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Tecnologia e inovação: Pinda é destaque no maior 
encontro online de Gestão Pública do Brasil

O investimento e as ações de 
tecnologia e inovação implemen-
tadas pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba nos últimos anos 
vêm fazendo com que o municí-
pio torne-se referência nacional.

Recentemente, Pindamo-
nhangaba foi convidada a parti-
cipar da edição anual do maior 
encontro online de gestão pú-
blica do País, o ‘Governos do 
Futuro”, que ocorrerá entre os 
dias 4 e 8 de outubro, e debate-
rá temas como transformação 
digital e eficiência fiscal.

O município será represen-
tado pelo secretário adjunto 
de Administração e responsá-
vel por TI da Prefeitura, Danilo 
Velloso.

PÁG. 3

PÁG. 2

A plataforma 1Doc possibilita o trâmite de processos internos e externos de maneira rápida e efi ciente, eliminando o uso de papel

Time de Futsal 
Feminino faz 6 a 0 
no Praia Grande e já 
pensa no Santos

Divulgação

COVID-19: PREFEITURA ALERTA SOBRE MENSAGENS 
FALSAS SOLICITANDO DOCUMENTOS E DADOS PESSOAIS

A secretaria Municipal de 
Saúde de Pindamonhangaba 
alerta a população sobre fal-
sas mensagens que circulam 
na internet, especialmente no 
whatsapp, sobre a vacinação 
contra Covid-19.

A equipe da Saúde não 
faz ligação para pessoas e 
não envia mensagens de 
whatsapp solicitando foto de 
documento, da carteirinha 
de vacinação ou do braço 
vacinado.

Aliás, nenhum órgão ou 
departamento da Prefeitura 

faz esse ti po de abordagem. 
Se alguém receber mensagens 
de whatsapp ou ligação com 
esse teor, pode ser um golpe.

O que a Prefeitura está 
fazendo em relação às pesso-
as que estão com a segunda 
dose em atraso é um serviço 
de busca ati va - com telefo-
nemas para essas pessoas e 
procedimentos bem simples: 
quem atender o telefone 
vai apenas confi rmar dados 
sobre a vacinação, como 
nome e data em que recebeu 
a primeira dose.

A ligação dos profi ssionais de saúde é rápida e em 
segurança. A Prefeitura procura por determinada 
pessoa e informa os dados. Assim, quem atender o 
telefonema terá apenas que confi rmar as informações.

Reproduação Internet



Pindamonhangaba, 16 de setembro 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

A indicação desta semana é o filme 
“A espera de um milagre”

‘Um carcereiro tem um rela-
cionamento incomum e como-

vente com um preso que está 
no corredor na morte: Coff ey, 
um negro enorme, condenado 

por ter matado brutalmente 
duas gêmeas de nove anos. 

Ele tem tamanho e força para 
matar qualquer um, mas seu 
comportamento é completa-

mente oposto à sua aparência. 
Além de ser simples, ingênuo e 
ter pavor do escuro, ele possui 
um dom sobrenatural. Com o 
passar do tempo, o carcerei-
ro aprende que, às vezes, os 

milagres acontecem nos lugares 
mais inesperados.. 

“À espera de um milagre” 
retrata de muitas maneiras o 

mundo em que vivemos, onde 
nem sempre o bem vence, ou 
é celebrado entre as pessoas, 

e tem o poder de plantar uma 
semente de refl exão em nossa 
mente e nos inspirar a sermos 

pessoas melhores, que fazem a 
diferença no mundo..” 

Vinicius Sousa

Internet

“Podem cortar todas as fl ores, 
mas não podem deter a primavera” 
- as palavras do poema de Pablo 
Neruda saúdam a nova estação 
que se faz presente nas praças, 
ruas e avenidas da nossa Princesa 
do Norte, agora, com o espetáculo 
da fl oração dos ipês rosa e branco 
que eclodiram suas fl ores para de-
leite dos beija-fl ores, das abelhas, 
dos sabiás, dos bem-te-vis que 
têm acordado antes de o sol raiar  
- atraídos pelo espetáculo desse 
território-casa que os abriga e os 
alimenta. 

Na Vila Bourghese, os ipês cor-
de-rosa e os brancos estão fl ori-
dos. Todo ano, espero pela fl orada 
deles – linda, efêmera, exuberante, 
misteriosa, cíclica - como se espe-
rasse um presente de aniversário 
ou de Natal...

Gosto de contemplá-los na al-
vorada, na horinha em que ouço os 
primeiros acordes do canto namo-
radeiro do sabiá laranjeira em seus 
galhos. É um chamado tão convin-
cente que não ouso recusar o con-
vite para parti cipar daquela miste-
riosa alegria pelo dia que principia.

Assim, de manhãzinha, a rua 
pertence às árvores e aos passa-
rinhos. Os carros ainda dormem 
em suas garagens, e os pedestres 
despedem-se dos últi mos sonhos. 
Em silêncio, aguardo o milagre dos 
primeiros raios de luz incidir sobre 
as fl ores dos dois ipês defronte à 
sacada da minha varanda. É indes-
crití vel a beleza da luz nas fl ores 
das copas rosadas, iluminando-as 
devagarinho, feito um abajur di-
vino recém-aceso na Rua José da 
Silva Andrade... 

Contemplo as duas árvores - ir-
mãs de mãos dadas e bendigo as 
mãos que as plantaram na calçada 
daquela casa-sobrado, encantada 
com os tufos de fl ores que reco-
brem os galhos, um a um. 

Manhã após manhã, aprecio a 
copa delas se cobrir de indescrití -
vel beleza rosada e, infelizmente, 

Nossa Terra
Nossa gente

Juraci de Faria Condé

Juraci de Faria 
Condé é escritora, 
poetisa e membro 

da APL - Academia 
Pindamonhangabense 

de Letras

OS IPÊS DA VILA BOURGHESE

em poucos dias, vejo ao chão um 
majestoso tapete voador de fl ores 
que, ao primeiro sopro do vento, 
desaparecerá... Por isso, suplico à 
chuva para se quiser vir, que ve-
nha, mas que não seja impiedosa 
com as delicadas fl ores que ilumi-
nam a rua, a vila, os olhos de todos 
que por elas passam... 

Quando a últi ma de suas fl o-
res desprende de seu galho e, leve 
como um fl oco de neve, baila até o 
chão, os majestosos ipês perdem o 
encanto de sua fl orada e, como eu, 
certamente, dobram os joelhos em 
oração, bendizem o verão, o outo-
no e o inverno que estão por vir, 
gratos já pelas fl ores, pelos sabiás, 
pelos bem-te-vis, pelas abelhas, 
pela exuberância da próxima pri-
mavera.

Poeta que sou, em cada fl ora-
da dos ipês busco uma nova lição. 
Este ano, os versos de Neruda en-
sinam-me que nada pode deter a 
primavera e a explosão de suas 
fl ores, de suas cores, da alegria de 
poder renascer depois das águas 
de verão, das agruras do outono e 

dos meses sombrios de inverno. 
Assim como as árvores, preci-

samos permiti r que a esperança 
ouça o chamado inaudível da VIDA 
e fl oresça em nós, em nosso país, 
no mundo. As agruras da pande-
mia que têm assolado a humanida-
de desde 2019 haverão de passar. 
Aos poucos, os sonhos que fi caram 
de quarentena em nossas casas, 
dentro de nossos armários, nos ál-
buns de fotografi a, nos arquivos de 
nossos computadores biológicos, 
também despertarão...

A primavera chegou, dizem as 
árvores!

Bem-te-vi! Bem-te-vi! dizem os 
passeriformes ao amanhecer... 

Será que existem sonhos a 
fl orescer em nós nesta primave-
ra? Se preciso, acorde mais cedo 
para contemplá-los... E, quando 
a primavera cobrir de fl ores sua 
vida, bendiga suas raízes, suas se-
mentes, seus frutos. É assim que 
a primavera fabrica suas fl ores. É 
assim que devemos contemplar 
nossos ipês, nossos sonhos, nos-
sas vidas.

Divulgação

Time de futsal feminino 
faz 6 a 0 no Praia Grande 
e já pensa no Santos

Após aplicar uma golea-
da por 15 a 0 fora de casa, as 
meninas do futsal da Semelp 
Pinda, Guerreiras Pinda Fut-
sal entraram em quadra nova-
mente nesta terça-feira (14).

O jogo foi contra Praia 
Grande, em casa, pela catego-
ria adulta do Campeonato Pau-
lista, e Pinda goleou por 6 a 0.

Os gols das Guerreiras 
Pinda foram marcados por 

Martinha (4x), Duda e Di.
“A gente já esperava um 

jogo difícil, tendo em vista que 
é um adversário que vem jo-
gando o campeonato adulto da 
Federação há muitos anos e nós 
somos o caçulinha da competi-
ção. Com isso, desde o princípio 
nosso time procurou comandar 
as ações, sempre jogando com 
objetividade”, disse o técnico 
Márcio Silva.

“Abrimos o placar cedo e 
o primeiro tempo terminou 
4 a 0. Um dos destaques foi a 
ala canhota Martinha, autora 
de 4 gols e uma assistência”, 
completou. 

O próximo confronto da 
equipe será sábado (18), em 
Santos, contra os donos da 
casa, pela Copa Estadual, 
onde Pinda vai buscar a lide-
rança do grupo.

Divulgação

Cuidado com as fakes news! 
As fakes news – notícias falsas – existem desde 

sempre. Sabemos disso. Só que atualmente, na 
era digital, elas podem ser propagadas na velocidade 
de um click. Basta um compartilhamento sem checar a 
veracidade e pronto, os danos podem ser irreversíveis. 
Tanto em questões físicas  quanto mentais ou financeiras. 

Neste contexto, a secretaria Municipal de Saúde de 
Pindamonhangaba vem fazendo alertas à população 
sobre falsas mensagens que circulam na internet, 
especialmente no whatsapp, sobre a vacinação contra a 
Covid-19.

Desde o absurdo de que as vacinas são implantações 
de micro chip nas pessoas para monitoramento da 
população – passando pela propagação da ausência 
de doses, fazendo as filas triplicarem de tamanho –; 
até a mais recente: uma “suposta ligação de equipes de 
saúde solicitando foto de documento, de carteirinha de 
vacinação ou do braço vacinado”.

Como se não bastasse toda a insegurança que esta 
crise sanitária e financeira trouxe e segue trazendo na 
vida da população, as inverdades, aumentando números 
e índices, dados e informações falsas tendem a desestabilizar 
ainda mais a saúde mental da maioria de nós. 

É claro que existem pessoas com pouco acesso à 
informação sólida e, que, há ainda aqueles que têm 
pouca capacidade para discernir um golpe ou um trote; 
mas, chamamos à atenção para àquelas pessoas que 
sabem que podem estar compartilhando uma inverdade, 
que tem noção e ciência de que as notícias falsas são 
prejudiciais e mesmo assim, seguem compartilhando, 
alardeando... 

A mesma mídia que alerta pode ser a mesma 
que exagera em busca de cliques ou até por questões 
ideológicas e políticas. Nós – pessoas dotadas de bom 
senso e de senso de responsabilidade –, é que devemos, a 
todo tempo, filtrar, analisar, checar as informações antes 
de sairmos divulgando ou compartilhando. Pensem nisso! 
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Tecnologia e inovação: Pinda é destaque no maior 
encontro online de gestão pública do Brasil

O investimento e as ações 
de tecnologia e inovação im-
plementadas pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba nos úl-
timos anos fazem o município 
ser referência nacional.

Recentemente, Pindamo-
nhangaba foi convidada a 
participar da edição anual do 
maior encontro on-line de ges-
tão pública do país, o ‘Gover-
nos do Futuro”, que ocorrerá 
entre os dias 4 e 8 de outubro, 
e debater temas como trans-
formação digital e eficiência 
fiscal.

O município será represen-
tado pelo secretário adjunto de 
Administração e responsável 
por TI da Prefeitura, Danilo 
Velloso.

Ele debaterá sobre as inicia-
tivas promovidas pela gestão 
Isael Domingues para atrair 
investimentos e impulsionar o 
desenvolvimento tecnológico, 
oferecendo facilidades para a 
população e empresários.

“Diversas ações que temos 
realizado têm feito Pindamo-
nhangaba ser um holofote de 
novas ideias, criando meios 
para o desenvolvimento de 
uma Cidade Inteligente, prio-
rizando a eficiência das ações 
públicas, desburocratizando, 
agilizando os serviços máqui-
na pública e criando um am-
biente favorável à inovação. 
Com isso, a Prefeitura e a cida-
de vão se tornando inovadoras 
e com um leque de ferramen-
tas a serviço da população”, 
explicou.

Ele ressaltou a plataforma 
1Doc, iniciada há dois anos, 
que possibilita o trâmite de 
processos internos e externos 
de maneira rápida e eficien-
te – eliminado o uso de papel, 
gerando economia e praticida-
de para todos os lados. “Com o 
1Doc, por exemplo, economi-
zando cerca de R$ 20 milhões 
ao ano em papel e impressão, 
além de agilizar alguns proces-
sos em até 90% do tempo em 
relação a como era antes”.

Além disso, o cidadão não 
precisa ir até uma repartição 
pública. “Ele pode resolver 
tudo de sua casa, local de tra-
balho ou com um celular co-
nectado à internet”, comple-
tou.

A conexão com internet é 
outra ferramenta do Cidade 
Inteligente, que atualmente 
conta com 22 pontos de wi-fi 
pela cidade, além das escolas. 
Outras ações de tecnologia a 
serviço da administração pú-
blica são as câmeras de moni-
toramento do CSI (Centro de Se-
gurança Integrada), o cinturão 
de segurança em todas as en-
tradas e monitoramento conti-
nuo, rede de dados de alta velo-
cidade, ouvidoria digital, saúde 
informatizada, dentre outros.

O prefeito Isael Domingues 
disse que o convite para o 
evento é o reconhecimento de 
uma gestão moderna, humana 
e tecnológica. “O investimento 
em tecnologia, além de gerar 
economicidade, propicia ino-
vação, empreendedorismo, 
integração internacional, cola-
bora com a capacitação profis-
sional, resultando em susten-
tabilidade e qualidade de vida 
para a população. Estamos 
dando um grande passo em vá-
rias frentes de tecnologia e isso 
tem resultados significados no 
desenvolvimento de Pindamo-
nhangaba”, finalizou o prefeito.

Reprodução/internet

Covid-19: Prefeitura alerta sobre 
mensagens falsas solicitando 
documentos e dados pessoais

A secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba alerta a po-
pulação sobre falsas men-
sagens que circulam na 
internet, especialmente 
whatsapp, sobre vacina-
ção contra Covid-19.

A equipe da Saúde não 
faz ligação para pessoas e 
não envia mensagens de 
whatsapp solicitando foto 
de documento, da cartei-
rinha de vacinação ou do 
braço vacinado.

Aliás, a nenhum órgão 
ou departamento da Pre-
feitura faz esse tipo de 
abordagem. Se alguém re-
ceber mensagens de what-

sapp ou ligação com esse 
teor, pode ser um golpe.

O que a Prefeitura está 
fazendo em relação às 
pessoas que estão com 
a segunda dose em atra-
so é um serviço de busca 
ativa - com telefonemas 
para essas pessoas e pro-
cedimento bem simples, o 
qual quem atender o tele-
fone vai apenas confirmar 
dados sobre a vacinação, 
como nome e data em que 
recebeu a primeira dose.

A ligação dos profissio-
nais de saúde é rápida e 
em segurança. A Prefeitu-
ra procura por determina-
da pessoa e informa os da-

dos. Assim, quem atender o 
telefonema terá apenas que 
confirmar as informações.

Em nenhum momento 
serão perguntados os da-
dos pessoais e documentos 
da pessoa. Se isso ocorrer, 
a Prefeitura recomenda 
que a pessoa desligue o te-
lefone, pois podem ser mal 
intencionados tentando 
aplicar de golpes.

“Nós, da Secretaria de 
Saúde, é que informamos 
os dados para que a outra 
pessoa apenas confirme. 
Nunca partirá de nós per-
guntar RG, CPF, endereço. 
Nós informamos os da-
dos e a pessoa confirma. 

Havendo a confirmação, 
prosseguiremos com a 
orientação sobre a neces-
sidade de tomar a segunda 
dose”, explicou o diretor de 
Proteção aos Ricos e Agra-
vos à Saúde, André Pereira.

O objetivo é conscienti-
zar o paciente e orientá-lo 
sobre a necessidade ime-
diata de receber a vacina 
para que a imunização se 
complete. Das vacinas que 
necessitam de duas doses 
(Coronavac, AstraZeneca e 
Pfizer), a proteção comple-
ta contra o vírus só ocor-
rer após a segunda dose, 
conforme informações do 
Ministério da Saúde.

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO -  SECRETARIA DE SAÚDE 

COMUNICADO
 A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba 
comunica à população que desde o dia 01 de setem-
bro de 2021 está em novo endereço: 

Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso nº 1734 – 
Alto do Cardoso

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 fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá 
Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da 
importância em mora, correspondente à quantia de R$ 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 fiduciária 
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
- Oficial Registrador -

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

        
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 437, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021.  
      
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020,  Resolve CESSAR a DESIGNAÇÃO 
da servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, designada com o fi m específi co de atuar 
na defesa da Sra. Katia Aparecida Ribeiro, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 
012/2018 - Processo Interno 22310/2018 e Processo Interno 8729/2018, instaurado pela Portaria 
Interna nº 10.583, de 27/09/20 18.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 17 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 14 de setembro de 2021.
SMA/egga/memo 32.767/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 432, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, Resolve CESSAR a NOMEAÇÃO 
da servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, nomeada com o fi m específi co de atuar 
na defesa do Sra. Hilda Maria de Freitas, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 
002/2017-Processo Interno 25194/2016, instaurado pela Portaria Interna nº 10.111, de 25/04/2017.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 17 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 14 de setembro de 2021.
SMA/egga/memo 32.767/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 433, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021.  

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020,  Resolve CESSAR a NOMEAÇÃO 
da servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, nomeada com o fi m específi co de 
atuar na defesa do Sr. Pedro Luiz de Souza, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 
001/2012-Processo Interno 4142/2012, instaurado pela Portaria Interna nº 9087, de 08/02/2012.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 17 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 14 de setembro de 2021.
SMA/egga/memo 32.767/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 434, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021.  

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020,  Resolve CESSAR a DESIGNAÇÃO 
da servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, designada com o fi m específi co de atuar 
na defesa do Sr. Ailton Domingos da Silva, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 
005/2020-Processo Interno 4122/2019, instaurado pela Portaria Interna da Secretaria Municipal de 
Administração nº 048, de 24/09/2020.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 17 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 14 de setembro de 2021.
SMA/egga/memo 32.767/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 435, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021.  

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020,  Resolve CESSAR a DESIGNAÇÃO 
da servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, designada com o fi m específi co de 
atuar na defesa do Sr. Wagner da Motta, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 
010/2017-Processo Interno 5061/2017, instaurado pela Portaria Interna nº 10.153, de 29/06/2017.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 17 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 14 de setembro de 2021.
SMA/egga/memo 32.767/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 436, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021.  

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020,  Resolve CESSAR a DESIGNAÇÃO 
da servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, designada com o fi m específi co de atuar 
na defesa do Sr. Thiago Luperni de Souza Dias, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 
005/2018-Processo Interno 26656/2016, instaurado pela Portaria Interna nº 10.322, de 15/01/2018.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 17 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 14 de setembro de 2021.
SMA/egga/memo 32.767/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 438, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021.  

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020,  Resolve CESSAR a DESIGNAÇÃO 
da servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, designada com o fi m específi co de atuar 
na defesa do Sr. Oziel Lemes, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2019 - 
Processo Interno 29.382/2017, instaurado pela Portaria Interna nº 10.715, de 09/04/2019.
 Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 17 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 14 de setembro de 2021.
SMA/egga/memo 32.767/2021.

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 PREÇOS Nº 145/2021 (PMP 7026/2021) 
Para “aquisição de mobiliário urbano com equipamentos”, com recebimento das propostas até dia 
29/09/2021, às 08h e início da disputa 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.

Governo Estadual de São 
Paulo anunciou nesta quarta-
feira (15) o “Retoma SP”, pro-
grama de meio bilhão de reais 
em investimentos para os se-
tores mais afetados durante a 
pandemia da Covid-19. Dentre 
as principais medidas estão a 
redução do ICMS de bares e 
restaurantes para 3,2% e a cria-
ção do “Linha Nome Limpo”, 
com crédito especial de R$ 100 
milhões para empresários que 
fi caram com o nome sujo por 
causa da pandemia.

“Tenho grande respeito por 
esse setor, pelos empreendedo-
res que são lutadores, entusias-
tas da sua profi ssão, e também 
os milhares de trabalhadores 
que atuam em todo o estado de 
São Paulo. O ‘Retoma SP’ é um 
programa com mais de meio 
bilhão em investimentos para 
a retomada econômica”, disse o 
governador.

O “Retoma SP” é uma inicia-
tiva que levará às 16 regiões ad-
ministrativas do estado a maior 
oferta de serviços e programas 
para impulsionar a economia 
das cidades paulistas, com R$ 
520 milhões em investimentos. 
O primeiro evento acontece na 
próxima sexta-feira (17), em 
Campinas, com a apresentação 
de todo o programa e de servi-
ços acessíveis aos setores mais 
afetados na pandemia.

Trabalhadores, desemprega-
dos, estudantes e pequenos em-
preendedores que necessitam 
de auxílio neste momento de 
retomada poderão ter acesso a 
serviços, como Banco do Povo, 
Empreenda Rápido, Bolsa do 
Povo (incluindo Bolsa Trabalho 
e Bolsa Empreendedor), Muti-

SP anuncia redução do ICMS e linha de crédito 
especial para setores afetados na pandemia

Governo Estadual lançou o “Retoma SP”, programa de meio bilhão de reais em investi mentos para os setores mais afetados

rão do Emprego (com apoio dos 
PATs), Poupatempo (serviços di-
gitais), entre outros.

Governador confi rmou a re-
dução do ICMS para bares e res-
taurantes de 3,69% para 3,2%, 
medida que representa uma 
redução de custo de até 13% 
para o setor. A mudança é fruto 
de meses de diálogo entre o Go-
verno de São Paulo e o setor e 
irá benefi ciar 250 mil empresas 
do setor de bares e restauran-
tes que poderão pagar dívidas, 
reinvestir, contratar mais tra-
balhadores e estimular a econo-
mia.

O regime especial de tributa-
ção permitirá, a partir de 1º de 
janeiro de 2022, a aplicação de 
alíquota de 3,2% sobre a receita 
bruta de bares e restaurantes, 
em substituição ao regime de 
apuração do ICMS. A iniciativa 
representa uma renúncia fi scal 
de R$ 126 milhões pelo Estado. 
“É uma forma de estimular um 
dos setores mais afetados pela 
pandemia”, explicou o Secretá-
rio de Fazenda e Planejamento, 
Henrique Meirelles.

O Governo de São Paulo 
anunciou a criação da nova li-
nha para desnegativação de 
empresas. Trata-se do “Linha 
Nome Limpo”, que vai oferecer, 
a partir de outubro, crédito es-
pecial de R$ 100 milhões para 
empresários que fi caram com 
o nome sujo por causa da pan-
demia possam regularizar sua 
situação.

Bolsa empreendedor
Durante a coletiva, foi anun-

ciado também o Bolsa Empre-
endedor. São R$ 100 milhões 
de investimento para apoiar 

100 mil empreendedores com 
inscrições abertas até domingo 
(19). O programa apoiará autô-
nomos informais em situação 
de vulnerabilidade, priorizan-
do mulheres, jovens, pretos e 
pardos, indígenas e pessoas 
com defi ciência.

O objetivo é impulsionar 
novos empreendimentos, in-
centivar pequenos negócios e 
tirar autônomos da informa-
lidade. Podem se inscrever 
moradores dos 645 municípios 
paulistas, desempregados ou 
informais maiores de 18 anos, 

alfabetizados e sem inscrição 
de CNPJ como empresário, só-
cio ou administrador de pes-
soa jurídica. As inscrições po-
dem ser feitas no site: www.
bolsadopovo.sp.gov.br, clican-
do no ícone “Bolsa do Povo 
Empreendedor”.

ABCR realiza ‘Encontro 
Comunicação e Captação de 
Recursos’ online e gratuito 

COLABORU COM O 
TEXTO: 

Matheus Ramos
A ABCR (Associação Bra-

sileira de Captadores de Re-
cursos) realizará, nos dias 
20 e 21 de outubro, o “En-
contro Comunicação e Cap-
tação de Recursos”, online e 
gratuito.

A principal fi nalidade do 
evento é promover o conhe-
cimento em comunicação 
e mobilização de recursos 
para causas e organizações 
sem fi ns lucrativos.

Com expectativa de parti-
cipação de mais de mil pes-
soas, serão dois dias com 36 
sessões em três salas parale-
las, todas as 36 sessões serão 
transmitidas ao vivo para 
quem se inscrever e par-
ticipar do Encontro. Além 
disso, será possível também 
adquirir antecipadamente o 
ingresso VIP para ter acesso 
aos vídeos das palestras e 
aos slides dos palestrantes, 
além de poder assistir as 
três palestras exclusivas que 
serão ministradas no dia se-
guinte ao evento.

As inscrições (gratuita ou 

VIP) podem ser realizadas 
diretamente no site Sympla.
com.br. 

Captação de Recursos
* Mais de 10 milhões cap-

tados por ano! Diversifi can-
do fontes de recursos no In-
terior do Brasil

* Recursos públicos: Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário

* Devo investir em um 
Fundo Patrimonial para a 
organização?

* Telemarketing: quais os 
segredos desta poderosa es-
tratégia de captação?

* 5 dicas para converter 
doadores cara a cara para 
ONGs pequenas

* Conheça o poder das fer-
ramentas de planejamento

* Carreira na profi ssão: a 
trajetória de uma captadora

* Compliance na Captação 
de Recursos

* Construindo um projeto 
incentivado de excelência

Comunicação
* Como ampliar o alcance 

da sua ONG nas Redes sociais
* O que não pode faltar no 

site da ONG

* Usando os materiais do 
Dia de Doar na sua campanha

* Assessoria de Impren-
sa, Media Training e outras 
dicas

* 10 mil dólares do Google 
para ONGs

* Implementando uma 
campanha de marketing de 
causas

* Como elaborar um rela-
tório de atividades

* Aprendendo a usar o 
Canva

* Boas dicas para uma 
campanha de fi nanciamento 
coletivo

Palestras VIP
* 10 dicas de captação 

com grandes doadores de 
alto valor

* O que é a doação de le-
gados

* O PIX alavancando a 
captação

Patrocinadores já con-
firmados: Criando, Everest 
Fundraising, Marcelo Es-
traviz Rodrigues, Sociat, 
Surya Projetos e Tools-
4Change.

Mais informações em: 
https://captadores.org.br/
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Divulgação

Cidade registra 
67 casos novos, 
56 recuperados e 
nenhum óbito de 
Covid-19

O boletim da Vigilância Epide-
miológica de Pindamonhangaba 
trouxe, nessa quarta-feira (15), 
67 novos casos, 56 recuperados 
e nenhum óbito. No total, 19.097 
moradores de Pindamonhangaba 
testaram positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 24% e as UTIs par-
ticulares estão com ocupação 
de 13%. A enfermaria está com 
ocupação de 38% somados os 
leitos públicos e particulares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
195.589 (números atualizados 
até as 12h01 de 15 de setembro), 
sendo 123.104 primeiras doses, 
67.843 segundas doses, 4.441 do-
ses únicas e 201 terceiras doses. 

A Secretaria de Saúde alerta 
a população para que procure 
os gripários em caso de sintomas 
de covid-19 (Pronto-Socorro, UPA 
Moreira César e Centro de Tra-
tamento Covid-19 Cidade Nova) 
para tratamento imediato. 

67 Casos novos
Andrade, Araretama, Bem 

Viver, Bonsucesso, Campo Ale-
gre, Centro, Cidade Jardim, 
Cidade Nova, Crispim, Feital, 
Jardim Cristina, Jardim Eloyna, 
Jardim Princesa, Jardim Re-
gina, Laerte Assunção, Lessa, 
Mandú, Mantiqueira, Maricá, 
Mombaça, Moreira César, Nova 
Esperança, Ouro verde, Padre 
Rodolfo, Parque das Palmeiras, 
Ribeirão Grande, Santana, So-
corro, Terra dos Ipês, Vale das 
Acácias, Vila Suíça, Vila Verde e 
Vista Alegre.

56 Recuperados
Andrade, Araretama, Centro, 

Cidade Jardim, Crispim, Feital, 
Laerte Assunção, Mantiqueira, 
Maricá, Mombaça, Moreira Cé-
sar, Morumbi, Nova Esperança, 
Padre Rodolfo, Parque São Do-
mingos, Pasin, Santana, São Be-
nedito, Socorro, Terra dos Ipês, 
Vila Suíça e Vista Alegre.

A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba acrescentou mais 
seis pontos para vacinação contra 
Covid-19, chegando a 11 postos – 
incluindo Drive-thru no Parque 
da Cidade. Com isso, o município 

Covid-19: Pinda têm 11 postos de vacinação, 
incluindo Drive-thru no Parque da Cidade

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 governo de São Paulo anunciou, nessa 
quarta-feira (15) que o Estado ultrapassou a 
meta de vacinação contra o coronavírus entre 
todos os idosos acima de 60 anos com esquema 
de imunização completo, protegendo mais de 
7,3 milhões de pessoas. 

De acordo com a secretaria Estadual de Saúde, 
no público acima de 65 anos, foi atingido 100% 
de cobertura vacinal em todas as estratifi cações. 
Na faixa de 60 a 64 o percentual foi de 93,5%, 
também acima da meta defi nida da campanha, 
que é de ao menos 90% dos públicos-alvo.

Estes grupos estiveram entre os primeiros 
contemplados na campanha e iniciaram seus 
esquemas vacinais predominantemente entre 
fevereiro e abril (o cronograma por faixa etária 
está disponível em: https://vacinaja.sp.gov.br/).

Dos 7,3 milhões de idosos vacinados, 3,93 
milhões estão na faixa de 60 a 69 anos; 2,27 mi-
lhões entre 70 e 79; 924,9 mil de 80 a 85; e 207,3 
mil acima de 90 anos.

“A meta, pela OMS, Organização Social de 
Saúde, é de 90%, mas na população de 65 a 
90 anos ou mais, nós atingimos mais de 100% 
dessa meta. Mostrando que a população acre-
dita na vacina, confi a na vacina e sabe que a 
melhor forma de passar por essa pandemia é 
estando vacinado”, afi rmou a coordenadora 
Geral do Plano Estadual de Imunização de São 
Paulo, Regiane de Paula.

No decorrer de toda a campanha, iniciada 
em janeiro de 2021, São Paulo já administrou 
mais de 57,97 milhões de doses. O número soma 
35,92 milhões de aplicações de primeira dose, 
20,79 milhões de segunda e 1,15 milhão de dose 
única, além de 111,6 mil de doses de reforço.

Com a mobilização das 645 cidades, 97,38% 
da população adulta de SP já recebeu pelo me-
nos uma dose da vacina e 61,75% das pessoas 
com idade acima de 18 anos já têm esquema 
vacinal completo. Os dados estão disponíveis 
e são atualizados em tempo real no ‘Vacinôme-
tro’ do site do Governo de São Paulo.

O resultado é fruto do trabalho do Governo 
Estadual na logística, planejamento, além da 

realização de diversas campanhas de incen-
tivo à vacinação, e dos 645 municípios, que 
trabalham incansavelmente na aplicação das 
doses na população. 

O Estado continua em ação para completar 
a meta em demais grupos já contemplados na 
campanha.

Dose adicional
A estratégia visa a alcançar todas as pessoas 

com 60 anos ou mais que tomaram a segunda 
dose há pelo menos seis meses. Além disso, 
também serão imunizados imunossuprimidos 
com idade a partir de 18 anos. Os dois públicos 
desta fase somam um milhão de pessoas.

Para organização da rede, o calendário foi 
escalonado por faixas etárias e priorização 
dos mais velhos. Esta primeira fase dedicada 
ao reforço na proteção contra a Covid-19 co-
meçou em 6 de setembro, contemplando ido-
sos acima de 90 anos. Até o dia 19, é a vez da 
faixa etária de 85 a 89 anos. Entre os dias 20 
e 26, as doses estarão disponíveis para os que 
têm de 80 a 84 anos. 

Também estão inclusos neste período os 
adultos imunossuprimidos, como pacientes 
em tratamento de hemodiálise, quimioterapia, 
Aids, transplantados, entre outras pessoas em 
alto grau de imunossupressão. Neste caso, a 
dose adicional será aplicada pelo menos 28 dias 
após a data da conclusão do esquema vacinal, 
seja pela segunda dose (Coronavac, Astrazene-
ca ou Pfi zer) ou por dose única (Janssen).

A partir do dia 27, até o dia 3 de outubro, 
serão contempladas pessoas na faixa de 70 a 
79 anos. Concluindo esta fase ainda no mês de 
outubro, serão alcançados os idosos de 60 a 69 
anos entre os dias 4 e 10.

Conforme orientação do Plano Estadual de 
Imunização e do Comitê Científi co do Estado 
de São Paulo, os municípios devem aplicar o 
imunizante que estiver disponível nos postos 
também para aplicação da dose adicional, pois 
todas as vacinas em uso no Brasil são seguras 
e efi cazes.

facilita a imunização de jovens, 
adultos e, principalmente, idosos, 
gestantes e puérperas. Confi ra os 
públicos e horário de imuniza-
ção em cada um dos postos nesta 
quinta-feira (16).

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), PSF 
Jardim Eloyna, PSF Vale das Acácia, PSF Campinas, PSF Cruz 
Grande, PSF Bonsucesso e PSF Bela Vista

2ª dose (conforme a carterinha)
Coronavac:
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas, no Centro Dia do Idoso/Vila Rica

Das 8 às 11 horas, PSF Jardim Eloyna, PSF Vale das Acácia, PSF 
Campinas, PSF Cruz Grande, PSF Bonsucesso e PSF Bela Vista

Pfi zer: 
das 8 às 11 horas, Ciaf/Saúde da Mulher e UBS Ipê 2 

AstraZeneca:
Das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas, Cisas Moreira, PSF Cidade 
Nova e PSF Nova Esperança
Das 13 às 16 horas, Ciaf/Saúde da Mulher, UBS Ipê II e PSF Eloyna

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, PSF Jardim 
Eloyna, PSF Vale das Acácia, PSF Campinas, PSF Cruz Grande, 
PSF Bonsucesso e PSF Bela Vista.

São Paulo atinge 100% de cobertura 
vacinal contra Covid-19 em idosos 
acima de 65 anos

Dados do Plano Estadual de 
Imunização mostram ainda 

adesão acima de 93% na 
faixa de 60 a 64 anos. 

Meta da campanha é de 90%

O governo de São Paulo anunciou, nessa 
quarta-feira (15) que o Estado ultrapassou a 
meta de vacinação contra o coronavírus entre 
todos os idosos acima de 60 anos com esquema 
de imunização completo, protegendo mais de 
7,3 milhões de pessoas. 

De acordo com a secretaria Estadual de Saúde, 
no público acima de 65 anos, foi atingido 100% 
de cobertura vacinal em todas as estratifi cações. 
Na faixa de 60 a 64 o percentual foi de 93,5%, 
também acima da meta defi nida da campanha, 
que é de ao menos 90% dos públicos-alvo.

Estes grupos estiveram entre os primeiros 
contemplados na campanha e iniciaram seus 
esquemas vacinais predominantemente entre 
fevereiro e abril (o cronograma por faixa etária 
está disponível em: https://vacinaja.sp.gov.br/https://vacinaja.sp.gov.br/).

Dos 7,3 milhões de idosos vacinados, 3,93 
milhões estão na faixa de 60 a 69 anos; 2,27 mi-
lhões entre 70 e 79; 924,9 mil de 80 a 85; e 207,3 
mil acima de 90 anos.

“A meta, pela OMS, Organização Social de 
Saúde, é de 90%, mas na população de 65 a 
90 anos ou mais, nós atingimos mais de 100% 
dessa meta. Mostrando que a população acre-
dita na vacina, confi a na vacina e sabe que a 
melhor forma de passar por essa pandemia é 
estando vacinado”, afi rmou a coordenadora 
Geral do Plano Estadual de Imunização de São 
Paulo, Regiane de Paula.

No decorrer de toda a campanha, iniciada 
em janeiro de 2021, São Paulo já administrou 
mais de 57,97 milhões de doses. O número soma 
35,92 milhões de aplicações de primeira dose, 
20,79 milhões de segunda e 1,15 milhão de dose 
única, além de 111,6 mil de doses de reforço.

Com a mobilização das 645 cidades, 97,38% 
da população adulta de SP já recebeu pelo me-
nos uma dose da vacina e 61,75% das pessoas 
com idade acima de 18 anos já têm esquema 
vacinal completo. Os dados estão disponíveis 
e são atualizados em tempo real no ‘Vacinôme-
tro’ do site do Governo de São Paulo.

O resultado é fruto do trabalho do Governo 
Estadual na logística, planejamento, além da 

realização de diversas campanhas de incen-
tivo à vacinação, e dos 645 municípios, que 
trabalham incansavelmente na aplicação das 
doses na população. 

O Estado continua em ação para completar 
a meta em demais grupos já contemplados na 
campanha.

Dose adicional
A estratégia visa a alcançar todas as pessoas 

com 60 anos ou mais que tomaram a segunda 
dose há pelo menos seis meses. Além disso, 
também serão imunizados imunossuprimidos 
com idade a partir de 18 anos. Os dois públicos 
desta fase somam um milhão de pessoas.

Para organização da rede, o calendário foi 
escalonado por faixas etárias e priorização 
dos mais velhos. Esta primeira fase dedicada 
ao reforço na proteção contra a Covid-19 co-
meçou em 6 de setembro, contemplando ido-
sos acima de 90 anos. Até o dia 19, é a vez da 
faixa etária de 85 a 89 anos. Entre os dias 20 
e 26, as doses estarão disponíveis para os que 
têm de 80 a 84 anos. 

Também estão inclusos neste período os 
adultos imunossuprimidos, como pacientes 
em tratamento de hemodiálise, quimioterapia, 
Aids, transplantados, entre outras pessoas em 
alto grau de imunossupressão. Neste caso, a 
dose adicional será aplicada pelo menos 28 dias 
após a data da conclusão do esquema vacinal, 
seja pela segunda dose (Coronavac, Astrazene-
ca ou Pfi zer) ou por dose única (Janssen).

A partir do dia 27, até o dia 3 de outubro, 
serão contempladas pessoas na faixa de 70 a 
79 anos. Concluindo esta fase ainda no mês de 
outubro, serão alcançados os idosos de 60 a 69 
anos entre os dias 4 e 10.

Conforme orientação do Plano Estadual de 
Imunização e do Comitê Científi co do Estado 
de São Paulo, os municípios devem aplicar o 
imunizante que estiver disponível nos postos 
também para aplicação da dose adicional, pois 
todas as vacinas em uso no Brasil são seguras 
e efi cazes.

São Paulo atinge 100% de cobertura 
vacinal contra Covid-19 em idosos 
acima de 65 anos

Dados do Plano Estadual de 
Imunização mostram ainda 

adesão acima de 93% na 
faixa de 60 a 64 anos. 

Meta da campanha é de 90%
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cultura

A “15° edição do Primave-
ra” dos Museus inicia dia 21 no 
Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leopol-
dina. A iniciativa coordenada 
pelo Ibram (Instituto Brasilei-
ro de Museus) pretende que 
museus, instituições de memó-
ria e outras instituições cultu-
rais interessadas em partici-
par promovam atividades que 

tenham o intuito de proporcio-
nar às respectivas comunida-
des a reflexão, a discussão e a 
troca acerca do tema da edição 
deste ano: Museus: perdas e 
recomeços.

A ação ocorre anualmente 
e em Pindamonhangaba acon-
tecerá de 21 a 25 de setembro. 
Confira a programação comple-
ta no quadro ao lado.

‘15ª Primavera dos Museus’ inicia dia 21 e tem 
como tema ‘Museu: perdas e recomeços’

Espetáculo Morte e 
Vida (ainda) Mais 
Severina é apresentado 
na Estação Cidadania 
nesta quinta-feira

A Cia. o Clã da Dança faz 
a apresentação do espetáculo 
Morte e Vida (ainda) Mais Seve-
rina nesta quinta-feira (16), na 
Estação Cidadania (antigo CEU 
das Artes), em Moreira César. A 
encenação é inspirada na obra 
literária “Morte e Vida Severina’’ 
(1995) de João Cabral de Melo 
Neto. A exibição será as 19 
horas e tem entrada gratuita. O 
projeto é contemplado no Edital 
Linguagens Artísticas do FMAPC 
- Fundo Municipal de Apoio às 
Políticas Culturais - de 2020.

Além da apresentação na 
Estação Cidadania, a Cia. fará 
circulação do espetáculo em lu-
gares estratégicos de Pindamo-
nhangaba, tendo como objetivo 
descentralizar e fomentar o 
acesso à cultura e à arte, todas 
com entrada gratuita. 

De acordo com a diretora do 
espetáculo, Mônica Alvarenga, a 

encenação mescla teatro e dan-
ças brasileiras. “É um espetáculo 
de cunho regionalista, faz uma 
releitura da obra de João Ca-
bral de Melo Neto para os dias 
atuais. Vem daí o nome Morte 
e Vida (ainda) mais Severina, 
porque a gente mostra no espe-
táculo em forma de expressões 
corporais em uma linguagem 
contemporânea. Todas as ma-
zelas que permaneceram desde 
a década de 1950 até os dias 
atuais. Mesclamos movimentos 
de hip-hop e danças brasileiras 
em 40 minutos de espetáculo”, 
pontua Alvarenga.

A Estação Cidadania fica 
localizada na avenida das Or-
quídeas, 355 – Vale das Acácias. 
Confira o elenco do espetáculo: 
Direção Mônica Alvarenga, ma-
quiagem Júlia Diniz, cenografia 
Ederson Cleiton e figurino Cia. O 
Clã da Dança.

Interior do Museu Histórico e Pedagógico de Pindamonhangaba
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