino e comunidades que têm como ob-
jetivo qualificar novos profissionais na área. 

Pinda lança formação gratuita em tecnologia para gerar mais vagas de emprego
Os moradores de Pindamonhanga-

ba podem acessar os cursos gratuitos 
oferecidos pela Digital Innovation One 
em qualquer dispositivo com acesso 
à internet e também receberão apoio 
para dúvidas da comunidade de pro-
gramadores DevJr, do Vale do Paraíba. 
Podem participar todas as pessoas 
que têm interesse em formação em 
tecnologia, com foco na inserção no 
mercado de trabalho, sem exigência de 
escolaridade mínima. Os alunos que 
se destacarem serão entrevistados por 
empresa da região com vagas abertas 
na área. 

Para participar, basta entrar no site da 
Prefeitura www.pindamonhangaba.sp.gov.
br e acessar o link do “Pinda Tech” ou pelo 
site www.novofuturo.online/pindatech.

Cerimônia de Lançamento

Durante o lançamento, o secretário 
Adjunto de Administração, Danilo Velloso, 
destacou a modernização da Prefeitura. 
Ele ressaltou que “a plataforma vem para 
somar aos investimentos em tecnologia 
em gestão pública e no município, com 
a formação de mão-de-obra capacitada, 
uma exigência cada vez maior do mercado 
de trabalho. Com o “Pinda Tech”, temos 
a certeza de que quem se destacar será 
absorvido pelo mercado de trabalho”.

O deputado Sérgio Vitor citou a im-
portância do investimento em tecnologia 
para abrir porta no mercado de trabalho. 
“A intenção é que as pessoas tenham mais 
condições para melhor de vida. Para isso, 
é fundamental nos apoiarmos em pilares 
como educação empreendedora e combate 
à burocracia. Esse curso é totalmente gra-
tuito e quem se dedicar e fizer corretamen-
te terá muitas oportunidades no futuro”.

O prefeito Isael Domingues disse que 
é uma contribuição do poder público para 
a população, revertendo em aquecimento 
da economia da cidade para uma área 
carente de mão-de-obra.

“Sempre previmos a necessidade de 
uma inovação tecnológica. Isso dentro 
da administração pública e também para 

toda a cidade, que tem que ser humana, 
inteligente, criativa e sustentável. Enten-
demos a tecnologia como pilar de nossa 
gestão e queremos acenar às grandes em-
presas do ramo a investir na cidade pois 
estamos criado condições a este setor”.

O prefeito também associou emprego 
à tecnologia e afirmou que as pessoas 
devem ficar atentas aos movimentos do 
mercado de trabalho. “Tem que haver 
um olhar estratégico para análise do que 
o mercado exige. Ele é muito dinâmico, 
muda muito. Por isso é importante aten-
ção as suas exigências para que as pesso-
as invistam tempo, estudo e dedicação no 
segmento onde existe maior probabilidade 
de ingressar na vaga. E, hoje, a tecnologia 
é a uma área com grande possibilidade de 
expansão de vagas”, explicou.

*Oportunidade* - Um dos pontos cita-
dos durante o lançamento é abertura de 
40 novas vagas de trabalho na empresa 
Embrás – de Pindamonhangaba, repre-
sentada no evento pelo seu diretor Felipe 
Pombo.

O evento ainda contou com explana-
ções do secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Roderley Miotto, e com a 
presença do vice-prefeito e secretário de 
Governo e Serviços Públicos, Ricardo Pio-
rino, além do secretário de Administração, 
Marcelo Martuscelli, bem como dos verea-
dores Regininha, Felipe Guimarães, Norber-
to, Rogério Ramos, Julinho Car e também a 
assessoria do vereador José Carlos Gomes 
– Cal, presidente da Câmara.Programa direcionado ao ensino gratuito foi lançado no dia 24 de agosto
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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 -

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de 
Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida, Potim e  Arapei, por seu representante legal, convoca os 
trabalhadores associados ou não, da categoria De Trabalhadores nas Indústrias Químicas para 
fins Industriais,  de Preparação de Óleos Vegetais e Animais, de Perfumaria e Artigos de Toucador, 
de Resinas Sintéticas, de Velas, de Explosivos, de Tintas e Vernizes, de Fósforos, de Adubos 
e Corretivos Agrícolas, de Defensivos Agrícolas, de Material Plástico (Inclusive de Trabalhadores 
da Indústria de Laminados Plásticos), de Matérias Primas Para Inseticidas e Fertilizantes, de 
Abrasivos, da Indústria Petroquímica, de Lápis, Canetas e Material de Escritório, de Defensivos 
Animais e de Re-Refino de Óleos Minerais, (Lubrificantes Usados ou Contaminados)  e Reciclagem 
Plástica, enquadradas no 10º Grupo, do quadro anexo ao artigo 577 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, para se reunirem em assembleia geral extraordinária que se realizará nos dias, 
horários e locais abaixo enumerados, tendo em vista a base territorial da entidade sindical abranger 
mais de um município: 1) Trabalhadores do município de Pindamonhangaba, assembleia dia 
31/08/2021, à 14:00 horas, local: Avenida Tobias Salgado, nº 461 – Distrito Industrial. Assembleia dia 
01/09/2021, ás 14h00 local: Av. Célio Tadashi Kobayashi, nº 595 – Distrito Industrial e Assembleia 
dia 02/09/2021, ás 08h00 local:Av. Júlio de Paula Claro, nº 687 Qd A – Loteamento Industrial do 
Feital.2) Trabalhadores do município de Potim - SP, assembleia dia 02/09/2021 as 12:00 Horas 
na Rua Heubach s/n Centro,para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:a) Discussão e 
deliberação sobre a pauta de reivindicações a ser apresentada aos Sindicatos representativos das 
respectivas categorias econômicas.b) Outorga de poderes à entidade, por seus representantes 
legais, para negociação coletiva, celebrar acordos, requerer realização de mesa redonda junto 
ao MTE, constituir comissão de negociação e, ainda, em caso de malogro das negociações, 
suscitar dissídio coletivo junto ao Tribunal competente, assistido pela Federação da categoria.c) 
Discussão e deliberação sobre a cláusula que trata das Contribuições;d) Discussão e deliberação 
sobre as Negociações Coletivas sobre Home Office e Teletrabalho a serem levadas a efeito com 
os Sindicatos representativos das respectivas categorias econômicas;e) Discussão e deliberação 
das Negociações da Convenção Coletiva de Trabalho Específica sobre Segurança em Máquinas 
SOPRADORAS DE PLÁSTICOS, INJETORAS DE PLÁSTICO E MOINHO a ser apresentada 
ao Sindicato das Indústrias do Setor Plástico;f) Posicionamento da categoria sobre a eventual 
realização de movimento paredista em caso de malogro das negociações.g) Deliberação para a 
realização de assembleias permanentes e itinerantes mesmo não listadas no presente edital;Não 
havendo número suficiente de acordo com as normas aplicáveis, em primeira convocação, nos 
horários supra - mencionados, as mesmas se realizarão uma horas após, no mesmo dia e local.  
Informa o Presidente que diante da situação da pandemia que se encontra o País, será obrigatório 
o uso de máscaras, bem como a entidade providenciará todas as medidas protetivas para garantia 
de todos, e ainda, será respeitado o distanciamento necessário. Pindamonhangaba, 26 de agosto 
de 2021 – Sebastião de Melo Neto – Presidente. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS 

DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO/NOVA DATA***
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 (PMP 5462/2021) 
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada para realização de serviços de pintura no 
Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS, com 
fornecimento de mão de obra”, para “alteração dos itens 3.5, 4.5 e 15.3, 
incluindo a admissão de licitantes inscritas nos Conselhos Regionais dos 
Técnicos Industriais, bem como a admissão da apresentação de Certidão 
de Acervo Técnico e Termo de Responsabilidade Técnica expedidos pelo 
Sistema CFT/CRT”, conforme solicitado pelo Departamento de Obras 
Públicas, acolhendo a impugnação interposta pelo Conselho Regional 
dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo – CRT-SP (protocolo 
45159/2021). Fica remarcada a sessão para o dia 15/09/2021, com 
recebimento dos envelopes às 14h e início da sessão às 14h30. O edital 
retifi cado estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 
Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do 
tel.: (12) 3644-5600.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 154/21 – LIMPEZA DE TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Sr. (a) MÁRIO MORANDO, responsável 
pelo imóvel situado a RUA RENATO CARDOSO DE OLIVEIRA, 0, Bairro VITÓRIA VALE II, 
QUADRA 03  LOTE 03 ,  inscrito nesse município sob a sigla SE23.15.04.009.000, para que 
efetue a  limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o 
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada 
pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/
outubro/2015.
Valor 550,00

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado 
na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a 
seguir, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição. Observação: os 
candidatos que justifi caram a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 02/09/2021 às 09h00:
1º VIVIANE GOMES VIDAL MOREIRA DE GODOY
2º EVELYN PRISCILA MARTINS
3º GERMANO SILVA DE RIVERA
4º DENISE KIMIE BOTUEM HONORIO
5º EDSON DE SOUZA SOTT
6º EDILEIA FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA
7º MURILLO GANDINE GONÇALVES
8º AMANDA BARSSOTI DIAS DOS SANTOS
9º MATEUS ROGÉRIO CORRÊA
10º RAPHAEL HENDRIGO DE SOUZA GONÇALVES

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 02/09/2021 às 10h30:
11º GESSILENE FERREIRA DAS CHAGAS SANTOS
12º VERONICA CAROLINA CAETANO
13º ANALUCIA BITTENCOURT DE ANDRADE REINERT
14º TELMA ALESSANDRA PEREIRA BARBOSA
15º AMANDA GIOVANETI SALES DOS SANTOS
16º TARCILENE DE CAMPOS ZAINA GOBBO
17º CAREN ZELIA DA SILVA CUNHA
18º ANA SILVIA GONCALVES ALBUQUERQUE
19º ERIKA SANTOS NOGUEIRA DA SILVA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 02/09/2021 às 10h30:
1º PCD - SIMONE LOURDES DE SOUZA SANTOS

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado 
na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a 
seguir, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição. Observação: os 
candidatos que justifi caram a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 03/09/2021 às 09h00:
20º ELAINE CRISTINA VERGILIO RIBEIRO
21º DANIELLE SANTANA DE CASTRO
22º NILCEIA MARCELINO ROCHA DA SILVA
23º MARIA LIGIA HENRIQUE DE ALVARENGA REIS BUENO
24º RAQUEL JULIANA DOS SANTOS
25º RAQUEL ALVES GAZALE
26º CAROLINE MENDES GALOCHA BONIFACIO
27º ELAINE CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR PINTO
28º ANNA WANDNILSEN MOREIRA DOS SANTOS CLARO
29º DIEGO DONIZETI REIS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 03/09/2021 às 10h30:
30º EUNICE APARECIDA DE OLIVEIRA
31º JUSCELINO LINO MIGUELAO
32º FERNANDA BUENO GONCALVES
33º KARINA SILVA BRASIL LEITE
34º TALITA APARECIDA DE SOUZA PINTOR
35º CAMILA RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA
36º MARCIA CRISTINA PADUA DE ARAUJO INACIO
37º DANIELA MARTINS GUAYCURU DE CARVALHO UBIERA
38º CELINA MARIA MENEZES PEREIRA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 03/09/2021 às 10h30:
2º PCD - ANGELICA MARIA DE GOUVEA

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

                      MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                                            ESTADO DE SÃO PAULO 
              SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

EXTRATO REFERENTE A APOSTILAMENTO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021 ENTRE A 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 - APOSTILAMENTO - 

 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 17/2021 
 Processo Administrativo: Nº 5671/2021 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano, a Artes 
e Aprendizagem - IA3 

 Objeto: Objeto: Promover o desenvolvimento do Programa “Educação 
para o Trabalho”, especificamente para custeio de despesas 
compreendidas no plano de trabalho integrante do Processo 
Administrativo nº. 5.671/2021.. 

 Descrição do apostilamento: Readequação do Plano de Trabalho 
 Data do apostilamento: 25/08/2021 

 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO REFERENTE A APOSTILAMENTO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021 ENTRE A 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- APOSTILAMENTO -

                      MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                                            ESTADO DE SÃO PAULO 
              SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

EXTRATO REFERENTE A APOSTILAMENTO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021 ENTRE A 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 - APOSTILAMENTO - 

 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 46/2021 Aditamento 01/2020 
 Processo Administrativo: Nº 36240/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano, a Artes 
e Aprendizagem - IA3 

 Objeto: Objeto: Programa Socioassistencial de Proteção Social Básica, 
para crianças e adolescentes, 125 atendimentos/mês. 

 Descrição do apostilamento: Readequação do Plano de Trabalho 
 Data do apostilamento: 25/08/2021 

 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO REFERENTE A APOSTILAMENTO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021 ENTRE A 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- APOSTILAMENTO -

                      MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                                            ESTADO DE SÃO PAULO 
              SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

EXTRATO REFERENTE A APOSTILAMENTO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021 ENTRE A 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 - APOSTILAMENTO - 

 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 47/2021 Aditamento 01/2020 
 Processo Administrativo: Nº 36237/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano, a Artes 
e Aprendizagem - IA3 

 Objeto: Objeto: Proteção Social Básica serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 
17 anos, sendo 90 atendimentos/mês. 

 Descrição do apostilamento: Readequação do Plano de Trabalho 
 Data do apostilamento: 25/08/2021 

 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO REFERENTE A APOSTILAMENTO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021 ENTRE A 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- APOSTILAMENTO -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado 
na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a 
seguir, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição. Observação: os 
candidatos que justifi caram a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 09/09/2021 às 09h00:
39º TATIANE REGINA JOANA FERREIRA DOS SANTOS
40º ROSILENE TARIFE MARIANO DE LUCA
41º VALERIA GUIMARAES DE CARVALHO COUTO
42º PRISCILA FRANCO UECHI SABALA
43º JOSE LAELSON SOARES DE SOUSA
44º DANIELA RAMOS DA SILVA
45º DANIEL DE CARVALHO SANTOS
46º ALINE DA SILVA PRESOTO
47º TALITA LUCIANE DE MOURA
48º JHENIFFER SIMEIA DA SILVA ANTONIO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 09/09/2021 às 10h30:
49º CRISTIANE GUIMARAES PASQUINELLI
50º DANIELA GUIMARAES CONSTANCIO
51º ISAQUE ALVARES PEREIRA
52º MAURÍLIO TAVARES RIOS JUNIOR
53º DANIELA FLORES TEIXEIRA
54º JENIFFER CAROLINA DA SILVA MOURA
55º EVALDA DE ANDRADE SILVA COSTA
56º ADILSON SANTOS DA ROCHA
57º ELIZABETH ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 09/09/2021 às 10h30:
3º PCD - EDWIN CAMARGO PINHO

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado 
na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a 
seguir, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição. Observação: os 
candidatos que justifi caram a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 10/09/2021 às 09h00:
58º DANIELLE ARAUJO
59º LUIS GUSTAVO MARTINS DE SOUZA
60º PAULINY GONCALVES DA SILVA
61º FABIANA APARECIDA DA PALMA UCHOAS
62º LIDIANE ANDRESA PEREIRA SANTOS
63º FATIMA DONIZETE DOS SANTOS LOPES
64º CAMILA ALESSANDRA DE SOUZA
65º REGIANE RODRIGUES COUTINHO DA SILVA
66º ADILSO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
67º ELISANGELA DA SILVA MOTA SOUZA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 10/09/2021 às 10h30:
68º ELIZANGELA VALERIA DA SILVA
69º LARISSA CRISTINA OLIVEIRA RICARDO
70º MARIANE DE CASSIA SILVA ESPINDOLA
71º CLAUDIA DE MOURA ZANDONADI ANDRADE
72º JOCEANE AMORIM DE OLIVEIRA
73º DELINE LOURENCO DOS SANTOS OLIVEIRA
74º MARISTELLA QUINTANILHA SILVA PEREIRA BARROS
75º MARIANGELA CARRERA RODRIGUES
76º SOLANGE APARECIDA DE CARVALHO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 10/09/2021 às 10h30:
4º PCD - NADIA FERREIRA DA SILVA

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado 
na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a 
seguir, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição. Observação: os 
candidatos que justifi caram a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 10/09/2021 às 09h00:
58º DANIELLE ARAUJO
59º LUIS GUSTAVO MARTINS DE SOUZA
60º PAULINY GONCALVES DA SILVA
61º FABIANA APARECIDA DA PALMA UCHOAS
62º LIDIANE ANDRESA PEREIRA SANTOS
63º FATIMA DONIZETE DOS SANTOS LOPES
64º CAMILA ALESSANDRA DE SOUZA
65º REGIANE RODRIGUES COUTINHO DA SILVA
66º ADILSO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
67º ELISANGELA DA SILVA MOTA SOUZA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 10/09/2021 às 10h30:
68º ELIZANGELA VALERIA DA SILVA
69º LARISSA CRISTINA OLIVEIRA RICARDO
70º MARIANE DE CASSIA SILVA ESPINDOLA
71º CLAUDIA DE MOURA ZANDONADI ANDRADE
72º JOCEANE AMORIM DE OLIVEIRA
73º DELINE LOURENCO DOS SANTOS OLIVEIRA
74º MARISTELLA QUINTANILHA SILVA PEREIRA BARROS
75º MARIANGELA CARRERA RODRIGUES
76º SOLANGE APARECIDA DE CARVALHO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 10/09/2021 às 10h30:
4º PCD - NADIA FERREIRA DA SILVA

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado 
na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a 
seguir, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição. Observação: os 
candidatos que justifi caram a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 13/09/2021 às 09h00:
77º PATRICIA PENA FIRME AMORIM DE ALMEIDA
78º CARLA REGINA DE MOURA ANDRADE
79º MIRIAM ALVES DA SILVA
80º KELSLEY ANDREY DE MAGALHAES
81º ANDRESA DE OLIVEIRA CUNHA GOMES
82º LÊDA ÁGDA HONORIO DO COUTO BUDAY DE OLIVEIRA
83º FABRICIO MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA
84º CRISTIANE DE FATIMA LAIOLTI
85º JULIANA CARVALHO COUTO DOS SANTOS
86º ANA PAULA SANTANNA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 13/09/2021 às 10h30:
87º TABATA LARISSA AGUILERA
88º MARIANE MATTOS FERREIRA
89º CERES CAVALHEIRO FREITAS DE ANDRADE
90º ADRIANA BARBOSA
91º GABRIELA FELIPINI MUSSOLIN
92º NATALIA CAROLINA ALBISSU
93º FLAVIA REGINA CAROLINO RANGEL
94º MARIA EMILIA DE OLIVEIRA E FARIA
95º MARIA DE LOURDES DA SILVA FRANCO
96º FELIPE ALVES DOS SANTOS

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado 
na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a 
seguir, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição. Observação: os 
candidatos que justifi caram a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 14/09/2021 às 09h00:
97º VERONICA AKEMI OLIVEIRA TAKAHASHI
98º RENATA CRISTINA DA SILVA
99º DIVA DOS SANTOS BARBOSA
100º BRENDA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMARGO
101º POLIANA NOGUEIRA REIS
102º JUSCILENE DE SOUZA SILVA
103º TAILA DE CAMPOS PEIXOTO
104º TEREZINHA DE JESUS NUNES LEITE
105º ANDREA FERRAZ DE CARVALHO
106º SUELI DE PAULA DUARTE DE OLIVEIRA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 14/09/2021 às 10h30:
107º ANDREA FONSECA DE OLIVEIRA
108º ROSELI DOS SANTOS BARBOSA
109º MARCOS VINICIO CUBA
110º WELTON AUGUSTO LOPES DOS SANTOS
111º REGINA TOLEDO LEITE MARTINEZ PEREGRINO
112º LAIS DOS SANTOS VAZ
113º SIMONE DE ARAUJO KOGA

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado 
na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a 
seguir, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição. Observação: os 
candidatos que justifi caram a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (0 a 5 anos) ou Declaração de 
Escolaridade dos fi lhos (6 a 14 anos)

AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
Dia 15/09/2021 às 10h30:
1º VANIA ANEAS FERRAZ
2º TATIANA DO ROSARIO SILVA AVELAR VIEIRA
3º DEBORA CRISTINA DOS SANTOS
4º CAROLINE PRADO DE GOUVEA MANZIOLI
5º PAOLA APARECIDA PIRES
6º GIOVANA PALOMA DA SILVA PALMA

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

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

ASSISTENTE SOCIAL
Dia 15/09/2021 às 10h30:
5º AMANDA CRISTINA DIAS
6º KARINA MARCONDES MOREIRA
7º FERNANDA PAULA VIEIRA MOREIRA
8º JULIO CESAR LAZARINI DOS REIS

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, 
situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos 
nominados a seguir, por ordem de classifi cação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição 
Observação: os candidatos que justifi caram a ausência nas eleições 
deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos fi lhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos fi lhos de 6 a 14 anos).

Dia 15/09/2021 às 09h00:
AUXILIAR DE CLASSE
1º ALISSON YUDI PELOZATO SENO
2º CÁSSIO MENDES DE FREITAS
3º YARA PIRES DA SILVA
4º DANIELLE EVELYN DOS SANTOS ARRUDA
5º MONIQUE DAS DORES DA SILVA
6º ISABELLA CARDOSO PIRES
7º BRUNA CRISTINA RAMOS REZENDE REAL
8º MARISTELLA QUINTANILHA SILVA PEREIRA BARROS
9º THAIS MARIANE ALVES
10º LUIZ THIAGO DOS SANTOS BARBOSA
11º ELLIKA LUCIENE DE SOUZA

 RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
CONVOCAÇÃO

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

PSICÓLOGO
Dia 15/09/2021 às 10h30:
9º DEISE AKEMI CASTELLUCCIO
10º ANA LÍDIA DA COSTA OLIVEIRA GONÇALVES
11º LETICIA FIGUEIROA AUGUSTO

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 classifi cação, munido da seguinte documentação, 
em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justifi caram a ausência nas eleições 
deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade (médio/técnico) conforme exigido no 
edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos fi lhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos fi lhos de 6 a 14 anos).

Dia 15/09/2021 às 10h30:
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO
1º SINTIA HELENA MOREIRA RIBEIRO

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, 
situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos 
nominados a seguir, por ordem de classifi cação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição Observação: os candidatos 
que justifi caram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de 
quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos fi lhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos fi lhos (de 6 a 14 anos).

16/09/2021 às 09h00:
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
5º VINICIUS EDUARDO SILVA DINIZ
6º PRISCILA TATIANA DE JESUS OLIVEIRA GABRIEL
7º GREZIELEM ALINE DE SOUZA RIBEIRO
8º ANA LUIZA DE CARVALHO SILVA
9º SORAIA DOS SANTOS LOBATO TOBIAS
10º MAYARA CRISTINA MODESTO
11º ROGER LIMA DA SILVA
12º LUCIA HELENA RIBEIRO
13º ELIANA APARECIDA BUENO AZEVEDO
14º DANIELE NASCIMENTO ALVES RIBEIRO

Dia 16/09/2021 às 10h30:
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
15º MARJORIE OUVERNEY DE FREITAS
16º LILIAN MASCARENHAS
17º DIANA MARTINS EVANGELISTA DE ALMEIDA
18º WALLACE ARANTES BORGES
19º MARIA AUXILIADORA BRAGA COELHO ROCHA
20º DANIELA DA SILVA REIS
21º MARCIA CRISTINA MARIANO
22º ALEXIA SOARES E SILVA
23º LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS
24º SIMONE APARECIDA DIVINO

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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
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Covid-19: confi ra os locais, 
horários e públicos de vacinação

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba mantém, 
na quinta-feira (26), a aplica-
ção da primeira dose da va-
cina contra a Covid-19 para 
pessoas com 18 anos ou mais; 
de 12 a 15 anos com comorbi-
dades; e para adolescentes de 
16 e 17 anos. 

Primeira dose
Pessoas com 18 anos ou 

mais. Das 8 às 11 horas no 
Shopping Pátio Pinda.

Primeira dose para gestan-
tes e puérperas com 18 anos 

ou mais, somente na sala de 
vacinas do Ciaf/Saúde da Mu-
lher, das 8 às 11 horas e das 
13 às 15 horas.

Primeira dose: adolescen-
tes com 12 ou mais com co-
morbidades; e jovens de 16 e 
17 anos sem comorbidades. 
Das 8 às 11 horas, Ipê 2, Ciaf, 
PSF Nova Esperança, PSF Ci-
dade Nova e PSF Vila Rica.

Segunda dose
AstraZeneca (conforme 

data da carteirinha). Das 8 às 
11 horas: Cisas. 13 às 16 horas: 

Gripe: Pinda 
mantém 
vacinação nesta 
quinta-feira (26)
A Secretaria de Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba mantém a terceira etapa da vacinação 
contra o vírus da gripe (infl uenza H1N1) nesta quinta-
feira (26), 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 11h e das 13 às 16h, nos locais: ESF Feital, ESF 
Cruz Grande e Jardim Regina.
A terceira fase será para todos os públicos. As pessoas 
precisam levar documento de identi dade.

Atenção
Em virtude da vacinação contra Covid-19, o público deve 
fi car atento às recomendações do Ministério da Saúde.
A imunização contra infl uenza só poderá ser feita 15 
dias antes ou após a vacinação contra coronavírus. 
Desta forma, é recomendado que as pessoas que estão 
recebendo doses da Coronavac/Butantan não recebam a 
vacina contra infl uenza entre a primeira e a segunda dose 
contra Covid-19, pois esse intervalo é de até 28 dias e, 
portanto, pode não respeitar o período recomendado de 
15 dias entre a vacina contra um vírus e outro.
Assim, esse grupo poderá receber 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 estão 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 entre um ti po de vacina e outro seria 
respeitado.

A cidade de Pindamonhan-
gaba chegou, nessa quarta-feira 
(25), ao décimo dia consecuti-
vo sem registro de óbitos por 
Covid-19 - o último registro de 
morte pela Covid foi no dia 15 
de agosto. 

“Esse número expressivo 
é um resultado da vacinação 
em massa, realizada pela Se-
cretaria de Saúde do municí-
pio, e acatada pelos munícipes 
da cidade. Continuamos com 
a vacinação do público de 12 a 

Cidade chega ao décimo dia 
sem mortes; e registra ainda 
12 casos novos e 
27 recuperados de Covid-19

COMORBIDADES DEFINIDAS 
PELO GOVERNO DO ESTADO

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.

17 anos, considerando a nova 
etapa do plano São Paulo. Vale 
lembrar que tem que continuar 
com os protocolos de saúde, uso 
de máscara, álcool em gel e dis-
tanciamento social”, disse a se-
cretária de Saúde, Ana Cláudia 
Macedo. 

O boletim da Vigilância Epi-
demiológica de Pindamonhan-
gaba traz, nesta quarta-feira 
(25), 12 novos casos, 27 recupe-
rados e nenhum óbito. No total, 
18.637 moradores de Pindamo-

nhangaba testaram positivo 
para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 29% e as UTIs par-
ticulares estão com ocupação 
de 25%.  A enfermaria está com 
ocupação de 23% somados os 
leitos públicos e particulares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
164.513 (números atualizados 
até às 12h04 de 25 de agosto), 
sendo 113.310 primeiras doses, 
46.765 segundas doses e 4.438 
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. 

12 Casos novos
Alto do Tabaú, Galega, Jar-

dim Eloyna, Laerte Assunção, 
Mandú, Mantiqueira, Mombaça 
e Vila São Benedito.

27 Recuperados
Alto do Cardoso, Andrade, 

Araguaia, Araretama, Campi-
nas, Campos Alegre, Campo 
Belo, Centro, Cidade Nova, Cruz 
Pequena, Feital, Goiabal, Jardim 
Cristina, Jardim Eloyna, Manti-
queira, Morumbi, Parque das 
Nações, Parque São Domingos, 
Reserva dos Lagos, Santana e 
Triângulo.

Ciaf (saúde da mulher), PSF 
Vila Rica, PSF Cidade nova e 
PSF Nova Esperança.

Coronavac/Butantan - 
(conforme data da carteiri-
nha). Das 13 às 16 horas Ciaf, 
Ipê 2 e Cisas e no Shopping 
Pátio Pinda.

Atenção
Todas as pessoas devem preencher o termo de 

vacinação Estadual pelo site www.vacinaja.sp.gov.br. 
Todos precisam levar um documento de identifi cação (RG 
ou CPF), comprovante de endereço e o termo de vacinação 
preenchido (disponibilizado no site da Prefeitura). 
Originais e cópias.

Divulgação
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A Secretaria de Cultura e Tu-
rismo da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, na terça-fei-
ra (24), a quinta edição do “City 
Tour Histórico-Cultural”. A ini-
ciativa conta com a participação 
de pessoas que podem ajudar a 
potencializar a divulgação das 

Novo Turismo realiza ‘City 
Tour’ com roteiro histórico, 
cultural e gastronômico 
nesta quinta edição

riquezas turísticas da cidade. 
Nesta edição, foram convidados 
ciclistas, profissionais do sho-
pping, agentes da causa animal 
e influenciadores digitais. A in-
tenção é formar multiplicadores 
dos atrativos turísticos de Pinda-
monhangaba.

A primeira parada do rotei-
ro foi a Confeitaria Cozinhart, 
localizada no Shopping Pátio 
Pinda. Além de bolos doces e 
salgados em geral, o espaço 
serve café da manhã aos sába-
dos e domingos das 8 ao meio-
dia. A segunda parada foi no 

Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leopoldi-
na, que possui uma exposição 
gigantesca de materiais históri-
cos, histórias de Pinda e do Bra-
sil, dentre muitas coisas, tem 
estátuas originais do prédio, 
de deusas gregas, que possuem 
171 anos, quadros, artefatos in-
dígenas e instrumentos de sé-
culos passados. 

O almoço foi servido pelo 
Restaurante Colméia, localizado 
no corredor turístico do Ribei-
rão Grande, com uma culinária 
interiorana e caseira com área 
ao ar livre e opções de cervejas 
especiais e de petiscos. Após o 
almoço, o grupo foi conhecer a 
Fazenda Nova Gokula, o maior 
templo Hare Krishna da Améri-
ca Latina. Localizada também 
no Ribeirão Grande, o espaço é 
o lar de aproximadamente 30 
famílias, compondo cerca de 80 
pessoas. O local tem templos, 
roupas indianas, comidas vege-
tarianas, como a famosa coxi-
nha de jaca, entre outros. 

De acordo com o diretor de 
Turismo de Pindamonhangaba, 
Fábio Vieira, apresentar os pontos 
turísticos para novas pessoas aju-
da a criar uma rede de difusão de 
informações turísticas. “A ideia do 
city tour histórico, cultural e gas-
tronômico é justamente fomentar 
o turismo na nossa cidade. Co-
nhecendo mais a nossa cidade po-
demos cada vez mais, fomentar 
para que essas pessoas se tornem 
multiplicadoras do nosso turismo 
no futuro”, pontua Fábio. 

O roteiro finalizou com uma 
visita no tradicional Alambique 
Pindabôa, localizado na aveni-
da Nossa Senhora do Bom Su-
cesso, 3987, bairro Ponte Alta, 
logo na entrada da cidade. O 
alambique usa maquinários 
da década de 1950 para a pro-

dução das cachaças. A bebida é 
armazenada nos barris de car-
valho europeu, amendoeiras, 
amburana, entre outros.  

Segundo a Digital Influen-
cer Ana Luiza Paim, o City Tour 
apresentou novos roteiros que 
Pindamonhangaba tem. “Achei 
o passeio sensacional porque 
sou nascida e criada em Pinda 
há 37 anos e eu nunca tinha vis-
to a cidade com essas possibili-
dades que o city tour propõe. O 
conhecimento do Fábio aliado à 
experiência do Ricardo Flores 
trouxe para mim uma nova pai-
xão pela cidade, personagens 
importantes que eu não conhe-
cia e, principalmente, ver de 
perto a alegria do povo que nos 
recebe para mostrar que a ci-
dade tem sempre algo a mais”, 
destacou Ana Luiza. 

De acordo com o recém-che-
gado ao município, Rogério Ro-
drigues, que é oficial de manu-
tenção do Shopping Pátio Pinda, 
“foi uma experiência muito ba-
cana pelo fato de eu ter me mu-
dado recentemente para Pinda. 
O city tour me apresentou mui-
tas oportunidades de lazer e 
história para eu desfrutar com 
minha família”, finaliza Rogério 
Rodrigues.

O secretário Adjunto de Cul-
tura e Turismo, Ricardo Flores, 
explicou que a profissão e a fa-
cilidade para levar informação 
a outros públicos contribui de 
maneira significativa com o ob-
jetivo da City Tour. “São pesso-
as que atuam na sociedade em 
segmentos que possibilitam de 
forma incrível na propagação 
dos pontos turísticos de Pinda. 
Com isso conseguimos ampliar 
o alcance das ideias e do poten-
cial turístico, auxiliando tam-
bém para a geração de emprego 
e renda”, afirmou.A segunda parada foi no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina
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