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Obras na rua dos Andradas chegam 
ao fi m com pavimentação asfáltica

Equipe de servidores da Prefeitura prepara a base na rua dos Andradas para receber o novo pavimento asfálti co

Cumprindo o cronograma 
assumido com comerciantes 
e proprietário dos imóveis, de 
que as obras de ampliação da 
calçada e urbanização na se-
gunda fase da rua dos Andradas 
seriam finalizadas neste mês de 
setembro, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba anuncia que os 
serviços entram na etapa final 
com a execução da pavimenta-
ção asfáltica.
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COVID

Pinda registra 
49 casos novos, 
49 recuperados 
e nenhum óbito

Divulgação

Ligação Liberdade 
ao Vale das Acácias 
recebe nova rotatória

 Prefeitura de Pindamonhangaba está 
executando a construção de uma nova ro-
tatória ligando as avenidas Joaquim Garcia 
de Paula (Liberdade) e Orquídeas (Vale das 
Acácias), no Distrito de Moreira César.

Com o aumento da circulação de veículos, 
ciclistas e pedestres nesta região a constru-
ção de um canteiro fí sico visa a disciplinar o 
trânsito e trazer mais segurança.

Covid-19: confi ra públicos, locais e horários para primeira, segunda e terceira dose
A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba 

mantém nesta terça-feira (14) a vacinação para 
todos os adolescentes de 12 a 17 anos; prossegue 
com a aplicação da segunda dose de Coronavac, 
AstraZeneca e Pfizer; continua com a terceira dose 

para idosos de 85 anos ou mais; e suspende tem-
porariamente a imunização para pessoas com 18 
anos ou mais – que serão vacinadas na próxima 
segunda-feira (20), no sistema de repescagem.
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Pinda lança campanha ‘Setembro 
Amarelo’ para prevenção ao suicídio

O ‘Setembro 
Amarelo’ é 
conhecido como o 
mês de Prevenção 
ao Suicídio. Para 
debater o assunto, 
a Prefeitura de 
Pinda, por meio do 
Centro de Atenção 
Psicossocial da 
Secretaria de 
Saúde, com o 
apoio da Fasc, 
fará o lançamento 
da Campanha 
‘Setembro Amarelo’ 
quarta-feira (15), às 
19 horas.

Divulgação Divulgação
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Pindamonhangaba conquista três 
pódios na “22ª Volta Ciclística 
Internacional do Grande ABC”

A ciclista Ana Paula Polegat-
ch venceu a “22ª Volta Ciclística 
Internacional do Grande ABC”, 
realizada no domingo (12), em 
Ribeirão Pires (SP). Essa foi 
a primeira vitória da ciclista 
vestindo as cores da equipe de 
Pindamonhangaba (UniFunvic/
Semelp/Gelog).

A prova da Elite feminino 
aconteceu em um circuito de 
2,7 km montado na avenida 
prefeito Valdírio Prisco. Após 
um começo bastante acirrado, 
Ana Paula Polegatch e Luciene 
Ferreira escaparam e não fo-
ram mais alcançadas pelas ad-
versárias.

No final, Polegatch, incen-
tivada pela companheira de 
equipe, cruzou a linha em pri-
meiro, completando a prova 
com o tempo de 1h33min12seg, 

um pouco à frente de sua com-
panheira e maior vencedora da 
Volta do ABC, Luciene Silva.

“Muito feliz com essa vitória. 
Eu e minha companheira de 
equipe escapamos e, no final, 
ela me disse para ‘ir lá e ven-
cer’. Foi muito importante, uma 
vez que tive um acidente sério 
na semana passada e estava 
preocupada com o retorno. Mas 
fiquei muito grata de voltar a 
treinar e competir. Sem contar 
que saio daqui com esse resul-
tado tão importante”, afirmou.

O diretor-técnico da equipe, 
Benedito Tadeu Júnior “Kid”, 
comentou sobre o resultado. 
“Depois de um longo período, 
as provas estão retornando e 
temos feito boas participações, 
sempre colocando Pindamo-
nhangaba no pódio, e dessa vez 

não foi diferente. Agora é pen-
sar nos próximos compromis-
sos”.

A equipe de Pindamonhan-
gaba ainda teve a vitória de Ga-
briela Gonçalves na categoria 
Sub23. Após o compromisso em 
Ribeirão Pires, a equipe prepa-
ra-se para a disputa do Gran 
Cup de Ciclismo, que aconte-
cerá no dia 19 de setembro em 
Ubatuba (SP).

Patrocinadores: Prefeitura 
de Pindamonhangaba, Semelp 
(Secretaria Municipal de Espor-
te e Lazer de Pindamonhanga-
ba); UniFunvic – Centro Uni-
versitário, GELOG, Bicicletas 
ORBEA, Penks Vestuário e Fas-
tCycle

Apoios: Géis Going, Logos 
Design, PortalR3 e Bike76.com

www.brasilprocycling.com.

Estudantes do Vale do 
Paraíba em situação de 
vulnerabilidade social podem 
solicitar merenda extra 

A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo (Sedu-
c-SP) anunciou nesta semana 
a implementação da merenda 
escolar extra para até 700 mil 
estudantes em situação de vul-
nerabilidade social da rede es-
tadual.  

A medida entrará em vigor a 
partir de 27 de setembro, após 
as famílias de baixa renda inse-
ridas no Cadastro Único do Go-
verno Federal inscreverem seus 
filhos no sistema da Seduc-SP, 
em cidades que possuem o sis-
tema de merenda Centralizado, 
ou seja, provida pela própria 
Secretaria e não em convênio 
com o município.  

No Vale do Paraíba mais de 
37,5 mil alunos se encaixam nas 
condições.  No total serão R$ 
424 milhões investidos na ação. 
A medida faz parte da política 
de alimentação suplementar 
implantada pela Secretaria 
da Educação no período de 

pandemia e pós-pandêmico. 
Os estudantes interessados 

já podem realizar a manifesta-
ção de interesse na Secretaria 
Escolar Digital - SED (https://
sed.educacao.sp.gov.br/saiba-
como-acessar) até do dia 19 de 
setembro. As refeições come-
çam a ser servidas a partir do 
dia 27 de setembro. A distribui-
ção da refeição extra será feita 
da seguinte maneira: 

• Estudantes do período 
diurno nas escolas regulares 
terão direito a duas refeições 
diariamente: uma na escola e 
a outra que poderá ser levada 
para casa; 

• Estudantes do período no-
turno nas escolas regulares 
além da merenda servida na es-
cola, será fornecido kit alimen-
tação;  

• Estudantes em escolas de 
ensino integral em adição à re-
feição diária, os dois lanches já 
servidos ganharão reforço. 

Tenaris Confab firma contrato de 
dois anos para obra no Catar

A fábrica Tenaris Confab, 
de Pindamonhangaba, di-
vulgou aos funcionários no 
último dia 2, que conseguiu 
uma nova obra, com dura-
ção de quase dois anos para 
produção de tubos para um 
gasoduto no Catar, no oriente 
médio.

Segundo comunicado da 
empresa, serão 197 mil to-
neladas de tubos soldados, 
entre 28 e 38 polegadas de 
diâmetro, de grande espessu-
ra, para serem instalados em 
local de condições severas na 
região do golfo pérsico do Ca-
tar. O gasoduto terá uma ex-
tensão de 328 quilômetros.

A produção de tubos na 
unidade de Pindamonhanga-
ba terá início em janeiro 
de 2022 e deverá se es-

tender até agosto de 2023.
O contrato firmado inte-

gra o projeto North Field East 
(NFE), que faz parte do con-
sórcio QatarGas, que prevê 
ainda outras etapas de pro-
dução. Existe a possibilidade 
de fornecimento de mais 112 
quilômetros de tubos, ou 62 
mil toneladas, a partir do se-
gundo semestre de 2023.

A direção do Sindicato dos 
Metalúrgicos comemora a 
notícia. Em 2020, a empresa 
chegou a ter 500 funcioná-
rios em medidas para evitar 
demissões, como a suspensão 
de contrato. Em 2021, esse 
número ficou bem menor e o 
programa terminou no dia 25 
de agosto. 

Segundo o presidente da 
entidade, André Oliveira, 

atualmente, não há mais ne-
nhum funcionário em sus-
pensão de contrato nem re-
dução de jornada.

“Foram medidas neces-
sárias. O sindicato teve uma 
atuação forte na busca de um 
bom acordo no período mais 
crítico da produção. Agora a 
gente já vê uma grande movi-
mentação na usina. A empre-
sa não informou ainda se ha-
verá volume de contratações, 
mas já é uma grande notícia 
que deixa a gente muito fe-
liz”, disse.

A Tenaris Confab - unida-
de Tubos - emprega atual-
mente cerca de 700 trabalha-
dores no bairro Cidade Nova, 
em Pindamonhangaba, na fa-
bricação de tubos de aço para 
o setor do petróleo.

Registro de um ano atrás, quando cerca de 500 funcionários parti ciparam de assembleia 

Divulgação

“Por onde anda seu sorriso?”

E mais uma vez vamos falar sobre o 
“Setembro Amarelo”. 

Sim, é preciso falar, falar, falar, até que haja 
maior conscientização! Este é o principal papel 
das campanhas preventivas.

Conhecido como mês de prevenção ao 
suicídio, o “Setembro Amarelo” prevê ações 
como palestras, encontros e debates que buscam 
alertar, prevenir e reduzir números como estes: 
mais de 13 mil suicídios são registrados todos os 
anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo.

Infelizmente, esta triste realidade cresce, 
principalmente, entre os jovens. Cerca de 95% 
dos casos de suicídio estão relacionados a 
transtornos mentais. Em primeiro lugar está a 
depressão, seguida de transtorno bipolar e abuso 
de substâncias. 

Com o intuito de debater este assunto - que 
muitos ainda têm como tabu -, o Centro de 
Atenção Psicossocial da Secretaria de Saúde 
de Pindamonhangaba, em parceria com a Fasc 
(Faculdade Santa Cecília de Pindamonhangaba), 
fará o lançamento da campanha “Setembro 
Amarelo”, nesta quarta-feira, dia 15. 

O evento será aberto ao público, que poderá 
interagir e tirar dúvidas sobre o assunto; além 
disso, também haverá transmissão ao vivo no 
Facebook da prefeitura. 

O apoio e o engajamento de toda a sociedade é 
fundamental. Participe! 
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cidade
Obras na rua dos Andradas chegam ao 
fi m com pavimentação asfáltica

Pinda recebe novo empreendimento social do 
programa federal Casa Verde Amarela

Regularização fundiária da Vila São Benedito 
terá esclarecimento com atendimento presencial

Cumprindo o cronograma as-
sumido com comerciantes e pro-
prietário dos imóveis, de que as 
obras de ampliação da calçada e 
urbanização na segunda fase da 
rua dos Andradas seriam finali-
zadas neste mês de setembro, a 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
anuncia que os serviços entram 
na etapa final com a execução da 
pavimentação asfáltica.

Desde a quinta-feira (9), a Pre-
feitura vem realizando a limpeza 
do espaço, aterrando alguns tre-
chos e preparando a base para 
receber o novo pavimento as-
fáltico, que será executado pela 
Secretaria de Governo e Serviços 
Públicos, através dos servidores 
da Usina de Asfalto.

A obra teve início oficialmen-
te em 14 de junho deste ano e nos 
últimos três meses foram execu-
tados os serviços de demolição 
da calçada antiga, remoção do 
antigo piso asfáltico, adequação 
do sistema de drenagem, execu-
ção do passeio, assentamento de 
guia e do novo piso hidráulico 
e agora a conclusão com o novo 
pavimento asfáltico.

Com a execução da melhoria 
o trecho entre a esquina com a 
rua Dep. Claro César (Boticário) e 
a esquina com a rua Cel. Fernan-
do Prestes (Portal da Esfiha) re-
cebe o mesmo padrão da primei-
ra fase, realizada entre o Banco 
Itaú e a lojas Teddy, trazendo o 
alargamento da calçada, melhor 
acessibilidade e mais qualidade 
para a mobilidade urbana da re-
gião central.

Esta benfeitoria faz parte do 
programa de revitalização da 
região central e está sendo exe-
cutada graças à participação co-
munitária, sem custos para os 
cofres públicos, assim como as 
obras de revitalização do Centro 
Comercial 10 de Julho, que foi to-
talmente remodelado.

A empresa responsável pelo 
financiamento da obra é o Labo-
ratório Ecolyzer Ltda, que con-
tratou a Tinoco Engenharia para 
a execução do projeto, totalizan-
do um investimento no valor es-
timado de R$ 370.000,00.

“Já podemos atestar que esta-
mos atingindo o objetivo propos-
to e apesar do desconforto gerado 
em qualquer obra, o cronograma 
firmado com os comerciantes e 

Impulsionada pelo bom 
momento do mercado imobi-
liário, Pindamonhangaba re-
ceberá novos investimentos 
para construção de empreen-
dimentos de interesse social 
do programa do “Governo Fe-
deral Casa Verde Amarela”.

Recentemente, o secretário 
de Habitação da Prefeitura, 
Felipe César, recebeu a Cons-
trutora GER Empreendimen-
tos Imobiliários, representa-
da pelo engenheiro Alfredo 
Elias Filho juntamente com 
o empresário Ricardo Garcia 
e com o diretor Executivo da 
Palacete Imobiliária, Fábio 
Guillon. O encontro contou 
com a presença do secretário 
adjunto da pasta, João Henri-
que Gontijo e da diretora Mo-
nique Dias.

A construtora conta com 
mais de 23 aprovações do 
programa Casa Verde e Ama-

rela junto à Caixa Econômi-
ca Federal e construção de 
vários empreendimentos em 
cidades como Cruzeiro, Gua-
ratinguetá, Lorena, Roseira, 
Taubaté e São José dos Cam-
pos.

Em Pindamonhangaba, a 
empresa já está com projetos 
aprovados junto à Secreta-
ria de Planejamento para a 
construção de 60 unidades de 
55m², no valor aproximado 
de R$ 165.000,00, no Residen-
cial Santa Tereza.

Os critérios para a compra 
do imóvel atenderão todas as 
exigências do programa fede-
ral e os cadastros serão reali-
zados por imobiliárias e téc-
nicos especializados da Caixa.

“São programas diferen-
ciados e voltados para o pú-
blico economicamente ativo 
como servidores públicos e 
funcionários do comércio e 

da indústria. Estamos conver-
sando sobre a solicitação de 
enquadramento em decreto 

de loteamento de interesse 
social”, explicou o secretário, 
Felipe César.

O processo de regularização 
fundiária da Vila São Benedito 
segue a todo vapor com o traba-
lho realizado pela Fundação Itesp 
e coordenado pela Secretaria de 
Habitação da Prefeitura de Pin-
damonhangaba. Desde a últi ma 
sexta-feira, dia 10 de setembro, os 
técnicos do Itesp estão realizando 

atendimento presencial junto aos 
moradores do bairro para esclare-
cimento e recebimento de docu-
mentos pendentes.

O atendimento presencial acon-
tece na Biblioteca da Vila São Be-
nedito todas as quartas e sextas-
feiras, em dois períodos, das 9h 
às 12h e das 13h15 às 16h. 

proprietários dos imóveis vem 
sendo fielmente cumprido”, 
afirmou a secretária de Obras e 
Planejamento, Marcela Franco.

A secretaria ressaltou que 
melhorias na infraestrutura 
como essa trazem uma com-
pleta requalificação do espaço 
urbano, garantindo segurança 
e acessibilidade aos pedestres.

O prefeito Isael Domingues 
demonstrou satisfação com a 
melhoria realizada e frisou que 
o benefício está sendo realiza-
do sem custos para o poder pú-
blico e comerciantes.

“Tínhamos uma situação 
muito triste em que o espaço 
da calçada dessa rua não per-
mitia a passagem de uma ca-
deira de rodas. Agora nossos 
comerciantes ganham um es-
paço revitalizado, valorizan-
do seus imóveis e a população 
mais conforto para fazer suas 
compras e passear pela região 
central”, afirmou Isael.

“Esse atendimento é para as fa-
mílias que ainda não fi nalizaram a 
entrega de sua documentação para 
que o Itesp possa encaminhar ao 
cartório. Acreditamos que temos 
nessas condições cerca de 300 
imóveis que agora terão esse aten-
dimento personalizado no próprio 
bairro”, afi rmou o secretário adjun-
to da pasta, João Henrique Gonti jo.

Em março deste ano, a Prefei-
tura e o Itesp entregaram ao cartó-
rio o projeto completo de regulari-
zação fundiária de 241 famílias da 
Vila São Benedito, com a homolo-
gação da ata de reunião da Comis-
são Municipal, edital, documentos 
técnicos e a primeira CRF emiti da 
pelo Itesp. Após algumas devoluti -
vas, as anotações já foram devida-
mente esclarecidas e os morado-
res estão próximos de receber sua 
tão sonhada documentação.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, através dos Departamentos 
de Habitação e Receita e Fisca-
lização, vem realizando todos os 

esforços para agilizar a expedição 
da certi dão do valor venal, o que 
possibilitará o munícipe efeti var a 
ti tulação e registro do seu imóvel.

“Lembramos que com a nova 
lei municipal de regularização das 
construções, os proprietários de 
imóveis de interesse social não te-
rão ônus no pagamento da taxa de 
valor venal. Os demais que não se 
enquadram nessas condições de-
verão proceder o pagamento para 
a efeti vação do registro”, lembrou 
o diretor de Receita e Fiscalização, 
Vicente Corrêa da Silva.

O prefeito Isael Domingues es-
teve recentemente no escritório 
regional do Itesp e agradeceu o 
empenho da fundação em tornar 
possível mais uma marca de sua 
gestão. “Queremos agradecer à 
Gabriela, Oziel e todos os técni-
cos do Itesp pelo trabalho e à Se-
cretaria de Habitação, através do 
secretário Felipe César e toda sua 
equipe. A Vila São Benedito será 
valorizada e seus moradores pode-

rão dormir tranquilo com a ti tulari-
dade de seus imóveis”, comentou 
o prefeito Isael Domingues.

Histórico
A Vila São Benedito é um nú-

cleo urbano informal consolidado, 
inserido no bairro Curuçá, Distrito 
de Moreira César. Surgiu do des-
membramento de áreas rurais par-
ti culares que foram loteadas para 
fi ns de moradia a parti r da década 
de 1960.

Para a regularização fundiária 
urbana do núcleo a Prefeitura de 
Pindamonhangaba contratou a 
Fundação Itesp, sendo os traba-
lhos técnicos e jurídicos realizados 
pelos Grupos Técnicos de Campo 
de Taubaté e Pariqueda-Açu da Di-
retoria de Recursos Fundiários.

A primeira planta ofi cial da Vila 
São Benedito retrata uma área de 
411.566,51 metros quadrados 
com perímetro de 4.819,98 me-
tros compreendendo 572 lotes e 
22 ruas e vielas em 19 quadras.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Vila São Benedito: em março, a Prefeitura e o Itesp entregaram ao 
cartório o projeto completo de regularização fundiária de 241 famílias
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Conselho Municipal de Cultura de 
Pindamonhangaba

Resolução CMC 03/2021
Dispõe sobre as Batalhas de MC, e dá 
providências correlatas.
O Conselho Municipal de Cultura de 
Pindamonhangaba, considerando:
- As Metas 5.4, 6.2, 6.4 e 6.6 do Plano 
Municipal de Cultura;
- Promover, manter e reconhecer a 
diversidade cultural;
- Dar respaldo e suporte as batalhas de MCno 
município;
Resolve:
 Art. 1° - Esta resolução visa dialogar, 
regulamentar e criar proteção as atividades 
urbanas de rua, batalhas de MC.

Art. 2°- Os grupos organizadores de batalhas, 
vinculados por meio de inscrição no Conselho 
de Cultura ou por meio de termo (acordado), 
devem seguir os parâmetros dessa resolução. 

Art. 3º -Os grupos poderão realizar suas 
atividades em um ambiente aberto e público, 
com prévia comunicação/autorização ao 
órgão público responsável.
Parágrafo Único -Quando necessária 
interdição de vias públicas ou utilização de 
espaço nas proximidades de moradias, se faz 
necessário autorização da prefeitura.

Art. 4º- Os grupos deverão ter ao menos 1 
adulto que integre o grupo organizador, e 3 
nos dias de atividade.
Parágrafo Único –Os dois outros adultos 
que devem estar presentes no dia de evento 
podem ser:
I.   Participante da batalha
II.  Responsável por um dos organizadores
III. Responsável por um dos participantes

Art. 5° -As atividades devem encerrar-se em 
no máximo às 22h.

Art. 6° -Quando o grupo desejar utilizar algum 
espaço cultural pertencente ao poder público, 
para realização de evento, poderá requerer 
com prévia justifi cativa e antecedência, ao 
Departamento de Cultura.

Art. 7° -Os grupos que realizam atividades 
relacionados a essa resolução, fi cam 
incumbidos de:
I.   Fazer conscientização contra o uso de 
drogas e substâncias ilícitas.
II. Fazer conscientização contra o uso de 
drogas e substâncias lícitas e ilícitas por 
menores de idade.
III. Não permitir qualquer tipo de discriminação 
ou violência. 

Art.8° - Após 3 meses de atividade dos 
grupos inscritos, obedecendo as normas 
desta resolução, os mesmos, se solicitarem, 
poderão receber um certifi cado de 
regularidade por parte do CMC.
§ 1º– O certifi cado será revalidado 
anualmente.
§ 2º - Acomprovação de cumprimento das 
normas, poderá ser feita por meio de fotos, 
registros e presença de conselheiros no 
evento.
§ 3ºAnualmente será publicado a lista dos 
grupos em acordo com esta resolução.

Art.9° -Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.  
  
Pindamonhangaba, 2 de setembrode 2021

Wagner Eduardo Conceição Souza
Presidente do Conselho Municipal de 

Cultura de Pindamonhangaba

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONVOCAÇÃO – 15ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA 2021

Ficam os Conselheiros e as 
Conselheiras,Titulares e Suplentes do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CMDCA, representantes 
governamentais e da sociedade civil, 
convocados a comparecerem na data abaixo, 
para a realização da “15ª Reunião Ordinária 
de 2021”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
• Aprovação de Ata;
• Regimento Interno do Comitê de Gestão 
SGDCA;
• Ações do CMDCA para Captação de 
Recursos FUMCAD;
• Edital FUMCAD - Andamento;
• Registros de Entidades no CMDCA;
• Outros Informes.
Data: 16/09/2021(quinta-feira)
Horário: 8h30 (oito horas)
Reunião virtual, por meio da plataforma 
Google Meet
Link da videochamada: https://meet.google.
com/jev-radh-suz

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023
Lembrando aos conselheiros que não 
puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes 
e justifi quem sua falta através do e-mail: 
cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DE 
PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

Convocação
O Presidente em exercício do CONSELHO 
MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS 
PÚBLICO-PRIVADAS DO MUNICIPIO DE 
PINDAMONHANGABA (CMGP), no uso 
de suas atribuições legais, convoca seus 
pares para a quinta reunião, a realizar-
se no dia 21/09/2021 às 10h00, no Paço 
Municipal, situado a Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, 1.400, Alto do Cardoso, 
Pindamonhangaba/SP, para discussão e 
deliberação da nova composição do Conselho 
(CMGP), e demais assuntos pertinentes.

Rodrigo Lóssio
Presidente em exercício do CMGP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE 

COMUNICADO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDAMONHANGABA, entidade de natureza 
jurídica FUNDO PÚBLICO, cadastrado no CNPJ MF sob nº 12.399.130/001-28, para fi ns 
de atualização cadastral junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, torna público a mudança 
de endereço de sua sede, conforme abaixo:

De: Rua Dr. José Luiz Cembranelli, nº 1005 – Parque das Nações, CEP 12420-340

Para: Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1734 – Alto do Cardoso, CEP 
12420-010.

ANA CLÁUDIA MACEDO DOS SANTOS
CPF: 294.802.578-82

Representante da Pessoa Jurídica

ISAEL DOMINGUES
CPF: 087.657.868-74

Prefeito Municipal de Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Isael Domingues, Prefeito Municipal de 
Pindamonhangaba, em determinação 
no que dispõe a Lei 101/2000, 
através deste Edital, convida as 
autoridades e a população para 
comparecerem à Câmara Municipal de 
Pindamonhangaba, sito a Rua Alcides 
Ramos Nogueira, nº. 860, seguindo as 
normas de segurança contra Covid-19, 
para realização de Audiência Pública 
em cumprimento a Lei, para expor 
as Metas Fiscais do Município, do 2º 
Quadrimestre de 2021, no dia 28 de 
Setembro de 2021, às 9 horas.

Pindamonhangaba, 02 de Setembro 
de 2021.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

S E C R E T A R I A MUNICIPAL DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO DE 
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

COMUNICADO – CONSULTA 
PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, por meio da 
Secretaria Municipal de Finanças 
e, Orçamento, em observância ao 
artigo 48, parágrafo único, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 e,
Considerando a permanência do 
estado de pandemia declarado pela 
Organização Mundial da Saúde – OMS;
Considerando Decreto Municipal Nº 
5.944, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021, 
o qual estende para o ano de 2021, os 
efeitos do Decreto nº 5.775, de 13 de 
abril de 2020, que declara o Estado 
de Calamidade Pública no Município 
de Pindamonhangaba em razão da 
pandemia do Coronavírus (COVID-19).
Considerando o Decreto Estadual Nº 
65.563, DE 11 DE MARÇO DE 2021, 
o qual institui medidas emergenciais, 
de caráter temporário e excepcional, 
destinadas ao enfrentamento da 
pandemia de  COVID-19, e dá 
providências correlatas.
CONVIDA a população do Município 
de Pindamonhangaba para participar 
do processo de elaboração da Lei 
Orçamentária Anual – LOA 2022, por 
meio de consulta pública eletrônica que 
ocorrerá entre os dias 14 de setembro 
a 30 de setembro de 2021.
A participação será realizada por meio 
das seguintes ferramentas on-line:

I- Através de formulário online
Acessar o link: https://forms.gle/
cuMRPXw82QQV2dRb6

II- Através de e-mail:
E-mail institucional: audienciapublica@
pindamonhangaba.sp.gov.br, contendo
nome completo, com o assunto “LOA 
2022”.

Pindamonhangaba, 10 de setembro 
de 2021.

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário Municipal de Finanças e 

Orçamento

Isael Domingues
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente em exercício da Associação dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Pindamonhangaba – APEAAP -, Engenheiro Civil Luciano Alves de Araújo, no uso 
das atribuições estatutárias, convoca os associados quites com a tesouraria e em pleno gozo 
de seus direitos estatutários (conforme artigos 11, 12 e 30 do estatuto social), para Assembleia 
Geral Ordinária, com a finalidade de promover e realizar a Eleição dos Membros Efetivos e 
Suplentes da Diretoria.
A Assembléia será realizada no dia 27 de setembro de 2021 (segunda-feira), na sede da 
APEAAP, situada a Rua Senador Dino Bueno nº 204, Centro em Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, com inicio as 13h00, para primeira convocação com a presença da maioria 
absoluta dos sócios e às 13h30 para segunda convocação com qualquer que seja o número 
de associados presentes (conforme artigo 16, parágrafo único, item “c” do estatuto social), com 
término às 17h00.
Ordem do dia:
Apresentação dos trabalhos realizados durante a gestão de 2019/2021;
Eleger a Nova Diretoria, Conselho Fiscal e Suplentes, composta por: Presidente, Vice-
Presidente, Primeiro e Segundo Secretário, Primeiro e Segundo Tesoureiro, três (03) membros 
para o Conselho Fiscal com seus respectivos Suplentes;
Posse Imediata da Diretoria, Conselho Fiscal e Suplentes.
Os interessados deverão apresentar o registro da candidatura da “Chapa”, por meio de 
requerimento indicando a composição da chapa juntamente com inscrição individual 
devidamente assinada pelo associado com a intenção de participação nas eleições dirigida ao 
Presidente da APEAAP, no horário de 08h30 as 12h00.

Luciano Alves de Araújo
Engenheiro Civil

Presidente APEAAP

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:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 
(PMP 6775/2021) 
Para “contratação de empresa 
especializada para construção do 
Cemitério Municipal de Moreira César 
- etapa II - sistema de decomposição 
aeróbica assistida por calor e baixa 
pressão, com fornecimento de material 
e mão de obra”, com recebimento dos 
envelopes até dia 14/10/2021, às 08h30 e 
início da sessão às 09h.  

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2021 (PMP 
6753/2021)
Para “contratação de empresa 
especializada para execução de reforma 
do ginásio de esportes do Centro de 
Esportes José Ely de Miranda, com 
fornecimento de material e mão de obra”, 
com recebimento dos envelopes até dia 
29/09/2021, às 08h30 e início da sessão 
às 09h.  

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.  

*** DESCLASSIFICAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 
PREÇO Nº 113/2021 (PMP 5150/2021) 
A autoridade superior, considerando o 
parecer da Presidente do Fundo Municipal 
de Solidariedade, deu provimento, em 
10/09/2021, ao recurso interposto pela 
empresa Gemedical do Brasil Produtos 
Médicos Ltda, desclassifi cando a proposta 
da empresa On Line Ortopedia Eireli 
ME, para o item 01, determinando o 
prosseguimento do certame, que cuida 
de “aquisição de cadeiras de rodas 
e muletas”. Fica marcada para o dia 
21/09/2021, às 14h30, na plataforma 
BBMNet, a continuidade da sessão. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 121/2021(PMP 6246/2021) 
A autoridade superior, considerando o 
parecer da equipe técnica, realizado 
pelo Setor de Alimentação Escolar, 
desclassifi cou, em 10/09/2021, as 
empresas classifi cadas em primeiro lugar: 
Eder C Gomes de Oliveira ME para os lote 
01 e 05; e Frutamil Indústria Comércio e 
Processamento de Frutas e Suco para os 

lotes 02, 04, 06 e 07, por apresentarem 
amostras e documentação complementas 
em desconformidade com o exigido 
no Termo de Referência – Anexo VII, 
determinando assim o prosseguimento do 
certame, para abertura de documentação 
das empresa classifi cadas na sequência, 
na ordem de classifi cação, na licitação 
supra, que cuida de “aquisição de polpa de 
fruta congelada para alunos matriculados 
nas Escolas Municipais e Centro Municipal 
de Ensino Infantil”. Fica marcada para o 
dia 22/09/2021, às 09h, a continuidade da 
sessão eletrônica na plataforma BBMNet. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 105/2017 (PMP 24060/2017) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 
09/08/2021, ao contrato 080/2017, 
que cuida de “contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de 
transportes de pacientes, pela modalidade 
de fretamento contínuo, exclusivamente 
em âmbito municipal (inclusive o Distrito 
de Moreira César), incluindo as despesas 
com motorista e combustível”, para 
prorrogação até 15/09/2021, e reajuste de 
9,7996%, conforme variação do IPC FIPE, 
passando o valor para R$ 971.894,83, 
assinando pela contratante a Sra Ana 
Claudia Macedo dos Santos, e pela 
contratada, empresa Naressi & Naressi 
Transporte Ltda ME, o Sr Dirley Naressi. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

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

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 21/09/2021 às 9 horas:

114º JULIANA VIEIRA MOSSOLIM MOREIRA
115º PATRICIA DA SILVA FRANÇA
116º VANESSA FIGUEIREDO MATHIAS DE ANDRADE
117º MIRIAM DE CASTRO SANTOS
118º FERNANDA APARECIDA NUNES MOTOKUBO
119º MEG ALEXANDRE DIAS CHARLEAUX

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Dia 21/09/2021 às 10 horas:

120º APARECIDA LUCIA PINTO
121º SAMANTHA DE OLIVEIRA CAPELLI JACINTO
122º ANA ISA DE FARIA
123º KARLLA CARVALHO DOS SANTOS
124º ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS
125º IZABELA ALCKMIN DOS REIS DALLA VALLE

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** DESCLASSIFICAÇÃO ***

PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2021 (PMP 5454/2021) 
A autoridade superior, considerando o parecer da Secretaria Municipal de Educação, 
deu provimento, em 13/09/2021, ao recurso interposto pela empresa Zebe Zeladoria e 
Monitoramento Ltda (prot 47084/21), sendo assim, desclassifi cou a empresa Maximos 
Manutenção e Conservação, classifi cada em primeiro lugar respectivamente, no lote 
01, por apresentar planilha de custo em desacordo ao exigido no edital. Determinou 
o prosseguimento do certame, para abertura do envelope de documentação da 
empresa Milclean Comércio e Serviços Ltda, classifi cada em segundo lugar na 
licitação supra, que cuida de “contratação de serviço de limpeza e manutenção 
predial”. Fica marcada a sessão para abertura do envelope para o dia 21/09/2021, às 
08h30, no mesmo local do evento anterior.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO

(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de PAULISTANA PAPÉIS EIRELI, representada por 
SEVERINO TIAGO FELIX, em virtude do mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, 
e atendendo ao requerimento da credora fi duciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá 
Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da 
importância em mora, correspondente à quantia de R$ 930.074,60 em 13/09/2021, além das 
despesas de intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais é devedora em 
decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas à cédula de crédito bancário nº 
734-4843.003.00000262-2, emitida em 21 de março de 2017, garantida por alienação fi duciária 
registrada sob nº 17 na matrícula nº 45.185, tendo por objeto o imóvel situado na RUA DOUTOR 
ELOY CHAVES N° 25, TABAÚ, NESTA CIDADE, CEP 12403-080. O prazo para pagamento da 
dívida é de 30 dias (prazo em dobro conforme provimento nº 16/2020 da Corregedoria Geral de 
Justiça do Estado de São Paulo), a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena 
de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2021.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO – 

9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, do Conselho 
Municipal de Assistência Social, convocados a participarem, e entidades, trabalhadores, 
usuários e demais representantes da sociedade civil convidados a participarem, na data abaixo, da 
“9ª Reunião Ordinária de 2021”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
- Leitura e aprovação de ata;
- Avaliação da Conferência Municipal 2021;
- Alteração Regimento Interno CMAS;
- Informes gerais.
Dia: 15/09/2021 (quarta-feira)
Horário:8h30 (o ito horas e trinta minutos) 
Local: Reunião online pela plataforma virtual Google Meet  - 
Link: https://meet.google.com/tin-fbjq-wnq
Ou disque: 
Outros números de telefone: https://tel.meet/tin-fbjq-wnq?pin=6083634059027

Diego Matheus Araújo de Oliveira
Presidente do CMAS – Gestão 2020/2022

Lembrando aos conselheiros que não puderem participar (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifi quem sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Protocolo Digital nº 44.344/2021 

Doadores: Consignet Sistemas Ltda. Donatário: Município de Pindamonhangaba. 
Objeto: Doação da Licença de Software Gerenciador de Margem Consignável – Valor 
total anual de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais). Data da assinatura: 
04/09/2021.

Vale do Paraíba promove jornadas 
preparatórias para a Cúpula do Clima COP26

Documento produzido no Vale será entregue à Cúpula do Clima 
O Instituto Brasileiro de Proteção 

Ambiental (Proam), em conjunto 
com organização ambientais do Bra-
sil e do exterior, iniciou uma série de 
debates preparatórios para a COP 26. 
A primeira jornada ocorre no Vale 
do Rio Paraíba do Sul, no Brasil, com 
a participação de cientistas e movi-
mentos sociais.  

Segundo dados gerados pelo Minis-
tério de Tecnologia, Ciência e Inovações 
(MCTI), as mudanças do clima estão se 
instalando no Brasil a uma velocida-
de muito maior do que se esperava. O 
MCTI afi rma que o Brasil deve atingir 
em 2030, dentro de nove anos, 2 graus 
Celsius de aquecimento médio. 

Os especialistas convocados pelo 
Proam afi rmam que o Brasil se aproxi-
ma de um patamar elevado de riscos, 
diante de um estado de emergência cli-
mática sinalizado também no último 

relatório (AR6) do Painel Intergover-
namental das Mudanças Climáticas 
(IPCC), divulgado no mês de agosto. 

Segundo já apontavam as tratati-
vas ocorridas no Acordo de Paris, a 
partir do aquecimento médio de 1,5 
grau Celsius haveria fortes possibili-
dades de cenários de imprevisibili-
dade climática e eventos extremos. O 
planeta apresenta um aquecimento 
médio atual de 1,09 grau, mas o Brasil 
já contabiliza um aumento de tempe-
ratura acima disso, média de 1,7 grau.

A crise hídrica que se abate sobre 
o Sudeste do Brasil decorre de fenô-
menos regionais episódicos como 
o La Niña, mas também é agravado 
pelo aquecimento global. 

Representantes do mundo cientí-
fi co, jurídico, da área de planejamen-
to e gestão, em conjunto com ONGs, 
movimentos sociais organizados e 

sindicatos, estão promovendo hoje, 8 
de setembro, mais uma etapa dos en-
contros preparatórios para a COP26, 
enfocando soluções para os princi-
pais desafi os trazidos pelo agrava-
mento da emergência climática, vi-
sando apontar políticas públicas de 
mitigação e adaptação, especialmen-
te sobre os efeitos que já atingem a 
água, um elemento essencial à socie-
dade humana. 

Segundo Carlos Bocuhy, presiden-
te do Proam, “a situação é grave e se 
deve pensar em soluções a partir de 
mapeamentos precisos das situações 
de vulnerabilidade ambiental e so-
cial”. Para Bocuhy, a região do Vale 
do Paraíba é emblemática por estar 
situada entre as regiões metropoli-
tanas do Rio de Janeiro e São Paulo 
e que divide as águas do rio Paraíba 
do Sul com essas metrópoles: “Não há 

saída a não ser um modelo de gover-
nança efi ciente, transetorial, na im-
plementação de políticas corretivas e 
de adaptação, envolvendo o papel das 
instituições de governo, do setor eco-
nômico e da sociedade civil”, afi rma.  

Para dimensionar os possíveis ce-
nários e soluções, 20 representantes de 
movimentos sociais estarão expondo 
suas visões sobre os cenários de vulne-
rabilidade na região do Vale do Paraí-
ba, Litoral Norte e Serra da Mantiquei-
ra, enfocando as áreas de habitação, 
agricultura, abastecimento, aqueci-
mento dos centros urbanos e ambien-
tes de trabalho, impactos aos ecossis-
temas ocasionados por monoculturas, 
além da ameaça de uma intensifi cação 
do uso de tecnologias poluentes e no-
civas ao clima, como incineradores de 
resíduos e usinas de energia movidas 
a combustíveis fósseis (termelétricas).
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Cidade registra 49 casos 
novos, 49 recuperados 
e nenhum óbito de 
Covid-19

O boletim da Vigilância Epide-
miológica de Pindamonhangaba 
trouxe, nessa segunda-feira (13), 
49 novos casos, 49 recuperados 
e nenhum óbito. No total, 18.957 
moradores de Pindamonhangaba 
testaram positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 47% e as UTIs par-
ticulares estão com ocupação 
de 25%. A enfermaria está com 
ocupação de 32% somados os 
leitos públicos e particulares. 

O número total de doses de va-
cinas aplicadas está em 187.191 
(números atualizados até as 09h03 
de 13 de setembro), sendo 121.557 
primeiras doses, 61.193 segundas 
doses e 4.441 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. 

49 Casos novos
Água Preta, Alto Cardoso, 

Andrade, Araretama, Boa Vis-
ta, Centro, Cícero Prado, Cida-
de Nova, Jardim Eloyna, Lessa, 
Liberdade, Mantiqueira, Mom-
baça, Ouro Verde, Parque das 
Nações, Parque São Domingos, 
Pasin, Santana, Terra dos Ipês, 
Triângulo, Vale das Acácias e 
Vila São Benedito.

49 Recuperados
Alto Cardoso, Alto Tabau, 

Araretama, Azeredo, Bosque, 
Centro, Crispim, Galega, Jar-
dim Carlota, Jardim Cristi-
na, Laerte Assunção, Mandu, 
Mantiqueira, Mombaça, Mo-
reira Cesar, Padre Rodolfo, 
Pasin, Portal dos Eucaliptos, 
São Benedito, Terra dos Ipês, 
Triângulo, Vale das Acácias, 
Vila Prado, Vila São Benedito 
e Vila São José.

A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba mantém na terça-
feira (14) a vacinação para todos os adolescentes de 12 a 17 anos; 
prossegue com a aplicação da segunda dose de Coronavac, AstraZe-
neca e Pfi zer; continua com a terceira dose para idosos de 85 anos 
ou mais; e suspende temporariamente a imunização para pessoas 
com 18 anos ou mais – que serão vacinadas na próxima segunda-
feira (20), no sistema de repescagem. 

1ª dose: 12 a 17 anos, incluindo as gestantes e puérperas
Das 8 às 11 horas: Ciaf/Saúde da Mulher e UBS Ipê 2

1ª dose: 18 anos ou mais – suspensa. 
Retoma dia 20 (segunda-feira) como repescagem

1º dose: Gestantes e Puérperas com 18 anos ou mais
Das 8 às 11 horas: Sala de Vacina Central (Saúde da Mulher)

2ª dose (conforme a carterinha)
Coronavac: Centro Dia do Idoso/Vila Rica e Cisas Moreira César, 

das 13 às 16 horas
Pfi zer: Sala de Vacina do Ciaf/Saúde da Mulher, das 13 às 16 

horas
AstraZeneca: PSF Cidade Nova e PSF Nova Esperança, das 8 às 11 

horas e das 13 às 16 horas
Ciaf e UBS Ipê II, das 13 às 16 horas

3º dose: Idosos de 85 anos ou mais (com esquema vacinal 
completo há 6 meses)

Das 8 às 11 horas; Drive-Thru no Parque da Cidade.
Das 8 às 11 horas; Centro Dia do Idoso/Vila Rica e Cisas Mo-

reira César.

Covid-19: Confi ra públicos, locais e horários 
para primeira, segunda e terceira dose

Pinda lança Cartilha Cozinha 
Saudável com receitas com 
plantas alimentícias não 
convencionais

No próximo dia 15 de 
setembro (quarta-feira) 
acontece o lançamento da 
cartilha Cozinha Saudável, 
projeto concebido no Cpic 
(Centro de Práticas Integra-
tivas e Complementares) da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba. O lançamento será às 
14 horas no próprio Cpic 
(rua José Luiz Cembranelli, 
nº 1.005, Parque das Na-
ções). Esta é a terceira carti-
lha, resultado do programa 
ROSA (Roda de Saberes em 
Alimentação Saudável). 

A Cozinha Saudável ini-
ciou em 2006 em formato 
de ofi cinas de aprendizado 
e trocas de saberes sobre re-
ceitas e plantas. As ofi cinas 
aconteciam uma vez por se-
mana e buscavam capacitar 
as unidades de saúde, esco-
las e outras instituições no 
que diz respeito à utilização 
de alimentos saudáveis, re-
aproveitamento de alimen-
tos e principalmente a uti-
lização das Pancs (plantas 
alimentícias não conven-
cionais), além de resgatar 
a cultura e a sabedoria po-
pular. “A Cozinha Saudável 
surgiu pela necessidade de 
ensinar a população a con-
sumir alimentos saudáveis, 

de baixo custo e alto valor 
nutricional”, explica a co-
ordenadora das práticas de 
alimentação saudável do 
Cpic, Denize Napier Pereira. 

Em 2017 foi criado o 
ROSA (Roda de Saberes em 
Alimentação Saudável), em 
parceria com a engenheira 
agrônoma Cristina de Castro 
- SAA/APTA, no qual a cada 
encontro mensal é apresen-
tado uma planta (panc) e o 
modo de plantar, época de 
plantio, colheita e benefícios 
dessa planta na alimenta-
ção. Em todos os encontros 
é servido algum prato que 
utiliza essas plantas.

A partir dessas experi-
ências, a ideia de criar uma 
cartilha para catalogar as 
receitas utilizadas ao longo 
desses anos de promoção 
de uma vida mais saudável 
ocorreu no fi m de 2020. As 
duas primeiras cartilhas da 
Cozinha Saudável foram 
baseadas em temas sobre 
aproveitamento integral 
dos alimentos, como cas-
cas, sementes, folhas, fl ores 
e talos. “Surgiu a necessida-
de de colocar essas plantas 
e receitas em uma cartilha 
para podermos ter material 
para distribuir e poder tra-

balhar de forma mais inte-
rativa e as pessoas levarem 
para casa a cartilha e poder 
ter esse material sempre à 
mão”, informou Napier.

Assim, foi feita a tercei-
ra cartilha, com 10 plantas 
e várias receitas que usam 
as Pancs. A coordenadora 
Denize Napier comemorou 
o sucesso do projeto. “Mos-
tramos o valor nutricional 
e funcional dos alimentos, 
muitas vezes desconheci-
dos pela população. É um 
trabalho muito gratifi cante 
e resgata o uso das plantas 
não convencionais, propor-
cionando benefícios à po-
pulação e ao meio ambien-
te”, completou Napier.

A secretária de Saúde, 
Ana Claudia Macedo, ressal-
tou o empenho da equipe do 
Cpic na realização da car-
tilha. “Nossos funcionários 
são muito dedicados no dia 
a dia e na promoção de ati-
vidades para promover as 
práticas integrativas e com-
plementares. A cartilha Cozi-
nha Saudável é resultado de 
um trabalho incrível de toda 
a equipe. Estão de parabéns 
pela iniciativa e pelo que isso 
agrega de benefícios à saúde 
pública”, fi nalizou.

Atenção
- A Secretaria de Saúde 

informa que os frascos de 
vacina são multidoses e 
possuem validade de 6 até 8 
horas após abertos. Assim, 
para evitar desperdício, 
pode ser solicitado àqueles 
que chegarem próximo ao 
horário de encerramento 
que retornem outro dia. Pe-
dimos a compreensão.

- Todos precisam levar 
um documento de identi-
fi cação (RG ou CPF), com-
provante de endereço e o 
termo de vacinação preen-
chido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Origi-
nais e cópias.

- Quem perdeu a car-
teirinha 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 preferencialmente 
informar o dia que tomou 
a primeira dose.

O lançamento será às 14 horas no próprio Cpic  -  
rua José Luiz Cembranelli, nº 1.005, Parque das Nações

Vale News/divulgação
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Monitoramento de Câmeras 
colabora com a prisão de acusado 
de roubo a posto de combustível

O monitoramento por câ-
meras do CSI (Centro de Segu-
rança Integrada) da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba vem 
tornando-se cada vez mais um 
grande aliado no combate à 
criminalidade no município. 
Na noite da última sexta-fei-
ra mais uma vez a integração 
entre a segurança do municí-
pio e a Polícia Militar levou à 
detenção de um homem acu-
sado de praticar roubo a um 
posto de combustível.

Enquanto agentes da Guar-
da Civil Metropolitana (GCM) 
prestavam apoio à uma ocor-
rência na região do Residen-
cial Dr. Lessa, populares pas-
saram pelo local informando 
que um posto de gasolina, 
localizado na Via Expressa, 

estava sendo vítima de roubo.
Diante do fato, os GCMs já 

acionaram imediatamente a 
central de monitoramento, 
que em ação integrada com 
a Polícia Militar iniciaram a 
movimentação com intuito de 
identificar a autoria do crime. 
Com as imagens colhidas jun-
to às câmeras localizadas nas 
imediações do posto, foi pos-
sível identificar as caracterís-
ticas dos rapazes e acompa-
nhar a direção de seu destino.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, uma 
equipe da Força Tática da 
Polícia Militar, em patrulha-
mento pela entrada do bair-
ro Araretama, abordou um 
rapaz com características 
semelhantes e em atitude 

suspeita, encontrando em 
sua posse, um simulacro de 
arma de fogo (pistola), um 
aparelho de telefone móvel 
(celular) e a quantia de R$ 
53 em dinheiro. Na sequen-
cia, o acusado foi reconheci-
do como o autor do roubo ao 
estabelecimento comercial e 
conduzido ao Distrito Policial 
de Taubaté, permanecendo à 
disposição da Justiça.

Participaram da ocorrên-
cia pela PM, Sub Tem Pedro e 
soldados M Silva e Neves com 
apoio Cb Messiano, Ten Fran-
ça, Cb Ronaldo, Cb Vieira, Cb 
Candido, Cb Miguel, Cb Fabrí-
cio e com total apoio e suporte 
da CB Daniela que monitorou 
a ocorrência no CSI - Centro 
de Segurança Integrada.

Inscrições abertas 
para a “1ª Etapa 
do Circuito Corrida 
de Rua”

As inscrições para a “1ª 
Etapa do Circuito Corrida de 
Rua de Pindamonhangaba” 
estão abertas até o dia 17 de 
setembro (sexta-feira) ou até 
preencheram as 400 vagas da 
edição. A corrida será no dia 
26 de setembro no Parque da 
Cidade.

As inscrições devem ser 
feitas presencialmente, das 
14h30 às 18 horas, no Centro 
de Treinamento Luiz Caloi. É 
obrigatória a apresentação 
de um documento com foto e 
da carteirinha de vacinação 
da Covid-19, com pelo menos 
uma dose. 

A corrida será dividida em 
sete categorias diferentes, to-
das para participantes acima 
de 18 anos: juvenil, adulto, 
máster, veterano 1, vetera-
no 2, veteraníssimo 1 e vete-
raníssimo 2.

Todos os corredores re-

cebem seus números no ato 
da inscrição. A numeração 
vem com um chip, que detec-
ta quando o atleta passa pela 
largada e pela chegada.

Com uma distância de 4 
quilômetros e 600 metros, o 
trajeto da corrida será todo 
dentro do Parque da Cidade, 
alternando entre as pistas e 
caminhos de terra do parque. 
A prova acontece das 7 às 12 
horas.

A pessoa chega, passa pela 
triagem e já começa a correr. 
Devido à pandemia, o parti-
cipante chega e já corre, não 
será uma largada para todos 
juntos.

Haverá entrega de meda-
lhas para todos os participan-
tes. Na última etapa, além da 
medalha, terá premiação de 
troféu para os três primeiros 
colocados, tanto na categoria 
masculina quanto na feminina.

Pinda lança campanha “Setembro 
Amarelo” para prevenção ao suicídio

“Setembro Amarelo” é 
conhecido por mês de Pre-
venção ao Suicídio. Para 
debater o assunto, a Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Centro 
de Atenção Psicossocial da 
Secretaria de Saúde, com 
o apoio da Fasc (Faculdade 
Santa Cecília de Pindamo-
nhangaba), fará o lança-
mento da Campanha “Se-
tembro Amarelo” dia 15 
(quarta-feira), às 19 horas.

O evento acontecerá na 
Fasc (Praça Barão do Rio 
Branco, 59, centro), que 
também receberá o segun-
do encontro de líderes reli-
giosos para debater sobre o 
tema.

O encontro contará com 
a presença do público, que 
por sua vez poderá intera-
gir e tirar suas dúvidas so-
bre o assunto. Quem não 
puder comparecer poderá 
assistir pela transmissão ao 
vivo no Facebook da Prefei-
tura de Pindamonhangaba. 
Preencha o formulário e 

participe: https://forms.gle/
f3KBvJ2QDkGuGFuw7.

O “Setembro Amarelo” 
terá com o tema “Por onde 
anda seu sorriso?”. O even-
to será realizado para cons-
cientização a respeito da 
valorização da vida.

Os assuntos discutidos 
no dia serão: O suicídio en-
tre os jovens brasileiros: 
como enfrentar esse pro-
blema, como as religiões 
em suas diferentes doutri-
nas podem acolher dentro 
de sua visão de espiritua-
lidade os que pensam em 
suicídio e as famílias enlu-
tadas pelo suicídio, e qual 
a importância do diálogo e 
acolhimento na prevenção 
do suicídio.

Desde 2014, a Associação 
Brasileira de Psiquiatria, 
em parceria com o Conse-
lho Federal de Medicina, 
organiza nacionalmente 
o “Setembro Amarelo”. O 
dia 10 de setembro é ofi-
cialmente o Dia Mundial de 
Prevenção ao Suicídio, mas 
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a campanha acontece du-
rante todo o ano. 

São registrados mais de 
13 mil suicídios todos os 
anos no Brasil e mais de 1 
milhão no mundo. Trata-
se de uma triste realidade, 

que registra cada vez mais 
casos, principalmente en-
tre os jovens. Cerca de 97% 
dos casos de suicídio estão 
relacionados a transtor-
nos mentais. Em primeiro 
lugar está a depressão, se-

guida de transtorno bipo-
lar e abuso de substâncias. 
Com o objetivo de prevenir 
e reduzir esses números, a 
campanha Setembro Ama-
relo precisa do apoio de 
toda a sociedade.

Registro feito em etapa anterior à pandemia do coronavírus
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zeladoria

Ligação Liberdade ao Vale das 
Acácias recebe nova rotatória

A rotatória deve ajudar a organizar e disciplinar o trânsito de veículos trazendo mais segurança

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está executando a 
construção de uma nova rota-
tória ligando as avenidas Joa-
quim Garcia de Paula (Liber-
dade) e Orquídeas (Vale das 
Acácias), no Distrito de Morei-
ra César.

Com o aumento da circula-

ção de veículos, ciclistas e pe-
destres nesta região a constru-
ção de um canteiro físico visa 
disciplinar o trânsito e trazer 
mais segurança.

A obra vem sendo realizada 
pela Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos com apoio da 
Subprefeitura do Distrito. “Ao 

lado do subprefeito Nilson Luís, 
nós identificamos a necessida-
de desse serviço e estamos exe-
cutando para deixar a região 
mais segura. Outros pontos do 
Distrito também receberão esse 
tipo de melhoria”, afirmou o se-
cretário e vice-prefeito Ricardo 
Piorino.

ExEcutada a limpEza 
no pasin, Jardim 
rEgina E rua 21 dE abril

As ações de zeladoria 
seguem a todo vapor nos 
bairros do Distrito de Morei-
ra César. Na última semana, 
a equipe da Subprefeitura 
realizou a limpeza e roçada 
na região da praça do Pasin, 
bem como em diversos 
espaços do bairro Jardim 
Regina.

Outro local que recebeu 
a limpeza foi a região da rua 
21 de Abril, onde a popula-
ção reinvindicou a retirada 

de um bambuzal que estava 
tomando conta do espaço e 
trazendo insegurança para 
os moradores.

“Seguimos a determina-
ção do prefeito Isael para 
deixar nossos bairros ainda 
mais bonitos e agradáveis 
e pedimos que a população 
também possa promover 
ações nas áreas particulares 
e assim deixar melhor toda 
a nossa região”, salientou o 
subprefeito Nilson Luis.

Subprefeitura refaz galeria 
na avenida Nova Pinda, 
no bairro Terra dos Ipês

A Subprefeitura do Distrito de 
Moreira César está finalizando, 
nesta semana, as obras de recons-
trução da galeria de águas pluviais 
que passa pela avenida Nova 
Pinda, no bairro Terra dos Ipês.

Com uma recente erosão, a 
galeria sofreu danos e os estra-
gos chegaram próximo à pista da 
avenida, necessitando da ação da 
Prefeitura para a recuperação, que 
vem ocorrendo com a construção de 
um reforço em sua cabeceira com 
blocos de concreto.

“Nossos funcionários estão 
atuando para recompor a galeria 
e com o reforço estaremos eli-
minando novos riscos, inclusive 
distanciando mais da pista com 
implantação de tubos com 1 metro 
de diâmetro”, afirmou o subprefeito 
do Distrito Nilson Luis.

A galeria, que foi reconstru-
ída, recebe toda a água pluvial 
oriunda dos bairros Terra dos Ipês 
II e Cícero Prado (CDHU), que 
deságua no córrego que passa na 
região.

Tabuleiro da Ponte da Sapucaia é recuperado
Foi finalizado nos 

últimos dias do mês de 
agosto pela Subprefeitura 
de Moreira César o serviço 
de manutenção corretiva 
e recuperação do tabuleiro 
da ponte da Sapucaia.

As equipes da Subpre-
feitura trabalharam no 
local por cerca de uma 
semana para consertar um 
buraco que apareceu no 
meio do tabuleiro. “Agra-
deço aos colaboradores 
pelo excelente trabalho e 
com essa ação a ponte está 
recuperada, não trazendo 
mais riscos para os veículos 
que nela trafegam”, ressal-
tou o Subprefeito Nilson 
Luís.

A próxima etapa do ser-
viço de conservação é estu-
dar as ações na cabeceira 
da ponte, um trabalho mais 
completo que necessita de 
suporte especializado para 
ser executado.

Melhorias 
em drenagem

A Subprefeitura do 
Distrito de Moreira 
César realizou recen-
temente ações de me-
lhorias na drenagem de 
diversos bairros. A ação 
visa dar melhor vazão 
para o fluxo das águas 
de chuva.

O destaque foi para 
o reparo em boca de 
lobo executado no Vista 
Alegre e na sarjeta da 
Alameda das Grevíle-
as, no bairro Terra dos 
Ipês I. Outra região que 
também recebeu os 
serviços dos funcioná-
rios públicos foi o bairro 
Karina com a realização 
do serviço de reparos 
em ramal da galeria da 
rua João Eugênio de 
Macedo.
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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

 

Acompanhe as transmissões das sessões ordinárias
às segundas-feiras, a partir das 14 horas.

A Transparência dos Atos do Legislativo
de Pindamonhangaba na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara
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ATO N° 21, 
DE 10 DE SETEMBRO DE 2021.

Prorroga os trabalhos da Co-
missão Especial de Inquérito, 
constituída pelo Ato n° 17/2021, 
para apurar indícios de irregu-
laridade no processo licitatório 
de Edital n° 059/2021 – Proces-
so 027724/2021.

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL, 
Presidente da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, baixa o se-
guinte ATO:

Art. 1º Ficam prorrogados os trabalhos 
da CEI – Comissão Especial de Inquérito, 
constituída pelo Ato n° 17/2021, para apu-
rar indícios de irregularidade no processo 
licitatório de Edital n° 059/2021 – Processo 
027724/2021, por mais 90 (noventa) dias, 
a partir de 15 de setembro de 2021.

Art. 2° Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2021.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo

Em função do ponto fa-
cultativo e dos feriados 
nacional (7 de setembro) e 
municipal (8 de setembro 
- Nossa Senhora do Bom 
Sucesso), a Câmara de Pin-
damonhangaba realizou 
na quinta-feira, dia 09 de 
setembro, no Plenário “Dr. 
Francisco Romano de Oli-
veira” a 31ª Sessão Ordiná-
ria. A reunião contou com 
a presença de todos os ve-
readores e a Ordem do Dia 
registrou a análise e vota-
ção de 3 Projetos.

Rede de
drenagem
A abertura dos traba-

lhos oficiais foi feita com 
a apreciação do Projeto 
de Lei Complementar n° 
03/2021, do Poder Execu-
tivo, que “Autoriza o Po-
der Executivo Municipal a 
adquirir, por doação, com 
encargo, área localizada no 
Bairro Crispim - ‘Fazenda 
Santa Clara’, para fins de 
drenagem de águas plu-
viais”. A pedido do verea-
dor Gilson Nagrin (PP), a 

Com aprovação unânime dos vereadores, prédio que 
abriga o “Projeto Gente Miúda” recebe nova denominação

Plenário deliberou também pelo adiamento do projeto que permitirá construção de
rede de drenagem de águas pluviais no Loteamento Santa Clara, no Crispim

votação do projeto foi adia-
da por 7 dias, após aprova-
ção unânime do plenário 
da Casa.

Loteamento
Santa Clara
O segundo item da pau-

ta foi o Projeto de Lei n° 
218/2021, do vereador 
Marco Mayor (PSDB), que 
“Denomina de Avenida PAS-
TOR IRINEU BONIFÁCIO 
DO OLIVEIRA a Avenida 04 
do Loteamento Residencial 
Santa Clara, de Pindamo-
nhangaba”. Também rece-
beu a aprovação unânime 
dos parlamentares.

Biografia 
Irineu Bonifácio de Oli-

veira nasceu em Pinda-
monhangaba no dia 25 de 
março de 1932. Filho de 
João Bonifácio de Oliveira 
e Maria José de Oliveira, 
Irineu esteve casado com 
Maria Anésia de Oliveira 
por 60 anos com que for-
mou uma linda família com 
os filhos: Renato, Mirian, 
Márcia, Adilson, Maurides 
e Irineu Júnior. Irineu foi 

amado e respeitado por 
seus filhos e reconhecido 
pelos fiéis das igrejas em 
que pastoreou. 

Irineu Bonifácio de Oli-
veira foi fundador do tem-
plo da igreja do Jardim Re-
sende desde o seu alicerce 
e depois servindo-os como 
pastor por 30 anos. Foi um 
homem que incansavel-
mente pregava o evangelho 
de Jesus Cristo conduzin-
do pessoas ao evangelho 
e muito aplicado em seu 
ministério. Esteve na fren-
te do trabalho da igreja 
no Bairro da Campineira, 
Moreira César, Santa Cecí-
lia. Foi tesoureiro da igre-
ja sede das Assembleias 
de Deus na cidade de Pin-
damonhangaba. Atuou no 
Bairro do Pouso Frio, Goia-
bal e Cruz Pequena quando 
ainda não existia fácil aces-
so aos bairros. Irineu Boni-
fácio de Oliveira faleceu em 
23 de janeiro de 2014, por 
um infarto do miocárdio.

Projeto
“Gente Miúda”

E, por último, os 
vereadores apro-
varam - por unani-
midade - o terceiro 
item da Ordem do 
Dia: o Projeto de Lei 
n° 234/2021, do Ve-
reador José Carlos 
Gomes – Cal (Repu-
blicanos), que “De-
nomina de PROFª 
MARIA APARECIDA 

SIMÕES VIEIRA – DONA SI-
MÕES, o Prédio do Projeto 
Gente Miúda”.

Biografia
Nascida na cidade de Ca-

pão Bonito, interior de São 
Paulo, ainda criança, com 
seus pais, MARIA APARECI-
DA SIMÕES VIEIRA (Dona 
SIMÕES) passou a residir 
em Itapetininga. Quando 
tinha apenas sete anos, seu 
pai faleceu, deixando viúva 
e dois filhos menores, ela e 
um outro irmão de 12 anos. 
O início de sua carreira 
como professora de ensino 
primário não foi fácil. Sua 
primeira escola, não pas-
sava de uma humilde sala 
de aula, na afastada zona 
rural de cidade de Apiai, 
no Vale do Ribeira. Viaja-
va de carona da cabine de 
um eventual caminhão de 
lenha. Em 1954, casou-se 
com Edison Vieira, militar 
servindo no 2° BECMB e 
transferiu residência para 
Pindamonhangaba. Depois 
de lecionar em uma escola 
na zona rural de Santo An-
tônio do Pinhal, Dona Si-
mões, conseguiu uma vaga 
como substituta eventual 
na Escola Rodrigo Romei-
ro.

Nessa ocasião, desejan-
do alcançar logo os pontos 
para o ingresso no magis-
tério estadual, inscreveu-
se para dar aulas, de ma-
neira voluntária e gratuita, 
para um curso noturno de 
alunos adultos, numa sala 
mista do bairro da Água 
Preta. Essa sua luta per-
durou por vários anos, até 
que finalmente conseguiu 
atingir os pontos neces-

sários para ingressar no 
Quadro de Professores da 
Secretária de Educação do 
Estado, no cargo de pro-
fessora da escola de 1º  
2º graus “Ryoiti Yassuda”, 
onde lecionou por mais de 
30 anos, se aposentando 
como professora de Por-
tuguês. Ainda encontrou 
tempo para, como mãe 
extremosa, dar invejável 
educação aos seus quatro 
filhos: Antônio Carlos, hoje 
Coronel do Exército, Luiz 
Henrique e Marcelo, uni-
versitários em informática 
e Cláudia Maria, Biomédi-
ca, funcionária do labora-
tório da Prefeitura Munici-
pal e Presidente do Fundo 
Social de Solidariedade de 
Pindamonhangaba. 
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coti diano
Inscrições para curso de empreendedorismo 
“Escola de Inovadores” terminam amanhã

Campanha arrecada 
produtos de higiene para 
Lar São Judas Tadeu 

Estudantes da 1ª série do 
ensino médio da rede estadual 
ou alunos interessados na ma-
trícula para a 2ª série em 2022 
devem escolher o itinerário for-
mativo durante o período de re-
matrícula. Durante o processo 
de confirmação da vaga para o 
próximo ano letivo, que vai até 
o próximo dia 17, é possível vi-
sualizar os aprofundamentos 
curriculares disponíveis nas es-
colas.

A partir do ano que vem, se-
rão ofertados, por escola, para 
a 2ª série, pelo menos, dois iti-
nerários integrados, que con-
templem as quatro áreas do 
conhecimento - Linguagens, 
Matemática, Ciências Humanas 
e Ciências da Natureza. A 3ª sé-
rie será atendida em 2023. Atu-
almente, são mais de 1,2 milhão 
de estudantes de ensino médio 
- 460 mil na 1ª série -, em 3,7 mil 
unidades escolares espalhadas 
pelo Estado.

Processo em andamento
A definição dos itinerários 

formativos se deu através de 
processos ocorridos nos últimos 
meses. Em julho, mais de 376 
mil estudantes da 1ª série (89% 
do público-alvo) manifestaram 

apontaram, via Secretaria Es-
colar Digital (SED), os itinerá-
rios formativos mais atrativos, 
conforme interesse individu-
al, entre as 11 possibilidades 
propostas de aprofundamento 
curricular - quatro das áreas 
do conhecimento, seis opções 
integradas entre elas e uma de 
formação técnica e profissional, 
via Novotec Expresso ou Novo-
tec Integrado. No final de agos-
to, baseado nesta manifestação 
estudantil, foi a vez das escolas 
definirem as ofertas dos itinerá-
rios formativos.

Os dois itinerários formati-
vos com maior manifestação 
de interesse, considerando 1ª e 
2ª opções, foram Linguagens e 
Ciências Humanas, com 80,2% 
das escolas (27,3% das turmas), 
e Matemática e Ciências da Na-
tureza, em 71,7% das escolas 
(23,7% das turmas).

Ampliação das 
aulas semanais
A partir de 2022, a 2ª série do 

período diurno passará de 35 
para 40 aulas (8 por dia). Já as 
1ª e 2ª séries do noturno terão 
33 aulas (hoje, são 25). Em 2023, 
as 3ª séries também passam 
pela mudança. O diurno con-

tará com 40 aulas e o noturno 
com 33 aulas. Em relação à car-
ga horária dos professores, ela 
será mantida mantida e todos 
terão oportunidade de amplia-
ção, por meio dos itinerários 
formativos.

Projeto de Vida
O Ensino Médio de São Paulo 

aproxima o estudante das trans-
formações da sociedade e do 
mundo do trabalho, permitindo 
adquirir todos os conhecimen-
tos básicos, e ainda poder esco-
lher as áreas de mais interesse, 
para aprofundar e ampliar os 
estudos, sem precisar ficar mais 
tempo na escola.

Com foco no protagonismo 
estudantil, a proposta curricu-
lar promove a atuação ativa da 
comunidade escolar e o amparo 
necessário ao Projeto de Vida 
dos estudantes. Os itinerários 
formativos atuam na prepara-
ção para os desafios do século 
21 e na conquista de melhores 
oportunidades no mercado de 
trabalho, além de aprofundar 
os conhecimentos exigidos pe-
los exames vestibulares.

Para mais informações, aces-
se: novoensinomedio.educacao.
sp.gov.br.

Interessados em participar 
da “13ª edição da Escola de Ino-
vadores”, curso de extensão 
gratuito do Centro Paula Souza 
(CPS), podem fazer as inscrições 
até a próxima terça-feira (14). 
Organizado pela Inova CPS, o 
programa tem o objetivo de 
ensinar pessoas com espírito 
empreendedor a transformar 
ideias inovadoras em startups. 
Para participar, é necessário 
apresentar uma proposta de 
empreendedorismo, que será 
avaliada com base em critérios 
como inovação, viabilidade téc-
nica e potencial de mercado. As 
inscrições são gratuitas e de-
vem ser feitas no site inova.cps.
sp.gov.br.

O curso em formato online 
tem duração de 40 horas, distri-
buídas por dez aulas semanais, 
ministradas por professores de 
Escolas Técnicas (Etecs) e Fa-
culdades de Tecnologia (Fate-
cs) estaduais que atuam como 
agentes de inovação. Entre os 
temas abordados estão gestão 
empresarial básica, comuni-
cação e marketing, tecnologia 

aplicada aos negócios, abertura 
e manutenção de empresas, ins-
piração, ideação, prototipagem 
e ferramenta de modelagem de 
negócios Canvas. O participan-
te também conta com mentoria 
para construir seu plano de ne-
gócios com foco em demandas 
atuais de mercado e caracterís-
ticas da economia regional. 

Ao final, os projetos de star-
tups serão apresentados a em-
presários, instituições do poder 
público e representantes de am-
bientes de inovação, como incu-
badoras, parques tecnológicos e 
espaços de coworking, com o in-
tuito de gerar parcerias e opor-
tunidades de negócios.

Seleção
Serão selecionadas 20 pro-

postas – com até três integran-
tes cada uma – por unidade. A 
lista de aprovados será divulga-
da no dia 15 de setembro (quar-
ta-feira). As atividades ocorrem 
entre os dias 25 de setembro e 
11 de dezembro. A novidade 
dessa edição é a possibilidade 
de microcertificação a cada se-
mana para os participantes.

Programa gratuito da Inova CPS ensina pessoas com espírito empreendedor
a transformar propostas inovadoras em modelos de startups

Até o dia 30 de setembro a 
Acip (Associação Comercial e 
Industrial de Pindamonhanga-
ba) está arrecadando produtos 
de limpeza que serão doados 
ao Lar São Judas Tadeu. 

A Campanha faz parte do pro-
jeto “Acip do Bem”, que ao longo 
do ano pretende realizar diversas 
campanhas em prol das Insti tui-
ções benefi centes da cidade. 

O posto de arrecadação fi ca 
na sede da Acip, à rua Deputa-
do Claro César, 44. Os produtos 
se fazem necessários, pois com 
a liberação do Plano São Paulo, 
o Lar volta a receber os alunos 
com aulas e ati vidades presen-
ciais. 

“A Acip se preocupa com 
o desenvolvimento da eco-
nomia local, mas, sobretudo, 
com o trabalho realizado pe-
las Instituições beneficentes 
de nossa cidade, que tanto 
contribuem para a promoção 
social”, comentou Ana Cristi-
na Pucci de Souza, presiden-
te da Acip. 

Sobre o Lar São Judas Tadeu 
O Lar São Judas Tadeu é 

uma insti tuição fi lantrópica de 
atendimento a crianças e ado-
lescentes, pertencente a Con-
gregação dos Irmãos dos Pobres 
de São Francisco, fundada em 3 
de março de 1947, no município 
de Pindamonhangaba com uma 
ideia do Monsenhor José de 
Azevedo que buscava amparar 
meninos pobres e abandonados.

Atualmente, a insti tuição 
atende crianças e adolescentes 
de ambos os sexos na faixa etá-
ria de 6 a 15 anos, no período 
contra turno escolar, morado-
res de bairros periféricos e das 
proximidades da insti tuição. 
O objeti vo do atendimento é 
proporcionar a garanti a do con-
vívio e fortalecimento de vín-
culos, viabilizando o acesso ao 
serviço de qualidade, conforme 
as demandas e necessidades 
apresentadas. O Lar oferece 
ati vidades complementares de 
sociabilização como: natação, 
futebol, judô, entre outras. 

Ingressantes do Ensino Médio 
Estadual devem optar por itinerário 
formativo na rematrícula

Divulgação

Divulgação

Divulgação

No fi m do curso, 
os projetos de 
startups serão 
apresentados 
a empresários, 
incubadoras 
ou insti tuições 
que possam 
gerar parcerias 
e oportunidades 
de negócios
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Lembranças Literárias

Anúncio de Anti gamente
Publicava-se no jornal Tribuna do Norte em 5 de julho de 1922

Pinterest

O beijo da morta
Cresce a invernosa noite, um frio intenso
morde-me as carnes: - lívido, gelado,
no leito me ergo... e escuto o desolado
vivo do inverno, atroz, convulso, imenso...

Tento dormir. Em vão! Escuto e penso,
penso na eterna ausente... Ah! Se a meu lado
ela estivesse! Um beijo perfumado!
Um só! Me fora ardente e ideal incenso...

Abre-se então de leve a minha porta...
É ela! Entrou. Na palidez da morta
uma aurora de beijos irradia!

Caminha... chega e diz-me num segredo:
“Une teu rosto ao meu, não tenhas medo;
venho aquecer-te,  a noite está tão fria!”

Luiz Guimarães, Tribuna do Norte, 10/4/1924

Notas interessantes da Tribuna do Norte dos anos vintes
Nesta edição damos prosseguimento à publicação de notí cias interessantes e curiosas que movimentaram a 
opinião dos leitores da Tribuna pelas praças, botequins, clubes, consultórios, reparti ções públicas  etc...

Devolve minha bengala

Bestnet Leilões

Depois da nota polêmica, 
uma no mínimo pitoresca pu-
blicada na edição de 21/7/1923 
com o título “Bengala”: “Pede-
se à pessoa que foi vista retirar, 
distraidamente, segunda-feira 
de carnaval, do balcão do bote-
quim do Eden, uma bengala de 
castão de prata, chato, mandar 
entregá-la nesta redação, evi-
tando assim a divulgação do seu 
nome, e intervenção da autori-
dade policial”.

Não sabemos se de fato o au-
tor da nota sabia quem fora o 
autor da distração ou se estaria 
blefando e nem fi camos saben-
do se teria ocorrido a devolu-

ção. Nas edições posteriores a 
Tribuna não tocou mais no as-
sunto.

Leprosos teriam invadido a cidade

Estábulos e Cavalariças no centro da cidade 

Aviso aos fogueteiros

Em 1927, não se sabe de 
quem foi a perversa autoria, 
jornais do Rio de Janeiro pu-
blicaram e depois foi transcri-
ta pelos jornais de São Paulo a 
notícia mentirosa de que uma 
caravana de leprosos havia 
invadido Pindamonhangaba 
“cometendo toda a sorte de tro-
pelias, como invasão de estabe-
lecimentos comerciais, particu-
lares etc”. 

A nota era alarmante. Ave-
riguada a verdade descobriu-
se, já naquele tempo, que não 
passava de “fake news”. O jor-
nal Tribuna do Norte (edição 
21/8/1927) assim procurou es-
clarecer a mentirosa publica-
ção: “Pura invencionice, gracejo 
de mal gosto... os pobres lepro-
sos que de passagem por esta 
cidade, costumam percorrer as 
ruas da cidade, o fazem do modo 
o mais humilde. Montados em 
seus cavalos, nem sequer apeiam 
para esmolar. 

Ser Católico

“A população da cidade, com 
grande piedade, lastimando o 
abandono em que se encontram 
esses infelizes, por parte dos 
nossos dirigentes, procura na 
medida de seus recursos mino-
rar as suas desditas, não negan-
do o seu óbulo - esses infelizes 
não podem fi car ao desamparo”. 

Concluindo, a Tribuna alerta-
va em favor dos pobres irmãos 
doentes: “Urge que o governo do 
Estado providencie para que seus 
padecimentos sejam minorados 
num estabelecimento condigno”.

A propósito desta nota, que 
fora publicada também no jor-
nal “O Correio Paulistano”, o jor-
nalista e médico pindamonhan-
gabense Dr. Manuel Ignacio 
Romeiro tratou de desmentir o 
acontecimento à “Sociedade de 
Assistência aos Lázaros e Defe-
sa contra a Lepra”, então presi-
dida pela senhora Alice de Tole-
do Tibiriçá, que havia solicitado 
tal esclarecimento.

“Tenho em mãos o ofício de 
vossa excelência datado de 7 do 
corrente pedindo esclarecimen-
to sobre a notícia de um jornal 
do Rio, e transcrita nos desta 
capital, sobre uma ‘invasão de 
leprosos nesta cidade’, tudo não 
passou de um grande Blague, 
aqui não há nenhuma colônia de 
leprosos. A espalhafatosa notí-
cia que grande espanto causou 
a esta população foi imediata-
mente desmentida pela classe 
acadêmica, em telegrama para a 
imprensa do Rio e pela imprensa 
local”.

O jornalista também confi r-
mou aquilo que já havia escla-
recido o jornal Tribuna dizen-
do: 

“...aos domingos costuma 
aparecer alguns leprosos, que, 
de passagem para Aparecida, 
esmolam pelas ruas da cidade, 
a cavalo, humildes e respeitosos, 
infundindo à população grande 
piedade”.

Com este título a Tribuna 
(edição 18/2/1923) trazia o co-
municado revelando o descon-
tentamento da administração 
municipal com o aspecto “ci-
dade do velho oeste” naqueles 
anos vintes, tendo em vista, é 
claro, a salubridade de determi-
nados pontos da região central 
do município.

“Torna-se preciso uma pro-
vidência, de quem de direito, de 
modo a se acabar com vários 
estábulos da cidade, foco de 
ajuntamento de nocivas mos-
cas.

E, tendo em vista os artigos 
500 e 501 do Código Sanitário 

que tratam desses estábulos, 
proibindo-os, certos estamos de 

uma medida aplicada contra os 
mesmos”.

Apta

Os festejos de Natal e de fi nal de ano em de-
zembro de 1930 devem ter sido com grande fo-
guetório. Pra acabar com o estoque. Era prefeito 
o médico Dr. Lessa Junior, na época também o 
diretor do jornal Tribuna do Norte. Na edição do 
dia 7 daquele mês e ano o jornal trazia o seguinte 
comunicado:  

“Aviso aos senhores fogueteiros e fabricantes de 
fogos

 Por ordem desta prefeitura em cumprimento 
do artigo 35, parágrafo único – Letra E do Código 
de Posturas municipais, fi ca expressamente proi-
bido a contar de 1º de janeiro próximo (1931) em 
diante, queimar dentro da cidade buscapés, bom-
bas de dinamite e ‘soltar foguetes’ de modo a per-
turbar o sossego público.

Damos este prazo para os negociantes liquida-
rem o estoque e suspenderem a fabricação, após o 
que os vendedores serão multados em 20$000 e em 
reincidência sofrerão a pena de três dias de prisão.”

Notí cias no Leste 
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