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Feira Livre ganha 
praça de alimentação 
em espaço único com 
melhor organização

Muitos moradores aprovei-
tam as compras na feira livre 
aos sábados para tomar um cal-
do de cana ou comer um chur-
rasquinho. Pensando na como-
didade e na melhor organização 
deste espaço, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba organizou 
uma praça de alimentação na 
Praça José Salgado Ribeiro (Pra-
ça da Liberdade), área externa 
ao mercado.

Efetivada no no último sába-
do (28), a medida tem como ob-
jetivo melhorar a disposição da 
feira livre aos sábados, propor-
cionando um local limpo e ade-
quado para uma praça de ali-
mentação, disponibilizando um 
único local para as barracas dos 
diversos gêneros alimentícios 
ofertados pelos feirantes, que 
merecem um critério diferen-
ciado para o consumo imediato.

PÁG. 3

Espaço está localizado na esquina da ‘Marti n Cabral’ com a ‘Campos Sales’ (próximo à banca de jornais)PÁG. 3

Museu recebe nova 
iluminação, desta 
vez, em referência 
ao “Agosto Lilás”

A fi m de informar e conscienti zar a 
população de Pindamonhangaba sobre 
a importância de denunciar agressões 
sofridas pelas mulheres, o Conselho 
Municipal dos Direitos das Mulheres, em 
parceria com a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, criou a campanha “Quando a 
violência termina, a vida Recomeça”, que 
teve início em agosto – fazendo refe-
rência ao “Agosto Lilás” – campanha de 
conscienti zação e de fortalecimento ao 
enfrentamento à violência domésti ca e 
familiar contra a mulher. 

A proposta do Conselho é seguir por 
todo o restante do ano, com lives, folder 
informati vo, palestras e presença em 
eventos.

Moreira César: cemitério entra na reta fi nal da primeira fase

Para oti mizar tempo e melhorar 
atendimento, exames no Laboratório 
Municipal deverão ser agendados

PÁG. 2

A construção de um novo 
Cemitério Municipal prossegue 
em obras no Distrito de Moreira 
César. A primeira etapa do pro-
jeto entra em fase fi nal e tem 
previsão de entrega até o fi nal 
deste ano, com investimento de 
R$ 1,4 milhão.

Iniciada em janeiro de 2020, 
a primeira fase contempla a 
construção dos velórios, área 
administrativa, sanitários e fe-
chamento do local com gradil. 
Ainda neste ano, a Prefeitura 
irá realizar a licitação da segun-
da fase da obra que contempla-
rá a execução de 1.792 lóculos 
com implantação do sistema de 
fi ltro anaeróbico inativador de 
gases, no padrão do cemitério 
ecológico vertical.

3PÁG. 

O novo cemitério está localizado ao 
fi nal da avenida Nilceia Aparecida 

Borges de Freitas, no Laerte Assunção 
Isenção do 
IPTU 2022 
deve ser 
solicitada até 
fi m de outubro

Os contribuintes de 
Pindamonhangaba inte-
ressados em obter isenção 
do IPTU – Imposto Predial 
Territorial Urbano – do ano 
de 2022 devem protocolar 
pedido na Prefeitura até 
dia 31 de outubro. Esse ano 
o interessado pode fazer 
a solicitação através da 
plataforma digital 1Doc ou 
presencialmente (neste caso 
o atendimento deve 
ser agendado).
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Editorial

A indicação desta semana é o livro 
“O Meu Pé de Laranja Lima”

Publicado em 1968, o livro 
infanto-juvenil autobiográfi co 
O meu pé de laranja lima foi o 
maior sucesso do escritor brasi-
leiro José Mauro de Vasconcelos. 
Traduzido para mais de cinquen-
ta línguas, a criação infl uenciou 
gerações no Brasil e no exterior. 
Após o estrondoso sucesso, fo-
ram feitas adaptações para o ci-
nema e para a televisão. Esta é a 
história comovente de Zezé, um 
menino de seis anos nascido no 
seio de uma família muito pobre. 
Zezé é inteligente, sensível e cria-
ti vo, mas muito endiabrado. Ca-
rente do afeto que não encontra 
junto do pai e da mãe, mais pre-
ocupados em sobreviver a cada 
dia, o menino perde-se nas ruas, 
onde só lhe dá para inventar tra-
vessuras.

“Este foi o primeiro e um dos 
únicos livros que eu li e realmen-
te gostei. Não sou fã de leitura, 
apesar de admirar aqueles que 
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tem a práti ca, mas esse livro me 
fez ‘viajar’ na história e reco-
mendar para outras pessoas. Ele 
tem uma linguagem nada com-
plexa e que te faz entender toda 
a história de Zezé, por isso me 
identi fi quei e recomendo.”

Andreza Carvalho - Manicure

Internet

É preciso falar todos os 
dias até mudar

Já abordamos aqui algumas vezes que a Lei Maria da 
Penha completou em agosto de 2021, 15 anos de idade. 

Mas falar do enfrentamento à violência contra a mulher nunca 
será o bastante – enquanto houver casos de agressões. 

Com o intuito de informar e conscientizar a população 
de Pindamonhangaba sobre a importância de denunciar 
agressões sofridas pelas mulheres, o Conselho Municipal 
dos Direitos das Mulheres, em parceria com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, criou a campanha “Quando a violência 
termina, a vida Recomeça”.

A iniciativa foi lançada em agosto – fazendo referência 
ao “Agosto Lilás” – campanha de conscientização e de 
fortalecimento ao enfrentamento à violência doméstica e 
familiar contra a mulher; mas a proposta do conselho é seguir 
pelo restante do ano, com lives, folder informativo e palestras, 
entre outras ações de conscientização. 

Reforçando a campanha e se solidarizando com todas as 
mulheres vítimas de violência doméstica, para finalizar os 
trabalhos do “Agosto Lilás”, o Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leopoldina foi novamente iluminado: 
dessa vez, com a cor lilás.

O “Agosto Lilás” foi instituído por meio da Lei Estadual nº 
4.969/2016, com a finalidade de intensificar a divulgação da 
Lei Maria da Penha. 

Extremamente necessária, a Lei Maria da Penha criou 
mecanismos de combate e de proteção à mulher; trouxe 
medidas protetivas de urgência; retirou as agressões do 
âmbito do juizado especial; reconheceu as formas de violência 
contra a mulher que nãos se resumem a violência física; 
agilizou processos e, principalmente, salvou a vida de milhares 
de mulheres brasileiras.

Que as leis de defesa das mulheres sigam salvando vidas! 
Que campanhas continuem conscientizando até que cada 
mulher, em todos os cantos do planeta, estejam protegidas e 
livres! 

Moreira César: cemitério entra 
na reta fi nal da primeira fase 

Prefeitura prepara licitação para início da segunda fase das obras

A construção de um novo 
Cemitério Municipal pros-
segue em obras no Distrito 
de Moreira César. A primei-
ra etapa do projeto entra em 
fase final e tem previsão de 
entrega até o final deste ano, 
com investimento de R$ 1,4 
milhão.

Iniciada em janeiro de 
2020, a primeira fase con-
templa a construção dos ve-
lórios, área administrativa, 
sanitários e fechamento do 
local com gradil. Ainda neste 
ano, a Prefeitura irá realizar 
a licitação da segunda fase da 
obra que contemplará a exe-
cução de 1.792 lóculos com 
implantação do sistema de fil-
tro anaeróbico inativador de 
gases, no padrão do cemitério 
ecológico vertical.

“A área de implantação ha-
via sido desapropriada para 
esta finalidade e no final de 
2019, com a assinatura do 
contrato, foi possível dar o 
início a esta importante obra 
de prestação de serviço e que 
nossa secretaria vem acom-
panhando”, afirmou a secre-

tária de Obras e Planejamen-
to, Marcela Franco.

Ao término da segunda 
fase, o município contará com 
um espaço de prestação de 
serviço acolhedor, moderno 
e organizado para que a po-
pulação possa utilizar no mo-
mento da dor e perda de um 
ente querido. O novo cemi-
tério está localizado ao final 
da avenida Nilceia Aparecida 
Borges de Freitas, no Laerte 
Assunção. 

“Vamos trabalhar com fil-
tro inativador de gases, em 
que a decomposição será por 
sistema anaeróbico, e não 
haverá formação do necro-
chorume na sua intensidade, 
que causa a contaminação do 
solo. Além disso, os lóculos 
são feitos em material pré-
moldado e impermeabiliza-
do, diminuindo o período de 
decomposição, dentro da con-
cepção de cemitério ecológi-
co”, afirmou a secretária.

O único cemitério muni-
cipal de Pindamonhangaba, 
localizado na avenida Volun-
tário Vitoriano Borges, com-

pletará 157 anos de existên-
cia, em outubro de 2021, e 
está com sua capacidade de 
sepulturas exaurida.

O vice-prefeito Ricardo Pio-
rino ressaltou que a constru-
ção do cemitério é um serviço 
de utilidade pública, muito 
necessário para atender a de-
manda reprimida, pois temos 
o atual cemitério municipal 
superlotado. “Minha Secreta-
ria é responsável pela admi-
nistração de cemitérios e hoje 
estamos com uma grande li-
mitação de jazigos”, explicou.

O prefeito Isael Domingues 
afirmou que essa obra é um 
compromisso que a adminis-
tração tinha com a popula-
ção do Distrito, que a aguar-
dava há décadas. “Em nosso 
governo, Moreira César vem 
ganhando autonomia com a 
entrega de equipamentos pú-
blicos que melhoram a qua-
lidade de vida da população 
como UPA, Samu, ‘Vila dos 
Afetos’, rodoviária, farmácia, 
fisioterapia, coleta de exames 
e agora o cemitério”, ressaltou 
Isael.

Atividades especiais marcam comemoração 
de 39 anos do Paineiras Country Club

Como forma de comemo-
rar os 39 anos de existência 
do Paineiras Country Club, 
diversas ações movimenta-
ram o local no mês de agos-
to, e o destaque principal foi 
registrado no último sábado 
do mês, onde foram realiza-
dos três grandes eventos.

Depois de praticamente 
dois anos sem atividades 
devido à pandemia da Co-
vid-19, o último fim de sema-
na foi marcado pelo “Torneio 
de Duplas de Tennis”, que 
contou com a participação de 
mais de 20 duplas, entre crian-
ças, jovens e adultos, todos só-
cios do clube.

Os ganhadores foram: 
Categoria A - Clovis/Renan; 
Categoria B - Cesinha/Lean-
dro; Cinquentão - Nivaldo/ 
Dr. Diogo e Feminino - Thais/
Marisa.

Além disso, os peque-
ninos também agitaram o 
clube com a realização do 
Amistoso de Futebol Infan-
til Sub 7, Sub 9, Sub 11 e Sub 
13.

E não parou por aí, os só-
cios tiveram a possibilidade 
de acompanhar uma pales-
tra intitulada “A importân-
cia da coletividade na saúde 
física e emocional”, minis-
trada por Alessandra Mar-
condes - Psicóloga e sócia do 
clube.
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Feira Livre ganha praça de alimentação 
em espaço único com melhor organização

Muitos moradores aprovei-
tam as compras na feira livre 
aos sábados para tomar um cal-
do de cana ou comer um chur-
rasquinho. Pensando na como-
didade e na melhor organização 
deste espaço, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba organizou 
uma praça de alimentação na 
Praça José Salgado Ribeiro (Pra-
ça da Liberdade), área externa 
ao mercado.

A ação foi colocada em práti-
ca no último sábado (28) e tem 
como objetivo melhorar a dis-
posição da feira livre aos sába-
dos, proporcionando um local 
limpo e adequado para uma 
praça de alimentação, disponi-
bilizando um único local para 
as barracas dos diversos gêne-
ros alimentícios ofertados pelos 
feirantes, que merecem um cri-
tério diferenciado para o consu-
mo imediato.

O novo espaço está localiza-
do na esquina da rua Martin 
Cabral com a rua Campos Sales 
(próximo à banca de jornais e 
revista) e concentra barracas 
onde a população poderá sabo-
rear pastel, caldo de cana, chur-
rasquinho, salgados e lanches 
diversos. O novo local oferece 

ainda espaços disponíveis para 
que todos possam colocar me-
sas e cadeiras, trazendo confor-
to para os consumidores.

Através de uma iniciativa da 
Secretaria de Administração e 
em conjunto com os demais se-
tores envolvidos, a Prefeitura 
prossegue com o trabalho de 
organização e fiscalização no 
local, buscando minimizar os 
problemas e tornando a feira 
livre um ambiente agradável e 
turístico para que a população 
tenha prazer em frequentar em 
busca de alimentos frescos e de 
qualidade.     

“É importante ressaltar que 
a Feira Livre tem caráter di-
versificado onde circulam pes-
soas de todos os tipos, sejam 
comerciantes, consumidores 
ou simples munícipes, con-
figurando um ambiente com 
diversas possibilidades de 
uma saudável exploração co-
mercial, que visam atender as 
demandas variadas da popula-
ção, sendo, ainda, um dos pou-
cos espaços existentes onde há 
contato direto com a comuni-
dade”, ressaltou o secretário 
de Administração, Marcelo 
Martuscelli.

Para otimizar tempo e melhorar 
atendimento, exames no Laboratório 
Municipal deverão ser agendados

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba está reformulando o 
atendimento no Laboratório 
Municipal. Para aumentar a 
produtividade, eficiência e 
otimização do atendimento, 
desde o dia 9 de agosto os 
exames laboratoriais deve-
rão ser agendados na unida-
de de origem do paciente.

A iniciativa visa tornar o 
atendimento mais acolhedor 
e valorizar o tempo, elimi-
nando filas para aguardar a 
realização dos exames.

As vagas foram distri-
buídas de acordo com a de-
manda de cada unidade de 
saúde do município de Pin-
damonhangaba, podendo ser 
remanejadas de acordo com 
a necessidade. No Posto de 
Coleta Central serão abertas 
125 vagas diárias para rea-
lização dos exames labora-
toriais, sendo 15 pacientes a 
cada meia hora. No Posto de 
Coleta do CISAS serão aber-
tas 50 vagas diárias, sendo 5 
pacientes a cada meia hora.

Os pacientes com solicita-
ção de exames de especialis-

tas serão orientados a levar 
o pedido na unidade de ori-
gem para realizar o agenda-
mento. A Secretaria de Saúde 
informa que alguns exames 
não precisarão de agenda-
mento, tais como:

- Doenças de notificação 
compulsória (com guia Si-
nan). Os pacientes para con-
trole de dengue podem ser 
encaminhados das 7h às 15h.

- Somente aplicação de PPD: 
2ª, 3ª ou 6ª feira após às 10h.

- Espermograma: entrega 
do material das 13h às 15h.

- Somente Pesquisa de BK 
em escarro: encaminhar ao 
setor de infectologia das 7h 
às 9h de segunda a sexta–fei-
ra. Caso haja exames de san-
gue juntos no pedido, seguir 
o fluxo de agendamento.

Coleta Itinerante
As unidades de coleta iti-

nerante e postos fixos devem 
manter o agendamento que 
acontece de segunda-feira a 
sexta-feira, conforme as es-
calas e cotas já pré-estabele-
cidas.

No posto fixo de coleta da 
Cidade Nova o atendimento é 

para os usuários das ESF Ci-
dade Nova, ESF Jardim Eloy-
na, ESF Santa Cecília, ESF 
Triângulo, ESF Maricá e ESF 
Feital.

No posto fixo de coleta 
do ESF Nova Esperança são 
atendidos os usuários das 
unidades das ESF Nova Espe-
rança, ESF Arco Íris, ESF Ara-
retama 3, ESF Cidade Jardim 
e da UBS Bem Viver.

Todos esses usuários tam-
bém terão opção de agen-
damento no Posto de Coleta 
Central.

Já em Moreira César, o 
Posto de Coleta do Cisas aten-
derá os moradores cadastra-
dos nas unidades de saúde 
UBS Vila São Benedito, ESF 
Cisas, UBS Ipê II, ESF Vale das 
Acácias e ESF Azeredo.

As coletas domiciliares 
não terão alteração no fluxo.

Diariamente a população 
será atendida com 335 vagas 
para a realização de exames 
laboratoriais, distribuídas 
para coleta itinerante, UBS 
Vila Rica, ESF Araretama, ESF 
Cidade Nova, ESF Cisas e para 
o Posto de Coleta Central.
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Isenção do IPTU 2022 
deve ser solicitada até 
fi m de outubro

Os contribuintes de Pinda-
monhangaba interessados em 
obter isenção do IPTU – Im-
posto Predial Territorial Ur-
bano – do ano de 2022 devem 
protocolar pedido na Prefei-
tura até dia 31 de outubro. 
Esse ano o interessado pode 
fazer a solicitação através da 
plataforma digital 1Doc ou 
presencialmente (neste caso 
o atendimento deve ser agen-
dado).

Pelo 1Doc, o atendimento 
eletrônico pode ser acessado 
pelo endereço https://pinda-
monhangaba.1doc.com.br/
atendimento.

A solicitação de isenção 
deve ser requerida sempre no 
ano anterior ao do lançamen-
to. Este benefício é previsto 
pela Lei nº 4.372, de 2005, e é 
para aqueles que possuam so-
mente um único imóvel e nele 
sejam residentes pessoas nas 
seguintes condições: aposen-
tados e pensionistas, com ren-
da não superior a R$ 1.256,06 
(equivalente a 13 UFMP’s – 
Unidade Fiscal do Município 
de Pindamonhangaba), ex-
combatentes e pessoas com 
deficiência física ou mental 
ou que morem com crianças 
legalmente adotadas ou tute-
ladas que sejam menores de 
18 anos.

Ficam isentos, ainda, do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano os imóveis residen-
ciais padrão-econômico, com 
área construída de até 70m² e 
aqueles cujo valor venal não 
ultrapassem ao valor de R$ 
32.908,4 (equivalente a 322 
UFMP’s – Unidade Fiscal do 
Município de Pindamonhan-
gaba) e desde que seu proprie-
tário resida no imóvel, não 
possua outro imóvel e tenha 

renda mensal não superior a 
13 UFMP’s, mediante declara-
ção firmada sob a responsabi-
lidade do proprietário, sujei-
to a comprovação através de 
avaliação socioeconômica a 
ser realizada pela Secretaria 
de Assistência Social.

Para requerer a isenção, 
são necessárias as cópias dos 
seguintes documentos: Carnê 
do IPTU de 2021 ou certidão 
de isenção do ano citado; RG e 
CPF, ou certidão de nascimen-
to de todos os moradores 
da residência; comprovan-
te de residência atualiza-
do; certidão de casamen-
to ou óbito (se for o caso); 
cópia do comprovante de 
renda (INSS) atualizado 
do requerente (extrato 
bancário não será aceito); 
comprovante de renda dos 
demais moradores; docu-
mento do imóvel em nome 
do requerente e declara-
ção de responsabilidade 
do proprietário, escrita de 
próprio punho.

Todos os documentos de-
vem ser digitalizados e en-
caminhados pela plataforma 
digital 1 Doc. O atendimento 
eletrônico pode ser acessado 
pelo endereço https://pinda-
monhangaba.1doc.com.br/
atendimento ou baixando 
o aplicativo 1doc na Google 
Play para celulares Android 
ou Apple Store para celulares 
IPhone.

Existe a possibilidade do 
atendimento presencial, 
que já foi retomado no se-
tor de protocolo da Prefei-
tura de Pinda e na Subpre-
feitura de Moreira César, 
mas o pedido não presen-
cial é o mais indicado neste 
momento de pandemia.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA ORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO DE 
ADQUIRENTES E/OU PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE II.
O Presidente da Diretoria Executiva da Associação dos Adquirentes e/ou proprietários de lotes do 
Loteamento Colonial Village II, conforme previsão estatutária, vem, pela presente, convocar Vossas 
Senhorias para a Assembleia ORDINARIA, nos termos adiante.

  Art. 1º- Ficam convidados todos os adquirentes de lotes, ou proprietários de lotes interessados 
para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES E/
OU PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE II, nos termos do artigo 
4º do Estatuto Social desta Associação, a ser realizada no dia 16 de SETEMBRO de 2021, com 
início às 19:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 50% + 1 dos proprietários e/ou 
adquirentes de lotes do Condomínio Colonial Village II ou 19:30 horas, em segunda convocação, 
com qualquer número de presentes,  a ser realizada local Rua Chafariz, nº 261 – Colonial Village 
II – Pindamonhangaba – SP  a fi m de deliberarem sobre os seguintes assuntos:

01 - Aprovação da prestação de contas do exercício anterior (ano 2020)
02 - Previsão Orçamentaria para “ano 2021”  
03 - Aprovação do novo valor da contribuição mensal para a Associação; 
04 – Apresentações das chapas que concorrerão à Eleição do Presidente Executivo, Diretoria Executiva 
e Conselho Fiscal.
05 – Votação 
06 - E demais proposições surgidas na assembleia;

Art. 2º- Os associados que não puderem comparecer poderão ser representados por procuradores 
com poderes específi cos para tanto, nos termos do artigo quarto do estatuto.

Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2021.

RUBENS FREIRE GONÇALVES
Presidente

                 MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                        ESTADO DE SÃO PAULO 

                           SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
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Extrato de Termo Aditivo nº 08/2021 – Convênio nº 01/2018 firmado entre a Santa Casa de 

Misericórdia de Pindamonhangaba e a Secretaria Municipal de Saúde 
 

Extrato do Termo Aditivo ADITAMENTO Nº 08/2021 - CONVÊNIO Nº 01/2018 
Processo Administrativo 4.502/2018 
Celebrantes Município de Pindamonhangaba / Secretaria Municipal de Saúde e 

Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba 
Objeto Integrar a CONVENIADA ao Sistema Único de Saúde – SUS e definir a 

sua inserção de saúde consistentes na prestação de serviços médico-
hospitalares e ambulatoriais, visando a garantia da atenção integral à 
saúde dos munícipes de Pindamonhangaba e região referenciada, bem 
como, a Disponibilização de 12 (doze) leitos de UTI, exclusivas para 
atendimento dos pacientes diagnosticados e suspeitos da COVID-19. 

Texto  Cláusula Primeira – O presente instrumento de aditamento contratual é 
celebrado nos termos expressos do Convênio n.º 01/2018, firmado entre 
a CONVENENTE E CONVENIADA, de acordo com a justificativa da 
Secretaria Municipal de Saúde, integrante do processo n.º 4.502/2018, 
ficando aditada a Cláusula Décima Primeira, conforme previsto no 
plano de trabalho covid-19 (fls. 1409 a 1412) o valor de R$ 
1.728.000,00 (hum milhão, setecentos e vinte e oito mil reais). 
 
Parágrafo único - As despesas deste termo aditivo onerarão a funcional 
programática da Secretaria Municipal de Saúde: Recurso Federal – 
dotação orçamentária nº 01.10.30.10.302.0014.2057.3.3.50.39.00 – 
Ficha nº 1258. 
 
Cláusula Segunda – Fica prorrogado o prazo da execução da 
disponibilidade dos 12 (doze) leitos de UTI, exclusivos para atendimento 
de pacientes diagnosticados ou suspeitos da COVID-19 por mais 90 
(noventa) dias, passível de prorrogação conforme necessidade e/ou 
demanda do cenário da pandemia do coronavírus no município de 
Pindamonhangaba, a contar de 03/09/2021 e encerrando-se em 
01/12/2021. 
 
Cláusula Terceira – Ficam mantidas todas as demais cláusulas 
constantes no ajuste, com exceção da acima mencionada. 

Ratificado ratificar as demais cláusulas 
Data de Assinatura 13/08/2021 
Valor R$ 1.728.000,00 
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MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2021 (PMP 5359/2021)
Para “aquisição de camisetas, uniformes e fardas para a Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, com recebimento das propostas até 
dia 20/09/2021, às 08h30 e abertura das propostas para análise às 08h31.  

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2021 (PMP 6009/2021)
Para “aquisição de hortifruti para o preparo da alimentação escolar”, com recebimento 
das propostas até dia 21/09/2021, às 08h30 e abertura das propostas para análise 
às 08h31.  

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2021 (PMP 6717/2021)
Para “aquisição de uniforme escolar”, com recebimento das propostas até dia 
17/09/2021, às 14h00 e abertura das propostas para análise às 14h01.  

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021 (PMP 7213/2021)
Para “aquisição de café em pó e açúcar refi nado”, com recebimento das propostas 
até dia 22/09/2021, às 14h00 e abertura das propostas para análise às 14h01.  

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

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2021 (PMP 6259/2021) 
A autoridade superior homologou, em 31/08/2021, a adjudicação do pregoeiro 
na licitação supra, que cuida de “aquisição de pisos táteis (alerta e direcional) de 
concreto para serem fi xados em diversos locais (para a acessibilidade de portadores 
de defi ciência)”, em favor da empresa Amazonas Artefatos de Cimento Eireli EPP, os 
itens 01 e 02, nos valores unitários de R$ 4,70 e R$ 3,69, respectivamente.

CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
– CONDEMA 

CONVOCAÇÃO
1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2021 do CONDEMA

Ficam os Senhores Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho de Defesa do Meio Ambiente 
do Município de Pindamonhangaba – CONDEMA, convocados a comparecer e toda a população 
convidada a participar da “1ª Reunião Extraordinária de 2021”, a ser realizada em data e local 
abaixo, para interação e discussão da pauta a seguir:
01 – Análise de procedimento a ser conduzido: realização de coleta seletiva municipal com veículo 
“caminhão compactador” e plano de ação a ser implementado;
02 – Análise de procedimento a ser conduzido: Programa de Educação Ambiental – PEA (Linha 
de Transmissão – Transmissora Serra da Mantiqueira S.A. e plano de ação a ser implementado;
03 – Análise de procedimento a ser conduzido: retorno dos Ofícios CONDEMA e plano de ação a 
ser implementado.
O CONDEMA, realizará a Sessão Ordinária, conforme dados abaixo:
Data: 03/09/2021 (sexta-feira)
Horário: Primeira chamada: 16:00h / Segunda chamada: 16:15h
Local: Sala Virtual do Aplicativo Zoom (gratuito)
End. Eletrônico: https://us04web.zoom.us/j/6060214670?pwd=K01sd1J1dXNISUhVclZGRHJmMn
dUQT09
ID da reunião: 606 021 4670 / Senha de acesso: 6RJMs9

Pindamonhangaba, 30 de agosto de 2021.

Alexsander R. Carvalho
Presidente CONDEMA Pindamonhangaba

Gestão 2020 / 2022

2ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião,PROCESSO Nº 0008099-70.2009.8.26.0445O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Wellington Urbano Marinho, na 
forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Geni Borba, bem como aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Nilton Alves da Cunha e outra 
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando o registro em seu nome dos imóvel localizado na Av. 
Independência, lotes 09 e 10, Quadra G, Loteamento Cidade Nova, Bairro das Campinas, nesta 
cidade, alegando posse mansa e pacífi ca no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fl uir após o 
prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de agosto de 2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
Subprefeitura de Moreira César

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTA PARA REALIZAÇÃO DE PERMUTA DE TERRENOS

  A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba divulga para conhecimento 
público que realizar-se-á AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação 
de “Proposta de Permuta de Terrenos em torno da viela hidráulica” por 
videoconferência no dia 13 de outubro de 2021 às 18h00min.
O evento será transmitido pela internet por meio do Canal Ofi cial da 
Prefeitura, no Youtube. 
A proposta objeto da AUDIÊNCIA PÚBLICA está disponível para consulta 
no site da Prefeitura: https://pindamonhangaba.sp.gov.br/audiencia-
publica-permuta-viela-hidraulica. 
As sugestões ou comentários poderão ser enviados através do e-mail 
gabinetesubprefeito@pindamonhangaba.sp.gov.br até o dia 08 de outubro 
de 2021, contendo no assunto o termo “Audiência Pública – permuta de 
terrenos”. 
No decorrer da audiência pública, as manifestações poderão ser realizadas 
pelo chat da transmissão. A manifestação deverá conter, no mínimo: nome 
completo, endereço residencial, e comentário com pertinência ao tema 
apresentado. 
As manifestações dos contribuintes, perguntas ou comentários deverão 
ser respondidos com a seguinte distribuição do tempo: representantes da 
Prefeitura poderão utilizar 15 minutos para as respostas. 

Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2021

ISAEL DOMINGUES
Prefeito Municipal

NILSON LUIS DE PAULA SANTOS
Subprefeito do Distrito de Moreira César

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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, a Conselheira Tutelar Suplente:
4º Ana Luísa Guedes Cesário
A Conselheira Suplente acima citada deverá comparecer à Secretaria de Assistência Social, com 
endereço na Rua Laerte Machado Guimarães, 590, nesta cidade, munida 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 convocaremos o 5º Suplente.

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023

13ª Feteps 
prorroga prazo 
para inscrição 
de projetos

As inscrições para a 13ª edi-
ção da Feira de Tecnologia do 
Centro Paula Souza (Feteps) fo-
ram prorrogadas. Alunos das 
Escolas Técnicas (Etecs) e Fa-
culdades de Tecnologia (Fatecs) 
estaduais, assim como estudan-
tes matriculados em escolas de 
educação profi ssional de nível 
Médio e Superior Tecnológico 
nacionais e estrangeiras, têm 
até 13 de outubro para inscre-
verem seus projetos pelo site da 
feira. A mostra virtual de pro-
jetos ocorre entre 5 e 24 de no-
vembro – confi ra o calendário 
completo.

Entre as novidades desta edi-
ção está a adoção dos 17 Obje-
tivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODSs), que integram 
a Agenda 2030 da Organização 
das Nações Unidas (ONU), para 
nortear os projetos, que devem 
apresentar uma resposta a es-
sas metas. No passado, os tra-
balhos tinham de se encaixar 
em um dos 11 eixos temáticos 
defi nidos pela organização. “A 
equipe organizadora entende 
que na mente inquieta dos es-
tudantes pode haver muitas so-
luções para essas questões tão 
importantes”, explica a diretora 
do Centro de Capacitação Técni-
ca e Pedagógica da Unidade do 
Ensino Médio e Técnico (Cetec) 
do Centro Paula Souza (CPS), 
Lucília Guerra.

Outra novidade é que, a par-
tir de agora, os alunos serão os 
protagonistas de sua participa-
ção no evento e fi cam com a 
responsabilidade de escolher a 
equipe e o orientador e propor 

Estudantes têm até 
13 de outubro para se inscrever

um tema. Diferentemente do 
que era feito até a última edi-
ção, será possível formar times 
compostos por estudantes de 
unidades e cursos diferentes e 
juntar no mesmo grupo estu-
dantes de Etecs e Fatecs.

Para inspirar e ajudar pro-
fessores e alunos na tarefa de 
construir soluções inovadoras e 
apresentá-las na feira, a organi-
zação da Feteps lançou uma we-
bsérie, com oito episódios, dis-
ponível no YouTube. Entre os 
temas apresentados em vídeo 
estão ferramentas que funcio-
nam como fi ltros de efi ciência 
para os projetos: Canvas, Gol-
den Circle, Mapa de Empatia, 
Avaliação de viabilidade pelos 
princípios da Economia Cria-
tiva, Design Thinking, 5W2H e 
Análise Swot.

VEJA ABAIXO AS 
PRINCIPAIS DATAS DO 

CALENDÁRIO DA FETEPS:

Até 13 de outubro – Inscri-
ção dos projetos, envio da ver-
são eletrônica em PDF e do link 
de apresentação no Youtube;

5 de novembro – Divulgação 
dos projetos selecionados para 
mostra virtual;

De 5 a 24 de novembro – 
Mostra virtual;

1º de dezembro – Divulga-
ção dos projetos premiados;

8 de dezembro – Evento de 
premiação

A partir de 1º de setem-
bro quem é proprietário de 
veículos com placas fi nal 7 
ou de caminhões com fi -
nais de placa 1 e 2 precisa 
fazer o licenciamento anu-
al obrigatório. O Departa-
mento Estadual de Trânsi-
to de São Paulo (Detran.SP) 
ressalta que é possível re-
alizar todo o procedimen-
to de maneira digital, por 
meio do sistema bancário.

O motorista não precisa 
ir a uma unidade de aten-
dimento Detran.SP ou Pou-
patempo para a emissão 
anual eletrônica do Certi-
fi cado de Re-
gistro e Licen-
ciamento do 
Veículo (CRLV
-e), documen-
to de porte 
o b r i g a t ó r i o , 
que permite a 
circulação do 
veículo. 

O valor da 
taxa para licen-
ciar veículos 
usados é de R$ 
98,91, inde-

pendentemente do calen-
dário de vencimento. Para 
veículos zero km, o valor é 
de R$ 131,80. É importante 
reforçar que neste ano não 
haverá cobrança de taxa do 
seguro DPVAT, conforme de-
cisão do Conselho Nacional 
de Seguros Privados (CNSP).

Como Licenciar: 
Para licenciar o veículo 

é preciso informar o núme-
ro do Renavam e pagar via 
internet banking, aplicativo 
ou caixa eletrônico, os débi-
tos – IPVA, possíveis multas 
e a taxa de licenciamento.

O pagamento pode-
rá ser feito via internet 
banking, aplicativo ou cai-
xa eletrônico nos bancos 
conveniados (Santander, 
Bradesco, Banco do Brasil, 
Safra, Itaú, Caixa Econômi-
ca Federal) e nas Lotéricas.

Um dia após o recebi-
mento, o CRLV fi cará dis-
ponível para download e 
impressão no item Licen-
ciamento Digital nos por-
tais do Poupatempo (www.
poupatempo.sp.gov.br), 
Detran.SP (www.detran.sp.
gov.br) e Denatran (portal-
servicos.denatran.serpro.

gov.br), além 
dos aplicativos 
Poupatempo 
Digital, Detran.
SP e Cartei-
ra Digital de 
Trânsito – CDT. 
O motorista po-
derá salvar o 
documento no 
próprio celular 
ou imprimir na 
sua casa, em 
papel sulfi te 
comum.

Veículos com placas fi nal 7 
devem ser licenciados em setembro
Caminhões com fi nais de placa 1 e 2 também devem efetuar o procedimento; 
documento que libera a circulação é exigido em todo o Estado e é 100% digital
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A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba continua 
nesta quinta-feira (2) a aplica-
ção da primeira dose da vacina 
contra a Covid-19 para pessoas 
de 14 a 17 anos; de 12 com co-
morbidades; e adianta a segun-
da dose de Astrazeneca e Co-
ronavac do dia 7 de setembro 
para quinta-feira (2). 

Primeira dose: pessoas 
com 13,14, 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.

 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

O boletim da Vigilância Epi-
demiológica de Pindamonhan-
gaba trouxe nessa quarta-feira 
(01), 31 novos casos, 12 recupe-
rados e nenhum óbito. No total, 
18.786 moradores de Pindamo-
nhangaba testaram positivo 
para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 24% e as UTIs par-
ticulares estão com 100% dos 
leitos livres.  A enfermaria está 
com ocupação de 36% somados 
os leitos públicos e particulares. 

O número total de doses 

Cidade registra 31 casos 
novos, 12 recuperados e 
nenhum óbito de Covid-19

de vacinas aplicadas está em 
174.182 (números atualizados 
até às 12h02 de 01 de setembro), 
sendo 117.918 primeiras doses, 
51.825 segundas doses e 4.439 
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. 

31 Casos novos
Alto Cardoso, Araretama, 

Bela Vista, Campinas, Cícero 
Prado, Cidade Jardim, Cidade 
Nova, Feital, Jardim Princesa, 
Jardim Regina, Laerte Assun-
ção, Liberdade, Mantiqueira, 
Mombaça, Moreira César, Ouro 
Verde, Padre Rodolfo, Parque 
das Palmeiras, Parque São Do-
mingos, Portal dos Eucaliptos, 
Socorro, Terra dos Ipês.

12 Recuperados
Araretama, Bosque, Centro, 

Mantiqueira, Maricá, Mombaça, 
Moreira César, Terra dos Ipês.

Primeira dose: 
adolescentes de 12 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

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

Primeira Dose: Gestantes e 
Puérperas com 18 anos ou mais

Das 8 às 11 horas e das 13 às 
15 horas; na sala de vacina do Ciaf

Adiantamento da segunda 
dose do dia 7 de setembro 

para quinta-feira (2)
Astrazeneca: das 13 às 16 ho-

ras; Nova Esperança, Ipê 2, Ciaf, Ci-
dade Nova, Shopping Pátio Pinda.

Divulgação

Gripe: Município 
mantém vacinação 
nesta quinta-feira (2)

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 quinta-feira 
(2), 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, no 
local: ESF Cruz Grande.

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

Atenção
Em virtude da vacinação 

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

A imunização contra in-
fl uenza só poderá ser feita 15 
dias antes ou após a vacinação 
contra coronavírus. Desta for-
ma, é recomendado que as pes-

soas que estão recebendo doses 
da Coronavac/Butantan não re-
cebam a vacina contra infl uen-
za entre a primeira e a segunda 
dose contra Covid-19, pois esse 
intervalo é de até 28 dias e, por-
tanto, pode não respeitar o pe-
ríodo recomendado de 15 dias 
entre a vacina contra um vírus 
e outro.

Assim, esse grupo poderá re-
ceber a vacina contra infl uenza 
15 dias antes da primeira dose 
contra coronavírus ou 15 dias 
após a segunda dose.

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

Das 9 às 15 horas; Parque da 
Cidade (preferencialmente para 
funcionários da educação, con-
forme a data da carteirinha). 

Coronavac: das 13 às 16 ho-
ras; Cisas, Vila Rica.

Das 8 às 11 horas; Shopping 
pátio Pinda.

Vacinação contra Covid-19: confi ra a programação
Pinda inicia vacinação para adolescentes de 13 anos; mantém para 

12 anos com comorbidade; para 18 anos ou mais; 
e antecipa a segunda dose do dia 7/9

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.

OBS: Quem perdeu a 
carteirinha de vacinação 
da Covid-19, procurar 
o posto que irá tomar a 
próxima dose e pedir a 
segunda via, necessário 
levar um documento com 
foto e preferencialmente 
informar o dia que tomou 
a primeira dose

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.

OBS: Quem perdeu a 
carteirinha de vacinação 
da Covid-19, procurar 
o posto que irá tomar a 
próxima dose e pedir a 
segunda via, necessário 
levar um documento com 
foto e preferencialmente 
informar o dia que tomou 
a primeira dose



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 2 de setembro de 20216

em pauta

A fim de informar e conscien-
tizar a população de Pindamo-
nhangaba sobre a importância 
de denunciar agressões sofridas 
pelas mulheres, o Conselho Mu-
nicipal dos Direitos das Mulhe-
res, em parceria com a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, criou a 
campanha “Quando a violência 
termina, a vida Recomeça”, que 
teve início em agosto – fazendo 
referência ao “Agosto Lilás” – 
campanha de conscientização e 
de fortalecimento ao enfrenta-
mento à violência doméstica e 
familiar contra a mulher. 

A proposta do Conselho é 
seguir por todo o restante do 

Museu recebe nova iluminação, desta 
vez, em referência ao “Agosto Lilás”

Campanha alerta para a conscientização, fortalecendo ações de 
enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher

Telefones úTeis em 
Pindamonhangaba:

Policia Militar: 190
Samu: 192
Bombeiros: 193
Delegacia de Defesa da
Mulher: (12) 3645-1641
Denuncia Anônima: 180
Guarda Civil: 153
OAB: (12) 3642-4234
Direitos Humanos: 100

Em homenagem e solidariedade às mulheres vítimas de violência, o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina foi iluminado, nessa terça-feira, dia 31, com a cor lilás

ano, com lives, folder informa-
tivo, palestras e presença em 
eventos.

Homenageando e se solida-
rizando com todas as mulheres 
vítimas de violência doméstica 
e finalizando os trabalhos do 
“Agosto Lilás”, o Museu Históri-
co e Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina foi iluminado, 
nessa terça-feira, dia 31, com a 
cor lilás.

O “Agosto Lilás” foi instituí-
do por meio da Lei Estadual nº 

4.969/2016, com a finalidade de 
intensificar a divulgação da Lei 
Maria da Penha – que no dia 7 
de agosto de 2021 completou 15 
anos de idade.

Extremamente necessária, a 
Lei Maria da Penha criou meca-
nismos de combate e de prote-
ção à mulher; trouxe medidas 
protetivas de urgência; retirou 
as agressões do âmbito do jui-
zado especial; reconheceu as 
formas de violência contra a 
mulher que nãos se resumem a 

violência física; agilizou proces-
sos e, principalmente, salvou a 
vida de milhares de mulheres 
brasileiras.

Tanto a campanha nacional 
“Agosto Lilás” quanto a inicia-
tiva municipal: “Quando a vio-
lência termina, a vida Recome-
ça” tem por objetivo principal 
sensibilizar e conscientizar a 
sociedade sobre o necessário 
fim da violência contra a mu-
lher, divulgar os serviços espe-
cializados da rede de atendi-

mento à mulher em situação de 
violência e os mecanismos de 
denúncia existentes.

COLABOROU COM O TEXTO: 
MATHEUS RAMOS

Criado em 2013, pela Fundação Fórmu-
la Central, o grupo no Facebook “Olhos de 
Pindamonhangaba” tem o intuito de mostrar 
o quanto a cidade de Pindamonhangaba é 
bonita. A ideia é, através de registros fotográfi-
cos, apresentar a cidade, principalmente, para 
àqueles que não enxergam quanta beleza há 
nas paisagens, nos espaços e nos trajetos, em 
seu cotidiano. 

O grupo no Facebook conta com mais de 25 
mil participantes, segundo a criadora do grupo 
e presidente da Fundação Fórmula Central, 
Regina Midori Fukashiro, qualquer pessoa 
pode entrar no grupo, inclusive fotógrafos 
profissionais: “Mas sempre pedimos para esses 
fotógrafos profissionais não participarem do 
grupo com intuito comercial, pois daria outra 
abordagem, e perderíamos o encanto do grupo. 
Pedimos que eles foquem na abordagem artís-

tica, mostrando sua arte, mas recebendo os 
créditos de suas imagens. De resto, qualquer 
pessoa pode participar sempre no perfil físico, 
não aceitamos perfis corporativos”, explicou 
Midori.

O grupo tem algumas regras básicas 
como: não são permitidos debates de cunho 
político ou com temáticas polêmicas; sendo 
inadmissível qualquer tipo de discriminação. 

Para participar do grupo é preciso estar 
dentro do perfil estabelecido e fazer o pedido 
aos administradores. Também é importante 
interagir com as postagens para elas apare-
çam em seu feed.

“A importância desse grupo é despertar 
a autoestima da população ao ver locais tão 
bonitos da cidade. É permitir que as pessoas 
prestem mais atenção e que observem mais 
Pindamonhangaba. E para a cidade, creio 
que a existência deste grupo traga mais 
visibilidade para o município, afinal, somos 
mais de 25 mil participantes e a tendência é 
crescer ainda mais”, destacou a criadora da 
página “Olhos de Pindamonhangaba”.  

DivulgaçãoDivulgação

Divulgação

Doni Santos

Joredson Art Márcia de Fátima Miranda

A exuberante Zona rural de Pindamonhangaba: ao fundo a Serra da Mantiqueira

A florada de ipês amarelos tem encantado a população

Paisagens do CoTidiano

Conheça o grupo “Olhos de Pindamonhangaba”, com mais de 25 mil membros
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