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Está à venda segundo lote 
de convites para palestra do 
Pr. Cláudio Duarte na região

Já está disponível o segun-
do lote de convites para quem 
quer assistir a palestra do Pas-
tor Cláudio Duarte na região. 
Famoso por seus vídeos com 
milhões de visualizações na 

internet e por sua pregação re-
pleta de humor, Duarte realiza-
rá o evento em Taubaté, no dia 
30 de agosto (segunda-feira), a 
partir das 20 horas.

PÁG. 
7

Duarte se tornou conhecido por suas mensagens direcionadas a casais
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Visita ao Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina está agendada para as 10h30

População pode concorrer a 
‘City Tour Histórico Cultural’

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria 
de Cultura e Turismo / Departamento de Turismo, inicia, nesta 
sexta-feira (27), as inscrições para duas edições do ‘City Tour 
Histórico-Cultural’ aberto à população. Todas as pessoas acima 
de 18 anos que desejarem fazer o tour devem ir até o Centro de 
Informações Turísti cas (CIT) no Shopping Páti o Pinda, doar 1 kg 
de alimento para o Fundo Social de Solidariedade, preencher o 
cupom e depositar na urna. 
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Instalação de gás em trecho da rua dos Andradas terá 
interdição parcial da via e de vagas de estacionamento

A Companhia de Gás de São 
Paulo (Comgás) está progra-
mando para setembro as ações 
de instalação de rede de gás 
encanado na rua dos Andra-
das, região central de Pinda-
monhangaba, onde acontece-
rá a interdição total e parcial 
da via e das vagas de estacio-
namento.

Para gerar o menor trans-
torno possível à população e 
comerciantes, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
do Departamento de Trânsito, 
está alinhando o acompanha-
mento do cronograma de obra. 

Segundo o planejamento 
da empresa Método Passare-
li, responsável pela execução, 
da esquina da Rua Francisco 
Glicério até Rua Marquês do 
Herval (região do Batalhão 
Borba Gato) as interferências 
acontecerão de 30 de agosto a 
3 de setembro e o espaço terá 
interdição das vagas de esta-
cionamento.

PÁG. 3

Interferências acontecerão de 30 de agosto a 3 de setembro e o espaço terá interdição das vagas de estacionamento

5PÁG. 

Covid-19: Pinda registra 19 casos 
novos, 27 recuperados e nenhum óbito

O boleti m da Vigilância Epidemiológica de Pindamonhangaba traz, 
nesta quinta-feira (26), 19 novos casos, 27 recuperados e nenhum 
óbito. No total, 18.656 moradores de Pindamonhangaba testaram 
positi vo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com ocupação de 24% e as UTIs parti cula-
res estão com ocupação de 25%.  A enfermaria está com ocupação 
de 23% somados os leitos públicos e parti culares. 
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Editorial

Alguém já deve ter vis-
to essa frase escrita em al-
gum estacionamento de Sho-
pping? A primeira vez que eu 
vi, achei uma grande sacada, 
embora mostre o quanto o 
ser humano ainda precisa 
evoluir. Vamos combinar que 
se tem uma placa ali dizendo 
que o estacionamento é desti-
nado a pessoas com deficiên-
cia ou a idosos, certamente, 
não é para você que não se 
enquadra nessas condições. 
Sim! Estamos no século XXI e 
as pessoas sem deficiência al-
guma ainda param nas vagas 

destinadas a pessoas com de-
ficiência ou mesmo a idosos. 

Não sei dizer ao certo se 
isso é falta de educação, de-
selegância ou simplesmente 
desinteresse pelos problemas 
alheios. O fato é que me canso 
de ir ao supermercado e vejo 
as vagas especiais todas ocu-
padas e também me canso de 
ver que nem sempre são pes-
soas que precisam delas. 

A verdade é que é muito 
difícil para quem precisa des-
sa vaga, chegar e não conse-
guir nenhuma. Pior ainda é 
a pessoa que não respeita a 

O Coronavírus foi um acelerador do futuro
Os brasileiros começam a 

retomar sua vida normal aos 
poucos.

Enquanto se comemora o 
avanço da vacinação no país, 
para se conter os efeitos devas-
tadores da Covid-19, outros pro-
blemas surgiram com essa crise 
sanitária.

Mas, a população ainda pas-
sa por um grande mal-estar, 
pelo desemprego, inflação, di-
minuição da renda per capita e 
principalmente a dificuldade de 
voltar para o mercado de traba-
lho.

Segundo o Instituto Loco-
motiva (Pesquisa de Mercado), 
levantando a realidade do país, 
26% das famílias deixaram de 
usar planos de saúde, 14% tive-
ram que transferir seus filhos 
para a rede pública escolar e 
52% não trocaram seus carros.

A queda no rendimento re-

flete em uma redução do pa-
drão de vida das famílias. Isso 
quer dizer que a crise afetou a 
confiança e o desejo dos brasi-
leiros, adiando sonhos e não fa-
zendo planos.

Mesmo com a expectativa 
do PIB (Produto Interno Bru-
to), chegar a 4,5% este ano, mas 
com taxas de juros acima de 
7,5%, vai dificultar muito a re-
tomada de investimentos que 
dependem de crédito.

Só no primeiro trimestre 
deste ano, quase todas as faixas 
de renda tiveram alguma perda 
real, principalmente entre as 
famílias com renda até 4 mil. A 
combinação de queda de renda 
e alta inflação destruiu o poder 
de compra da população.

Para os desempregados que 
receberam suas rescisões, não 
deve durar mais que seis meses.

A inflação segundo o IPCA 

(Índice de Preços ao Consumi-
dor), bateu 8,99% em 12 meses 
até julho, Alimentos e conta de 
luz foram os vilões. O que deve 
se agravar ainda mais com a 
falta d’água. O Coronavírus foi 
um acelerador do futuro, trans-
formando a política, economia, 
modelos de negócios, relações 
sociais, cultura e espaços públi-
cos nas cidades.

Quanto mais tempo durar a 
crise, maior o dano econômico 
e social.

Como lição aprendemos 
que os professores, médicos e 
enfermeiros são mais valiosos 
que banqueiros e gestores de 
fundos especulativos. E na ver-
dade, não queremos que tudo 
volte ao normal. Precisamos ser 
melhores!

Adelson Cavalcante 
Jornalista Mtb 56.011

Presidente da AJOP

distância correta e para cola-
do na vaga especial, dificul-
tando a saída ou a entrada do 
deficiente. E não precisa ter 
alguém na família com defi-
ciência ou idosa, para prestar 
a atenção nisso, basta ter um 
pouco de empatia e olhar um 
pouco ao seu redor. 

Então vamos refletir um 
pouco: as pessoas reclamam 
de políticos corruptos, mas, 
param em vagas especiais 
sem precisar, furam filas, até 
mesmo da vacina, para levar 
vantagem, roubam sinal de 
tv por assinatura, não usam 
máscaras, não separam o lixo, 
enfim...

Daí me vem aquela frase: 
“Você é a mudança que você 
quer no mundo”. Ninguém é 
perfeito, somos seres em evo-
lução, mas, existem muitas 
coisas que estão em nossas 
mãos e que podem melhorar, 
sobremaneira, a convivência 
em sociedade. 

Confesso que a história da 
pessoa parar em vaga espe-
cial sem precisar me tira um 
pouco do sério (um pouco 
não, me irrita muito!). Com a 
maturidade eu agora “tento” 
não fazer cara feia para a pes-
soa “jovem e sem nenhuma 
deficiência” que entra no seu 
carro parado naquela vaga. 
Mas, no meu íntimo ainda te-
nho vontade de dizer para a 
pessoa: essa vaga não é sua 
nem por um minutinho!! 

E aí, qual a mudança que 
você quer ver no mundo? 

Dancing Soul abre inscrições para aulas de rítmo e de hip-hop gratuitas
Colaborou com o texto: 

João Pedro de Melo Silva
O grupo Dancing Soul de 

Pindamonhangaba abrirá ins-
crições para aulas de rítmo e de 
hip-hop em vários bairros da ci-
dade a partir da próxima quar-
ta-feira, dia 1º de setembro. Os 

bairros que receberão as aulas 
de danças urbanas do projeto 
em seus centros comunitários 
são: Feital,  Maricá, Santa Cecí-
lia, Mombaça, Vila São Paulo e 
Cidade nova.

O conjunto, em parceria com 
o projeto “Reinvente” do Fundo 

Boas práticas: a gente vê por aqui

Ainda esta semana abordamos aqui 
algumas ações do Cepatas (Centro de 

Proteção e Centro de Proteção e Atendimento 
aos Animais), o antigo Abrigo Municipal de 
Animais de Pindamonhangaba.

O espaço, que em outras épocas, recebia 
fortes críticas da população e de defensores 
da causa animal, hoje é um moderno centro 
de acolhimento que cuida de animais em 
situação de rua e os deixam em condições 
para a adoção responsável: vacinados, 
vermifugados, castrados e microchipados – 
para, no caso de fuga, auxiliar no resgate.

O local vem tornando-se referência e tem 
recebido a visita de estudantes de cursos 
técnicos em veterinária, além de alunos das 
redes Municipal e Estadual de Ensino. Foi 
o que aconteceu esta semana: um grupo de 
adolescentes da escola estadual localizada 
no residencial ‘Bem Viver’, no Araretama, 
realizou uma visita ao Cepatas.

A escola está desenvolvendo este ano um 
projeto denominado “Cão Viver” – que tem 
por finalidade principal a defesa de animais 
abandonados.

A iniciativa foi escolhida entre cinco 
escolas para apresentar o primeiro 
“Webnário de boas práticas 2021”, 
promovido pela Diretoria de Ensino de 
Pindamonhangaba. A escola ficou em 
segundo lugar na votação final e a visita 
ao Cepatas fazia parte da programação do 
projeto.

Mais uma vez, ressaltamos que causa 
animal é 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.

Que esses adolescentes e toda comunidade 
escolar envolvida nesse projeto possam focar 
no aprendizado constante e na propagação 
de boas práticas sejam elas para o próximo, 
para os animais ou em defesa do patrimônio 
histórico-cultural e natural.  

Mais uma daquelas iniciativas que temos a 
alegria de divulgar e desejar vida longa!

Social de Solidariedade, tem 
como principais objetivos evi-
tar que crianças passem tanto 
tempo nas ruas, e oferecer  ati-
vidades saudáveis e benéficas 
de forma gratuita e acessível.  

Pesquisas científicas apon-
tam diversos benefícios asso-
ciados à prática da dança em 
nossa saúde física e mental. 
Dançando podemos estimular 

o cérebro e a memória, com-
bater a depressão, melhorar a 
postura e até emagrecer.

Pessoas de 4 a 18 anos po-
derão se inscrever nas aulas 
de hip-hop, enquanto as aulas de 
rítmo receberão apenas pessoas 
com mais de 18 anos. Atualmente 
o grupo possui 18 turmas: seis de 
ritmo e 12 de hip-hop.

Os interessados em efetuar a 

inscrição devem levar uma cópia 
do RG, comprovante de endereço 
e se possível um foto 3x4. Meno-
res de idade deverão estar acom-
panhados pelos responsáveis.

Para mais informações so-
bre o projeto e sobre os horá-
rios das inscrições, acesse a 
página: https://www.facebook.
com/DancingSoulDS/?ref=pa-
ge_internal.

Divulgação
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Roda de Estudo de Plantas do Cpic retorna 
presencialmente na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira 
(30), o Cpic (Centro de Práti-
cas Integrativas e Comple-
mentares) realiza a terceira 
edição da Rep (Roda de Estu-
do de Plantas). Após as duas 
primeiras edições ocorrerem 
de forma virtual pelo face-
book da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, a terceira edi-
ção retorna presencialmente 
no Cpic.

A Rep será às 14 horas 
sobre a Cúrcuma (Curcuma 
longa L.), planta medicinal 
utilizada tradicionalmen-
te na medicina Ayurveda 
(medicina desenvolvida na 
Índia) há cerca de seis mil 
anos. É indicada para males 
como resfriados, sinusites, 
infecções bacterianas, alte-
rações no fígado, diabetes, 
lesões, anorexia e reuma-
tismo. Além disso, a cúrcu-
ma é utilizada como condi-
mento, podendo ser usada, 
por exemplo, em molhos, 
carne vermelha e branca, 
no arroz e em caldos. O sa-

bor da cúrcuma é levemente 
picante.

A palestrante será a Dr. Be-
atriz Franco Curcio, infectolo-
gista e fitoterapeuta, que fala-
rá sobre a indicação da planta, 
contra indicação e como usar 

no dia a dia. As vagas são limi-
tadas e as inscrições devem ser 
feitas pelo telefone 3642-2420. 
O Cpic fica na Rua José Luiz 
Cembranelli, nº 1.005, Parque 
das Nações. O uso de máscara 
é obrigatório.

Instalação de gás em trecho da rua dos Andradas terá 
interdição parcial da via e de vagas de estacionamento

A Companhia de Gás de São 
Paulo (Comgás) está progra-
mando para setembro as ações 
de instalação de rede de gás 
encanado na rua dos Andra-
das, região central de Pindamo-
nhangaba, onde acontecerá a 
interdição total e parcial da via 
e das vagas de estacionamento.

Para gerar o menor trans-
torno possível à população e 
comerciantes, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio do 
Departamento de Trânsito, está 
alinhando o acompanhamento 
do cronograma de obra. 

Segundo o planejamento da 
empresa Método Passareli, res-
ponsável pela execução, da es-
quina da rua Francisco Glicério 
até rua Marquês do Herval (re-
gião do Batalhão Borba Gato) as 
interferências acontecerão de 30 
de agosto a 3 de setembro e o es-
paço terá interdição das vagas de 
estacionamento.

Da esquina da rua Marquês 
do Herval até a rua José M. Viei-
ra Ferraz, a ação acontecerá no 
dia 11 de setembro apenas com 
interdição das vagas de estacio-
namento. O espaço da esquina 
da rua José. M. Vieira Ferraz 
até rua Dep. Claro César (região 
da Praça Monsenhor Marcon-
des) receberá a obra no dia 18 
de setembro e será necessário a 
interdição total do trecho com 
desvio do trânsito.

No trecho em obra de am-
pliação da calçada da rua dos 
Andradas, da esquina da rua 
Dep. Claro Cesar até a av. Cel. 
Fernando Prestes, o trecho já 
está com interdição total em 
virtude da obra e a Comgás re-
alizará apenas aberturas de 
pequenas valas de sondagens 
de aproximadamente 0,60m x 
0,60m para confirmação do ca-
minho da tubulação.

A obra segue a partir do dia 2 

Prefeitura inaugura PEV do Feital na terça-feira
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba, por meio da Secre-
taria de Governo e Serviços 
Públicos e Subprefeitura de 
Moreira César, realiza, na terça-
feira (31), a inauguração do PEV 
– Posto de Entrega Voluntária – 
no Feital. Será às 10 horas. 

Essa será a oitava unidade 
que a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba irá implantar com 
objetivo de tornar os espaços 
públicos e particulares mais 
limpos e organizados. 

Os PEVs recebem são locais 
apropriados para descarte cor-
reto de sobras de construção, 
reforma ou demolição, móveis 
e equipamentos domésticos, so-
bras de podas de jardim, madei-
ras, óleo de cozinha usado, lâm-
padas, pilhas, baterias, pneu, 
entre outros materiais.

O prefeito Isael Domingues 
parabenizou o trabalho da 
Subprefeitura. “Moreira César 
vem ganhando a cada dia mais 
autonomia como nunca se viu 

“Drive-thru Solidário” promovido 
pelo Sesc Taubaté, Senac 
Pindamonhangaba e 
Shopping Pátio Pinda troca 
alimentos por livros

No próximo sábado (28), das 
10h às 17h, o Sesc Taubaté e o 
Senac Pindamonhangabareali-
zamum drive-thru solidáriopa-
ra arrecadar alimentospara a 
campanha “Ação Urgente Con-
tra a Fome”, em parceria com o 
Shopping Pátio Pinda.Os clien-
tes que forem ao centro de com-
pras poderão trocar alimentos 
não perecíveis por livros da Giz 
Livros & Cia e da Editora Senac, 
no estande que ficará no aces-
soao Shibata Supermercados.

Os alimentos não perecí-
veissão aqueles que podem ser 
guardados com segurança por 
longos períodos em tempera-
tura ambiente e por isso são 
facilmente coletados e armaze-
nados. São alimentos importan-
tes para a nutrição e essenciais 
para uma alimentação adequa-
da e saudável de uma família, 
como arroz, feijão, leite em pó, 
óleo, fubá, sardinha em lata, 
macarrão, molho de tomate, fa-
rinhas de milho e de mandioca. 

Os mantimentos serão en-
tregues às instituições sociais 
cadastradas no programa Mesa 

Brasil Sesc, que repassam os 
itens para as famílias assisti-
das, contemplando todas as 
camadas da sociedade que atu-
almente vivem em situação de 
vulnerabilidade social. 

Durante os três meses de 
campanha, foram arrecadados, 
ao todo, 642,645 Kg de alimen-
tos que foram distribuídos para 
as instituições Casa de Apoio 
Mulher e Vida, SOS Pindamo-
nhangaba, Casa do Ancião Lui-
za de Marillac, Lar do Caminho 
Casa I, Lar do Caminho Casa II, 
Sanatório Nossa Senhora das 
Mercês, Fundação Santa Cruz 
de Campos do Jordão, Casa da 
Divina Providência, localizadas 
em Taubaté, Pindamonhanga-
ba e Campos do Jordão e que 
atendem, aproximadamente, 
720 pessoas e 250 famílias.

  O evento realizado pelo-
Sesc Taubaté, Senac Pindamo-
nhangaba e Shopping Pátio 
Pindaconta com o apoio do 
Sincomercio de Pindamonhan-
gaba, Shibata Supermercados e 
livraria Giz Livros & Cia, além 
de apoio promocional do jornal 
O Vale.  

ONDE DOAR
Shopping Pátio Pinda – Shibata Supermercados
R. Alcides Ramos Nogueira, 650 - Nossa Sra. do 

Perpetuo Socorro

QUANDO
Sábado, dia 28/08, das 10h às 17h

Divulgação

antes. O maior reconhecimento 
que podemos dar ao Distrito é 
a sua independência com servi-
ços de qualidade. Com o novo 

PEV queremos disciplinar a 
destinação correta dos materiais 
e deixar a região ainda mais bo-
nita”, afirmou o prefeito.

O PEV fica na Rua Projetada 
2, esquina com a Rua Antônio 
Quirino da Conceição, atrás do 
posto de saúde do Feital.

de outubro no trecho da esqui-
na da av. Cel. Fernando Prestes 
até a Rua Gregório Costa com 
interdição total da rua e aber-

tura somente para passagem de 
moradores locais. Na rua Gre-
gório Costa será feita interdição 
parcial devido a necessidade 

de colocar os equipamentos na 
via e será deixado uma faixa de 
rolamento livre para permitir a 
passagem de veículos e ônibus.

Divulgação
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poder legislativo

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

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

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

Vereador José Carlos Gomes - Cal (Republicanos) 
Presidente 

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

1º Vice-Presidente 
Vereador Felipe Guimarães Silva Figueiredo

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

Vereador Herivelto dos Santos
Moraes - Herivelto Vela (PT)

1º Secretário 
Vereador Renato Nogueira 

Guimarães - Renato Cebola (PV)
2º Secretário 

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

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

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

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

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

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

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

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

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

    

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

ORDEM DO DIA
30ª Sessão Ordinária do ano de 2021, 
a realizar-se no  Palácio Legislativo 

“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, 
no próximo dia 30 de agosto de 2021, 

segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 210/2021, do Vereador José 
Carlos Gomes - Cal, que “Denomina a Avenida 22 
no Loteamento Portal dos Eucaliptos de JOÃO 
MENINO DOS SANTOS – JOÃO GORDO”.

II. Projeto de Lei n° 227/2021, do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre a autorização para 
abertura de Créditos Adicionais Suplementares 
e Especiais até o limite de R$ 73.500.000,00 
(setenta e três milhões e quinhentos mil reais) e 
dá outras providências”.

Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2021.

Vereador José Carlos Gomes - Cal
Presidente

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

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

Vereador José Carlos Gomes - Cal
Presidente

Vereadores e ex-funcionários da Nobrecel; no destaque, o representante dos trabalhadores, 
Marcello França pede o apoio da Câmara de Pindamonhangaba 

Vereadores, os homenageados, famíliares e os dirigentes da OAB de Pindamonhangaba 
durante a 29ª sessão ordinária 

Com 4 projetos listados na Or-
dem do Dia, os vereadores reali-
zaram nesta segunda-feira, dia 23 
de agosto, no período da tarde, no 
plenário do Palácio Legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues Alckmin”, a 
29ª sessão ordinária de 2021. Após 
as discussões e análise do plenário, 
dois projetos receberam aprova-
ção unânime dos parlamentares e 
outros dois foram adiados. A ses-
são contou com a presença de 10 
vereadores, uma vez que, por pro-
blemas de saúde, o vereador Marco 
Mayor (PSDB) não pode compare-
cer à reunião plenária.

Substitutivo
O primeiro documento analisa-

do - e aprovado pelos vereadores 
foi o Substitutivo ao Projeto de Lei 
n° 143/2021, do vereador Rogério 
Ramos (PODEMOS), que “Acres-
centa a alínea ‘s’ ao artigo 2° da 
Lei 4.794 de 26 de maio de 2008, 
que autoriza o Executivo Munici-
pal a cobrar dos automóveis, cami-
nhonetes, camionetas, utilitários, 
veículos de carga e de transporte 
coletivo de passageiros em trânsi-
to no município, o serviço de con-
servação e manutenção das vias 
públicas”.

A aprovação do Substitutivo 
pela Câmara de Vereadores de Pin-
damonhangaba determina, em seu 
artigo 1º, que a Lei passe a ter a se-
guinte redação: 

“Art. 2° 
(—) 
(s) os automóveis alugados por 

empresas e utilizados por pessoas 
físicas, residentes no município, que 
diariamente fazem uso do mesmo 
para realizar suas atividades labo-
rais, mediante cadastro e pelo prazo 
estipulado no contrato de locação”.

Na justificativa, o vereador Ro-
gério Ramos explicou que “a últi-
ma alteração na Lei foi o acréscimo 
da alínea “q” ao artigo 2° (Lei n.° 
6.432, de 28 de abril de 2021). E 
como em seguida foi protocolado 
o PL 137/2021, também sugerindo 
o acréscimo de uma nova alínea ao 
mesmo artigo 2°, se faz necessárias 

Aprovação de Substitutivo 
promove alterações em Lei do 
Executivo sobre cobrança de 
pedágio em Pindamonhangaba

Vereadores confirmaram, ainda, durante a Ordem do Dia da 29a. Sessão Ordinária,
a aprovação de uma denominação de avenida no Loteamento Santa Clara

as correções das alíneas Indicadas 
tanto no PL 137/2021 quanto no 
PL 143/2021. Portanto, a alínea 
do PL 143/2021 - de minha auto-
ria - deixará de ser a “r” como in-
dicada no projeto e passará a ser a 
“s”, sendo que essa alteração está 
sendo feita por esse substitutivo, 
buscando atender a ordem cro-
nológica de protocolo das propo-
situras da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba”. Segundo o 
vereador, o objetivo é garantir que 
todo munícipe, residente em Pin-
damonhangaba com a devida com-
provação, que utiliza automóvel 
alugado pela empresa em que tra-
balha, possa transitar pelo pedágio 
municipal com isenção da tarifa. 

Avenida
Na sequência foi aprovado - por 

unanimidade - o Projeto de Lei n° 
209/2021, do vereador José Carlos 
Gomes – Cal (Republicanos), que 
“Denomina a Avenida 03 no Lote-
amento Residencial Santa Clara de 
PEDRO JOÃO DE CAMARGO”.

Biografia
Pedro João de Camargo nasceu 

em Coruputuba, Pindamonhanga-
ba SP, no dia 15 de agosto de 1952. 
Era filho de Vicente Antônio de Ca-
margo e Maria Benedita de Lima 
Camargo. Viveu por 22 anos em Co-
ruputuba, mudando-se, posterior-
mente, para o bairro do Crispim 
em Pindamonhangaba. Trabalhou 
na Cícero Prado, De Zorzi, Alcoa 
e Villares (hoje Gerdau), onde se 
aposentou em 1996, como Mecâni-
co de Manutenção. Casado por 42 
anos com Sonia Alves de Camargo, 
sendo que desta união nasceram 4 
filhos: Fernando, Marcelo, Ricardo 
e Gabriel e 06 netos, Luan, Alice, 
Isabelle, Marcelo Jr., Shofia e Anto-
nella. 

Sempre alegre, seu hobby era 
música. Fez parte do grupo de mú-
sica da Igreja Salesianos e Nossa 
Senhora do Bom Sucesso. Também 
gostava de músicas populares e 
sertanejas, sendo fã do Rober-
to Carlos e Chitãozinho e Xororó. 
Fez dupla sertaneja com seu filho 

Ricardo de 1990 à 1996 e se apre-
sentava no Domingão Sertanejo do 
Cardosão, na Praça Liberdade, em 
Pindamonhangaba. Aos 66 anos, 
Pedro faleceu no dia 17 de feverei-
ro de 2018 por complicações pós-
-operatório.

Adiado
Outro projeto de denominação 

de via pública  - Projeto de Lei n° 
218/2021, do vereador Marco 
Mayor (PSDB), que “Denomina de 
Avenida PASTOR IRINEU BONIFÁ-
CIO DO OLIVEIRA a Avenida 04 do 
Loteamento Residencial Santa Cla-
ra, de Pindamonhangaba” acabou 
sendo adiado já que o veredor-au-
tor estava ausente da reunião por 
problemas de saúde.

PL 225/2021 é 
adiado por 30 dias
Fechando a tarde de votação da 

Ordem do Dia, o plenário aprovou 
por unanimidade o adiamento - 
por 30 dias - do Projeto de Lei n° 
225/2021, do vereador Renato No-
gueira Guimarães – Renato Cebola 
(PV), que “Altera dispositivo da Lei 
Municipal n° 4.794, de 06 de maio 
de 2008 e dá outras providências”. 
O pedido foi formulado pelo pró-
prio autor para a realização de 
ajustes no documento.

Diploma Dr. José
Alberto Monteclaro César
Durante a sessão ordinária, a 

Câmara de Pindamonhangaba pro-
moveu a entrega do Diploma “Dr. 
José Alberto Monteclaro César” 
a dois advogados do município, 

conforme os Decretos Legislativos 
nº 05 e 06 de 2021, de autoria do 
vereador Francisco Norberto Sil-
va Rocha de Moraes - Norbertinho 
(PP). Receberam as honrarias a 
dra. Maria Paula Sodero Victório e 
o Dr. Adherbal Ribeirio Ávila. 

Tribuna Livre 
A Câmara de Pindamonhanga-

ba também abriu espaço durante 
a 29ª sessão ordinária para o uso 
da Tribuna Livre, conforme o Re-
gimento Interno da Casa. O espaço 
foi utilizado pelo senhor Marcello 
Vieira de França que representou 
os trabalhadores da massa falida 
da Nobrecel de Pindamonhanga-
ba. Ele relatou a situação dramá-
tica dos trabalhadores da empresa 
para solucionar a questão da dívi-
da trabalhista junto ao responsável 
nomeado pela Justiça para admi-
nistrar a massa falida da Nobrecel. 
“ Há oito anos foi decretado a fa-
lência da Nobrecel e neste período, 
por ordem da Justiça foi formada 
uma cooperativa de trabalhadores 
pra tentar resolver a questão e ai 

começou a nossa luta. Todos os 
funcionários não receberam nada 
da dívida trabalhista, nem Fundo 
de Garantia, nem verbas rescisó-
rias. Nada. Funcionários com 25, 
30 anos que não tiveram os direi-
tos assegurados”, relatou Marcello.

Segundo ele, são 600 famílias 
que estão nesta situação. Marcello 
afirmou que até hoje não se conse-
gue falar com o administrador da 
massa falida. “Essa pessoa nem é 
da região. Não tem conhecimento 
nenhum da região”, observou Mar-
cello. “O que estamos pedindo é o 
auxílio urgente desta Casa Legisla-
tiva, pois já fomos até presos por 
lutar pelos nossos direitos”, con-
clamou o representante dos traba-
lhadores da Nobrecel.

Após o pronunciamento, o pre-
sidente da Câmara, vereador José 
Carlos Gomes - Cal, informou ao 
senhor Marcello França e aos de-
mais trabalhadores presentes que 
a Câmara - através do vereador 
Herivelto dos Santos Moraes - Vela 
(PT) - estava elaborando o Reque-
rimento nº 2421/2021 - que foi 
assinado por todos os vereadores. 
No documento oficial, a Câmara 
solicita ao juiz da 3ª Vara Cível 
de Pindamonhangaba, Dr. Hélio 
Aparecido Ferreira de Sena, em 
caráter de urgência, as informa-
ções sobre os procedimentos rea-
lizados no Processo nº 00066504-
26.2015.8.0445; com cópia ao 
Administrador da Massa Falida, 
Dr. Fernando Borges, solicitando 
informações sobre as últimas ma-
nifestações no apontado processo, 
encaminhando cronograma.

No requerimento, a Câmara es-
clarece que “a morosidades na de-
cisão do apontado processo está 
sendo prejudicial ao ex-funcioná-
rios, visto que muitos já são ido-
sos, inclusive, infelizmente, alguns 
já vieram a óbito, na esperança de 
receber seus direitos legalmente 
adquiridos”.

LEI N.º 6.459, DE 23 DE AGOSTO DE 2021.

Acrescenta o inciso VIII ao artigo 2°; o parágrafo 
único do art. 2° passa a § 1°; e acrescenta § 2° ao 
artigo 2°, na Lei n° 4.373 de 22 de dezembro de 
2005, que dispõe sobre a remissão de débitos 
tributários mediante critério de pontuação.

(Projeto de Lei n° 116/2021, de autoria do 
Vereador Carlos Moura - Magrão)

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL, Presidente 
da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, faço 
saber que a Câmara manteve e, nos termos do § 6° do 
artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte 
Lei:

 Art. 1° Acrescenta o inciso VIII ao artigo 2°, da Lei 
n° 4.373, de 22 de dezembro de 2005, passando a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 2° (…)
VIII – pessoa com TEA (Transtorno do Espectro 

Autista) e pessoa com Síndrome de Down, quando 
proprietário, �ilho ou cônjuge, devidamente comprovada 
por autoridade médica vinculada ao serviço médico 
municipal ou estadual”.

Art. 2° O parágrafo único do artigo 2° passa a § 1°, 
com a seguinte redação:

“Art. 2° (…)
§ 1° Para �ins do disposto nesta Lei, considera-se 

família como unidade nuclear, eventualmente ampliada 
por outros indivíduos que com ela possuam laços 
de parentesco ou a�inidade, que formem um grupo 
doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém 
pela contribuição de seus membros”.

Art. 3° Acrescenta o § 2° ao artigo 2° com a seguinte 
redação:

“Art. 2° (…)
§ 2° Entendem-se por TEA (Transtorno do Espectro 

Autista) para efeito desta Lei, conforme LEI N° 12.764, 
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012”.

Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2021.

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
PRESIDENTE

LEI N.º 6.458, DE 23 DE AGOSTO DE 2021.

Acrescenta o inciso VII e o § 6° ao artigo 
8°, da Lei n° 4.372, de 22 de dezembro 
de 2005, que dispõe sobre a Isenção 
de Débitos Tributários e dá outras 
providências.

(Substitutivo ao Projeto de Lei n° 
115/2021, de autoria do Vereador Carlos 
Moura - Magrão)

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - 
CAL, Presidente da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara manteve 
e, nos termos do § 6° do artigo 46 da Lei Orgânica 
Municipal, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Altera a redação do artigo 8° da Lei n° 
4.372, de 22 de dezembro de 2005, com inclusão 
do VII e inclusão do § 6°, passando a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 8° (…)
VII- pessoa com TEA (Transtorno do Espectro 

Autista), quando proprietário, �ilho ou cônjuge, 
devidamente comprovada por autoridade médica 
vinculada ao serviço médico municipal ou estadual.

(…)
§ 6° Entendem-se por TEA (Transtorno do 

Espectro Autista) para efeito desta Lei, conforme LEI 
N° 12.764, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012”.

Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.
 

Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2021.

 

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
PRESIDENTE
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Covid-19: Pinda antecipa a segunda dose dos dias 
30 e 31 de agosto  para sexta e mantém vacinação 
de primeira dose para diversos públicos

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba continua na 
sexta-feira (27) 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 adianta a 
segunda dose de Astrazenica e 
Coronavac dos dias 30 e 31. 

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 gestan-
tes e puérperas com 18 anos ou 
mais, somente na sala de vaci-
nas do Ciaf/Saúde da Mulher, 
das 8 às 11 horas e das 13 às 15 
horas.

Primeira dose: adolescen-
tes de 12 a 15 anos com co-
morbidades.

Das 8 às 11 horas, Ipê 2 e sala 
de vacina/Ciaf.

Adiantamento da 
segunda dose dos 

dias 30 e 31 de agosto
Astrazenica: das 8 às 11 

horas; Cidade Nova, Vila Rica, 
Nova Esperança, Cisas e Ciaf.

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

Gripe: Pinda 
continua 
vacinação nesta 
sexta-feira (27)
A Secretaria de Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba conti nua a terceira etapa da 
vacinação contra o vírus da gripe (infl uenza H1N1) na 
sexta-feira (27), 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, 
no local:  ESF Cruz Grande.
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.

O boletim da Vigilância Epi-
demiológica de Pindamonhan-
gaba tr ouxe, nessa quinta-feira 
(26), 19 novos casos, 27 recupe-
rados e nenhum óbito. No total, 
18.656 moradores de Pindamo-

Cidade registra 19 casos novos 
e 27 recuperados e 
nenhum óbito de Covid-19

nhangaba testaram positivo 
para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 24% 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 
166.402 (números atualizados 
até às 13h29 de 26 de agosto), 
sendo 114.260 primeiras doses, 
47.704 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. 

19 Casos novos
Andrade, Araretama, Centro, 

Galega, Mantiqueira, Maricá, 
Parque das Palmeiras, Ribeirão 
Grande, São Benedito, Vila Rica, 
Vila Verde e Vista Alegre.

27 Recuperados
Alto do Cardoso, Araretama, 

Centro, Jardim Cristina, Jardim 
Princesa, Jardim Regina, Jardim 
Rosely, Jardim Yassuda, Manti-
queira, Maricá, Morumbi, Nova 
Esperança, Pasin, Terra dos 
Ipês, Triângulo, Vila Rica e Vista 
Alegre.

Coronavac: das 13 às 16 
horas; Cidade Nova, Vila Rica, 
Nova esperança, Ciaf, Cisas e 
Ipê 2 e Shopping Pátio Pinda.

Divulgação

Atenção
- Todos precisam levar um 
documento de identifi cação 
(RG ou CPF), comprovante de 

endereço e o termo de vacinação 
preenchido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Originais e 
cópias.

Uma equipe de profi ssio-
nais da Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba está fazendo ligações de 
telefone para as pessoas que 
ainda não foram tomar a se-
gunda dose da vacina contra 
Covid-19.

O objetivo é conscientizar 
o paciente e orientá-lo sobre 
a necessidade imediata de 
receber a vacina para que a 
imunização se complete. Das 
vacinas que necessitam de 
duas doses (Coronavac, 
AstraZeneca e Pfi zer), a 
proteção completa con-
tra o vírus só ocorrer 
após a segunda dose, 
conforme informações 
do Ministério da Saúde.

A ligação dos profi s-
sionais de saúde é rá-
pida e em segurança. 
A Prefeitura vai pro-
curar por determinada 
pessoa e vai informar 

os dados. Assim, quem aten-
der o telefonema terá apenas 
que confi rmar as informa-
ções, como nome e data da 
vacinação.

Em nenhum momento se-
rão perguntados os dados pes-
soais e documentos da pessoa. 
Se isso ocorrer, a Prefeitura 
recomenda que a pessoa desli-
gue o telefone, pois podem ser 
mal intencionados tentando 
aplicar de golpes.

“Nós, da Secretaria de Saú-

de, é que vamos informar os 
dados para que a outra pes-
soa apenas confi rme. Nunca 
partirá de nós perguntar RG, 
CPF, endereço. Nós informa-
remos os dados e a pessoa vai 
confi rmar. Havendo a confi r-
mação, prosseguiremos com a 
orientação sobre a necessida-
de de tomar a segunda dose”, 
explicou o diretor de Proteção 
aos Ricos e Agravos à Saúde, 
André Pereira.

Até o momento, em Pin-
damonhangaba, cerca 
de 2.000 pessoas ainda 
não retornaram às uni-
dades de saúde para 
receber a segunda dose 
– o que compromete a 
imunização da própria 
pessoa, bem como o am-
plo e efetivo resultado 
de saúde pública, pois 
uma dose não é sufi-
ciente para a plena pro-
teção contra o vírus.

Prefeitura de Pinda faz ligação para pessoas 
que estão com segunda dose em atraso

Uma equipe de profi ssio-
nais da Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba está fazendo ligações de 
telefone para as pessoas que 
ainda não foram tomar a se-
gunda dose da vacina contra 
Covid-19.

O objetivo é conscientizar 
o paciente e orientá-lo sobre 
a necessidade imediata de 
receber a vacina para que a 
imunização se complete. Das 
vacinas que necessitam de 
duas doses (Coronavac, 
AstraZeneca e Pfi zer), a 
proteção completa con-
tra o vírus só ocorrer 
após a segunda dose, 
conforme informações 
do Ministério da Saúde.

A ligação dos profi s-
sionais de saúde é rá-
pida e em segurança. 
A Prefeitura vai pro-
curar por determinada 
pessoa e vai informar 

os dados. Assim, quem aten-
der o telefonema terá apenas 
que confi rmar as informa-
ções, como nome e data da 
vacinação.

Em nenhum momento se-
rão perguntados os dados pes-
soais e documentos da pessoa. 
Se isso ocorrer, a Prefeitura 
recomenda que a pessoa desli-
gue o telefone, pois podem ser 
mal intencionados tentando 
aplicar de golpes.

“Nós, da Secretaria de Saú-

de, é que vamos informar os 
dados para que a outra pes-
soa apenas confi rme. Nunca 
partirá de nós perguntar RG, 
CPF, endereço. Nós informa-
remos os dados e a pessoa vai 
confi rmar. Havendo a confi r-
mação, prosseguiremos com a 
orientação sobre a necessida-
de de tomar a segunda dose”, 
explicou o diretor de Proteção 
aos Ricos e Agravos à Saúde, 
André Pereira.

Até o momento, em Pin-
damonhangaba, cerca 
de 2.000 pessoas ainda 
não retornaram às uni-
dades de saúde para 
receber a segunda dose 
– o que compromete a 
imunização da própria 
pessoa, bem como o am-
plo e efetivo resultado 
de saúde pública, pois 
uma dose não é sufi-
ciente para a plena pro-
teção contra o vírus.

Prefeitura de Pinda faz ligação para pessoas 
que estão com segunda dose em atraso

Divulgação
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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 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2021 (PMP 
5315/2021)
Para “aquisição de abraçadeiras, arame, cabo 
elétrico e fi ta isolante para utilização nas instalações 
das festividades natalinas”, com recebimento dos 
envelopes até dia 13/09/2021, às 08h00 e início da 
sessão às 08h30.  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2021 (PMP 
5473/2021)
Para “contratação de seguros para a frota de 
veículos pertencentes à Secretaria Municipal de 
Assistência Social, com fornecimento de material e 
mão-de-obra”, com recebimento das propostas até 
dia 15/09/2021, às 08h30 e abertura das propostas 
para análise às 08h31.  

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

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 
Nº 110/2021 (PMP 4793/2021) 
A autoridade superior homologou, em 23/08/2021, e 
adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição 
de medicamentos”, em favor das empresas, os 
itens (item-vl unit em R$): Centermedi Comércio 
de Produtos Hospitalares Ltda: 21-0,05; 39-8,68; 
Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda: 16-
23,22; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda: 24-
7,48; Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos 
Ltda: 06-9,08; 18-29,28; 19-12,50; 20-26,39; 
23-34,36; 26-8,78; 41-36,24; 42-61,35; Dupatri 
Hospitalar Com Impr Exp Ltda: 29-0,37; 46-1,48; 
Fresenius Kabi Brasil Ltda: 13-24,65; 14-20,00; 
Interlab Farmacêutica Ltda: 1,14; Nunesfarma 
Distribuiudora de Produtos Farmacêuticos: 44-
0,854; R&C Distribuidora de Produtos Farmacêutico 
Eireli ME: 40-0,13; Soma/SP Produtos Hospitalares 
Ltda: 03-6,00; 08-32,00. Itens fracassados: 01, 02, 
05, 15, 22, 27, 28, 45. Itens desertos: 04, 07, 09, 10, 
11, 17, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 

*** RESCISÃO / CANCELAMENTO DE ATA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2020 
(PMP 3356/2020) 
Foi fi rmado o termo de cancelamento, de 
16/08/2021, à ata de registro de preço 332/2020, que 
cuida de “aquisição de pneus automotivos novos, 
visando atender as necessidades de manutenção 
e conservação dos veículos pertencentes à frota 
municipal”, assinando pela contratante o Sr José 
Vidal de Souza França Filho, e pela contratada, 
empresa Zeus Comercial Eireli, o Sr Leonardo 
Vendruscolo Toniello. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 135/2020 (PMP 6369/2020) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 16/08/2021, 
ao contrato 012/2021, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na realização de 
serviços em exames de colonoscopia com biópsia 
e anátomo-patológico”, para prorrogação até 
16/02/2022, assinando pela contratante a Sra Ana 
Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, 
empresa Zentor Clinic Clínica de Endoscopia Ltda, 
o Sr Wilson Toshihico Gimbo.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
DOS BAIRROS DAS CAMPINAS, 

SHANGRILÁ E SOLO RICO

A Associação de Moradores dos Bairros 
das Campinas, Shangrilá e Solo Rico 
comunica a todos os moradores que 
haverá Eleição no dia 11 de Setembro 
de 2021.
Os interessados deverão enviar a 
Chapa com os nomes para inscrição 
até dia 10 de setembro as 13hs no 
E-mail rodrigues43jm@gmail.com ou 
whats 996868641.

1 - Chapa Diretoria Executiva -  
Presidente, Vice Presidente, Secretario, 
Tesoureiro, Diretor Social, Diretor de 
esporte e Diretor de Cultura( Art 10)

2 - Eleição conselho fi scal - (3) Três 
membros e (2) Dois suplentes
Horário 08hs as 15hs
Primeira chamada às 08hs e segunda 
chamada às 08hs30
Local- Praça Ester Ribeiro
Todos deverão estar com máscara e 
respeitar distanciamento de acordo 
com protocolo da saúde.
Haverá também álcool gel no local para 
higienização.

Pindamonhangaba, 27 de agosto de 
2021

José Maria Rodrigues
Presidente da Associação de 

Moradores - RG 18729641- 8 SSP. SP

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 405, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.     
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e  considerando a   Portaria Geral 
n° 5.598, de 16 de agosto de 2021, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 
008/2019, constituído através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 219, 
de 09 de fevereiro de 2021, pelo  período de 16 de agosto de 2021 a 04 de setembro de 2021, nos 
termos do memorando digital n° 33.692/2021.
Esta portaria entra em vigor em 24 de agosto de 2021, retroagindo seus efeitos a 16 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2021.

 Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 24 de agosto de 2021.
SMA/tlm/Memo33.692/2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 406, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e  considerando a   Portaria Geral 
n° 5.598, de 16 de agosto de 2021, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 
011/2019, constituído através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 220, 
de 09 de fevereiro de 2021, pelo  período de 16 de agosto de 2021 a 04 de setembro de 2021, nos 
termos do memorando digital n° 33.692/2021.
Esta portaria entra em vigor em 24 de agosto de 2021, retroagindo seus efeitos a 16 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 24 de agosto de 2021.
SMA/tlm/Memo33.692/2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 407, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e  considerando a   Portaria Geral 
n° 5.598, de 16 de agosto de 2021, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 
003/2019, constituído através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 221, 
de 09 de fevereiro de 2021, pelo  período de 16 de agosto de 2021 a 04 de setembro de 2021, nos 
termos do memorando digital n° 33.692/2021.
Esta portaria entra em vigor em 24 de agosto de 2021, retroagindo seus efeitos a 16 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 24 de agosto de 2021.
SMA/tlm/Memo33.692/2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 408, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e  considerando a   Portaria Geral 
n° 5.598, de 16 de agosto de 2021, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 
006/2020, constituído através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 222, 
de 09 de fevereiro de 2021, pelo  período de 16 de agosto de 2021 a 04 de setembro de 2021, nos 
termos do memorando digital n° 33.692/2021.
Esta portaria entra em vigor em 24 de agosto de 2021, retroagindo seus efeitos a 16 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2021.

 Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 24 de agosto de 2021.
SMA/tlm/Memo33.692/2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 409, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e  considerando a   Portaria Geral 
n° 5.598, de 16 de agosto de 2021, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 
003/2021, constituído através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 229, 
de 25 de fevereiro de 2021, pelo  período de 16 de agosto de 2021 a 04 de setembro de 2021, nos 
termos do memorando digital n° 33.692/2021.
Esta portaria entra em vigor em 24 de agosto de 2021, retroagindo seus efeitos a 16 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2021.

 Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 24 de agosto de 2021.
SMA/tlm/Memo33.692/2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO Nº 395, DE 13 DEAGOSTO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e  nos termos da Lei Municipal nº 
5.751, de 24 de fevereiro de 2015, 

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores Ivanil Gregorio das Chagas (Presidente),Josiane Canuto 
Silva Marinse Ana Paula Simões Garcia Munhoz(Membros), para comporem a comissão de  
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor Anderson de Souza,  matrícula 
847930,emprego Assistente Social, lotado no Departamento de Proteção Social Básica,a fi m de 
apurar excesso de faltas ao trabalho, caracterizando inassiduidade habitual, conforme relatado no 
Processo nº 353/2021, com fulcro nos artigos 24, III; e 29 da Lei Municipal nº 5.751/2015. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, em  13 de agosto de 2021.
SMA/egga/Proc.353/2021.

Os jogos Olímpicos e Para-
límpicos são um momento de 
confraternização mundial e 
inspiração para todos , princi-
palmente crianças e jovens. É 
neste espírito que o professor de 
educação física da Escola Esta-
dual Dr. Mário Tavares, em Pin-
damonhangaba, João Gabriel, 
convida atletas e paratletas para 
dividirem com os alunos as traje-
tórias profi ssionais. A iniciativa 
“A vida dos atletas e paratletas” 
está ligada à disciplina de Proje-
to de Vida e tem como objetivo 
desenvolver as competências 
socioemocionais dos estudantes.

Atuar de forma ágil com a 
chegada do ensino remoto foi a 
grande missão do professor Ga-
briel neste momento, e permitiu 
que ele e outros professores se 
reinventassem e, dessa forma, 
saíssem para fora da caixa para 
tornar a adaptação dos alunos 
no ambiente online mais leve.

Segundo o professor, após 
cada encontro é evidente a mu-
dança mental e comportamen-
tal a partir da inserção de cada 
aluno dentro do projeto, pois 
eles são capazes de trabalhar 
e desenvolver a timidez, criar 
hábitos, a ter disciplina e a ter 
maior interesse por esportes.

Professor de Pindamonhangaba 
explora competências socioemocionais 

“A ideia do professor Gabriel 
para esse projeto foi muito cria-
tiva. Ele é um grande amigo e 
conselheiro, além de se preocu-
par com cada aluno e sempre 
nos motiva a seguir os nossos 
sonhos e a seguir em frente”, 
afi rma Caio Kevin Dias, estu-
dante do 1ª série do ensino mé-
dio.

Os alunos também têm a 
oportunidade de fazer novas 
amizades durante as chamadas 
de vídeo, com a ajuda dos em-
baixadores na divulgação do 
projeto, a iniciativa já alcançou 
jovens de outras cidades de São 
Paulo e estados como Londrina, 
Mato Grosso, Paraná e Acre.

Essa aproximação dos es-
tudantes com os atletas e pa-
ratletas, jovens de outras loca-
lidades e novos esportes gerou 
uma transformação na vida das 
crianças. Apesar desse contato 
ser primeiramente de maneira 
remota, os estudantes criam um 
vínculo com o convidado que 
ultrapassa os minutos de inte-
ração no momento da live, ou 
seja, as conversas se estendem 
para grupos de WhatsApp dan-
do a oportunidade desses alu-
nos conhecerem de fato as mo-
dalidades e esportes a fundo.

Dinâmico, único e especial
O intuito do professor Ga-

briel é mostrar ao atleta que o 
encontro é diferente de todos os 
outros que ele já tenha partici-
pado. Além dele compartilhar 
como é lidar com vitórias e der-
rotas, patrocínios, pós carreira, 
títulos e medalhas, o convidado 
também participa de ativida-
des criadas especialmente para 
tornar o projeto único de modo 
que saia do convencional.

“O objetivo é respeitar o 
atleta, não somente quando ele 
tem visibilidade, mas quando 
ele deixa de competir também. 
Essa é uma forma de valorizar 
o esporte brasileiro e não espe-
rar que ele não esteja mais aqui 
para prestar homenagem e co-
locá-lo em evidência” afi rma, o 
educador.

As chamadas de vídeo acon-
tecem todas as quartas-feiras, 
às 19h, e com a volta as aulas 
os encontros poderão acontecer 
também às quintas, pelo Google 
Meet. Em aproximadamente 1h 
de bate-papo, os alunos intera-
gem de forma dinâmica com os 
convidados através de quadros.

“Depois de conversar com os 
alunos, a sensação que fi ca é de 
esperança e que uma semente 

CMI – CONSELHO MUNICIPAL 
DO IDOSO PINDAMONHANGABA – 

ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 
DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAÇÃO PARA 2ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 2021

Ficam os senhores Conselheiros e 
senhoras Conselheiras, Titulares 
e Suplentes, convocados a 
comparecerem à 2ª Reunião 
Extraordinária/2021 do Conselho 
Municipal do Idoso, no dia e local 
abaixo discriminados:

Dia: 01/09/2021 (quarta-feira)
Horário:  8:30 h
Reunião virtual: Plataforma Google Meet
Link:https://meet.google.com/tjf-tfdb-xrn

Pauta:
I. Dia Internacional do Idoso;
II. Eleição CMI – Mandado 2021/2023;
III. Diagnóstico Social – CMI;
IV. Informes e encerramento.

*As ausências poderão ser 
justifi cadas por meio do e-mail: cmi@
pindamonhangaba.sp.gov.br;

Ágata Irina Villani
Presidente do CMI – 

Gestão 2019/2021

A PLR (Participação nos 
Lucros Resultados) da fá-
brica Latasa, de Pindamo-
nhangaba, dobrou de va-
lor. Cerca de R$ 1 milhão 
será injetado na economia 
da cidade nesta sexta-feira, 
dia 27. A proposta foi apro-
vada em assembleia na úl-
tima terça-feira, dia 24.

O valor total é de R$ 
5.000, exatamente o dobro 
do que foi pago em 2020. 
Além disso, a maior par-
te, de R$ 3.500, será paga 
já nesta semana, na sex-
ta-feira, dia 27, a todos os 
trabalhadores. Só esse pa-
gamento injetará cerca de 
R$ 1 milhão na economia 
da cidade. A segunda par-
cela, com base nas metas 
de produção, será paga em 
janeiro.

Segundo André Oliveira, 
presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos, houve uma 
longa discussão com a em-
presa, duas mobilizações 
na porta da fábrica ocor-
reram, pela PLR e também 
por questões de segurança.

“A fábrica teve produ-
ção alta o ano inteiro, ainda 
melhor que o ano passado. 
Graças à união dos tra-
balhadores conseguimos 
avançar não só no valor de 
pagamento como também 
nas reivindicações de segu-
rança. Quero parabenizar 
também a comissão de PLR 
que atuou junto com a gen-
te nessa busca de uma pro-
posta justa, coerente com 
a realidade da empresa”, 
disse.

A fábrica Latasa tem 
310 funcionários e atua no 
ramo do alumínio no distri-
to do Feital.

PLR da Latasa 
dobra de valor 
e injeta 
R$ 1 milhão 
na economia 
de Pinda nesta 
sexta-feira (27)
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foi plantada. É uma honra ser 
embaixadora de um projeto tão 
bonito” afi rmou Joice Silva, lu-
tadora olímpica brasileira, ga-
nhadora de medalhas de ouro 
e bronze nos jogos panamerica-
nos.

A lutadora é idealizadora de 
uns dos quadros que compõem 
a noite de quarta-feira, inspi-
rado no fi lme “A corrente do 
bem”, a ideia é que o convida-
do do próximo bate-papo tenha 
o compromisso de chamar um 
outro colega do mundo espor-
tivo para acompanhar a trans-
missão e assim, conhecer “A 
vida de atletas e paratletas”.

Outro quadro é o “Pense Rá-
pido”, criado pelo paratleta de 
esqui cross-country, Robelson 
Lula, a atividade com caracte-
rísticas de uma entrevista pin-
g-pong pede que os participan-
tes respondam rapidamente de 
três a cinco perguntas feitas 
pelos alunos. Por fi m, durante 
o encerramento é entregue um 
Certifi cado de Gratidão aos par-
ticipantes. 

Nesta semana o convidado 
foi Claudinei Quirino, especia-
lista nas provas de velocidade 
e medalhista de prata 4x100m, 
Sidney 2000.

Paróquia N.S. Bom Sucesso inicia 
‘Novena da Padroeira’ no próximo dia 30

A Paróquia Nossa Senhora 
do Bom Sucesso inicia na próxi-
ma segunda-feira (30) a Novena 
em Louvor à Padroeira de Pin-
damonhangaba. Todos os dias – 

até 7 de setembro –, acontecerá 
no Santuário NS Bom Sucesso 
(Igreja Matriz) a Recitação das 
Orações da Novena e em segui-
da celebração da Missa.

A abertura da Novena aconte-
cerá dia 30, com missa celebrada 
pelo novo sacerdote, Padre Mi-
guel Gustavo de Almeida, às 19h, 
que irá refl etir sobre o tema “Ma-

ria Templo do Senhor”. As cele-
brações acontecem todos os dias 
da semana às 19h e ao fi nal de se-
mana às 18h, sempre refl etindo 
um tema diferente a cada noite.

 Dia da Padroeira
A celebração do Dia da Padroeira acontece 
na quarta-feira (8) com missas às 7, 10, 12 
e às 18 horas. A comunidade também está 
organizando uma carreata com saída às 16 
horas da rotatória ‘João do Pulo’ senti do 
Praça do Cruzeiro – onde os parti cipantes e os 
veículos serão abençoados.
“Venha celebrar conosco a data em que 
comemoramos a Nati vidade de Nossa Senhora 
e também a Padroeira de nossa cidade, 
que intercede ao Pai por todas as nossas 
necessidades”, ressaltou o pároco reitor do 
Santuário, Padre Kleber Rodrigues da Silva.

Divulgação
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Está à venda segundo 
lote de convites para 
palestra do Pr. Cláudio 
Duarte na região

Já está disponível o segun-
do lote de convites para quem 
quer assistir a palestra do Pastor 
Cláudio Duarte na região. Famo-
so por seus vídeos com milhões 
de visualizações na internet e 
por sua pregação repleta de hu-
mor, Duarte realizará o evento 
em Taubaté, no dia 30 de agosto 
(segunda-feira), a partir das 20h.

Pastor que se popularizou na 
internet por seu jeito descontra-
ído de passar seus ensinamen-
tos, Cláudio Duarte comandará 
a Conferência da Família e, de 
uma forma bem humorada, 
abordará assuntos diversos, 
principalmente ligados à famí-
lia e ao relacionamento entre 
marido e mulher.  Não somen-
te os evangélicos participam 
de seus seminários e palestras, 
mas também fiéis das mais di-
versas religiões.

Duarte se tornou conhecido 
partir de suas mensagens dire-
cionadas a casais. No entanto 
seu ministério é bem amplo, 
tendo mensagens com atuação 
em várias áreas, sempre com 
foco na restauração de vidas e 
lares, baseadas em textos bíbli-
cos, tendo o o humor e alegria 
como grande diferencial do seu 
ministério.

Em Taubaté, a palestra é uma 
realização da Rádio Paz do Vale 
95.1. Os interessados em parti-
cipar devem fazer a inscrição 
pelo link http://bit.ly/conferen-
ciaparaiso21, enviando nome 
completo e quantas vagas dese-
ja. As inscrições são limitadas. 
O valor por inscrição neste se-
gundo lote é de  R$ 50,00, que 
deve ser enviado via PIX para a 
chave CNPJ 35.675.928/0001-50. 
O comprovante deve ser envia-
do pelo mesmo link de inscri-
ção, para validação da inscri-
ção e recebimento dos tickets 
no e-mail. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefo-
ne (12) 97407.6730.

Estudantes de escolas do “Bem 
Viver” visitam o Cepatas

A Escola Estadual “Bem Vi-
ver” realizou uma visita ao Ce-
patas, antigo abrigo de animais, 
nesta terça-feira (25), com alu-
nos entre 11 e 13 anos de ida-
de. A escola está desenvolvendo 
este ano o projeto Cão Viver, 
que tem como objetivo advogar 
em defesa dos animais abando-
nados. O projeto cão viver foi 
escolhido dentre 5 escolas para 
apresentar o primeiro “Web-
nário de boas práticas 2021”, 
promovido pela Diretoria de 
Ensino de Pindamonhangaba. 

A escola ficou em segundo lu-
gar na votação final e a visita ao 
Cepatas faz parte deste projeto.

Participaram dessa visita 
cinqüenta alunos e duas pro-
fessoras, que contaram com a 
ajuda da Secretaria de Esporte e 
Lazer da Prefeitura, que cedeu 
o transporte dos alunos da esco-
la até o Cepatas.  

Lá, os alunos foram recep-
cionados pela veterinária 
responsável Dra. Fernanda 
Mussi, aprenderam sobre a 
importância das castrações, 

posse responsável e crime 
de maus-tratos. Os alunos 
tiveram a oportunidade de 
conhecer a rotina, as instala-
ções, como o almoxarifado e 
os medicamentos, o banho e 
tosa, o gatil e todos os recin-
tos ocupados com cães e ga-
tos de vários tamanhos e ida-
de. A veterinária explicou, 
ainda, sobre a importância 
do microchip, sobre as mul-
tas aplicadas pela Polícia Am-
biental e que todos são a voz 
dos animais.

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

Neste sábado (28), o 
Cepatas - Centro de Pro-
teção e Atendimento aos 
Animais, antigo Abrigo 
Municipal de Animais, 
realiza mais uma edição 
do “Sábado no Cepatas”. 
Na ocasião, o local estará 
aberto a visitação para 
que todos possam conhe-
cer o centro criado espe-
cialmente para os cães e 
gatos abandonados. 

Das 9h às 13 horas, 
o Cepatas estará aber-

to para adoção de cães e 
gatos de todas as idades, 
que estão lá abrigados. 
Todos vacinados, ver-
mifugados, castrados e 
microchipados – o que 
facilita a identificação e 
resgate caso o animalzi-
nho fuja ou se perca. 

O Cepatas fica na Es-
trada do Maçaim, s/n, ao 
lado do Escoteiro Itapeva, 
passando a ponte do rio 
Paraíba à direita. A entra-
da é gratuita.

População pode concorrer a “City-Tour Histórico Cultural”
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio 
da Secretaria de Cultura e 
Turismo / Departamento 
de Turismo, inicia, nesta 
sexta-feira (27), as inscri-
ções para duas edições do 
“City-tour Histórico-Cultu-
ral” aberto à população. 
Todas as pessoas acima de 
18 anos que desejarem fa-
zer o tour devem ir até o 
Centro de Informações Tu-
rísticas (CIT) no Shopping 
Pátio Pinda, doar 1 kg de 
alimento para o Fundo So-
cial de Solidariedade, pre-
encher o cupom e deposi-
tar na urna. 

Serão sorteadas 24 va-
gas para cada um dos dois 
city tours: um no dia 19 de 
outubro e outro no dia 22 
de outubro de 2021. 

O sorteio será realizado 
no dia 8 de outubro, uma 
sexta-feira, no Shopping 
Pátio Pinda, às 19 horas, 
com transmissão ao vivo 
pelo Facebook da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba. 

Essa é uma oportuni-
dade para a população 
participar dessa iniciativa 
que está fazendo grande 
sucesso em toda a cidade. 
O tour será feito em um 
microônibus e conta com 
guia, explicando os pontos 
turísticos e contando um 
pouco sobre a história e as 
curiosidades de Pindamo-
nhangaba. Todas as para-
das, entradas nos locais e 
alimentação estão inclusas. 

Os alimentos arrecada-
dos serão destinados ao 
Fundo Social de Solidarie-

dade, para ajudar as famí-
lias que mais precisam. 

Roteiro
O roteiro do “City-Tour 

Histórico-Cultural” para 
a população será: 8h15 – 
saída de frente ao paço 
municipal; 8h30 – café da 
manhã no Shopping Pátio 
Pinda; 10h – tour dentro 
do ônibus pelos pontos 
históricos no centro da ci-
dade; 10h30 – Visita guia-
da ao Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina; 12h – 
almoço no Restaurante e 
Pizzaria Colmeia, locali-
zado no corredor turístico 
do Ribeirão Grande; 14h30 
– visita guiada à Fazenda 
Nova Gokula para conhe-
cer a cultura hare Krish-
na; 17h – visita guiada ao 
Alambique Pinda Boa (às 
margens da Rodovia Nossa 
Senhora do Bom Sucesso) e 
encerramento às 18 horas, 
novamente em frente ao 
prédio da Prefeitura.  

“O novo turismo vem 
com uma nova proposta 
para divulgação da histó-
ria, dos atrativos turísticos 
e das riquezas culturais 
de Pindamonhangaba. O 
City-Tour foi criado para 
fomento do turismo junto 
aos multiplicadores dos di-
versos segmentos, e agora 
será aberto à população, 
que também terá a opor-
tunidade de conhecer um 
pouco mais sobre a nossa 
cidade e ainda ajudar as 
famílias que mais preci-
sam por meio da doação 
de alimentos”, explicou o 

secretário adjunto de Cul-
tura e Turismo da Prefeitu-
ra, Ricardo Flores. “Agra-
decemos a parceria de 

todos os estabelecimentos 
envolvidos e pretendemos 
ampliar e diversificar nos-
sos roteiros, fortalecendo 

por meio do turismo o de-
senvolvimento econômico 
e a geração de empregos 
no setor”, completou.

Divulgação

Divulgação
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Entre os locais visitados está o Museu de Pindamonhangaba
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Parabéns para a Natália 
Que completa mais um ano de vida no dia 28 de 

agosto para a alegria do marido Simão Pedro, da fi -
lha Nathaly Vitória, de toda a família e dos inúmeros 
amigos. Felicidade, Natália!

Sabedoria e paz
Na vida da professora Marta do Nascimento, que celebrará mais uma 

primavera na próxima segunda, dia 30 de agosto. Familiares e amigos a 
cumprimentam desejando muitas felicidades, sempre.

Um novo ciclo...
...Cheio de paz Para Terezinha Pereira, que 

celebrou mais um aniversário no dia 24 de 
agosto. Seu esposo Ademir, seus fi lhos Rô-
mulo, Thales e Lucas e todos os seus amigos 
desejam muita luz, saúde e paz em seu viver.

Happy birthday
No próximo dia 31 de agosto a tea-

cher Gabi Dourado inicia mais uma volta 
em torno do sol. Ela recebe o cumpri-
mento da sua mãe Célia, do seu namo-
rado e todos os seus amigos e alunos. 
Felicidades, Gabi! 

Apagou velinhas
Nessa quinta-feira, dia 26 de agosto, a princesa Bianca 

Cunha comemorou mais um aniversário. Sua mãe Priscila, sua 
irmã Maria Eduarda, seu pai, seus avós, tios e todos os familia-
res e amigos desejam muitas alegrias.  

Tudo de lindo
Para a linda Mariana Hellen que completou 11 anos 

de vida nessa quinta-feira, dia 26 de agosto. Seus pais 
Elvis e Helenice, suas irmãs Esther e Ana Olívia, sua avó 
Iracema, e toda a sua família e amigos desejam muitas 
alegrias.

Namastê
Tudo de bom para a professora de Yoga Ana Paula 

Pereira (Clube Meditar) que completou mais uma volta 
em torno do sol, nessa quinta-feira (26). Que seu novo 
ciclo seja repleto de boas energias, saúde e paz; desejam 
toda a sua família, alunos e amigos.

Muita luz 

Na vida da empresária 
Rosana Santos, aniversa-
riante do próximo dia 30 
de agosto. Que seu novo 
ciclo seja cheio repleto de 
saúde, de sabedoria, de luz 
e muita paz. É o desejo da 
sua fi lha Thamires (à es-
querda na foto), dos seus 
pais, do seu namorado 
Paulo, da sua família e de 
todos os seus amigos. 

Feliz Vida
Quem completa mais 

um ano de vida neste 
sábado, dia 28 de agosto, 
é a supermamãe Bruna 
Prado. Seus pais, suas 
irmãs, seu esposo Vitor 
e sua fi lha Clara desejam 
muita energia, luz e saúde 
à aniversariante.
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