
F U N DAÇ ÃO  D R .  J OÃO  R O M E I R OEdição 9.594

Tribuna do Norte
Ano 140

PINDAMONHANGABA 3 DE SETEMBRO DE 2021

S� ta-feira

PREVISÃO DO TEMPO 
PINDAMONHANGABA
16º

31º

PREDOMÍNIO DE SOL UV9
Fonte: CPTEC/INPE

3PÁG. 

Turismo realiza ‘7º City Tour’ 
e estuda novos roteiros

A equipe da Secretaria de 
Cultura e Turismo / Departa-
mento de Turismo da Prefei-
tura realizou, na terça-feira 
(31), a sétima edição do “City 
Tour Histórico-Cultural”, com 
formadores de opinião, para 
a divulgação e fomento do tu-
rismo em Pindamonhangaba. 
Os organizadores já estudam 
novo roteiro para os próximos 
meses. 

De acordo com o secretário 
adjunto de Cultura e Turismo, 
Ricardo Flores, a intenção é 

apoiar e divulgar a potencia-
lidade turística de Pindamo-
nhangaba, por meio de seus 
atrativos, mesclando com histó-
ria da cidade e fatos curiosos. “

PÁG. 7

Em sua séti ma edição, o City Tour percorreu diversos pontos com potencial turísti co de Pindamonhangaba

Divulgação

Confi ra os serviços 
públicos que 
abrem e que fecham 
durante o feriado 
prolongado

PÁG. 2

PÁG. 5

Prefeitura entrega Ceap Castolira
A Prefeitura de Pindamonhangaba rea-

lizou, na quinta-feira (2), a inauguração da 
terceira escola municipal em tempo inte-
gral, o Ceap – Centro Educacional Avança-

do de Pindamonhangaba – no Castolira. 
Todo o evento foi realizado dentro das 
normas sanitárias, com o uso obrigatório 
de máscara, distanciamento, desinfecção 

dos microfones, inclusive com aferição de 
temperatura e totem de álcool no portão de 
entrada da unidade. 

PÁG. 3

Gripe: município 
mantém vacinação 
nesta sexta-feira (3)

Pindamonhangaba anuncia Comissão do Bicentenário 
da Independência durante solenidade do ‘7 de Setembro’

A comemoração do 
Dia da Independência 
do Brasil, ‘7 de 
Setembro’, contará 
com hasteamento das 
bandeiras no Obelisco 
da Praça Monsenhor 
Marcondes, às 8 
horas, e execução dos 
hinos Nacional e da 
Independência pela 
Corporação Musical 
Euterpe. Pelo segundo 
ano consecuti vo, em 
virtude da pandemia por 
Covid-19, não haverá o 
tradicional desfi le, mas 
a população poderá, ao 
lado de autoridades civis 
e militares, acompanhar 
a solenidade, desde 
que mantenha o 
distanciamento e uti lize 
máscara.

Em virtude do feriado pro-
longado de Independência 
(terça-feira, dia 7) e da pa-
droeira de Pindamonhanga-
ba – Nossa Senhora do Bom 
Sucesso (quarta-feira, dia 8), 
os serviços administrativos 
da Prefeitura e suas áreas de 
atendimento online ou pre-
senciais voltam a funcionar 
na quinta-feira (dia 9).



A Independência do Brasil, sem 
dúvidas teve início em 1807, com 
a invasão das tropas de Napoleão 
Bonaparte à Portugal e Espanha.

A corte Portuguesa se viu 
obrigada a refugiar-se no Brasil, 
transferindo para cá todo o poder 
de Portugal, em 1808.

Com isso o Brasil ganhou um 
impulso comercial e político, abriu 
portos, universidades, banco e até 
o Jardim Botânico. Após o térmi-
no da invasão Francesa à Portu-
gal em 1815, Dom João VI, pai de 
Dom Pedro I, continua no Brasil 
até 1820, só voltando a terra natal 
para conter a Revolução do Porto, 
motivada por benefícios que os In-
gleses tinham em solo Português.

O Príncipe Regente Dom Pe-
dro de Alcântara de Bragança (fu-
turo Dom Pedro I) deu seu Grito 
de Independência por não concor-

dar com as eleições constituintes 
que Portugal iria adotar, obedecen-
do princípios iluministas e instituin-
do uma monarquia constitucional, à 
qual Dom João VI jurou cumprir e 
que seria adotada também no Bra-
sil.

Após o “Grito da Independên-
cia”, dizendo que não era mais 
regido por Portugal, o Brasil deixa 
de ser colônia e passa a ser um 
Império Independente.

O Império Brasileiro dura até 
1889, quando passa a ser decla-
rado República.

A Proclamação da Independên-
cia Brasileira em 07 de setembro de 
1822, foi o início da organização do 
Estado Brasileiro.

Signifi cou soberania, para que 
o país pudesse estabelecer novas 
políticas e sua administração pú-
blica.

Que o dia 07 de setembro de 
2021 sirva para uma refl exão de 
todos os brasileiros sobre o pe-
rigo de cairmos em um totalita-
rismo, onde nossos deveres e 
direitos civis deixam de ter im-
portância, nos tornando servos 
do Estado.

Devemos exigir um Estado 
Democrático, os políticos são 
servidores públicos, não podem 
cometer violações dos direitos 
humanos, mas sim promover e 
realizar os direitos constitucio-
nais para o qual foram eleitos, 
só assim poderemos viver sem 
medo e com dignidade.

7 de setembro, “Independên-
cia ou Morte! ”

Adelson Cavalcante
Jornalista Mtb 56.011/SP

Presidente da AJOP

Pindamonhangaba, 3 de setembo de 20212 Tribuna do Norte

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de M aio de 1980 - Órgão 
mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-
35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E 
JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Jucélia Batista Ferreira 
MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE: 
Os textos assinados são de inteira 
responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO 
DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, 
Centro. Tel. (12) 3644-2077 
CEP 12.400-280
Pindamonhangaba/São Paulo

REPRESENTANTE COMERCIAL:  
Edson França Reis
comercial@jornaltribunadonorte.net 

IMPRESSÃO: 
S. Billota e Billota Ltda - ME - 
(12) 3301-5005 - Lorena/SP.

Tribuna do Norte 
EXPEDIENTE

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@jornaltribunadonorte.net

Editorial

No dia 14 de agosto de 1822, D. 
Pedro I parti u para o Rio de Janeiro 
em direção a São Paulo, numa viagem 
a cavalo, viagem esta, aconselhada por 
José Bonifácio. Vinha acompanhado 
pelo secretário D. Luis de Saldanha 
Gama, do Major Francisco de Castro 
Mello, do Tenente Francisco Gomes 
da Silva e de dois criados. E depois do 
tenente Coronel Joaquim Aranha Bar-
reto e do Padre Belchior Pinheiro de 
Oliveira.

A Viagem
Pois bem, este foi o início. A primei-

ra pousada foi na Real Fazenda de San-
ta Cruz, a segunda em São João Mar-
cos, a terceira na Fazenda Três Barras, 
a quarta em Areias, a quinta em Lo-
rena, a sexta em Guará, a séti ma em 

Pinda, a oitava em Taubaté, depois foi 
para Mogi das Cruzes e daí para São 
Paulo, onde pousou na Freguesia da 
Penha, este foi o trajeto.

Em Pinda pernoitou em um sobra-
do na Praça Monsenhor Marcondes.

Os Membros 
da Guarda de Honra
A Guarda de Honra de D. Pedro I foi 

sendo consti tuída durante a viagem: 
2 do Rio de Janeiro, 3 de São João 
Marcos, 4 de Rezende, 1 de Areias, 2 
de Guarati nguetá, 6 de Taubaté, 1 de 
Paraibuna, 1 de Mogi das Cruzes e 10 
de Pindamonhangaba, incluindo o co-
mandante, Coronel Manuel Marcon-
des de Oliveira e Mello.

Os de Pinda: Adriano Gomes Viei-
ra de Almeida, Antônio Marcondes 

Uma refl exão sobre o dia 7

o que aconteceu no últi mo dia 
28 de agosto foi mais um dia de 
ver muitas comemorações, mas a 
esmagadora maioria para converti -
dos. Gastamos um tempo gigante 
falando com nós mesmos, enquan-
to tem muita gente do nosso lado 
que ainda não ouviu ou não enten-
deu a importância do voluntariado 
ou pior o confunde com doação de 
dinheiro ou mercadorias ou pior, 
com troca de serviços ou explora-
ção de mão de obra.

O trabalho voluntario, volunta-
riado ou serviço voluntario é uma 
categoria específi ca, não está con-
ti do dentro de outra e nem outras 
dentro dele. Tem sua fi nalidade, 
tem seus benefí cios para todos os 
lados, prati cantes e público bene-
fi ciado.

O meu papel é falar com quem 
ainda não é converti do, empresas 
que ainda não criaram seus pro-
gramas ou ainda estão nas fases 
embrionárias, organizações que 
não entenderam a necessidade de 
ter seus programas organizados e 

administrados de forma profi ssio-
nal, escolas e universidades que 
perdem a oportunidade de colocar 
este tema em pauta para formar 
melhor ainda seus alunos, não em 
matérias obrigatórias, mas para a 
vida cidadão, que todos deveriam 
ter desde sempre e governos que 
ao não esti mularem o trabalho 
voluntario, perdem uma grande 
oportunidade de ter a sociedade 
ao seu lado, parti cipando de forma 
ati va na condução de nossas cida-
des, certamente teríamos cidades 
melhores, pois a sociedade estaria 
melhor.

Este sou eu, falando as vezes 
para as paredes, pois o que não é 
famoso, popular, não é importante, 
mas o tempo mostra o contrário, 
a importância do tema, pessoas 
que estão a minha volta dizendo 
que isso tem valor e pessoas que 
não conheço que leem, me ouvem 
ou me assistem e dizem que isso 
impactou de forma positi va a vida 
delas.

Organizações sociais tem suas 

ati vidades impactadas pela adesão 
ao trabalho voluntário, empresas 
percebem o absenteísmo diminuir, 
a produção melhorar pelo envol-
vimento em causas por parte dos 
colaboradores, alunos percebem 
a grandeza e as possibilidades do 
mundo em aulas sobre o volunta-
riado e o mundo agradece a cada 
novo voluntario e a cada pessoa 
que passar a ser um fã do assunto, 
mesmo que não exerça, mas co-
nheça e não faça críti cas sem fun-
damento.

Por isso a minha fala é para os 
não converti dos pois quanto mais 
pessoas falando e entendendo o 
assunto, melhor para todos.

Por falar em divulgação do as-
sunto, o Ser Voluntário, que está 
aqui nos jornais e mídias escritas, 
no Rádio e agora está na TV. Pro-
grama Ser Voluntário no canal 08 
da NET (Vale do Paraíba) todo do-
mingo as 15h30 e na internet no 
meu site www.robertoravagnani.
com.br/produto, cai direto nos 
programas.

NÃO ESCREVO PARA CONVERTIDOS

Homem de Mello, Benedi-
to Corrêa da Silva Salgado, 
Domingos Marcondes de 
Andrade, Francisco Bueno 
Garcia Leme, João Monteiro do 
Amaral, Manuel Ribeiro do Ama-
ral, Manuel de Godoy Moreira e 
Miguel de Godoy Moreira.

Em São Paulo no Ipiranga
Chegando em São Paulo 

no Ipiranga, a guarda parou 
às margens de um riacho, 
onde o comandante deixou 
um soldado de atalaia (local 
elevado), para evitar qual-
quer surpresa. Logo em se-
guida chegaram o ofi cial da 
Secretaria do Supremo Tribu-
nal Militar, Paulo Bregaro, e o 
Major Antônio Ramos Cor-
deiro, os quais traziam impor-
tantes papéis enviados por 
José Bonifácio. Eram aproxi-
madamente 4 horas da tarde.

A Independência
D. Pedro, leno o que eles 

trouxeram, à frente da guarda 
de honra, a qual descrevia um 
semicírculo em torno, desem-
bainhou sua espada, dizendo: 
“Amigos, estão para sempre 
quebrados os laços que nos 
uniam ao governo português”.

Assim falando, arrancou 
do chapéu a fi ta azul e bran-
ca, jogando-a ao chão e falou 
para eles fazerem o mesmo. 
Toda a guarda desembainhou 
suas espadas e D. Pedro fa-
lou que o Brasil era livre e 
independente.

E a seguir, gritou “Inde-
pendência ou Morte”.

Tudo isso escoltado pela 
sua guarda de honra, a qual 
ti nha como comandante um 
Pindamonhangabense.

Roberto Ravagnani

Construindo
Cidadania

fundador da ONG Canto Cidadão, consultor 
associado para o voluntariado da GIA 

Consultores para América Latina e sócio da 
empresa de consultoria Comunidea.

Roberto Ravagnani é 
palestrante, jornalista, radialista 

e consultor. Voluntário como 
palhaço hospitalar há 17 anos, 

Confi ra os serviços públicos que abrem 
e fecham no feriado prolongado

Em virtude do feriado 
prolongado de Indepen-
dência (terça-feira, dia 
7) e da padroeira de Pin-
damonhangaba – Nossa 
Senhora do Bom Sucesso 
(quarta-feira, dia 8), os 
serviços administrativos 
da Prefeitura e suas áre-
as de atendimento online 
ou presenciais voltam a 
funcionar na quinta-feira 
(dia 9).

Algumas atividades 
continuam funcionando 
normalmente, mesmo 
no fim de semana e fe-
riados, como todas as 
áreas emergenciais e de 
urgência (Pronto Socorro, 

UPAs de Moreira César e 
Araretama, hospital cam-
panha Cidade Nova, Gri-
pários, Samu, CSI - Centro 
de Segurança Integrada, 
Guarda Civil Metropolita-
na, Centro de Acolhimento 
para Moradores de Rua, 
agentes de trânsito e Defe-
sa Civil), além do Mercado 
Municipal e coleta de lixo 
(obs. A empresa responsá-
vel só deixará de coletar o 
lixo na quarta-feira).

Os serviços públicos 
municipais não relaciona-
dos acima voltam a fun-
cionar na quinta-feira (dia 
9), incluindo vacinação 
contra Covid-19.

Descanso, lazer e 
responsabilidade
Com o avanço da vacinação contra o 

coronavírus, e com o feriado prolongado – 
dia 7 de setembro – feriado da Independência do 
Brasil, e a emenda da segunda-feira, os moradores 
de cidades que não tiveram antecipação destes 
feriados (em virtude da pandemia) terão quatro 
dias para recuperarem suas energias com lazer ou 
descanso.

Em Pindamonhangaba, ainda haverá o feriado 
da padroeira da cidade – Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, na quarta-feira, dia 8, aumentando um 
dia no feriado prolongado. 

Naturalmente muitas pessoas estão pensando 
em viajar, tanto para o litoral quanto para a região 
serrana ou para o Sul de Minas, por exemplo. 

É um descanso muito válido e necessário, mas 
que também exige responsabilidade e cidadania, 
até porque, a pandemia ainda não acabou. Muitas 
medidas sanitárias devem ser seguidas em todo País.

No Estado de São Paulo não há mais restrições 
de horário e de capacidade de ocupação de público 
no comércio; mas há recomendações para que 
aglomerações sejam evitadas, além do uso da 
máscara que segue obrigatório.  

Uma dica para quem for fazer viagens para o 
exterior ou para locais que exigem a comprovação 
da imunização contra o Covid-19 é baixar o 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo 
Ministério da Saúde, que comprova a vacinação 
completa contra o coronavírus de cada cidadão. 

A declaração pode ser obtida por qualquer 
pessoa através do site ou do aplicativo do Conecte 
SUS Cidadão.

Então já sabe, se for viajar no feriado 
prolongado, siga as orientações das estradas, 
respeite as sinalizações e também as restrições 
sanitárias. Bom descanso! 
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Pinda anuncia Comissão do 
Bicentenário da Independência durante 
solenidade do ‘7 de Setembro’

A comemoração do Dia da Independên-
cia do Brasil, ‘7 de Setembro’, contará com 
hasteamento das bandeiras no Obelisco 
da Praça Monsenhor Marcondes, às 8 ho-
ras, e execução dos hinos Nacional e da 
Independência pela Corporação Musical 
Euterpe.

Pelo segundo ano consecutivo, em vir-
tude da pandemia por Covid-19, não have-
rá o tradicional desfile, mas a população 
poderá, ao lado de autoridades civis e mi-

litares, acompanhar a solenidade, desde 
que mantenha o distanciamento e utilize 
máscara.

Além do ato solene, haverá o anúncio 
da Comissão Municipal do Bicentenário 
da Independência – uma equipe técnica 
responsável por organizar os festejos 
na cidade em comemoração aos 200 
anos da Proclamação da Independên-
cia, a serem celebrados em 7 de setem-
bro de 2022.

Turismo se reúne 
com Batalhão Borba 
Gato para alinhar 
parcerias

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba e o Batalhão 
Borba Gato estão inician-
do mais uma parceria. Na 
quarta-feira (1º), a Secreta-
ria de Cultura e Turismo, 
representada pelo secretá-
rio adjunto Ricardo Flores, e 
pelo diretor de Turismo, Fá-
bio Vieira, se reuniu com o 
comandante do 2º Batalhão 
de Engenharia e Combate 
Borba Gato Ten. Cel. Henri-
que Vidal López Pedrosa e 
subcomandante Major Cris-
tiano Rosemberg Lima.

Na ocasião, foram ini-
ciados os estudos para uma 
parceria entre as institui-
ções no setor de turismo e 

de divulgação da história 
do Batalhão do Exército. A 
intenção é integrar o Ba-
talhão Borba Gato no City 
Tour Histórico-Cultural, 
bem como realizar uma ex-
posição de acervo do Exér-
cito no Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina. 

“Na oportunidade, con-
versamos sobre vários as-
suntos e projetos e ainda 
conhecemos um pouco das 
instalações do Batalhão. Em 
breve, esperamos poder di-
vulgar mais novidades para 
o Novo Turismo e para a 
Cultura da nossa Princesa 
do Norte”, ormou Flores.

Prefeitura entrega Ceap Castolira
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba realizou, na quin-
ta-feira (02), a inauguração da 
terceira escola municipal em 
tempo integral, o Ceap – Cen-
tro Educacional Avançado de 
Pindamonhangaba – no Castoli-
ra. Todo o evento foi realizado 
dentro das normas sanitárias, 
com o uso obrigatório de más-
cara, distanciamento, desinfec-
ção dos microfones, inclusive 
com aferição de temperatura e 
totem de álcool no portão de en-
trada da unidade. 

A solenidade foi iniciada com 
a apresentação “O Esporte Além 
das Quadras”, com os alunos de 
Educação Física, tendo à frente 
os professores Saulo Willians 
do Espírito Santo e Luiz Henri-
que da Silva. O coordenador do 
Instituto Esporte Educação Ale-
xandre Alerana explicou sobre 
as atividades de atletismo reali-
zada com os alunos, que foram 
muito aplaudidos pelos presen-
tes. 

Na sequência a aluna Julia 
Lavínia apresentou seus cole-
gas, alunos do 4º e 5º anos B, 
que realizaram uma dança com 
a música “Dias Melhores”, ten-
do à frente a professora Bene-
dita do Prado. A apresentação 
emocionou a todos. 

Participaram da solenidade 
o prefeito  Isael Domingues, vice
-prefeito e secretário de Gover-
no e Serviços Públicos Ricardo 
Piorino, presidente da Câmara 
José Carlos Gomes “Cal”, se-
cretária de Educação, Luciana 
Ferreira, secretária de Obras de 
Planejamento, Marcela Franco, 
secretário adjunto de Educação, 

Fabiano Vanone, entre demais 
secretários, diretores, assesso-
res, equipe escolar, pais, alunos 
e vereadores.

O prefeito Isael Domingues 
lembrou que muito além de 
prédios, as melhorias entregues 
pela administração municipal 
têm como principal foco o ser 
humano. “Entregar um prédio 

não é difícil, agora, fazermos 
cidadãos, pessoas conscientes 
que têm amor ao próximo, isso 
talvez seja o grande desafio da 
humanidade. Estamos cons-
truindo uma nova cidade e o 
desafio é deixar o legado de que 
é possível fazer as coisas certas, 
com honestidade, com apoio 
de todo um secretariado, dos 

vereadores, cada um fazendo 
sua parte da melhor maneira 
possível. Nós construímos pré-
dios, mas não esquecemos das 
pessoas. Esse é o real motivo de 
estarmos aqui e hoje, entregar-
mos mais essa escola para Pin-
damonhangaba e tantas outras 
melhorias”, pontuou o prefeito. 

O Ceap funciona na Escola 

Municipal Julieta Reale Vieira, 
que foi ampliada e adaptada 
para receber o serviço, e está 
preparada pra receber alunos 
e professores com segurança e 
conforto. Além do Ceap Casto-
lira, a Prefeitura já inaugurou 
outras duas unidades do Ceap: 
uma no Bem Viver e outra no 
Bairro das Campinas.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Educação e cidadania: solenidade de inauguração contou com diversas apresentações de alunos
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poder legislativo

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

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

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

Vereador José Carlos Gomes - Cal (Republicanos) 
Presidente 

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

1º Vice-Presidente 
Vereador Felipe Guimarães Silva Figueiredo

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

Vereador Herivelto dos Santos
Moraes - Herivelto Vela (PT)

1º Secretário 
Vereador Renato Nogueira 

Guimarães - Renato Cebola (PV)
2º Secretário 

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

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

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

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

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

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

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

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

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

ORDEM DO DIA

31ª Sessão Ordinária do ano de 2021, 
a realizar-se no  Palácio Legislativo 

“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, 
no próximo dia 09 de setembro de 

2021, quinta-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei Complementar n° 03/2021, 
do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a adquirir, por doação, 
com encargo, área localizada no Bairro Crispim 
- ‘Fazenda Santa Clara’, para fins de drenagem 
de águas pluviais”.

II. Projeto de Lei n° 218/2021, do Vereador 
Marco Mayor, que “Denomina de Avenida 
PASTOR IRINEU BONIFÁCIO DE OLIVEIRA 
a Avenida 04 (quatro) do Loteamento 
Residencial Santa Clara de Pindamonhangaba”.

III. Projeto de Lei n° 234/2021, do Vereador 
José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina de 
PROFª MARIA APARECIDA SIMÕES VIEIRA 
– DONA SIMÕES, o Prédio do Projeto Gente 
Miúda”.

Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2021.

Vereador José Carlos Gomes - Cal
Presidente

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

Tribuna Livre: Sr. Ricardo da Cunha
Assunto:  Instalação do Projeto Escola Técnica do 
Araretama.

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

Vereador José Carlos Gomes - Cal
Presidente

O Plenário da Câmara de 
Pindamonhangaba realizou 
uma nova sessão  nesta se-
gunda-feira, dia 30 de agos-
to, no Palácio Legislativo 
“Dr. Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”. A 30ª Sessão Or-
dinária do ano de 2021 con-
tou com a presença de 10 
vereadores. O parlamentar 
Marco Mayor (PSDB) não 
participou da reunião, uma 
vez que continua afastado 
por licença médica. Na Or-
dem do Dia estavam relacio-
nados apenas 2 Projetos e 
ambos foram aprovados. 

Avenida no
Portal dos Eucaliptos
A votação de abertura 

da Ordem do Dia foi com o 
Projeto de Lei n° 210/2021, 
de autoria do Presidente da 
Casa, vereador José Carlos 
Gomes - Cal (Republicanos), 
que “Denomina a Avenida 
22 no Loteamento Portal 
dos Eucaliptos de JOÃO ME-
NINO DOS SANTOS – JOÃO 
GORDO”. A aprovação foi 
por 9 votos a zero.

Plenário da Câmara de Pindamonhangaba 
autoriza Créditos Adicionais de até

R$ 73.500.000,00 à Prefeitura Municipal
Vereadores aprovaram, ainda, a denominação de nova avenida no Loteamento Portal dos Eucaliptos

Biografia 
João Menino dos Santos 

nasceu em 21 de janeiro de 
1936. Era filho de Arlindo 
Alves dos Santos e Bene-
cdita Maria da Conceição. 
Foi casado com Maria Apa-
recida dos Santos e tive-
ram 7 filhos, 18 netos e 10 
bisnetos. Saudoso morador 
da histórica Coruputuba, 
iniciou suas atividades tra-
balhistas como ajudante de 
serviços gerais aos 14 anos. 
Jovem de origem humilde e, 
por ter boa escrita, foi de-
sempenhando outras ativi-
dades na famosa Indústria 
de Celulose e Papel “Cícero 
Prado”, onde teve a opor-
tunidade de conhecer pes-
soalmente seu fundador, o 
grande empreendedor da 
época, Senhor Cicero Prado. 

João Gordo desenvolveu 
várias atividades: trabalhou 
no cinema; foi tesoureiro 
do tradicional time da In-
dustrial; secretário do Sin-
dicato dos Trabalhadores 
de Celulose e Papel, entre 
outras. Era bem-humorado, 
pessoa idônea, que, por sua 
maneira de ser ao longo de 
sua vida, fez muitos amigos. 

Homem muito religio-
so, professava a fé católica 
desde muito cedo. João era 
membro ativo da Congrega-
ção Mariana e Sociedade São 
Vicente de Paulo; frequen-
tador assíduo das celebra-
ções dominicais e com sua 
generosidade e humildade, 
desempenhava sua ativida-
de de Presidente Vicentino 
na Paróquia São Benedito. 
Vítima de Pneumonia, João 

Gordo faleceu em 25 de no-
vembro de 2003, deixando 
muita saudade e um legado 
de fé, humildade e caridade. 

Créditos Adicionais
Suplementares
e Especiais
Na sequência, os vereado-

res discutiram, analisaram e 
aprovaram - por unanimi-
dade - o item 2 da pauta: o 
Projeto de Lei n° 227/2021, 
do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a autoriza-
ção para abertura 
de Créditos Adi-
cionais Suplemen-
tares e Especiais 
até o limite de R$ 
7 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
(setenta e três mi-
lhões e quinhen-
tos mil reais) e dá 
outras providên-
cias”. Inicialmente, 
para analisar me-
lhor o documen-
to e por entender 
que o mesmo não 
cumpria algumas exigên-
cias da Lei,  o vereador Gil-
son Nagrin (PP) solicitou 
o adiamento da votação do 
projeto, mas por 7 votos fa-
voráveis e 2 contrários, o 
pedido foi recusado. Na vo-
tação oficial, o plenário de-
liberou a aprovação do Pro-
jeto por 8 votos a 1, com o 
único voto contrário sendo 
dado pelo vereador Gilson 
Nagrin.

De acordo com o projeto, 
em seu artigo 1º, o Poder 
Executivo está  autorizado 
a abrir Créditos Adicionais 
Suplementares ao Orçamen-
to do Município (Lei Mu-

nicipal n° 6.391, de 18 de 
dezembro de 2020) até o 
limite de R$ 71.400.000,00 
(setenta e um milhões e 
quatrocentos mil reais), 
às dotações orçamentárias 
discriminadas no Anexo 
I da Lei”. Já no artigo 2°, o 
“Executivo foi autorizado 
a abrir Créditos Adicionais 
Especiais ao Orçamento do 
Município até o limite de R$ 
2.100.000,00 (dois milhões 
e cem mil reais) em favor 
da Secretaria de Educação, 
destinado a aquisição de 
imóvel, a fim de atender à 
programação constante em 
anexo da Lei”. 

Na mensagem explicati-
va enviada ao Presidente do 
Legislativo, o Prefeito Muni-
cipal esclareceu que “para a 
cobertura dos créditos adi-
cionais de que trata o pro-
jeto de lei em tela, no ato 
da abertura de tais créditos, 
será indicado o recurso de 
excesso de arrecadação a 
ser verificado no exercício 
da Fonte Tesouro (recursos 
próprios ou decorrentes de 

cota-parte constitucional)”.
31ª Sessão Ordinária 
Em virtude do ponto fa-

cultativo (6 de setembro, 
segunda-feira) e dos feria-
dos nacional (7 de setembro 
- Independência do Brasil) 
e municipal (8 de setembro 
- dia da Padroeira da Cida-
de, Nossa Senhora do Bom 
Sucesso), a Câmara de Pin-
damonhangaba realiza na 
próxima quinta-feira, dia 09 
de setembro, a partir das 14 
horas, no Plenário “Dr. Fran-
cisco Romano de Oliveira” do 
Palácio Legislativo “Dr. Ge-
raldo José Rodrigues Alck-
min”, a 31ª sessão ordinária 
de 2021. Além da participa-
ção da comunidade durante 
as sessões ordinárias - den-
tro dos protocolos sanitá-
rios vigentes - e visando dar 
ainda maior transparência 
dos atos legislativos, a ses-
são ordinária - que é pública 
e aberta - terá a transmis-
são “ao vivo” pelo canal 4 da 
Operadora NET e, também, 
pela internet no portal www.
pindamonhangaba.sp.leg.br.
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A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba mantém na 
sexta-feira (3) a aplicação da pri-

O boletim da Vigilância Epi-
demiológica de Pindamonhan-
gaba trouxe nessa quinta-feira 
(2), 22 novos casos, 33 recupera-
dos. A cidade chega hoje (3) a 19 
dias sem registro de óbitos. No 
total, 18.808 moradores de Pin-
damonhangaba testaram positi-
vo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 24% e as UTIs 
particulares estão com 100% 
dos leitos livres.  A enfermaria 
está com ocupação de 34% so-
mados os leitos públicos e par-
ticulares. 

Cidade registra 22 casos novos, 
33 recuperados e chega a 
19 dias sem morte de Covid-19

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
176.043 (números atualizados 
até às 09h04 de 02 de setembro), 
sendo 118.596 primeiras doses, 
53.008 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. 

22 Casos novos
Alto do Cardoso, Andrade, 

Araretama, Azeredo, Centro, 
Cícero Prado, Cidade Jardim, Ci-
dade Nova, Crispim, Mombaça, 
Nova Esperança, Socorro, Tri-
ângulo, Vila Rica, Vila São Paulo 
e Vista Alegre

33 Recuperados
Alto do Cardoso, Andrade, 

Araretama, Azeredo, Bem Vi-
ver, Campo Belo, Goiabal, La-
erte Assunção, Liberdade, Man-
tiqueira, Moreira César, Nova 
Esperança, Padre Rodolfo, Par-
que das Nações, Santana, Santa 
Luzia, Terra dos Ipês

meira dose da vacina contra a 
Covid-19 para pessoas de 13 a 17 
anos; de 12 com comorbidades; 

Divulgação

Gripe: Município 
mantém vacinação 
nesta sexta-feira (3)

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba mantém a terceira etapa da 
vacinação contra o vírus da gri-
pe (influenza H1N1) na terça-
feira-feira (3), enquanto dura-
rem os estoques, porém reduz 
o número de locais pelo volume 
de vacinas.

Para esta fase, a aplicação 
será de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 11h e das 13 às 16h, no 
local: ESF Cruz Grande.

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

Atenção
Em virtude da vacinação 

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

A imunização contra influen-
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 influenza entre a 
primeira e a segunda dose con-
tra Covid-19, pois esse intervalo 
é de até 28 dias e, portanto, pode 
não respeitar o período reco-
mendado de 15 dias entre a va-
cina contra um vírus e outro.

Assim, esse grupo poderá re-
ceber a vacina contra influenza 
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 Pfizer, que 
possuem intervalo médio de 3 
meses, é perfeitamente possível 
ser vacinado contra influenza 
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.

Divulgação

aplica segunda dose de Pfizer 
em profissionais da educação; e 
adianta a segunda dose de Astra-
zeneca e Coronavac do dia 08 de 
setembro para sexta-feira (3). 

Primeira dose: pessoas 
com 13,14, 15, 16 e 17 anos

Das 8 às 11 horas: Cidade Nova, 
Nova Esperança, Ciaf, 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 com 

comorbidades
Das 8 às 11 horas, Cidade Nova, 

Nova Esperança, Ciaf, Ipê 2.
 
Primeira dose: pessoas 
com 18 anos ou mais; 
incluindo gestantes e 

puérperas
Das 8 às 11 horas, na Sala de 

Vacinas (Ciaf)

Adiantamento da segunda 
dose do dia 8 de setembro 

para sexta-feira (dia 3)
Astrazeneca: das 13 às 

Vacinação contra Covid-19: confira a programação
Covid-19: Pinda mantém vacinação para adolescentes de 13 anos ou mais; continua para 

12 com comorbidade; para 18 anos ou mais; antecipa segunda dose do dia 08/09; 
e inicia imunização da segunda dose dos profissionais da educação

15h30; Nova Esperança, Ipê 2, 
Ciaf, Cidade Nova

Coronavac: das 8 às 11 ho-
ras e das 13 às 15h30; Cisas, e 
Centro Dia do Idoso Vila Rica.

Segunda dose de Pfizer 
para profissionais da 
educação e todos que 

tenham agendamento para 
os dias 6, 7 e 8 de setembro 
(conforme a carteirinha)

Das 9 às 16 horas; Parque da 
Cidade.

Das 8 às 12 horas e das 13 
às 16 horas; Shopping Pátio 
Pinda.

Das 16 às 18 horas; Nova 
Esperança, Ipê 2, Ciaf, Cidade 
Nova, Cisas, Vila Rica.

OBS: A Secretaria de Saúde 
informa que frasco de Pfizer 
possui seis doses e validade 
de seis horas após aberto. As-
sim, para evitar desperdício, 
pode ser solicitado àqueles 
que chegarem próximo ao 
horário de encerramento que 
retornem outro dia. Pedimos 
a compreensão

Atenção
- Todos precisam levar um 

documento de identificação 
(RG ou CPF), comprovante de 
endereço e o termo de vacina-
ção preenchido (disponibiliza-
do no site da Prefeitura). Origi-
nais e cópias.

ComoRbidAdes 
definidAs Pelo GoveRno 

do estAdo
As comorbidades definidas 

pelo Governo são: insuficiên-
cia cardíaca, cor-pulmonale e 
hipertensão pulmonar, cardio-
patia hipertensiva, síndrome 
coronariana, valvopatias, mio-
cardiopatias e pericardiopatias, 
doença da aorta, dos grandes va-
sos e fístulas arteriovenosas, ar-
ritmias cardíacas, cardiopatias 
congênitas no adulto, próteses 
valvares e dispositivos cardíacos 
implantados, diabetes mellitus, 
pneumopatias crônicas graves, 
hipertensão arterial resistente, 
hipertensão arterial estágio 3, 
hipertensão estágios 1 e 2 com 
lesão e órgão alvo, doença cere-
brovascular, doença renal crôni-
ca, imunossuprimidos, anemia 
falciforme, obesidade mórbida, 
cirrose hepática/cirrose A, B ou 
C, HIV, AVC, doenças neurológi-
cas, deficiência neurológica gra-
ve, esclerose múltipla, esclerose 
lateral amiotrófica e doenças 
hereditárias degenerativas do 
sistema nervoso ou muscular.

OBS: Quem perdeu a cartei-
rinha de vacinação da Covid-19, 
favor procurar o posto que irá 
tomar a próxima dose e pedir a 
segunda via. É necessário levar 
um documento com foto e pre-
ferencialmente informar o dia 
que tomou a primeira dose.
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MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao PRP nº 075/2021 de “Contratação de empresa especializada para instalação 
de Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs, na forma de barreira tipo “guichê” em vidro 
temperado (6mm), mais acessórios (guarnição de alumínio mais borracha) a serem instalados nos 
locais de atendimento ao público da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.”, com validade 
de 12 meses, assinadas em 11/08/2021. Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no 
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 330/2021 Empresa: FERNANDO JOSE FERRAZ DE CAMPOS ME

***
A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PRP nº 086/2021 de “AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS 
PARA PLAYGROUND, COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO, PARA CRIANÇAS PORTADORAS 
DE NECESSIDADES ESPECIAIS E/OU MOBILIDADE REDUZIDA.”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 12/08/2021. Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 331/2021 Empresa: DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS E METAIS LTDA

***
A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PRP nº 096/2021 de “AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO 
(TIPO PFF2)”, com validade de 12 meses, assinadas em 12/08/2021. Os arquivos digitalizados 
encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações anexo ao edital 
do procedimento licitatório.
ATA nº 332/2021 Empresa: LANCELETTE BIOMEDICAL EIRELI

***
A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PRP nº 120/2021 de “AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO 
EM DIVERSAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA.”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 26/08/2021. Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 333/2021 Empresa: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

 - APOSTILAMENTO - 

 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 19/2021 
 Processo Administrativo: Nº 5699/2021 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

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

 Objeto: Objeto: Promover o desenvolvimento do Programa “de Incentivo 
à Cultura”, especificamente para despesas de custeio 
compreendidas no plano de trabalho integrante do Processo 
Administrativo nº. 5.699/2021. 

 Descrição do apostilamento: Readequação do Plano de Trabalho 
 Data do apostilamento: 01/09/2021 

 

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 PREÇO Nº 140/2021 (PMP 7222/2021)
Para “aquisição de papel sulfi te A4”, com recebimento das propostas até dia 20/09/2021, às 14h 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 Nº 023/2021 (PMP 1352/2021) 
A autoridade superior homologou, em 01/09/2021, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada na realização de serviços em exames de radiografi a panorâmica sem laudo”, em favor da empresa Ver 
Odontologia Eireli, o item 01, no valor total de R$ 14.850,00. 

CONVOCAÇÃO – 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021

Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes do CMDM, convocadas a comparecerem, na 
data e local abaixo, para a realização da “3ª Reunião Ordinária de 2021”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
. Leitura e aprovação de Ata;
. Exclusão e substituição das Conselheiras ausentes;
. Outubro Rosa;
. 16 Dias de Ativismo;
. Campanha Pobreza Menstrual;
. Informe Gerais.

Dia:           13/09/2021 (Segunda-Feira)
Horário:   18:00 hs (Dezoito horas)
Local:      Auditório da Prefeitura Municipal – Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400

Sthela Simões Freire
Presidente do CMDM – Gestão 2021-2023.

Observação:
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regime Interno, deverão justifi car a 
ausência através do e-mail: c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmdmpinda@gmail.com

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 412, DE 31 DE AGOSTO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, e  considerando o  parecer da 
Comissão Sindicante, RESOLVE SOBRESTAR o Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2021, 
constituído através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 218, de 08 de 
fevereiro de 2021,  pelo  período de 09 de setembro de 2021 a 08 de outubro de 2021, nos termos 
do memorando 34.769/2021.
Esta portaria entra em vigor nesta data. 
Pindamonhangaba, 31 de agosto de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 31 de agosto de 2021.
SMA/tlm/Memo 34.769/2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 413, DE 31 DE AGOSTO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, e  considerando o  parecer da 
Comissão Sindicante, RESOLVE SOBRESTAR o Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2021, 
constituído através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 375, de 22 de 
julho de 2021, retifi cada pela Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração n° 383, de 
29 de julho de 2021, pelo  período de 09 de setembro de 2021 a 08 de outubro de 2021, nos termos 
do memorando 34.770/2021.
Esta portaria entra em vigor nesta data. 
Pindamonhangaba, 31 de agosto de 2021.

 Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 31 de agosto de 2021.
SMA/tlm/Memo 34.770/2021

O Paineiras Country Club tem 
recebido a visita de autoridades 
associadas de Pindamonhanga-
ba, que participaram de um café 
da manhã especial e descontra-
ído com o novo presidente do 
clube, Leandro Monqueiro.

Os primeiros convidados fo-
ram: o prefeito Isael Domingues 
e o vice-prefeito Ricardo Piorino 

Autoridades de Pindamonhangaba participam 
de encontro no Paineiras Country Club

e, em uma segunda ocasião, es-
tiveram presentes o Secretário 
de Desenvolvimento Econômi-
co do município Roderley Miot-
to e o vereador Renato Cebola. 
Lembrando que todos também 
são sócios do Paineiras Country 
Club.

Nesses encontros foram dis-
cutidos objetivos e estratégias 

para melhorar cada vez mais a 
qualidade de vida e o lazer dos 
sócios.

Essa é uma forma da direto-
ria do clube democratizar a ad-
ministração, ouvindo opiniões 

e sugestões de seus sócios, que 
poderão ser implantadas para 
melhorias do espaço.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.468, DE 31 DE AGOSTO DE 2021.

Dispõe sobre autorização para abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais até o 
limite de R$ 73.500.000,00 (setenta e três milhões e quinhentos mil reais) e dá outras providências. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento 
do Município (Lei n° 6.391, de 18 de dezembro de 2020), até o limite de R$ 71.400.000,00 (setenta e 
um milhões e quatrocentos mil reais), às dotações orçamentárias discriminadas no Anexo I desta Lei.

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Especiais no Orçamento do 
Município (Lei Municipal n° 6.391, de 18 de dezembro de 2020), até o limite de R$ 2.100.000,00 
(dois milhões e cem mil reais) em favor do Órgão 01.09 — Secretaria de Educação, destinado a 
aquisição de imóvel, a fi m de atender à programação do Anexo II desta Lei.

Art.  3° Os recursos para cobertura dos créditos de que tratam os artigos 1° e 2° desta Lei serão 
indicados no decreto de abertura, nos termos do art. 43 da Lei Federal n° 4.320/1964.

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

Pindamonhangaba, 31 de agosto de 2021. 

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Claudio Marcelo De Godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 31 de agosto de 2021.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos
Projeto de Lei n° 227/2021

1

Órgão 01. 02 Secretaria de Negócios Jurídicos
Unidade 01. 02.10 Gabinete do Secretário

Funcional Programática Valor 
Função/Subfunção Programa/Ação R$

0 4 Administração
04 .122 Administração Geral
04 .122 O001 Operações Especiais

O001. 2002 Precatórios Judiciais
3 Despesa Corrente
3 1 Pessoal e Encargos Sociais
3 1 90 Aplicação Diretas
3 1 90 91 Sentenças Judiciais

1 Tesouro 6.000.000,00         

0 4 Administração
04 .122 Administração Geral
04 .122 O001 Operações Especiais

O001. 2002 Precatórios Judiciais
3 Despesa Corrente
3 3 Outras Despesas Correntes
3 3 90 Aplicação Diretas

91 Sentenças Judiciais
1 Tesouro 100.000,00            

Órgão 01. 03 Secretaria de Governo e Serviços Públicos
Unidade 01. 03.40 Departamento de Serviços Públicos

Funcional Programática Valor 
Função/Subfunção Programa/Ação R$

15 Urbanismo
15.451 Infra-estrutura Urbana
15.451 O017 Cidade Planejada

O017. 1006 Pavimentação de Vias Urbanas
4 Despesa de Capital
4 4 Investimentos
4 4 90 Aplicação Diretas

51 Obras e Instalações
1 Tesouro 14.000.000,00      

15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452 O009 Pinda Cidade Funcional

O009.2029 Manutenção dos Serviços Municipais
3 Despesa Corrente
3 3 Outras Despesas Correntes
3 3 90 Aplicação Diretas

39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1 Tesouro 2.000.000,00         

Unidade 01. 03.50 Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional
15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452 O009 Pinda Cidade Funcional

O009.2029 Manutenção dos Serviços Municipais
3 Despesa Corrente
3 3 Outras Despesas Correntes
3 3 90 Aplicação Diretas

39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1 Tesouro 1.500.000,00         

Órgão 01. 04 Secretaria de Segurança Pública
Unidade 01. 04.40 Departamento de Trânsito e Mobilidade

Funcional Programática Valor 
Função/Subfunção Programa/Ação R$

26 Transporte
26. 782 Transporte Rodoviário
26. 782 O009 Pinda Cidade Funcional

O009. 2031 Manutenção dos Veículos Públicos
3 Despesa Corrente
3 3 Outras Despesas Correntes
3 3 90 Aplicação Diretas

30 Material de Consumo
1 Tesouro 1.000.000,00         

26 Transporte
26. 782 Transporte Rodoviário
26. 782 O009 Pinda Cidade Funcional

O009. 2031 Manutenção dos Veículos Públicos
3 Despesa Corrente
3 3 Outras Despesas Correntes
3 3 90 Aplicação Diretas

39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1 Tesouro 830.000,00            

O4 Administração
O4. 122 Administração Geral
O4. 122 O018 Pinda Cidade Inteligente

O018. 2095 Manutenção das Atividades da Guarda
3 Despesa Corrente
3 3 Outras Despesas Correntes
3 3 90 Aplicação Diretas

39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1 Tesouro 350.000,00            

Anexo I
Suplementação

Categoria 
Econômica

Grupo de 
Natureza de 

Mod. 
Aplicação

Fonte Especificação

Categoria 
Econômica

Grupo de 
Natureza de 

Mod. 
Aplicação

Fonte Especificação

Categoria 
Econômica

Grupo de 
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Mod. 
Aplicação

Fonte Especificação

Elemento

Elemento

Elemento
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Órgão 01. 06 Secretaria de Finanças e Orçamento
Unidade 01. 06.30 Departamento de Planejamento Orçamentário

Funcional Programática Valor 

Função/Subfunção Programa/Ação R$
0 4 Administração
04 .123 Administração Financeira
04 .123 O004 Gestão Administrativa Integrada

O004. 2014 Contribuição PASEP 
3 Despesa Corrente
3 3 Outras Despesas Correntes
3 3 90 Aplicação Diretas

47 Obrigações Tributárias e Contributivas
1 Tesouro 2.000.000,00         

Órgão 01. 10 Secretaria de Saúde
Unidade 01. 10.20 Departamento de Atenção Básica à Saúde

Funcional Programática Valor 
Função/Subfunção Programa/Ação R$

10 Saúde
10. 301 Atenção Básica
10. 301 O003 Gestão Eficiente de Pessoal

O003. 2006 Manurtenção da Folha de Pagamento
3 Despesa Corrente
3 1 Pessoal e Encargos Sociais
3 1 90 Aplicação Diretas

11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
1 Tesouro 650.000,00            

Unidade 01. 10.30 Departamento de Atenção Especial
10. 302 O014 Saúde Humanizada

O014. 2057 Manurtenção da Atenção Especializada
3 Despesa Corrente
3 3 Outras Despesas Correntes
3 3 90 Aplicação Diretas

39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1 Tesouro 5.464.000,00         

10 Saúde
10. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10. 302 O003 Gestão Eficiente de Pessoal

O003. 2006 Manurtenção da Folha de Pagamento
3 Despesa Corrente
3 1 Pessoal e Encargos Sociais
3 1 90 Aplicação Diretas

11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
1 Tesouro 250.000,00            

Órgão 01. 10 Secretaria de Saúde
Unidade 01. 10.70 Departamento de Urgência e Emergência
10 Saúde
10. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10. 302 O014 Saúde Humanizada

O014. 2057 Manurtenção da Atenção Especializada
3 Despesa Corrente
3 3 Outras Despesas Correntes
3 3 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1 Tesouro 12.308.000,00      

10 Saúde
10. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10. 302 O003 Gestão Eficiente de Pessoal

O003. 2006 Manurtenção da Folha de Pagamento
3 Despesa Corrente
3 1 Pessoal e Encargos Sociais
3 1 90 Aplicação Diretas

11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
1 Tesouro 9.312.000,00         

Órgão 01. 13 Secretaria de Obras e Planejamento
Unidade 01. 13.10 Gabiente de Secretário

Funcional Programática Valor 
Função/Subfunção Programa/Ação R$

O4 Administração
O4. 122 Administração Geral
O4. 122 O017 Cidade Planejada

O017. 2091 Elaboração de Projetos Executivos
3 Despesa Corrente
3 3 Outras Despesas Correntes
3 3 90 Aplicação Diretas

39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1 Tesouro 32.000,00              

Categoria 
Econômica

Grupo de 
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Aplicação
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Mod. 
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Econômica
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Mod. 
Aplicação

Elemento

Elemento

Elemento Fonte
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2

Órgão 01. 06 Secretaria de Finanças e Orçamento
Unidade 01. 06.30 Departamento de Planejamento Orçamentário

Funcional Programática Valor 

Função/Subfunção Programa/Ação R$
0 4 Administração
04 .123 Administração Financeira
04 .123 O004 Gestão Administrativa Integrada

O004. 2014 Contribuição PASEP 
3 Despesa Corrente
3 3 Outras Despesas Correntes
3 3 90 Aplicação Diretas

47 Obrigações Tributárias e Contributivas
1 Tesouro 2.000.000,00         

Órgão 01. 10 Secretaria de Saúde
Unidade 01. 10.20 Departamento de Atenção Básica à Saúde

Funcional Programática Valor 
Função/Subfunção Programa/Ação R$

10 Saúde
10. 301 Atenção Básica
10. 301 O003 Gestão Eficiente de Pessoal

O003. 2006 Manurtenção da Folha de Pagamento
3 Despesa Corrente
3 1 Pessoal e Encargos Sociais
3 1 90 Aplicação Diretas

11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
1 Tesouro 650.000,00            

Unidade 01. 10.30 Departamento de Atenção Especial
10. 302 O014 Saúde Humanizada

O014. 2057 Manurtenção da Atenção Especializada
3 Despesa Corrente
3 3 Outras Despesas Correntes
3 3 90 Aplicação Diretas

39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1 Tesouro 5.464.000,00         

10 Saúde
10. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10. 302 O003 Gestão Eficiente de Pessoal

O003. 2006 Manurtenção da Folha de Pagamento
3 Despesa Corrente
3 1 Pessoal e Encargos Sociais
3 1 90 Aplicação Diretas

11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
1 Tesouro 250.000,00            

Órgão 01. 10 Secretaria de Saúde
Unidade 01. 10.70 Departamento de Urgência e Emergência
10 Saúde
10. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10. 302 O014 Saúde Humanizada

O014. 2057 Manurtenção da Atenção Especializada
3 Despesa Corrente
3 3 Outras Despesas Correntes
3 3 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1 Tesouro 12.308.000,00      

10 Saúde
10. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10. 302 O003 Gestão Eficiente de Pessoal

O003. 2006 Manurtenção da Folha de Pagamento
3 Despesa Corrente
3 1 Pessoal e Encargos Sociais
3 1 90 Aplicação Diretas

11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
1 Tesouro 9.312.000,00         

Órgão 01. 13 Secretaria de Obras e Planejamento
Unidade 01. 13.10 Gabiente de Secretário

Funcional Programática Valor 
Função/Subfunção Programa/Ação R$

O4 Administração
O4. 122 Administração Geral
O4. 122 O017 Cidade Planejada

O017. 2091 Elaboração de Projetos Executivos
3 Despesa Corrente
3 3 Outras Despesas Correntes
3 3 90 Aplicação Diretas

39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1 Tesouro 32.000,00              
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Elemento
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3

Unidade 01. 13.20 Departamento de Obras
O4 Administração
O4. 122 Administração Geral
O4. 122 O017 Cidade Planejada

O017. 2094 Manutenção das Atividades de Infraestrutura
3 Despesa Corrente
3 3 Outras Despesas Correntes
3 3 90 Aplicação Diretas

39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1 Tesouro 44.000,00              

15 Urbanismo
15. 451 Infra-estrutura Urbana
15. 451 O017 Cidade Planejada

O017. 1005 Ampliação e Manutenção das Instalações
4 Despesa de Capital
4 4 Investimentos
4 4 90 Aplicação Diretas

51 Obras e Instalações
1 Tesouro 1.214.000,00         

15 Urbanismo
15. 451 Infra-estrutura Urbana
15. 451 O017 Cidade Planejada

O017. 1019 Praças, Parques e Jardins
4 Despesa de Capital
4 4 Investimentos
4 4 90 Aplicação Diretas

51 Obras e Instalações
1 Tesouro 16.000,00              

15 Urbanismo
15. 451 Infra-estrutura Urbana
15. 451 O017 Cidade Planejada

O017. 1066 Cemitério Moreira César
4 Despesa de Capital
4 4 Investimentos
4 4 90 Aplicação Diretas

51 Obras e Instalações
1 Tesouro 2.430.000,00         

Órgão 01. 09 Secretaria de Educação
Unidade 01. 09.30 Departamento de Gestão Educacional

Funcional Programática Valor 
Função/Subfunção Programa/Ação R$

Unidade 01. 09.30 Departamento de Gestão Educacional
12 Educação
12. 361 Ensino Fundamental
12. 361 O012 Cidade Educadora

O012. 2067 Adequação de 1/3 da Jornada do Prefessor
3 Despesa Corrente
3 3 Outras Despesas Correntes
3 3 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1 Tesouro 800.000,00            

Unidade 01. 09.40 Departamento de Ação Educativa e Desenvolvimento Pedagógico
12 Educação
12. 367 Educação Especial
12. 367 O010 Gestão da Manutenção da Educação

O010. 2038 Manutenção do Ambiente Escolar da Educação Especial
3 Despesa Corrente
3 3 Outras Despesas Correntes
3 3 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1 Tesouro 400.000,00            

12 Educação
12. 361 Ensino Fundamental
12. 361 O010 Gestão da Manutenção da Educação

O010. 2036 Manutenção do Ambiente Escolar da Educação Fundamental
3 Despesa Corrente
3 3 Outras Despesas Correntes
3 3 90 Aplicação Diretas

30 Material de Consumo
1 Tesouro 4.000.000,00         

12 Educação
12. 361 Ensino Fundamental
12. 361 O010 Gestão da Manutenção da Educação

O010. 2036 Manutenção do Ambiente Escolar da Educação Fundamental
3 Despesa Corrente
3 3 Outras Despesas Correntes
3 3 90 Aplicação Diretas

39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1 Tesouro 5.500.000,00         

12 Educação
12. 365 Educação Infantil

EspecificaçãoCategoria 
Econômica

Grupo de 
Natureza de 

Mod. 
Aplicação

Elemento Fonte

4

12. 365 O012 Cidade Educadora
O012. 2066 Educação Integral

3 Despesa Corrente
3 3 Outras Despesas Correntes
3 3 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1 Tesouro 1.200.000,00         

Total Geral 71.400.000,00   

1

Órgão 01. 09 Secretaria de Educação
Unidade 01. 09.20 Departamento Administrativo e Financeiro

Funcional Programática Valor 
Função/Subfunção Programa/Ação R$

12 Educação
12. 361 Ensino Fundamental
12. 361 O010 Gestão da Manutenção da Educação

O010. 2007 Manutenção das Atividades Administrativas
4 Despesa de Capital
4 4 Investimentos
4 4 90 Aplicação Diretas

61 Aquisição de Imóvel
1 Tesouro 2.100.000,00

Anexo II
Créditos Especiais

Elemento Fonte

Total Geral 2.100.000,00

EspecificaçãoCategoria 
Econômica

Grupo de 
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Despesa

Mod. 
Aplicação
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Turismo realiza “7º City Tour” 
e estuda novos roteiros

A equipe da Secretaria de 
Cultura e Turismo / Departa-
mento de Turismo da Prefei-
tura realizou, na terça-feira 
(31), a sétima edição do “City 
Tour Histórico-Cultural”, com 
formadores de opinião, para 
a divulgação e fomento do tu-
rismo em Pindamonhangaba. 
Os organizadores já estudam 
novo roteiro para os próxi-
mos meses. 

De acordo com o secretá-
rio adjunto de Cultura e Tu-
rismo, Ricardo Flores, a in-
tenção é apoiar e divulgar a 
potencialidade turística de 
Pindamonhangaba, por meio 
de seus atrativos, mesclan-
do com história da cidade e 
fatos curiosos. “Adaptamos e 
atualizamos o modelo de city 
tour, voltando a ação para os 
multiplicadores de informa-
ções. Por isso, nos dizemos 

que somos o ‘novo turismo’, 
que é uma forma diferente e 
estratégica de trabalhar o tu-
rismo. Nossa intenção é que 
cada vez mais pessoas conhe-
çam e valorizem Pindamo-
nhangaba, que nos ajudem a 
divulgar que Pinda tem, sim, 
muitos lugares para serem vi-
sitados”, explicou. 

“Iniciamos com grupos 
específicos e agora estamos 
partindo para a segunda fase, 
que é estender o city tour ao 
munícipe, por meio do sor-
teio no shopping”, disse, 
referindo-se ao sorteio que 
será realizado em outubro. 
As inscrições já podem ser 
preenchidas e estão dispo-
níveis no CIT – Centro de 
Informações Turísticas – 
dentro do Shopping Pátio 
Pinda. Para participar, bas-
ta levar 1 kg de alimento. 

Cada quilo vale um cupom 
para o sorteio. 

O sétimo city tour percor-
reu pontos como o Museu 
Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina, 
o Hotel Fazenda Pé da Ser-
ra, a Fazenda Nova Gokula, 
o Alambique Pinda Boa, Res-
taurante Colméia, além do 
tour de ônibus pelos princi-
pais pontos históricos do cen-
tro da cidade. Para os próxi-
mos meses, a equipe do novo 
turismo está elaborando no-
vos roteiros e, em conjunto 
com o Departamento de Cul-
tura, já pensando nas festivi-
dades natalinas. “Somos uma 
Secretaria de Cultura e Turis-
mo, por isso, nosso trabalho é 
integrado entre esses dois se-
tores, e quem sai ganhando, 
claro, é a população”, desta-
cou Flores.

Governo de SP inicia “Operação 
Feriado de 7 de Setembro”

A previsão é que cerca de 4,5 milhões de veículos circulem 
pelas principais estradas que saem da capital

A Secretaria de Logísti ca e 
Transportes de São Paulo e a 
Artesp-Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo iniciam 
nesta sexta-feira (3) a “Opera-
ção Independência 2021”, que 
conta com reforço de operação 
e fi scalização dos 27,2 mil qui-
lômetros entre malha adminis-
trada pelo DER e malha conce-
dida. As ações especiais visam 
garanti r maior conforto, segu-
rança e agilidade aos usuários 
que viajarão no próximo fi m de 
semana prolongado, do feria-
do da Independência do Brasil, 
em 7 de setembro. A previsão é 
que cerca de 4,5 milhões de veí-
culos circulem pelas principais 
rodovias que deixam a capital 
paulista.

A parti r das 15h do dia 3/9 
(sexta-feira), há previsão de ho-
rários de pico de movimento 
em todas as rodovias que têm 
acesso à Região Metropolitana 
de São Paulo, principalmente 
no dia 4 de setembro, quando o 
fl uxo deve ser acima da média, 
a parti r das 6 horas da manhã.

Os motoristas poderão pla-
nejar melhor a viagem a parti r 
da consulta aos horários mais 
adequados para se pegar a es-
trada e às condições de tráfego 
nas rodovias, disponíveis nos 
sites das concessionárias, em 
tempo real. O movimento deve 
ser intenso também na segun-
da-feira (6), no senti do capital, 
a parti r das 12h e também no 
período noturno.

Em todo o sistema rodoviá-
rio haverá reforço nos recur-
sos materiais e humanos dis-
ponibilizados, assim como no 
monitoramento, na operação 
dos equipamentos como call 
box, aplicati vos de mensagens, 
câmeras de CFTV, painéis de 
mensagem, veículos de apoio 
posicionados em locais estra-
tégicos. Assim, as equipes terão 
maior agilidade no atendimen-
to ao usuário. Também está 
previsto aumento no número 
de guinchos, ambulâncias, ca-
minhões-pipa, motocicletas 
para apoio mecânico e veículos 
operacionais em geral, além da 
implantação da operação “pa-
pa-fi la” nos pedágios, para agi-
lizar a passagem nas cabines 
de cobrança manual, quando 
necessário. As ações ocorrerão 
com o apoio da Polícia Militar 
Rodoviária e do Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER/
SP).

“Estamos prevendo um mo-
vimento grande. Somente nas 
vias administradas pelo DER, 
são mais de 1 milhão de veí-
culos circulando neste feriado; 
por isso fazemos um trabalho 
intenso e conjunto com o obje-
ti vo de proporcionar segurança 
e conforto para todos”, afi rmou 
o Secretário Estadual de Logís-
ti ca e Transportes, João Octa-
viano Machado Neto. 

Ao longo do feriado, os Pos-
tos de Atendimento aos Usuá-
rios estarão abertos, equipados 
com banheiros, álcool gel, be-
bedouro e local de descanso, 
aptos a receberem os viajantes 
com todas as medidas de con-
trole sanitário.

“É essencial que os motoris-

tas sigam todos os protocolos 
de segurança e todas as regras 
de trânsito: verifi quem as con-
dições básicas do veículo antes 
de viajar, tenham a documenta-
ção em dia, chequem o funcio-
namento de parabrisas e freios, 
respeitem os limites de velo-
cidade. E sempre se lembrem 
que, em casos de ingestão de 
bebida alcoólica, não podem 
dirigir. Essas orientações são 
muito importantes para que os 
usuários possam realizar uma 
óti ma viagem e aproveitar o 
feriado da Independência do 
Brasil” explica Milton Persoli, 
diretor-geral da Artesp.

TRÁFEGO INTENSO
ANCHIETA-IMIGRANTES
A Ecovias, concessionária 

que administra o Sistema An-
chieta-Imigrantes (SAI), prevê 
que mais de 806,4 mil veículos 
sigam para o Litoral. A conces-
sionária espera maior fl uxo no 
SAI - senti do Litoral na parte 
da tarde da sexta e ao longo de 
todo o sábado - quando será 
implantada a “Operação Des-
cida” (7x3) a parti r das 7h, com 
previsão de duração até as 20h. 
Durante a operação, os veículos 
que seguem senti do Litoral po-
dem usar as pistas sul e norte 
da Rodovia Anchieta (SP-150) e 
a pista sul da Rodovia dos Imi-
grantes (SP-160). A subida da 
serra será feita pela pista norte 
da Imigrantes.

VALE DO PARAÍBA/
LITORAL NORTE
Os viajantes que seguem 

para a região do Vale do Para-
íba, Litoral Norte e Rio de Ja-
neiro devem fi car atentos às 
condições da Rodovia Ayrton 
Senna (SP-070), que deve ter 
movimento intenso a parti r das 
12h de sexta-feira (3). 

São esperados mais de 
1.071.665 mil veículos en-
tre 0h de sexta-feira (3) até às 
23h59min de terça-feira (7), no 
corredor Ayrton Senna/Carva-
lho Pinto. 

Já para o retorno do fi m de 
semana prolongado, a previsão 
é de tráfego intenso entre as 
12h até à 00h de terça-feira. 

TAMOIOS
A previsão é de que o tráfe-

go fi que mais intenso a parti r 
das 14h até às 22h de sexta-fei-
ra (3) e das 6h às 14h de sábado 
(4) na Rodovia dos Tamoios (SP-
099). A Concessionária Tamoios 
esti ma que 187,8 mil veículos 
passem pela rodovia neste fe-
riado. Uma operação especial 
será ati vada, com duas faixas 
no senti do litoral e uma no 
senti do São José dos Campos. 
Nos pedágios, a “Operação 
Papa Filas” também poderá 
ser acionada, a fi m de oti mi-
zar o atendimento nas cabines 
manuais, em caso de alto volu-
me de tráfego.

Para o retorno do feriado, 
a pista de subida volta à sua 
confi guração normal, com 
duas faixas, e a de descida fi ca 
com uma faixa. A previsão, 
para a volta, é de intensifi ca-
ção do tráfego na terça-feira 
(07), das 06h às 14h.

Divulgação

Postos do Poupatempo estarão fechados 
na segunda-feira (6) e na terça-feira (7), 
feriado nacional da Independência

Na quarta-feira (8), as unida-
des voltam a atender em horá-
rio habitual, mediante agenda-
mento pelo portal, aplicativo ou 
totens

Por conta do feriado nacio-
nal da Independência, os postos 
do Poupatempo em todo estado 
de São Paulo estarão fechados 
na segunda-feira (6) e terça-
feira (7). Na quarta-feira (8), as 
unidades voltarão a funcionar 
normalmente, no horário habi-
tual e mediante agendamento. 
Nas cidades de Itaquaquecetu-
ba, Pindamonhangaba, Salto 
e Santos, o atendimento será 
retomado na quinta-feira (9), 

após feriados municipais. Os 
canais digitais do programa 
estarão à disposição dos cida-
dãos mesmo durante o feriado 
prolongado.

Os atendimentos nos postos 
do Poupatempo são realiza-
dos apenas para serviços que 
dependem da presença do ci-
dadão para serem concluídos, 
como os de RG (primeira via e 
renovação com alteração de 
dados), transferência interesta-
dual e mudança nas caracterís-
ticas de veículos, por exemplo. 
Importante: o agendamento, 
pessoal e intransferível é obri-
gatório e deve ser feito pelo por-

tal – www.poupatempo.sp.gov.
br - , aplicativo Poupatempo Di-
gital ou ainda nos totens de au-
toatendimento. O Poupatempo 
mantém o reforço nos protoco-
los sanitários para a segurança 
de todos, como o uso de másca-
ras e distanciamento social.

Pelos canais digitais estão 
disponíveis, com conforto, se-
gurança e autonomia mais de 
140 opções de serviços on-
line, como a renovação da 
CNH, Carteira de Trabalho, 
seguro-desemprego, licencia-
mento de veículos, carteira 
de vacinação da Covid-19, en-
tre outros.

Em Pindamonhangaba o atendimento será retomado na quinta-feira (9), após o feriado municipal 

Portal R3
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Tudo de lindo
Para a linda Marianne 

Sanchez, que nessa quin-
ta-feira, dia 2, iniciou um 
novo ciclo de vida. Ela 
celebrou mais um ano de 
vida ao lado do esposo 
Marcelo e das fi lhas Vivi, 
Lavínia e Stellen. Fami-
liares e amigos desejam 
muita luz, saúde e paz.

Paineiras Country Club
Dentro das atividades especiais em comemoração aos 39 anos de existência do 

Paineiras Country Club de Pindamonhangaba, teve, além de palestras e torneio de 
tênis, um “Amistoso de Futebol Infantil”: Sub 7, Sub 9, Sub 11 e Sub 13. Os pequenos 
agitaram o clube no último fi m de semana. 

Duplo parabéns 

Quem completou mais um aninho nessa quinta-feira (2) foi o príncipe Sebastian, 
neto da Suelayon Maria (secretaria de Administração); e no próximo domingo (5) 
seu fi lho Allan Victor também comemora mais um aniversário. Toda a sua família e 
amigos desejam saúde, e alegria para a dupla de aniversariantes.  

Parabéns!
No último dia 30 de 

agosto celebrou mais uma 
primavera a Cristiane 
da Silva Bento. Sua irmã 
Cristina e toda a sua 
família e amigos desejam 
muita luz, saúde e paz em 
seu novo ciclo.

Saúde e paz  

Na vida da empresária Cristina 
Marcelino (Brechó Chic da Cris). 
Ela recebe os cumprimentos dos 
fi lhos, do esposo, de toda a sua 
família, dos clientes e dos amigos. 
Felicidades, Cris!

Tudo de bom 

Para Rosangela dos 
Santos (Global), que celebra 
mais um ano de vida neste 
sábado, dia 4 de setembro. 
Seu esposo Ricardo Manto-
vani (foto); familiares e ami-
gos, em especial, a equipe 
da Câmara de Vereadores 
desejam saúde, alegria e 
muita paz à aniversariante.

Felicidades
Celebra mais um ano 

de vida nesta sexta-fei-
ra, dia 3 de setembro 
Renata de Fátima. Ela 
recebe os parabéns do 
noivo Thiago, de todos 
os familiares e amigos, 
em especial, da equipe do 
Restaurante Vitória. 

Novo ciclo 
Quem completou mais um ano de vida 

na última quarta-feira, dia 1º de setem-
bro, foi o Fábio Ferreira (DLC). Toda 
a sua família e amigos, em especial a 
esposa Cláudia desejam saúde, sucesso e 
muita paz em seu novo ciclo. 

Muitos anos de vida
Novamente o Jornal Tribuna está em festa para celebrar o aniversário do 

Edson França Reis – nesta sexta-feira (3); e do Rodrigo Ramos, neste sábado 
(4). Eles recebem os cumprimentos e o desejo de muita saúde, alegria, paz e 
prosperidade dos familiares, dos amigos e da equipe de trabalho. 
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