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Prefeitura inicia 
a construção de 
ciclovia na Estrada 
do Atanázio

Uma importante obra para 
trazer mais segurança na mo-
bilidade urbana do Distrito de 
Moreira César teve início no úl-
timo dia 28, sábado: a implanta-
ção de uma ciclovia na Estrada 
Municipal do Atanázio, que liga 
Moreira César ao Feital.

A ação conta com a integra-
ção de diversas secretarias da 
Administração Municipal, como 
a Subprefeitura de Moreira Cé-
sar e secretarias de Segurança, 
Planejamento e Governo e Ser-
viços Públicos.
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Obra deve melhorar o tráfego e trazer mais segurança aos ciclistas que uti lizam o acostamento
5PÁG. 

COVID

Pinda faz nove 
gols e goleia o Real 
Madruga no futsal

PÁG. 4

Divulgação

Pinda apresenta oportunidades 
de investi mentos para empresários 
em São José dos Campos

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba apresentou as opor-
tunidades e os ambientes de 
negócio aos conselheiros do 
Desenvolve Vale. O encontro 
aconteceu na últi ma quinta-feira 
(26), no Costa Norte Royal 
Offi  ces, em São José dos Cam-
pos, e contou com a presença 
do prefeito Isael Domingues, 
da secretária de Obras e Pla-
nejamento Marcela Franco, do 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico Roderley Miott o, do 
secretário Jurídico Anderson 
Silva Alves e dos secretários 

Adjuntos: Danilo Velloso (TI) e 
Alexandre Pió (Comunicação).

Os representantes da 
Prefeitura foram recebidos 
pelo coordenador do De-
senvolve Vale Kiko Sawaya, 
e o encontro contou com a 
parti cipação do assessor de 
Projetos Especiais na Prefei-
tura de São José dos Cam-
pos, José de Mello Correa. 

Prefeito e representantes de 
Pinda destacaram  o esforço para 

desburocrati zar os processos e 
atrair oportunidades

Divulgação

Monitoramento de 
câmeras reduzem 
furtos e roubos em 
Pindamonhangaba

A instalação de mais de 
1.000 câmeras de monitora-
mento e a implantação do 
CSI (Centro de Segurança In-
tegrada) realizados pela Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
neste ano estão impactando a 
redução da criminalidade no 

município. Segundo os dados 
divulgados pela Secretaria de 
Segurança Pública na sexta-
feira (27), Pindamonhangaba 
registrou queda em ocorrên-
cias de roubo e furtos no últi-
mo mês de julho.
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Pinda registra 1 óbito suspeito, 
36 casos novos e 81 recuperados

O boleti m da Vigilância Epidemiológica de Pindamonhangaba 
trouxe, nessa segunda-feira (30), 1 óbito suspeito (Vila São Benedi-
to).  A Prefeitura lamenta a morte e se solidariza com os familiares. 

O boleti m da VE registrou ainda 36 novos casos e 81 recupe-
rados. No total, 18.729 moradores de Pindamonhangaba testa-
ram positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com ocupação de 18% e as UTIs par-
ticulares estão com ocupação de 13%.  A enfermaria está com 
ocupação de 25% somados os leitos públicos e 
parti culares. 
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Nossa Terra
Nossa gente

Juraci de faria Condé

Juraci de Faria 
Condé é escritora, 
poetisa e membro 

da APL - Academia 
Pindamonhangabense 

de Letras

Divulgação

Pindamonhangaba está es-
plendorosa com a florada dos 
ipês-amarelos! Em cada canto 
da cidade, o tom dourado de 
suas copas enfeita estradas, 
avenidas, viadutos, ruas, pra-
ças ecalçadas. De longe avista-
mos os majestosos exemplares 
e, inúmeras vezes, alteramos 
nossos roteiros, apressamos o 
passo para contemplarmos a 
exuberante beleza da flor sím-
bolo do Brasil: a flor amarela 
do ipê!

 Infelizmente, elas caem 
no decorrer de uma semana, 
tingindo o chão com sua re-
signada delicadeza. Antes que 
o vento as leve para longe ou 
que a chuva acelere o despren-
dimento das singelas ‘corneti-
nhas’, apressemo-nos a con-
templá-las!

Aos que chegam ao centro 
da cidade, as boas-vindas têm 
sido concedidas pelo imponen-
te exemplar que ultrapassa 
o ponto mais alto do Viadu-
to João Kozlowski e, feito um 
buquê gigante, nos abraça. 
Em outras localidades, outras 
árvores explodem em flores 
espalhando seu amarelo cor 
de ouro por toda Princesa do 
Norte!

Esse escândalo de beleza 
tem me levado a outros ha-
bitats da Tabebuia ochracea, 
onde,ao contrário das espécies 
aqui cultivadas, cotidianamen-
te elas têm sido vítimas do des-
matamento edas queimadas, 
correndo sério risco de desa-
parecimentodiante da inegá-
velcrise climática que ameaça 
o planeta.

O que faremos se daqui a 
uma década, as flores dos nos-
sos ipês-amarelos não mais 
se abrirem? O que faremos se 
outras espécies de árvores e 
plantas não conseguirem su-
portar o aquecimento global e 
desistirem da vida em nossas 
cidades, florestas, na Terra? 

Vamos e venhamos: as plan-
tas estão estressadas frente à 
terrível ameaça. Tudo floresce 
quando não deveria. O próprio 
ipê-amarelo adiantou em mais 
de um mês sua florada. 

A botânica e geneticista es-
tadunidense Joanne Choryaler-
ta o mundo de que “em 2030, 
veremos mudanças irrever-
síveis no clima que não per-
mitirão voltar atrás”. As mu-
danças em nível global são 

gigantescas e as plantas parti-
cipam da luta contra o próprio 
extermínio modificando suas 
estruturas celulares para adap-
tarem-se a essas exigências.  Ela 
também adverte que estamos 
na iminência do “ponto de não 
retorno” e, consequentemente, 
este é “o tempo necessário para 
plantar tudo o que precisamos”. 

O chamado à ação é para o 
mundo inteiro. É para cada um 
de nós que tem um jardim, um 
quintal, uma praça, uma rua, 
uma avenida, uma rodovia... 
Precisamos, urgentemente, 
plantar árvores! Precisamos re-
florestar o mundo inteiro! 

Se cada indivíduo se empe-
nhar em plantar uma árvore, 
beneficiaremos não só a produ-
ção de oxigênio para os seres hu-
manos e demais espécies como, 
também, a captura de gás carbô-
nico lançado na atmosfera e, ali-
mento primordial, como se sabe, 
do reino vegetal. 

Verdade seja dita: as árvores 
poderão salvar a humanidade se 
a humanidade, agora, salvar as 
árvores!

É o que tem feito Patrick As-
sumpção desde que herdou de 
seu bisavô, Cícero Prado, a 
Fazenda Coruputuba: uma 
agrofloresta no lugar da mi-
nicidade da histórica fábrica 

de papel. Patrick planta árvo-
res nativas e produz alimen-
tos orgânicos para estabele-
cimentos da capital paulista. 
Atualmente, dos 209 hectares 
de sua propriedade, 79 hecta-
res (aproximadamente 40%) 
ficam intocáveis com a flores-
ta nativa.

Essa atitude ambientalista de 
Patrick é extremamente precio-
sa para a vida futura e, a exem-
plo dele, precisa ser seguida por 
todos nós por meio de ações de 
‘florestamento” no mundo intei-
ro.

Ao saber do reflorestamento 
da Fazenda Coruputuba, a espe-
rança aflorou em mim! Havere-
mos, sim, de plantarmos mais 
arvores! Haveremos, sim, de 
multiplicarmos a flor símbolo 
do Brasil! 

Ipê, em tupi, significa casca 
dura.  Conhecido também como 
pau d’arco, os índios utilizavam 
sua madeira para os arcos de 
caça e defesa. Façamos de seu 
plantio arcos de defesa ambien-
tal – para que gerações futuras 
possam maravilhar-se com a 
inexplicável alegria que senti-
mos ao contemplarmos a sobe-
rana, efêmera, exuberante e cí-
clica florada dos ipês-amarelos 
com seus beija-flores, abelhas, 
insetos... sua preciosa vida!

Programa “Sempre em 
Movimento” estreia nesta 
terça, no canal da Semelp

A Semelp (secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer de 
Pindamonhangaba) estreia o 
programa “Sempre em Movi-
mento” nesta terça-feira (31), 
às 7 horas da manhã, no canal 
Semelp na Rede (Youtube). A 
iniciativa é um programa de 
aulas práticas com atividade fí-
sica online que busca estimular 
a população de adultos e idosos 
a saírem do sedentarismo. 

O programa vai ao ar toda 
terça-feira, às 7 horas, e será 
disponibilizada uma aula de 
cada modalidade. 

Na estreia do programa as 
aulas serão de ginástica e rit-
mos para idosos, pilates e de-
fesa pessoal.  De acordo com 
informações da Semelp, o ob-

jetivo é mobilizar as pessoas 
para saírem do sedentarismo e 
iniciarem uma vida mais ativa, 
além de proporcionar mais op-
ções para quem já pratica ativi-
dade física.

Quando entrar setembro
E vamos ‘pegar carona’ na coluna de hoje, da escritora 

Juraci de Faria Condé, para falar que, às vezes, é preciso, 
literalmente, pararmos para contemplar “a exuberante 
beleza da flor símbolo do Brasil: a flor amarela do ipê”!

Eles estão em toda parte de Pindamonhangaba. Mas tem 
um que vem chamando muito à atenção de motoristas e de 
pedestres: aquela árvore na lateral do viaduto do Centro 
(como muitos costumam dizer).  

“Aos que chegam ao centro da cidade, as boas-vindas têm 
sido concedidas pelo imponente exemplar que ultrapassa o 
ponto mais alto do Viaduto João Kozlowski e, feito um buquê 
gigante, nos abraça”.

As plantas têm este poder: de dar sombra. De embelezar. 
De enfeitar. De cativar. Até os menos sensíveis têm 
prestado atenção na florada dos ipês-amarelos. 

E neste contexto, de observar a natureza. De observar à 
nossa volta, ressaltamos que amanhã, o mês de setembro 
inicia-se. Mês escolhido para a campanha de prevenção ao 
suicídio. 

O “Setembro Amarelo” chama à atenção das pessoas 
para o cuidado com o outro, com o objetivo de prevenir 
e reduzir o alarmante índice de suicídio, principalmente, 
entre os jovens. Infelizmente, todos os anos são registrados 
mais de 10 mil casos no Brasil e mais de um milhão em 
todo o mundo. 

Durante todo o mês da campanha, muitos locais públicos 
costumam ser iluminados com a cor amarela. Perfis de 
redes sociais enchem-se de mensagens de conscientização e 
de laços amarelos. 

Tudo é válido para sairmos do “piloto-automático” e 
observarmos a realidade que nos cerca. Mas, só mensagens 
não bastam. Precisamos de atitudes realmente concretas 
em nosso dia a dia. Precisamos olhar com empatia o nosso 
semelhante. Acolher, de fato, e não somente quando temos 
plateia; na verdade, algumas ações, quanto menos público 
tiver, mais solidez e consistência nos resultados.  

Que a gente continue observando os ipês amarelos! Que 
a gente se engaje no ‘Setembro Amarelo’ e em tantas outras 
ações possíveis!  

 “Quando entrar setembro e a boa nova andar nos 
campos. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou: 
juntos outra vez” – e quantas vezes forem necessárias, que 
a gente floresça para o bem!

Ricardo Estevão de Almeida

Emprego: Pinda registra 195 novas 
vagas em julho e acumula 1.314 em 2021

Pindamonhangaba regis-
trou um saldo positivo de 195 
novas vagas no mercado de 
trabalho no último mês de 
julho. Os dados foram divul-
gados nesta quinta-feira (26) 
pelo Caged (Cadastro Geral 
do Emprego) do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Em julho, Pindamonhan-
gaba gerou 1.125 admissões 
no mercado de trabalho e 930 
demissões, registrando varia-
ção média (0,59%) maior que 
cidades como São José dos 
Campos (0,54%) e Guaratin-
guetá (0,23%). 

O setor industrial puxou a 
alta nos empregos em julho 
com 170 contratações, segui-
do da área de serviços com 
109 vagas e do comércio com 
47 empregos. O ramo da cons-
trução civil foi o ponto negati-
vo com o desligamento de 131 
trabalhadores.

A variação média demons-
tra a evolução do compor-
tamento total de carteiras 
assinadas em relação ao mês 
anterior. Em junho, Pindamo-
nhangaba registrava 33.250 
trabalhadores registrados 

contra 33.445 em julho, portanto 
uma variação positiva de 0,59%.

No acumulado do ano, Pin-
damonhangaba é a terceira ci-
dade entre os municípios mais 
populosos da região a abrir no-
vos postos de trabalho. Em sete 
meses o município acumula a 
criação de 1.314 empregos. O 
município registrou a abertu-
ra de 7.278 postos de trabalho 
e o fechamento de 5.964 va-
gas, assinalando uma variação 
de 4,09%. No mesmo período, 
São José dos Campos registrou 
variação positiva de 2,49%, 

Taubaté de 2,43% Jacareí de 
3,39% e Guaratinguetá oscilou 
negativamente 0,30%.

Para o prefeito Isael Domin-
gues os números refletem a boa 
condução da política de desen-
volvimento econômico prati-
cada pela atual gestão. “Quero 
cumprimentar o secretário Ro-
derley Miotto e toda sua equi-
pe pelo acolhimento realizado 
junto às empresas, desburo-
cratizando a máquina e dando 
condições para a instalação de 
novos empreendimentos em 
Pinda”, afirmou.

Poli Pet é um dos novos empreendimentos instalados na cidade este ano
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba apresentou na última 
quinta-feira (26) as oportunida-
des e os ambientes de negócio 
aos conselheiros do Desenvol-
ve Vale. O encontro aconteceu 
no Costa Norte Royal Offices, 
em São José dos Campos, e con-
tou com a presença do prefeito 
Isael Domingues, da secretária 
de Obras e Planejamento Mar-
cela Franco, do secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
Roderley Miotto, do secretário 
Jurídico Anderson Silva Alves e 
dos secretários Adjuntos: Danilo 
Veloso (TI) e Alexandre Pió (Co-
municação).

Os representantes da Prefei-
tura foram recebidos pelo co-
ordenador do Desenvolve Vale 
Kiko Sawaya, e o encontro con-
tou com a participação do asses-
sor de Projetos Especiais na Pre-
feitura de São José dos Campos, 
José de Mello Correa. 

Em sua fala, o prefeito Isael 
Domingues apresentou os atra-
tivos que a cidade oferece para 
novos investimentos destacan-
do os três pilares de sua gestão: 
humanização, modernização e 
tecnologia.

“Em Pinda, nós criamos ba-
lizas para marcar aonde que-
remos chegar e de qual forma 
faríamos isso. E a resposta para 
agilizar o crescimento e desen-
volvimento da cidade foi uma 

gestão moderna, com muito 
investimento em soluções tec-
nológicas e no conhecimento. É 
dessa forma que encaramos os 
principais desafios do municí-
pio”, disse o prefeito. 

Em seguida, os empresários 
puderam conhecer um pouco 
mais da estrutura, números e 
referências marcantes de Pin-
damonhangaba através de um 
vídeo produzido pelo Departa-
mento de Comunicação.

O secretário adjunto de Ad-
ministração e responsável pela 
área tecnológica do município, 
Danilo Veloso, destacou o com-
promisso que a cidade tem com 
a cadeia produtiva em desburo-
cratizar os processos para atrair 
as oportunidades, encurtando 
o tempo de retorno dos investi-
mentos. “A cidade se modernizou 
nos últimos cinco anos com ações 
de inovação tecnológica no setor 
administrativo, na segurança pú-
blica, na educação, entre outras 
áreas”, ressaltou Danilo.

Visando criar novas opor-
tunidades e crescimento qua-
litativo, o plano diretor muni-
cipal passa por revisão e será 
aprovado nos próximos meses. 
A nova proposta pretende eli-
minar os gargalos e criar novos 
vetores de crescimento, levan-
do sempre em consideração a 
qualidade de vida, que é um 
dos principais ativos da cidade. 

Monitoramento de câmeras 
reduzem furtos e roubos 
em Pindamonhangaba

A instalação de mais de 1.000 câmeras de monitoramen-
to e a implantação do CSI (Centro de Segurança Integrada) 
realizados pela Prefeitura de Pindamonhangaba neste ano 
estão impactando a redução da criminalidade no município. 
Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Segurança 
Pública nesta sexta-feira (27), Pindamonhangaba registrou 
queda em ocorrências de roubo e furtos no último mês de 
julho.

No comparativo entre julho deste ano e o mesmo perío-
do do ano passado, o número de roubos caiu 55%, roubos 
de veículos teve queda de 66%, furto de veículos teve 57% 
menos registros e o roubo de cargas que, em julho do ano 
passado registrou três ocorrências, este ano não teve ne-
nhum registro.

*Ocorrência*  *Julho/20*  *Julho 21*  *Queda*
Roubo           22          10  -55%
Roubo Veículo          06           02  -66%
Roubo Carga        03                      00  -100%
Furto Veículo         07           03   -57%

Segundo a Prefeitura, ações como melhorias na ilumina-
ção pública e incremento da zeladoria nos bairros, eliminado 
espaços públicos tomados por mato alto que foram urbaniza-
dos também contribuíram para tornar a cidade mais segura.

O município vem investindo fortemente em ações de tec-
nologia, com instalação de câmeras modernas com reconhe-
cimento de face e de placas de veículos, o que vem atraindo 
a atenção de diversas cidades da região e do Estado. “A ci-
dade vem colhendo os frutos do forte investimento em tec-
nologia e inovação dos últimos anos. Além da economia 
gerada aos cofres públicos, melhoria do serviço prestado e 
números da gestão, atraindo investimentos, têm despertado 
o interesse de outras cidades em seguir o exemplo”, explicou 
o secretário adjunto de Administração, Danilo Velloso.

Atualmente, todas as entradas e saídas da cidade, bem 
como os cruzamentos mais movimentados da região cen-
tral e dos bairros, contam com câmeras instaladas que 
orientam os policiais a acompanhar a movimentação de 
pessoas e veículos suspeitos.

Para o secretário de Segurança da Prefeitura, Fabrício 
Pereira, o município vem se estruturando para fortalecer 
a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a tendência é que os 
números sofram ainda mais quedas. “Semanalmente, temos 
registros de ações que são realizadas em virtude do moni-
toramento por câmeras com abordagens, flagrantes com 
armas e entorpecentes, muitas vezes com prisão de suspei-
tos”, afirmou o secretário.

Segundo a Comandante da Polícia Militar no município, 
Cap. Lucimeire Jerônymo, o resultado reflete a boa integra-
ção entre as forças policiais (Militar, Civil e GCM). “Nossos 
policiais estão presentes 24 horas na central verificando 
toda movimentação e atualizando a todo instante o poli-
ciamento que está nas ruas com informações privilegiadas. 
Nosso trabalho agora será focado na redução do crime con-
tra a vida, homicídio, que entendemos que está num pata-
mar que podemos reduzir”, afirmou a capitão.

O prefeito Isael Domingues parabenizou a união das po-
lícias locais e reforçou seu compromisso em investir na se-
gurança, que segundo ele sempre será prioridade em sua 
gestão. “Estamos empenhados no projeto de equipar nossa 
GCM com um centro de treinamento e ações mais avança-
das, usando da tecnologia sempre como uma grande aliada 
na luta contra o crime”, afirmou o prefeito.

Pinda apresenta oportunidades de 
investimentos para empresários 
em São José dos Campos

Marcela Franco destacou 
a celeridade na aprovação de 
projetos e comprometimento 
do município com um novo e 
moderno projeto urbanístico. 
“Estamos no caminho das opor-
tunidades, pensando diferen-
te e fugindo do óbvio. É assim 
que o plano diretor encara os 
desafios do crescimento urba-
no, respeitando e valorizando a 
vocação da cidade”, comentou 
a secretária Marcela Franco.

Segundo o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Roderley Miotto, Pindamo-
nhangaba vive um momento 
positivo com uma excelente 
cadeia produtiva. “Hoje nosso 
município é uma referência na 
América Latina e assume um 
papel de liderança no Estado, 
um forte parque industrial e 
também uma presença bem di-
versificada no ramo de serviço 
e comércio bem estruturados. 
Estamos focados no desenvol-
vimento econômico na sua 
totalidade, valorizando todos 
os seguimentos, fortalecendo 
nossa cadeia produtiva, quali-
ficando e capacitando nossos 
empreendedores”, afirmou Ro-
derley.

Espaço de desenvolvimento

Para o coordenador do De-
senvolve Vale, Kiko Sawaya, o 
evento corroborou o papel do 
grupo como um espaço para as 
discussões necessárias para o 
desenvolvimento da RMVale. 

“No caso de Pinda, é muito 
saudável para o nosso setor 
produtivo entender que a RM-
Vale vai muito além de São José 
dos Campos e que há oportuni-
dades em outros municípios”, 
afirmou Kiko.

Para o empresário Oscar 
Constantino, a apresentação 
demonstrou uma sinergia mui-
to grande da Prefeitura e de sua 
equipe demonstrando um com-
prometimento com a cadeia 
produtiva. “Fiquei admirado 
de ver esse espírito empreende-
dor demonstrado pelo prefeito 
e sua equipe e posso qualificar 
como um exemplo diferenciado 
no setor público”, destacou.

Divulgação

Prefeitura inicia a 
construção de ciclovia 
na Estrada do Atanázio

Uma importante obra para 
trazer mais segurança na mo-
bilidade urbana do Distrito 
de Moreira César teve início 
no último dia 28, sábado: a 
implantação de uma ciclovia 
na Estrada Municipal do Ata-
názio, que liga Moreira César 
ao Feital.

A ação conta com a integra-
ção de diversas secretarias 
da administração municipal, 
como a Subprefeitura de Mo-
reira César e secretarias de 
Segurança, Planejamento e 
Governo e Serviços Públicos.

Segundo o Subprefeito do 
Distrito, Nilson Luís, a obra 
vem sendo realizada direta-
mente pelos servidores da 

Subprefeitura. “Estamos me-
lhorando cada vez mais a mo-
bilidade entre os nossos bair-
ros. Já finalizamos a Avenida 
das Rosas, um sonho de mui-
tos anos e agora nesta gestão 
estamos trabalhando para 
atender esse sonho da popu-
lação”, afirmou Nilson.

“Esta obra visa melhorar o 
tráfego para os veículos que 
utilizam a estrada e principal-
mente trazer mais segurança 
aos ciclistas que trafegam 
pelo acostamento. A região 
tem muitos trabalhadores 
que utilizam a bicicleta como 
meio de transporte”, desta-
cou o secretário e vice-prefei-
to Ricardo Piorino.

O canteiro para ciclista 
está sendo construído à direi-
ta no sentido Moreira-Feital 
e foi possível graças à doação 
que os proprietários confron-
tantes fizeram à Prefeitura vi-
sando não ocupar o espaço res-
trito dessa via que já é utilizado 
pelos proprietários de veículos.

“Nossa intenção é implan-
tar a ciclovia, bem sinalizada 
e segura e também realizar o 
recapeamento dessa ligação, 
que estamos lutando junto ao 
Governo do Estado, com apoio 
do deputado estadual André do 
Prado e assim deixar a ligação 
Distrito – Zona Leste com ótimas 
condições de tráfego”, afirmou o 
prefeito Isael Domingues.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.599, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.

Aprova o Projeto Urbanístico e Habitacional do     Loteamento 
Residencial e Comercial Portal dos Pássaros I”

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Federais nºs 6.766, de 19.12.79, 
c/c. a Lei nº 9.785, de 29.01.99;
CONSIDERANDO, o interesse do Município no desenvolvimento urbano 
da cidade, eliminado os vazios urbanos ainda existentes;
CONSIDERANDO, a necessidade de aumentar a oferta de Lotes para fi ns 
habitacionais no Município.

R E  S O   L   V E:

Art. 1º Declarar APROVADO o Projeto Urbanístico e Habitacional do 
“Loteamento Residencial e Comercial Portal dos Pássaros I” fi cando 
desde já, consequentemente, aceita as áreas destinadas a sistema de 
circulação, implantação de equipamentos e espaços livres de uso público, 
com as seguintes características e elementos:

Denominação do Loteamento: Loteamento Residencial e Comercial 
Portal dos Pássaros I.

Localização do Loteamento: Estrada do Goiabal s/nº, Bairro 
Goiabal - Matrícula nº 60.320 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Pindamonhangaba.

Proprietário do Loteamento: MH Morando Desenvolvimento Urbano SPE 
LTDA e MHI de Augusto Isihi Desenvolvimento Urbano SPE LTDA.

Composição: 09 (nove) quadras, compostas por 226 (duzentos vinte 
e seis) lotes, sendo 194 (cento e  n o v e n t a  e  q u a t r o ) de uso 
residencial e 32 (trinta e dois) de uso misto (residencial ou comercial) 
com área de 45.900,66 m² (quarenta e cinco mil, novecentos metros 
e sessenta e seis decímetros quadrados) - 36,14% da área total do 
loteamento.

Áreas que passarão a constituir bens públicos, sem ônus para o 
Município:
-    Áreas Públicas:

Área destinada a sistema viário: - 37.881,82 m2 (trinta e sete mil, 
oitocentos e oitenta e um metros e oitenta e dois decímetros quadrados) 
- 29,83%.

Área destinada à área institucional (equipamentos comunitários e 
urbanos): - 6.377,48m2 (seis mil trezentos e setenta e sete metros e 
quarenta e oito decímetros quadrados) - 5,02%

Áreas Verdes: 36.830,69 m2 (trinta e seis mil e oitocentos e trinta metros 
e sessenta e nove decímetros quadrados) – 29,01 %.

Aprovação no GRAPROHAB: Certifi cado GRAPROHAB nº 441/2019.
 
Art. 2º São as seguintes as obras de infraestrutura exigidas para o
loteamento, cujo cronograma para execução em 24 (vinte e quatro) 
meses, foi aprovado pelos
órgãos competentes e cujos projetos aprovados, acham-se arquivados 
no Protocolo nº  15.150/2020 (digital) , Processo Externo nº 32.922/2016 
e 7.103/2019, devendo ser rigorosamente cumpridos:

Guias e sarjetas;
Rede de distribuição de água;
Rede de coleta de esgoto;
Galeria de águas pluviais;
Rede de energia elétrica e iluminação pública;
Pavimentação asfáltica;
Paisagismo e arborização.

Art. 3º Para efetivação do registro no CRIA fi ca fi xado o prazo de 06 
(seis) meses, a contar da data da publicação da presente portaria, tendo 
como garantia hipotecaria os  lotes a seguir indicados, totalizando 22 
(vinte e dois) lotes com área total de 6.406,47m2 (seis mil, quatrocentos 
e seis metros e quarenta e sete decímetros quadrados) avaliados em R$ 
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por metro quadrado, totalizando 
o valor de R$ 2.882.911,50 (dois milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, 
novecentos e onze reais e cinquenta centavos). 

Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 31 de agosto de 20214

geral

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

PINDAMONHANGABA – CMDCA 

RESOLUÇÃO Nº 121 DE 23 DE JULHO 
DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS 
MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS CONSELHOS 
TUTELARES, INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
DISCIPLINAR PARA CONTROLE DA 
CONDUTA DOS CONSELHOS TUTELARES 
E DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS 
TUTELARES.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Pindamonhangaba – 
CMDCA, no uso das atribuições estabelecidas 
na Lei Municipal  nº 2.626/1991;
Considerando o disposto nos artigos 40 e 42 
da Lei nº 4.754/2008, que disciplina a estrutura 
dos Conselhos Tutelares do Município de 
Pindamonhangaba e dá outras providências;
Considerando as deliberações da 11ª Reunião 
Ordinária, ocorrida em 08 de julho de 2021;
Considerando Ofício nº 471/2021 – 2º CT e 
resposta a e-mail pelo 1º Conselho Tutelar, 
de 23/07/2021;
Resolve :
Art. 1º - NOMEAR a Comissão Permanente 
de Ética e Disciplina dos Conselhos 
Tutelares, composta pelos membros abaixo 
mencionados, conforme segue:

- Maria Helena dos Santos Villa Nova – 
representante do 1º Conselho Tutelar de 
Pindamonhangaba;
- Luciana Ferreira - representante do 2º 
Conselho Tutelar de Pindamonhangaba;
- Adriano Augusto Zanotti – representante 
do CMDCA de Pindamonhangaba;
- Guilherme Donegatti de Carvalho 
– representante do CMDCA de 
Pindamonhangaba;
- Mariana Louzada de Toledo – 
representante do Poder Executivo Municipal;

Art. 2º - Esta resolução revoga a Resolução 
nº 101/2020 e entra em vigor a partir de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2021. 
 

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
PINDAMONHANGABA – CMDCA 

RESOLUÇÃO Nº 122, DE 05 DE AGOSTO DE 2021.

NOMEIA OS NOVOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO COMITÊ DE GESTÃO 
COLEGIADA DA REDE DE CUIDADE E DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba/SP, no uso 
das atribuições legais definidas no art. 88, inciso II, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) conferida pela Lei Municipal nº 2.626, de 19 de dezembro 
de 1991, e nos termos do art. 9º, inciso I, do Decreto nº 9.603/2018 e Ofício nº 10/2021 do Comitê 
de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social da Criança e Adolescente Vítima 
ou Testemunha de Violência do Município de Pindamonhangaba.
Considerando ainda a deliberação da 11ª Reunião Ordinária, realizada no dia 08/07/2021;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os novos membros do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social 
de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência do Município de Pindamonhangaba, a ser 
composta pelos representantes dos seguintes órgãos:

I CMDCA Marta do Nascimento Bicho Freitas
Suplente Tatiane Regina Joana Ferreira dos Santos

II Conselho Tutelar Juliana Bertolino Miyake
Suplente Regina T. de S. Farias

III Escuta Especializada Sarah Brega Nunes Bastos
Suplente Mayara Costa faria

IV Secretaria de Educação Rosalina de Fatima dos Santos Picolo
Suplente Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena

V Secretaria de Saúde Lilian Leme de Jesus Bassanello
Suplente Carolina Florença Marcondes de Souza

VI Secretaria de Assistência Social Juliana Alves Barbosa de Sousa
Suplente Thais Batista do Carmo

VII Diretoria de Ensino Clayton Daniel Barbosa
Suplente Tiago da Cunha Fernandes

VIII Poder Judiciário Ângela Sampaio Tavares
Suplente Ieda da Silva Rosa

IX Delegacia da Mulher Claudia Cecilia Cunha Ruggiero
Suplente Cleber Luis de Lima Gabriel

X Entidades de atendimento inscritas no CMDCA Carmen Oliveira Paresque
Suplente Michele Aparecida Causso

XI Policia Militar Gilfredo Pontil Scala Junior
Suplente Marcelo Ferreira Neves

Coordenador Clayton Daniel Barbosa
Vice Coordenadora Rosalina de Fatima dos Santos Picolo

Parágrafo único. O mandato dos membros do Comitê será de 02 anos, sendo permitida a recondução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga todas as disposições em 
contrário, especialmente a Resolução nº 108/2021.

Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2021.

Adriano Augusto Zanotti 
Presidente do CMDCA - Gestão 2021/2023

COMUNICADO 
O Diretor Técnico de Departamento do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento, 
da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, faz saber que será realizada à alienação de 53 (Cinquenta e Três) 
animais, divididos em 06 (Seis) lotes, das 09h00m às 12h00m do dia 20/09/2021, através do 
site http://leiloes.iz.sp.gov.br/pinda/  Maiores informações: (12) 3642 4904 ou (12) 99761 8932 
ou polovaledoparaiba@apta.sp.gov.br ou andrea.pimenta@sp.gov.br. Havendo mais de um 
interessado, o critério de desempate será o de melhor oferta. Processo SAA-PRC-2021/09816.

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 Nº 104/2021 (PMP 5328/2021) – 
reabertura 
Para “contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços técnicos 
motociclísticos, em manutenções 
preventivas e corretivas para as motocicletas 
pertencentes à frota ofi cial da prefeitura de 
Pindamonhangaba”, com recebimento dos 
envelopes até dia 15/09/2021, às 14h e início 
da sessão às 14h30.  

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 131/2021 (PMP 5760/2021)
Para “contratação de empresa especializada 
no fornecimento e instalação de persianas 
e bandôs e mão de obra para atender as 
Unidades de Saúde, pelo período de 12 
meses”, com recebimento das propostas 
até dia 16/09/2021, 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 PRESENCIAL Nº 111/2021 (PMP 
5408/2021) 
A autoridade superior homologou, em 
27/08/2021, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “contratação de empresa prestadora 
de serviço especializada em instalação de 
cerca elétrica e concertina, incluindo mão 
de obra especializada e fornecimento do 
material para o novo prédio da secretaria de 
saúde”, em favor da empresa Yuri Cristian 
Persico Montenegro 373.861.528-84, o lote 
01, no valor total de R$ 13.365,00.

Divulgação

Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 6.044, DE 30 DE AGOSTO 
DE 2021.

Dispõe sobre a nomeação do Conselho 
Municipal de Educação.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com o 
art. 203 da Lei Orgânica do Município de 
Pindamonhangaba, e art. 2º da Lei nº 2.532, 
de 15 de maio de 1991, alterado pela Lei nº 
5.194, de 19 de maio de 2011,

D  E   C   R   E   T   A :

Art. 1º Ficam NOMEADOS os senhores 
a seguir indicados para integrarem o 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
para o Biênio 2021/2023, a saber:

A) REPRESENTAÇÃO DOS PRESTADORES 
DE SERVIÇOS

1 - Representante do Poder Executivo 
Municipal
Titular: Irene Ribeiro de Aguiar Mello
Suplente: Maria Aparecida Pedroso Rocha 
Pena

2 - Representante do Poder Público 
Estadual 
Titular: Tiago da Cunha Fernandes
Suplente: João Antônio Faria Marques

B) REPRESENTAÇÃO DOS 
TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO – 
PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS

1 - Representante da Escola Municipal 
(Educação Infantil e Ensino Fundamental I):
Titular: Tânia Vieira Crescenzo
Suplente: Marcela Viviane Octacílio Vitorino

2 - Representante da Escola Estadual (Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio)
Titular: Roseli Marques dos Santos Freire
Suplente: Hudson da Silva Geronymo

3 - Representante da Escola Particular
Titular: Ellen Mathias Alves Cruz
Suplente: Sandra Diniz Rangel Barreira

4 - Representante da APAE
Titular: Andréia Campos Sales Martins
Suplente: Ana Cláudia Godoi de Oliveira 

5 - Representante do Ensino Superior, 
Técnico e EJA
Titular: Jamile Cristina Silvestre de Carvalho
Suplente: Deisi Vieira Isquierdo

C)   REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS – 
PAIS E ALUNOS

1 - Representante de Pais da Escola Municipal 
(Educação Infantil e Ensino Fundamental I)
Titular: Gisele Aparecida Souza
Suplente: Vitória Aparecida Alves de Araújo

2 - Representante de Pais da Escola Estadual 
(Ensino Fundamental II e Ensino Médio)
Titular: Maria Lucia dos Santos 
Suplente: Delosmar Aparecido Rodrigues 
dos Santos Alves

3 - Representante de Pais da Escola 
Particular
Titular: Carolina Prado Pupio Freire dos 
Santos
Suplente: Marta do Nascimento Bicho de 
Freitas

4 - Representante de Pais da APAE
Titular: Michelle Moraes Clemente
Suplente: Claudia Aparecida dos Santos

5 - Representante de Aluno do Ensino 
Superior, Técnico e EJA
Titular: Ronaldo Zanin Bissoli 
Suplente: Ana Paula da Silva

Art. 2° O mandato dos conselheiros será de 
02 (dois) anos a contar de 1º de setembro de 
2021 a 31 de agosto de 2023.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Pindamonhangaba, 30 de agosto de 2021.

Dr. Isael Domingues                                             
Prefeito Municipal                                     

Luciana de Oliveira Ferreira 
Secretária de Educação 

Registrado e publicado na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 30 de agosto de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

QUADRA LOTE METRAGEM(M²) VALOR EM R$

A 9 345,92 155.664,00

A 10 341,25 153.562,50

A 11 336,63 151.483,50

A 12 331,96 149.382,00

A 13 327,32 147.294,00

A 14 323,99 145.795,50

B 25 175,00 78.750,00

B 26 175,00 78.750,00

B 27 175,00 78.750,00

B 28 175,00 78.750,00

B 29 175,00 78.750,00

B 30 175,00 78.750,00

B 31 175,00 78.750,00

B 32 257,20 115.740,00

B 33 256,08 115.236,00

E 1 347,08 156.186,00

F 16 175,00 78.750,00

G 18 258,73 116.428,50

H 1 340,60 153.270,00

H 8 190,47 85.711,50

I 1 739,39 332.725,50

I 2 609,85 274.432,50

TOTAL 22 6.406,47 2.882.911,50

Na manhã da últi ma quinta-
feira (26), o Departamento 

de Turismo da Prefeitura de 
Pindamonhangaba esteve presente 

na primeira fábrica de cerveja 
artesanal de Pindamonhangaba, 
a Checkpoint. A cervejaria conta 

com fabricação própria no local e 
Mapa do Ministério da Agricultura 
para autorização para produção. A 

fábrica fi ca localizada na Rua Dr. 
Fontes Júnior, 898, Maria Áurea.

De acordo com o secretário 
adjunto de Turismo e Cultura, 

Ricardo Flores, a cervejaria em 
breve fará parte do City Tour com 

degustação e apresentação do 
processo. 

O horário de funcionamento é de 
quarta-feira a sábado, das 14 às 

22 horas e conta também com 
visita explicati va pelo mestre 
cervejeiro Guilherme Gaspar.

Novo Turismo faz visita 
técnica em cervejaria 
artesanal

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

PINDAMONHANGABA – CMDCA 

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO 
TUTELAR SUPLENTE

Em virtude do gozo de férias da 
ConselheiraTutelar titular Regina Tavares de 
Souza Farias (13 de setembro a 12 de outubro 
de 2021), vimos convocar para apresentação, 
no prazo máximo de 03 (três) dias a contar 
desta data, o Conselheiro Tutelar Suplente:

1º Mauro da Silva Lopes Júnior

O Conselheiro Suplente acima citado deverá 
comparecer à Secretaria de Assistência 
Social, com endereço na Rua Euclides 
Figueiredo, nº 92, Alto do Cardoso, 
nesta cidade, munido de documentos 
pessoais e comprovante de residência, e 
procurar pela Sra. Patrícia, a fi m de tratar da 
substituição do Conselheiro Titular durante o 
período de férias.
Caso a apresentação não se ofi cialize no 
prazo citado, informamos que convocaremoso 
2º Suplente.

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 410, 
DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário 
Municipal de Administração, no uso da 
competência conferida pelo art. 5º do 
Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, 
e  considerando o  parecer da Comissão 
Processante, Resolvedesignar os atuais 
membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 004/2021,  para 
dar continuidade à apuração do processo, 
para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir de 05 de setembro de 2021,  
sejam concluídos os trabalhos.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2021.

        Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Administração 
em 27 de agosto de 2021.

SMA/tlm/memo 34.241/2021

             MUNICÍPIO DE  
PINDAMONHANGABA                

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO         

Pelo futsal masculino, foram 
quatro jogos esse fim de semana. 
A equipe sub-16 de Pinda perdeu 
pelo placar de 3 a 2 para a equipe 
do São Bernardo, na categoria 
Sub-18 Pinda goleou o adversário 
pelo placar de 6 a 3. 
O time masculino, sub-20 de 
Pindamonhangaba também entrou 
em quadra esse final de semana, 
e venceu a equipe do São Paulo, 
fora de casa, pelo placar de 3 a 2. 
E para fechar o final de semana de 
futsal, a equipe adulta de Pinda 
goleou o Real Madruga pelo placar 
de 9 a 2.
No Handebol feminino, as meninas 

de Pinda parti ciparam do Hand 
Cup, torneio que foi disputado em 
São Lourenço-MG. Parti ciparam do 
torneio cinco equipes e o ti me de 
Pinda fi cou na terceira colocação.  
Os times Infantojuvenil e sub-23 
de vôlei masculino de Pinda foram 
até Itu, no interior de São Paulo, 
para disputar as partidas contra o 
time da casa, perdendo ambos os 
jogos no tie break, pelo placar de 
3 sets a 2.
Nessa segunda-feira (30), a equipe 
de futsal feminino sub-20 de Pinda 
estreou pelo “Campeonato Paulista 
de Futsal”, contra a equipe de São 
José dos Campos.

Pinda faz nove 
gols e goleia Real 
Madruga no futsal

Divulgação

Pelo futsal masculino, foram 
quatro jogos esse fim de semana. 
A equipe sub-16 de Pinda perdeu 
pelo placar de 3 a 2 para a equipe 
do São Bernardo, na categoria 
Sub-18 Pinda goleou o adversário 
pelo placar de 6 a 3. 
O time masculino, sub-20 de 
Pindamonhangaba também entrou 
em quadra esse final de semana, 
e venceu a equipe do São Paulo, 
fora de casa, pelo placar de 3 a 2. 
E para fechar o final de semana de 
futsal, a equipe adulta de Pinda 
goleou o Real Madruga pelo placar 
de 9 a 2.
No Handebol feminino, as meninas 

de Pinda parti ciparam do Hand 
Cup, torneio que foi disputado em 
São Lourenço-MG. Parti ciparam do 
torneio cinco equipes e o ti me de 
Pinda fi cou na terceira colocação.  
Os times Infantojuvenil e sub-23 
de vôlei masculino de Pinda foram 
até Itu, no interior de São Paulo, 
para disputar as partidas contra o 
time da casa, perdendo ambos os 
jogos no tie break, pelo placar de 
3 sets a 2.
Nessa segunda-feira (30), a equipe 
de futsal feminino sub-20 de Pinda 
estreou pelo “Campeonato Paulista 
de Futsal”, contra a equipe de São 
José dos Campos.

Pinda faz nove 
gols e goleia Real 
Madruga no futsal

Parágrafo único. A garantia, prevista no caput deste artigo, corresponde 
à execução das obras de infraestrutura devidas nas alíneas do artigo 
anterior, e será objeto da lavratura de competente Escritura Pública de 
caucionamento dos referidos lotes.

Art. 4º O Empreendedor se compromete a não alienar a terceiros os 
lotes dados como garantia de hipoteca, de que trata o parágrafo único 
do art.3º, até a conclusão do cronograma de obras.

Art. 5º Durante a execução das obras, o loteador solicitará, em todas as 
fases de execução, o comparecimento do Engenheiro da Prefeitura, para 
constatar o cumprimento adequado dos projetos aprovados.

Art. 6º A Prefeitura Municipal se reserva o direito de somente receber o 
Loteamento e autorizar a ocupação dos Lotes ao fi nal de sua implantação 
rigorosamente cumprida, inclusive o diâmetro de galerias e após a 
apresentação do Termo de Recebimento pela SABESP e a apresentação 
do Término de Serviço pela Concessionária de Energia Elétrica local.

Art. 7º Integram a presente portaria todos os projetos, memoriais 
descritivos e exigências constantes no Protocolo nº 15.150/2020 (digital), 
Processo Externo nº 32.922/2016 e 7.103/2019.

Art. 8º A validade da presente aprovação fi ca subordinada ao 
cumprimento integral do disposto na presente portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2021.

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias 
Secretária de Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos 
em 26 de agosto de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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Covid-19: Pinda inicia vacinação para adolescentes 
de 15 anos; continua para de 12 a 14 anos com 
comorbidade; e antecipa a segunda dose do dia 03/09

A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba inicia na terça-
feira (31) a aplicação da primeira 
dose da vacina contra a Covid-19 
para pessoas com 15, 16 e 17 anos; 
de 12 a 14 anos com comorbida-
des; adianta a segunda dose de 
Astrazeneca e Coronavac do dia 
03 de setembro para terça-feira 
(31); e continua vacinação para 
pessoas com 18 anos ou mais. 

Primeira dose: pessoas 
com 15, 16 e 17 anos 
sem comorbidades 

Das 8 às 11 horas: Cidade 
Nova, Vila Rica, Nova Esperan-
ça, Ciaf, Cisas, Ipê 2.

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

Primeira dose: 
adolescentes de 12 a 14 

anos com comorbidades
Das 8 às 11 horas, Cidade 

Nova, Vila Rica, Nova esperan-
ça, Ciaf, Cisas, Ipê 2.

 Primeira dose: Pessoas 
com 18 anos ou mais, 
incluindo gestantes e 

puérperas
Das 8 às 11 horas, na Sala de 

Vacinas ( saúde da mulher)

Adiantamento da segunda 
dose do dia 03 de setembro 

para terça (31)
Astrazeneca: das 13 às 16 ho-

ras; Ipê 2, Ciaf, Cidade Nova, Ara-
retama e Shopping Pátio Pinda.

Das 8 às 11 horas; Parque da 
Cidade.

Coronavac: das 13 às 16 horas; 
Cisas, Vila Rica, Parque da Cidade.

Das 8 às 11 horas; Shopping 
pátio Pinda.

Atenção
- Todos precisam levar um do-

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

Gripe: Município 
mantém vacinação 
nesta terça-feira (31)

O boletim da Vigilância Epide-
miológica de Pindamonhangaba 
apresentou, nesta segunda-feira 
(30), 1 óbito suspeito (Vila São Be-
nedito).  A Prefeitura lamenta a 
morte e se solidariza com os fa-
miliares. 

O boletim da VE registra ain-
da 36 novos casos e 81 recupera-
dos. No total, 18.729 moradores 
de Pindamonhangaba testaram 
positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 18% e as UTIs par-
ticulares estão com ocupação 
de 13%.  A enfermaria está com 
ocupação de 25% somados os 
leitos públicos e particulares. 

O número total de doses de va-
cinas aplicadas está em 170.483 

Cidade registra 1 óbito 
suspeito, 36 casos novos e 
81 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. (números atualizados até às 12h02 
de 30 de agosto), sendo 116.222 
primeiras doses, 49.823 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. 

36 Casos novos
Azeredo, Centro, Cidade 

Nova, Jardim Carlota, Jardim 
Cristina, Laerte Assunção, Li-
berdade, Mantiqueira, Padre 
Rodolfo, Pasin, Portal dos Euca-
liptos, Terra dos Ipês, Triângu-
lo, Vale das Acácias, Vila Prado, 
Vila São Benedito, Vila São José

81 Recuperados
Água Preta, Alto do Cardo-

so, Andrade, Araretama, Aze-
redo, Bem Viver, Boa Vista, 
Bom Sucesso, Bosque, Campo 
Belo, Centro, Cícero Prado, 
Cidade Jardim, Crispim, Ga-
lega, Goiabal, Jardim Cris-
tina, Jardim Regina, Jardim 
Yassuda, Mantiqueira, Maria 
Áurea, Maricá, Mombaça, 
Moreira César, Nova Espe-
rança, Ouro Verde, Parque 
das Nações, Parque das Pal-
meiras, Parque São Domin-
gos, Ribeirão Grande, San-
tana, São Benedito, Socorro, 
Taipas, Triângulo, Vila Bour-
ghese, Vila Rica, Vila São 
Paulo e Vista Alegre.

Divulgação

A Secretaria de Saúde da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
mantém a terceira etapa da va-
cinação contra o vírus da gripe 
(infl uenza H1N1) na terça-feira 
(31), enquanto durarem os esto-
ques, 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, na 
ESF Cruz Grande.

A terceira fase será para to-
dos os públicos. As pessoas pre-
cisam levar documento de iden-
tidade.

Atenção
Em virtude da vacinação 

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

A imunização contra infl uen-
za só poderá ser feita 15 dias an-
tes ou após a vacinação contra 
coronavírus. Desta forma, é re-
comendado que as pessoas que 

estão recebendo doses da Coro-
navac/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 re-
ceber a vacina contra infl uenza 
15 dias antes da primeira dose 
contra coronavírus ou 15 dias 
após a segunda dose.

No caso das pessoas que es-
tão sendo imunizadas contra 
Covid-19 com a AstraZeneca/
Oxford/FioCruz e Pfi zer, que 
possuem intervalo médio de 3 
meses, é perfeitamente possível 
ser vacinado contra infl uenza 
entre a primeira e a segunda 
dose contra coronavírus, pois o 
período mínimo de 15 dias en-
tre um tipo de vacina e outro 
seria respeitado.
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Lembranças Literárias

Anúncio de Anti gamente
Publicava-se no jornal Tribuna do Norte em 5 de julho de 1924

Notas sensacionalistas 
da Tribuna dos anos vintes

Obs.: As fotos desta página são apenas ilustrações às notas

A uma pianista
Quando te vejo ao piano, fl or mimosa,
e teus dedos sutis voam de leve,
cada mão delicada, cor de neve,
sobre o marfi m, semelha branca rosa...

Então  posso julgar quanto te deve
minh’alma triste que em silêncio goza
e o céu demanda tenue, vaporosa,
no meu sonho fugaz, que morre em breve...

Julgo viver na glória do meu sonho,
numa cidade em fl or onde és rainha,
e onde sou poeta e versos mil componho...

E acordo nesta dor que me espezinha,
sonhar-te sempre a meditar tristonho:
- Mas sabendo que nunca serás minha!

Jercy Jacob, Tribuna do Norte, 24/5/1925
Banco de imagens gratuita - Free LPG

LEVADOS PELA CORRENTEZA

BANHAVAM-SE PELADOS NO RIO 

ENVELHECEU DE CHIFRE

O verão de 1924 foi muito chu-
voso em Pindamonhangaba. O 
rio Paraíba transbordou. O jor-
nal Tribuna do Norte do dia 14 de 
fevereiro daquele ano divulgou 
duas mortes por afogamento. 
Com o título “Desastre e mortes”, 
a Tribuna iniciou a triste nota 
mencionando a situação do rio 
Paraíba devido ao aguaceiro: “As 
últimas chuvas que têm caído co-
piosamente todos os dias fi zeram 
o Paraíba transbordar à margem 
direita, em uma grande extensão”.

A notícia dos afogamentos cau-
sados pela força das águas do rio 
foi assim narrada pelo jornal: “Do-
mingo último dois moços, o José 
Fernandes Marcondes de Mello e 
o José Benedito Ribeiro, tomaram 
uma canoa e ambos remavam por 
uma forte correnteza, sem medi-
rem o perigo que os enfrentava”.

Conforme a matéria, “quando 
pretendiam passar por um dos 
canais do rio Tapanhão a canoa 
foi de encontro a uma cerca, cain-
do os excursionistas, que foram 
levados pela correnteza”.

Gett yimagens

 Em seguida o jornal revela 
um nobre exemplo de amizade 
verdadeira, coragem e heroísmo 
de um amigo pra tentar salvar a 
vida do outro... “José Ribeiro con-
seguindo agarrar-se a um mou-
rão teria escapado à morte se não 
tentasse salvar o seu amigo que 
se batia ansiosamente na corren-
teza do rio”.

Vendo a pavorosa situação do 
amigo, em desespero a se afogar, 
Zé Ribeiro largou o seu mourão 

da salvação se atirando às águas-
com a intenção de salvar o Zé 
Fernandes “...nada conseguindo, 
foram ambos levados pela caudo-
losa corrente, perecendo afoga-
dos”.

Concluindo, o jornal revela 
que foi com muita difi culdade é 
que fi nalmente encontraram os 
dois corpos que, depois de au-
topsiados, foram sepultados. A 
Tribuna enviou condolências à 
família.

Arquivo TN

Na edição de 31 de maio de 
1925 fi cou registrada em nota 
intitulada “Atentado contra a 
moralidade”, uma refência ne-
gativa a alguns jovens daqueles 
anos vintes que já se vão lá bem 
longe:

“Chamamos a atenção da cor-
reta autoridade, policial desta ci-
dade para os fatos escandalosos 
que se desronlam ultimamente  
às margens do rio Paraiba, Rapa-
zes banham –se completamente 
despidos ao sol das 14 horas, des-
respeitando as famílias vizinhas. 
Não satisfeitos com essa prova de 
má educação, eles ainda dirigem 
insultos obscenos às lavadeiras 

que honestamente trabalham a 
essa hora”.

Vê  se que juventude transvia-
da e exibicionista é coisa antiga.

Essa saiu na edição de 10 de maio de 1925 e a 
Tribuna teve como fonte o jornal taubateano “O 
Norte”. Intitulada “Um homem de chifre”, a curio-
sa nota destaca o interesse que tal fato havia des-
pertado na classe médica. Apreciemos:

“Procedente de São Francisco de Paula, che-
gou a Porto Alegre um homem que tem um chifre 
de 25 centímetros de comprimento por 11 de di-
âmetro”.

O homem de chifre chamava-se André Silva 
e, segundo a publicação, ele pretendia expor-se à 
curiosidade pública. Somando ainda mais curio-
sidade ao sensacionalismo desta nota está a sua 
idade: “Interrogado, André declarou ter 104 anos, 
residindo há muitos anos no município de São 
Francisco”.

Falou também que “desde criança apresentava 
esse apêndice, o qual foi crescendo à medida que 

Portal R7

ele ia envelhecendo”.  Complementando a notícia 
sensacionalista, “André seria submetido a rigorosos 
exames pelos médicos porto-alegrenses”.

“MATANÇA DE CÃES VADIOS”
Com esse título cruel e insen-

sível, a Tribuna (18/2/1923) di-
vulgava:

“Atendendo a uma circular da 
diretoria do Serviço Sanitário do 
Estado, a prefeitura continua a 
exterminar com intensidade os 
cães vadios que pereambulam 
pelas ruas dacidade com grnde 
perigo à saúde dos transeuntes 
sujeitos à inoculação da raiva.”

Num tempo que ainda não 
havia a disposição de vacinas, 
muito menos as condições mu-
nicipais para campanhas de va-
cinação, os cães de rua, infecta-
dos ou não, eram destinados à 
cruel matança.

Hoje a raiva canina, causada 
por um vírus agressivo, que tem 
como objetivo atingir o sistema 
nervoso central do animal, fe-
lizmente tem, (ainda que única) 

uma forma de proteção, a vaci-
nação. Depois de diagnosticado, 

esse mal não tem cura... aí o úni-
co remédio é a eutanasia.

Chang.org
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