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COVID

Prefeitura doa 400 plantas em 
comemoração ao ‘Dia da Árvore’

As plantas disponíveis são frutí feras: Jabuti caba, Acerola, Pitanga e Cambuca; as fl ores são: Buxinho, Lírio da Paz, Cica, Azaléia e Ipê Amarelo

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria do Meio Ambiente, com o 
apoio do DAT (Departamento de 
Atenção ao Servidor Público), 
realizou na terça-feira (21) a do-
ação de 150 mudas de plantas 
de diferentes espécies, em co-
memoração ao Dia da Árvore. 
As doações ocorrem na entrada 
do Shopping Pátio Pinda, onde 
houve um plantio simbólico.

PÁG. 3
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Pinda registra 
43 casos novos, 
21 recuperados e 
nenhum óbito

O boleti m da Vigilância 
Epidemiológica traz, nesta 
terça-feira (21), 43 novos casos, 
21 recuperados e nenhum óbito. 
No total, 19.280 moradores de 
Pindamonhangaba testaram 
positi vo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 24% e as UTIs par-
ti culares estão com ocupação 
de 13%. A enfermaria está com 
ocupação de 11% somados os 
leitos públicos e parti culares. 

Ação do ‘Setembro Amarelo’ conscientiza sobre suicídio

PÁG. 5

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
bapromoveu uma ação de cons-
cientização em relação à cam-
panha do Setembro Amarelo na 
manhã de sábado (18). A inicia-
tiva ocorreu em parceria com o 
COMAD (Conselho Municipal de 
Políticas Públicas sobre Álcool e 
Drogas) e com a FASC (Faculdade 
Santa Cecília), na Praça Monse-
nhor Marcondes.

Houve distribuição de 
folhetos informati vos 
e exibição de faixas 
nos cruzamentos das 
avenidas do centro

Divulgação

Cidade Nova recebe 
canteiro fí sico para 
melhorar trânsito

A Prefeitura de Pindamonhangaba iniciou 
na últi ma semana as obras de construção de 
canteiro fí sico na Av. Rio de Janeiro, no bair-
ro Cidade Nova. O objeti vo da ação é pro-
porcionar melhor organização no trânsito e 
mais segurança para motoristas e pedestres.

Ações como essa estão acontecendo em 
diversos bairros da cidade como Araretama, 
Alto do Cardoso, Liberdade, Boa Vista, den-
tre outros.

Divulgação

Divulgação
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Editorial Curso online capacita empresários 
em Compras Públicas

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, em par-
ceria com o Sebrae, promove o 
curso online “Compras Públicas 
- Fortalecimento e Ação”.

Os interessados devem fazer 
a inscrição pelo link: https://bit.
ly/COMPRASPLUB ou pelo tele-
fone (12) 3128-9600 (opção 4). 
Todos os concluintes do progra-
ma (75% ou mais de presença) 
receberão certificados e terão 
consultoria de duas horas (re-
mota/online) sobre Plano Estra-
tégico de Vendas e Aumento de 

Faturamento, para aplicar os 
conhecimentos em seu negócio.

As aulas acontecerão de 28 
a 30 de setembro, das 18h30 às 
20h30 horas.

A iniciativa é gratuita e busca 
orientar os empresários(as) so-
bre os aspectos essenciais para 
fazer as compras governamen-
tais, trabalhando conceitos rela-
cionados com as legislações apli-
cáveis, modalidades de licitações, 
ferramenta Portal de Compras 
Públicas, formação de preço de 
venda e técnicas de negociação.

De acordo com o secretário 

de Desenvolvimento Econômi-
co, Roderley Miotto, o curso é 
uma oportunidade para quem 
administra ou está pensan-
do em abrir o próprio negócio 
com planejamento. “As ações 
da Prefeitura, em parceria com 
o Sebrae, seguem uma agenda 
dinâmica, voltada aos empre-
endedores locais, com cursos 
de capacitação e aprimoramen-
to profissional, visando maior 
participação das micro e pe-
quenas empresas no cenário do 
aprimoramento empresarial”, 
finaliza Miotto.

Seminário debate boas práticas de sustentabilidade nas Etecs
Ideias sustentáveis ado-

tadas nas Escolas Técnicas 
Estaduais (Etecs) e cases do 
setor industrial, com foco no 
uso inteligente de recursos 
naturais e na preservação do 
meio ambiente, serão apre-
sentados na oitava edição do 
Seminário Boas Práticas de 
Sustentabilidade. Organiza-
do pelo Centro Paula Souza 
(CPS), o evento online será re-
alizado nos dias 7 e 8 de outu-
bro, com intuito de estimular 
a troca de experiências com 
instituições nacionais e inter-
nacionais, bem como aproxi-
mar escolas e empresas.

O público-alvo são profes-
sores e estudantes de Etecs 
e Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs), além da comuni-
dade em geral. A transmis-
são será feita pelo canal da 
Unidade do Ensino Médio 
e Técnico (Cetec) no Youtu-
be. Docentes interessados 
na emissão de certificado 
podem fazer a inscrição até 
quinta-feira (23) no Portal 
do Participante.

“Os participantes pode-
rão conhecer o potencial das 
Etecs na busca por soluções 
sustentáveis e também o 
que as empresas estão fa-

zendo para identificar opor-
tunidades e tendências de 
inovação”, explica a coorde-
nadora de projetos da Cetec 
Denise Moreira dos Santos. 
“São exemplos que podem 
servir de inspiração para 
que novas propostas sejam 
desenvolvidas em sala de 
aula”, afirma.

A programação terá início 
com o case Caminho para o 
futuro da Energia Limpa – 
Clean Energy, apresentado 
por Debora Brito dos Santos, 
da empresa Risktec Solu-
tions TUV Rheinland Group, 
sediada no Texas. Em se-

guida, serão apresentados o 
cenário atual do desenvol-
vimento sustentável com 
Paulo Azevedo, professor da 
Faculdade de Saúde Públi-
ca da Universidade de São 
Paulo (USP), e o potencial 
dos biodigestores de baixo 
custo, com Ricardo Oliani, 
da Biomovement Ambien-
tal. Por fim, haverá um tour 
pelo projeto de piscicultura 
da Etec de Monte Aprazível.

No segundo dia serão 
abordados recursos didáti-
cos e lúdicos no ensino de 
temas ligados ao meio am-
biente com Isabel Alves, 

professora da Universidade 
Autônoma de Barcelona. 
Também estão previstas 
apresentações de projetos 
sustentáveis da Braskem e 
do Instituto Niltex, com Jor-
ge Soto e Nilton Jorge Del 
Zotto. Já Telines Basílio do 
Nascimento Jr., da Coopera-
tiva de Trabalho e Produção, 
debaterá sobre Beneficia-
mentos de materiais reciclá-
veis. Ao final do encontro, 
os internautas participarão 
de uma visita virtual em que 
poderão conhecer o projeto 
de meliponicultura da Etec 
Prof. Urias Ferreira, de Jaú.

SP lança programa de acessibilidade para 
municípios e homenageia atletas paralímpicos 

“Cidade Acessível” vai ampliar 
ações de acessibilidade e inclusão 
em todo estado, com investi men-
tos nas áreas de esporte, lazer, in-
fraestrutura e educação 

O Governo Estadual realizou 
nesta terça-feira (21) o lançamen-
to do programa “Cidade Acessí-
vel”, que prevê parcerias entre 
as prefeituras e o Governo de SP 
para aquisição de equipamentos 
e desenvolvimento de obras que 
promovam a inclusão e a acessi-
bilidade. O Estado fará um inves-
ti mento total de R$ 110 milhões 
no novo programa. O governador 
João Doria também parti cipou da 
homenagem aos atletas paralím-
picos do estado de São Paulo que 
representaram o Brasil durante os 
Jogos Paralímpicos em Tóquio. 

“Quero cumprimentar a todos, 
medalhistas e não medalhistas, 
porque todos representaram o me-
lhor do esporte paralímpico de São 
Paulo e do Brasil. Todos são meda-
lhistas para nós. Todos são campe-
ões”, destacou Doria. “E além da 
homenagem, nós também esta-
belecemos aqui políti cas públicas. 
O maior investi mento já realizado 
aqui no Estado de SP, em qualquer 
tempo, no apoio aos programas 
para as pessoas com defi ciência. 
São mais de R$ 100 milhões em 
investi mentos”, completou. 

O programa Cidade Acessível 
será desenvolvido por meio de 
parceria entre as secretarias de Di-
reitos da Pessoa com Defi ciência e 
de Desenvolvimento Regional. Ele 
prevê investi mentos do Governo 
de SP nas áreas de esportes, lazer, 
infraestrutura, educação e acessi-
bilidade, de forma que os municí-
pios paulistas tornem-se mais in-
clusivos. 

“Neste momento estamos 
construindo um Estado mais aces-
sível, mais justo e mais igualitário. 
Neste Governo priorizamos a vida 
e as pessoas acima de tudo”, expli-
cou o Secretário de Desenvolvi-
mento Regional, Marco Vinholi. 

Os recursos serão aplicados 
em novos projetos de academias 
adaptadas e na aquisição de equi-
pamentos como cadeiras anfí bias 
para acesso de pessoas com defi -
ciência ao mar, cadeiras de trilha 
adaptadas e kits de tecnologia 
assisti vas para alunos com defi -
ciência visual da rede regular de 
ensino. O programa também prevê 
a realização de convênios entre a 
SDR e os municípios para serviços 
de acessibilidade e adequação de 
calçadas. 

“Hoje é uma tarde de entrega, e 
não só de medalhas. O Governador 
João Doria sempre reforça que as 
políti cas públicas tem que chegar 

para as pessoas com defi ciência de 
todo o estado de São Paulo”, res-
saltou a Secretária de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Defi ciên-
cia, Célia Leão. 

As prefeituras já podem aderir 
ao programa, de forma celebrar 
os convênios e receber os equi-
pamentos. Como contraparti da, o 
município deve contar com Conse-
lho Municipal da Pessoa com Defi -
ciência formado e ati vo. A adesão 
pode ser feita por meio do link: 
htt ps://forms.gle/tEm67wF3K7N-
Tb1R2A. 

Homenagem aos atletas 
paralímpicos 
Durante a cerimônia, 130 atle-

tas e técnicos da Delegação Para-
límpica Brasileira receberam a Me-
dalha de Homenagem Esporti va do 
Estado de São Paulo. A homenagem 
aconteceu no Dia Nacional de Luta 
da Pessoa com Defi ciência, come-
morado nesta terça-feira (21). 

Dos 259 atletas que fi zeram 
parte da Delegação, 136 são nas-
cidos ou vivem no Estado de São 
Paulo.  Dos atletas paulistas, 48 
garanti ram medalhas para o Brasil, 
que fi cou em 7º lugar no ranking 
mundial. Os bons resultados alcan-
çados por eles contribuíram para 
que o país chegasse à marca de 
melhor campanha em toda a histó-
ria do Jogos Paralímpicos.

Divulgação

Um pouco mais de verde 

Quatrocentas mudas de plantas de 
diferentes espécies para doação.  A 

ação faz parte das comemorações ao “Dia da 
Árvore”. 

Cento e cinquenta foram doadas na entrada 
do shopping de Pindamonhangaba – local 
onde houve um plantio simbólico.

As outras 250 mudas foram disponibilizadas 
para doação que acontecerá na praça 
Monsenhor Marcondes, nesta quarta-feira 
(22), a partir das 9 horas. 

As plantas disponíveis para esta ação 
são frutíferas. Entre elas estão: Jabuticaba, 
Acerola, Pitanga e Cambuca; e as flores são: 
Buxinho, Lírio da Paz, Cica, Azaléa e Ipê 
Amarelo.

A iniciativa é da secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e conta com o apoio de outros 
setores.

Vale lembrar que o “Dia da Árvore” – 
celebrado no Brasil em 21 de setembro – tem 
por objetivo principal a conscientizar as 
pessoas sobre a preservação desse bem tão 
valioso: a árvore. 

Grande símbolo da natureza, a árvore é 
uma das mais importantes riquezas naturais 
que possuímos. A diversidade das espécies 
arbóreas existentes é fundamental para a 
vida, já que as árvores produzem oxigênio 
no processo de fotossíntese; aumentam a 
umidade do ar graças à evapotranspiração; 
reduzem a temperatura; além de fornecerem 
sombra e abrigo para algumas espécies 
animais. 

Por todos esses benefícios, que cada um de 
nós siga fazendo a nossa parte no cuidado e 
na preservação ambiental!
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Setor Rural encerra terceiro 
trimestre com planejamento 
em dia nas estradas municipais

Secretaria de Obras e Planejamento de Pinda recebe profi ssionais 
da Secretaria de Planejamento de Itaquaquecetuba

A Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio do Setor Rural, está 
encerrando o ciclo de atendi-
mento das demandas do ter-
ceiro trimestre deste ano com 
a realização de várias ações 
de drenagem em diversas es-
tradas rurais.

Com trabalho iniciado 
logo no primeiro dia de janei-
ro, o Setor Rural vem atuando 
com uma programação com 
exatidão em seu cronograma, 
dividindo suas ações em qua-
tro períodos de acordo com a 
estação climática e pluviomé-
trica.

“Dividimos nossa atuação 
em quatro períodos trimes-
trais, em que cada uma das 
divisões compreendem uma 
etapa do processo de manu-
tenção e conservação de es-
tradas rurais”, explicou o di-

retor de Agricultura, Thiago 
Gonçalves.

De janeiro a março o foco 
é o atendimento de urgência 
e emergência, priorizando as 
rotas de leite, comunidades 
rurais de polos produtores de 
alimentos, linha de ônibus ru-
rais e transporte escolar. De 
abril a junho, os atendimen-
tos estão voltados para o re-
paro pontual dos trechos que 
apresentaram problemas no 
primeiro trimestre, tratando 
o problema na causa e possi-
bilitando melhor durabilida-
de para menor intervenção 
no futuro, além dos serviços 
de conservação, como roça-
das e recomposição de leito 
carroçável.

Já no terceiro trimestre, 
época da estiagem que com-
preende os meses de julho 
a setembro, os serviços de 
drenagem são programa-

dos para anteceder o perío-
do chuvoso que se inicia no 
quarto trimestre, de outubro 
a dezembro, quando as ações 
são voltadas para os serviços 
de cascalhamento e serviços 
integrados com a Defesa Civil 
para atendimento de queda 
de barreiras e obstrução de 
passagem.

“Agindo assim, estamos 
conseguindo responder 
com mais agilidade as de-
mandas da população e da 
comunidade rural”, acres-
centou o diretor de Agri-
cultura Thiago Gonçalves, 
responsável pelas obras 
rurais e pavimentação.

Manutenção – O setor ru-
ral informou que na última 
semana foram realizados os 
serviços de conservação nas 
estradas municipais Cláudio 
Ferreira de Macedo, Morro 
Azul, Massain, Bicas e do Pinga.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba recebeu na 
segunda-feira (20) profissio-
nais da Secretaria de Plane-
jamento de Itaquaquecetu-
ba. Na ocasião, a secretária 
de Obras e Planejamento, 
arquiteta Marcela Franco, e 
a diretora de Planejamento, 
Luciana Yui, apresentaram 
a metodologia de aprova-
ção de projeto, que vem 
tendo reconhecimento por 
outras cidades, a partir da 
otimização e celeridade.

Segundo a secretária, o 
intercâmbio de informa-
ções é sempre produtivo e 
permite ter novas visões, 
sempre em busca de evoluir 
dentro do serviço público. 

“Podemos considerar 

que a técnica, aliada à tec-
nologia e ao compromisso 
do servidor, tem gerado 
bons resultados na ques-
tão da aprovação de proje-
tos no município. Tivemos 
um grande avanço no se-
tor imobiliário e a Prefei-
tura tem atuado como um 
agente facilitador, desbu-
rocratizando os proces-
sos”, afirmou a secretária.

O secretário de Plane-
jamento e Meio Ambiente, 
João Carlos Navarro, o secre-
tário adjunto de Planejamen-
to, Alexandre, e a arquiteta, 
Carolina Bloise, apresenta-
ram seus questionamentos 
quanto aos métodos adota-
dos pela Secretaria de Pla-
nejamento de Pinda para co-

nhecer a sistemática e levar 
para Itaquaquecetuba a ex-
periência, que segundo eles, 
Pindamonhangaba tem sido 
um “case” de sucesso.

Os gestores de Itaqua-
quecetuba conheceram a 
plataforma 1DOC, que faz 
toda a diferença na celeri-
dade e no controle na apro-
vação de projetos e também 
na forma pela qual todo o 
processo é conduzido, tanto 
na análise quanto na solici-
tação de documentos.

Durante o encontro foram 
debatidos outros temas rele-
vantes como Plano Diretor, 
revisão do Código de Edifica-
ções, criação da Lei de Parce-
lamento e Uso do Solo e fisca-
lização de obras particulares.

Prefeitura doa 400 plantas em 
comemoração ao “Dia da Árvore”

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria do Meio 
Ambiente, com o apoio 
do DAT (Departamento de 
Atenção ao Servidor Pú-
blico), realizou na terça-
feira (21) a doação de 150 
mudas de plantas de dife-
rentes espécies, em come-
moração ao “Dia da Árvo-
re”. As doações ocorrem 
na entrada do Shopping 
Pátio Pinda, onde houve 
um plantio simbólico.

NesTa quarta-feira 
(22), a doação acontece-
rá na Praça Monsenhor 
Marcondes, a partir das 
9 horas, onde serão dis-
ponibilizadas 250 mudas. 
Qualquer munícipe pode 
ir até o local e escolher 
duas plantas. A quantia 
está sendo limitada para 

que mais pessoas possam 
receber essa doação.

As plantas disponíveis 
são frutíferas: Jabuticaba, 
Acerola, Pitanga e Cambu-
ca; as flores são: Buxinho, 
Lírio da Paz, Cica, Azaléia 
e Ipê Amarelo.

Vale lembrar que os 
munícipes que forem 
pegar as plantas devem 
seguir os protocolos sani-
tários da Covid-19, com o 
uso de máscara e o distan-
ciamento social.

Importante ressaltar que, 
para retirar as plantas no 
viveiro municipal, é ne-
cessário fazer o pedido via 
1DOC, com 20 dias de ante-
cedência, onde ela terá que 
informar se mora na área 
urbana ou na área rural, o 
tamanho do terreno e ane-
xar um documento pessoal.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Doações ocorrem na entrada do Shopping, onde houve planti o simbólico
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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 
123/2021 (PMP 5754/2021)
Para “aquisição de ração, afim de atender o Cepatas 
(Centro de Proteção e Tratamento de Animais), por um 
período de 12 (doze) meses”, com recebimento dos 
envelopes até dia 05/10/2021, às 08h30 e início dos 
lances 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.  

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

Avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso nº 1734 – 

Alto do Cardoso

AUDIÊNCIA PÚBLICA

 A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba estará realizando no 
próximo dia 29 de setembro de 2021 às 
15 horas, na Câmara de Vereadores a 
Audiência Pública do Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior (RDQA) referente ao 2º 
Quadrimestre de 2021.
 

 TODOS ESTÃO CONVIDADOS.

Termina nesta quarta-feira 
(22) o prazo para que estudan-
tes do 6° ao 9° ano do ensino 
fundamental e de todo o Ensino 
Médio da rede pública estadu-
al preencham a autoavaliação 
socioemocional do 3º bimestre. 
Resultado da parceria entre a 
Secretaria da Educação do Es-
tado (Seduc-SP) e o Instituto 
Ayrton Senna, o questionário, 
que está disponível online na 
Secretaria Escolar Digital (SED), 
de forma facultativa, desde o úl-
timo dia 01, estimula o autoco-
nhecimento e a reflexão.

A proposta objetiva propor 
autoavaliações no que diz res-
peito às capacidades indivi-
duais de pensar, sentir e agir 
consigo mesmo e com os outros, 
além de estabelecer objetivos, 
tomar decisões e enfrentar si-
tuações adversas ou novas. 
Bimestralmente, são respondi-
das pelos estudantes apenas as 
competências priorizadas em 
cada ano e série pela rede, de-
finidas anteriormente no plane-
jamento do componente Projeto 
de Vida, oferecido no por meio 
do Programa Inova Educação.

Levantamentos do Instituto 
Ayrton Senna indicam o aumen-
to de situações de depressão e 
ansiedade no atual cenário de 
pandemia e retomada das au-
las presenciais, com relatos de 
impactos à saúde física (asso-
ciado ao maior tempo de inati-
vidade, uso de telas, alterações 
no padrão do sono e de dieta) e 
emocional (associado à falta de 
contato social, ao medo de con-
tágio, tédio, entre outras), geran-
do mais vulnerabilidade para o 
desenvolvimento de casos de es-
tresse pós-traumático (EPT).

Assim, para promover a saú-
de emocional e contribuir no 
enfrentamento dessas situa-
ções, a autoavaliação priorizou 
oito competências socioemocio-
nais, que foram divididas nos 
sete anos participantes, de acor-
do com alinhamento do corpo 
técnico envolvido: Tolerância 
ao estresse e organização (6º 
ano), Organização e imaginação 
Criativa (7º ano), Organização e 
empatia (8º ano), Organização e 
empatia (9º ano), Autoconfian-
ça e organização (1ª série), To-
lerância à frustração e foco (2ª 
série) e Tolerância ao estresse e 
persistência (3ª série).

Nas respostas, os estudantes 
avaliam como percebem seus 
desenvolvimentos em cada 
uma das competências priori-
zadas, em sete níveis, entre 1 e 
4, de forma crescente, com jus-
tificativas. Ou seja, “degrau” 1 
para menor nível de desenvol-
vimento e 4 para maior.

Desenvolvimento integral 
dos estudantes

O Projeto de Vida (PV) em 
São Paulo tem apoio do Insti-
tuto Ayrton Senna, além de ou-
tros parceiros, e é um dos três 

Estudantes da rede pública estadual têm 
até esta quarta-feira (22) para preencher 
autoavaliação socioemocional bimestral
Podem participar Anos Finais e ensino médio; questionário estimula o autoconhecimento e a reflexão

componentes curriculares do 
Programa Inova Educação, que 
ainda conta com Eletivas e Tec-
nologia e Inovação. Durante as 
aulas, os estudantes têm conta-
to com abordagens atuais, rela-
cionadas, por exemplo, à gestão 
de tempo, organização pessoal, 
compromisso com a comunida-
de e perspectivas para o futuro.

A parceria envolve também 
outras iniciativas em conjunto, 
visando a implementação da po-
lítica de educação integral pre-
vista no currículo estadual, que 
prevê o desenvolvimento pleno 

das habilidades cognitivas e so-
cioemocionais dos estudantes.

Passo a passo para o 
preenchimento

Para responder à autoavalia-
ção socioemocional, o estudan-
te deve acessar a SED: https://
sed.educacao.sp.gov.br/

No menu inicial, clicar em 
Aluno / Autoavaliação socioe-
mocionais / Preencher Autoa-
valiação / Ler as instruções e 
avançar para iniciar. É possível 
selecionar a alternativa que o 
estudante mais se identifica, se-

guindo as orientações de preen-
chimento de cada questão. Ao 
concluir, basta clicar em finali-
zar. Ao confirmar, o questioná-
rio será enviado com sucesso.

Acessos e resultados
A partir de 23 de setembro, 

os educadores conduzirão, nas 
aulas de Projeto de Vida, um 
período de devolutivas para os 
estudantes, promovendo uma 
reflexão conjunta sobre as com-
petências socioemocionais e 
suas possibilidades de desen-
volvimento. Com essas infor-

mações, é criado um Plano de 
Desenvolvimento Pessoal (PDP), 
que é o planejamento de um 
conjunto de ações organizadas 
de maneira orientada, visando 
a realização de um sonho ou do 
Projeto de Vida, com o objetivo 
de promover o autoconheci-
mento e oportunidades de de-
senvolvimento das competên-
cias socioemocionais em foco. 
Vale lembrar que o PDP deve 
ser revisitado periodicamente, 
sendo também acompanhado 
do registro a respeito do seu de-
senvolvimento socioemocional.

O Governador de São Paulo 
acompanhou, na manhã dessa 
terça-feira (21), a retomada das 
obras para a conclusão dos con-
tornos da Rodovia dos Tamoios 
(SP-99) em Caraguatatuba e São 
Sebastião. Os serviços terão 
início graças a acordo firmado 
entre o Governo de SP e a Con-
cessionária Tamoios, que fará a 
execução do projeto. A retoma-
da prevê investimentos de R$ 
1,5 bilhão e geração de até 2 mil 
novos empregos diretos no Lito-
ral Norte.

“Essa é uma das obras de 
maior investimento do Governo 
do Estado de São Paulo. Estamos 
aqui fazendo um investimento 
de R$1,5 bilhão”, destacou o go-
vernador. “Um dos trechos vai 
ligar Caraguatatuba a Ubatuba 
e, o outro, Caraguá a São Sebas-
tião. Além do escoamento da 
produção e das melhorias para 
o Porto de São Sebastião, vamos 
lembrar que o turismo é a es-
sência dessa região. Com esta 
obra sendo executada, muito 
em breve teremos mais segu-
rança, confiança e aumento do 
turismo”, destacou.

O projeto dos contornos pos-
sui um total de 33,9 quilômetros 
de extensão e significa mais 
segurança viária em um novo 
corredor logístico para o Porto 
de São Sebastião e os polos de 
turismo do Litoral Norte. Os 
trabalhos envolvem serviços de 
complementação da construção 
de 46 obras de arte especiais 
- entre pontes e viadutos, seis 
conjuntos de túneis, além da 
ligação do Contorno Sul com a 
rodovia SP-055. 

Com a conclusão das obras, 
será possível agilizar o escoa-
mento dos polos de agronegó-
cios, produção siderúrgicas, 

SP  retoma obra de R$ 1,5 bilhões
da Rodovia dos Tamoios
Serviços nos contornos, entre Caraguatatuba e São Sebastião, serão executadas 
pela Concessionária Tamoios

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 FELIPE CASTANHA DA SILVA, 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$ 35.533,75 em 21/09/2021, além das despesas de intimação, publicação do presente edital 
e emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de prestações 
relativas ao contrato de financiamento imobiliário nº 855553989565, firmado em 20 de fevereiro 
de 2019, garantido por alienação fiduciária registrada sob nº 04 na matrícula nº 68.864, tendo por 
objeto o imóvel situado na RUA CARAGUATATUBA N° 601, ESQUINA COM A RUA DR. ANTONIO 
VIEIRA MARCONDES, APTO 23, TORRE “A”, CONDOMÍNIO BALBOA CONCEPT, PARQUE DAS 
NAÇÕES, NESTA CIDADE, CEP 12.420-331. 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, 21 de setembro de 2021

OVIDIO PEDROSA JUNIOR - Oficial Registrador -

máquinas e equipamentos para 
o Porto de São Sebastião, já que 
caminhões e carretas farão o 
acesso sem a necessidade de 
adentrarem no viário muni-
cipal. O investimento ainda 
contribuirá para impulsionar 
o desenvolvimento socioeconô-
mico da região, incrementar o 
turismo e gerar novos postos de 
trabalho e renda, beneficiando 
diretamente mais de 249 mil 
habitantes nos municípios de 
Caraguatatuba, São Sebastião e 
Ilhabela. 

“A conclusão dos Contornos 
da Tamoios representa um ga-
nho enorme para todo o sistema 
logístico de São Paulo, e será ca-
paz de dar um salto no desen-
volvimento econômico do nosso 
país. Uma obra moderna, que 
vai impactar positivamente o 
momento presente e as futuras 
gerações” afirma João Octaviano 
Machado Neto, secretário esta-
dual de Logística e Transportes.

Cronograma
O trecho Caraguatatuba sen-

tido Ubatuba, primeira parte do 
empreendimento, passará por 
novas intervenções de comple-
mentação de obra de arte e pa-
vimentação. Este ponto encon-
tra-se 80% concluído. O prazo 
para conclusão total é o primei-
ro trimestre de 2022

Já o segundo trecho, entre 
Caraguatatuba e São Sebastião, 
hoje com 60% de execução, re-
ceberá obras de construção de 
acessos ao Porto de São Sebas-
tião. A entrega está prevista 
para o fim de 2023. Para acele-
rar o ritmo, as obras dos dois tre-
chos serão tocadas em 17 frentes 
de trabalho simultâneas. 

O novo cronograma foi defi-
nido após negociação da Secre-

taria de Logística e Transporte
-SLT, da Secretaria de Governo e 
da Agência Reguladora de Trans-
portes (ARTESP) com a Conces-
sionária Tamoios, que já executa 
serviços de duplicação no trecho 
em serra da Rodovia dos Ta-
moios - a serem finalizados em 
fevereiro de 2022.  

O acordo foi oficializado no 
último dia 27 de agosto, no Pa-
lácio dos Bandeirantes, quan-
do o Governo de SP assinou o 
contrato para a incorporação e 
retomada das obras dos contor-
nos pela concessionária. Os ser-
viços haviam sido paralisados 
em 2018, na gestão anterior, e 
os atuais entendimentos destra-
varam a obra.

“Com os veículos pesados 
circulando pelo anel viário, ha-
verá a separação do trânsito ur-
bano local e de longa distância, 
o que vai diminuir o gargalo, 
principalmente durante a alta 

temporada. Além disso, a fina-
lização da obra reduzirá o nú-
mero de acidentes e estimulará 
o desenvolvimento, atraindo 
mais empresas para a região”, 
destacou Milton Persoli, dire-
tor-geral da ARTESP.

Transparência
Os usuários da Tamoios vão 

poder acompanhar de perto o 
passo-a-passo das obras, por 
meio de uma Ouvidoria espe-
cífica, para esclarecer dúvidas 
e receber sugestões de quem 
mais transita pela rodovia. A 
Ouvidoria pode ser acessada 
pelo e-mail: ouvidoria@conces-
sionariatamoios.com.br ou pelo 
telefone, de segunda a quinta-
feira, das 8h às 18h, e às sextas-
feiras, das 8h às 17h, através do 
número (12) 3924-1197. Em caso  
de emergência, o 0800-545-0000  
também  estará  à  disposição da 
população.
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Cidade registra 
43 casos novos, 
21 recuperados e 
nenhum óbito
de Covid-19

O boletim da Vigilância Epi-
demiológica de Pindamonhan-
gaba trouxe nessa terça-feira 
(21), 43 novos casos, 21 recupe-
rados e nenhum óbito. No total, 
19.280 moradores de Pindamo-
nhangaba 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 11% somados os 
leitos públicos e particulares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
206.751 (números atualizados 
até as 12h01 de 21 de setembro), 
sendo 125.621 primeiras doses, 
75.918 segundas doses, 4.439 do-
ses únicas e 773 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 
Tratamento Covid Cidade Nova) 
para tratamento imediato. 

43 Casos novos
Alto Cardoso, Andrade, Ara-

retama, Bela Vista, Castolira, 
Centro, Cidade Jardim, Cidade 
Nova, Crispim, Galega, Jardim 
Cristina, Jardim Regina, Laerte 
Assunção, Liberdade, Manti-
queira, Morumbi, Padre Rodol-
fo, Pasin, Ramos, Santa Cecília, 
Santana, São Benedito, Triângu-
lo, Vale das Acácias, Vila Rica e 
Vila São Benedito.

21 Recuperados
Andrade, Araretama, Bela 

Vista, Centro, Jardim Imperial, 
Jardim Regina, Nova Esperan-
ça, Ouro Verde, Padre Rodolfo, 
Santa Cecília, Santa Luzia, Ter-
ra dos Ipês, Vila Rica e Vila São 
Benedito.

Covid-19: confi ra locais, horários e públicos para 
primeira, segunda e terceira dose na quarta-feira

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba mantém va-
cinação contra Covid-19 para a 
população nesta quarta-feira 
(22). Confi ra os locais, públicos 
e horário de imunização em 
cada um dos postos.

1ª dose: 12 a 17 anos, 
incluindo as gestantes 

e puérperas
Das 8 às 11 horas: Ciaf Saú-

de da Mulher), UBS Ipê 2 e PSF 
Cidade Nova

1ª dose: 18 anos ou mais 
(repescagem, retoma 

dia 27 – segunda-feira)

1º dose – gestantes e 
puérperas – 18 anos ou mais

Das 8 às 11 horas: Centro Dia 
do Idoso/Vila Rica, PSF Bela Vis-
ta, PSF Campinas, PSF Bonsuces-
so, PSF Cruz Grande, PSF Jardim 
Eloyna, PSF Vale das Acácias e 
Sala de Vacinas do Ciaf (Saúde 
da Mulher)

2ª dose (conforme a 
carterinha)

Coronavac: Das 8 às 11 Cen-

tro Dia do Idoso/Vila Rica, PSF 
Jardim Eloyna, PSF Vale das 
Acácias, PSF Campinas, PSF 
Cruz Grande, PSF Bonsucesso e 
PSF Bela Vista

Pfi zer: Das 8 às 11 horas e 
das 13 às 16 horas: Ciaf (Saúde 
da Mulher), UBS Ipê II e PSF Ci-
dade Nova

Das 13 às 16 horas: PSF Nova 
Esperança (Araretama) e Cen-
tro Dia do Idoso (Vila Rica)

AstraZeneca: Das 8 às 11 ho-
ras: PSF Nova Esperança (Ara-
retama)

Das 8 às 11 horas e das 13 às 
16 horas: Cisas (Moreira César)

Das 13 às 16 horas: PSF Jar-
dim Eloyna

3º dose: dose de reforço
Idosos de 80 anos ou mais 

(com esquema vacinal comple-
to há 6 meses) e pessoas com 
alto grau de imunossupressão 
(ter terminado o esquema vaci-
nal há pelo menos 28 dias - in-
dependente do tipo de vacina 
recebida)

Das 8 às 11 horas: Centro 

Dia do Idoso (Vila Rica), PSF 
Jardim Eloyna, PSF Vale das 
Acácias, PSF Campinas, PSF 
Cruz Grande, PSF Bonsucesso 
e PSF Bela Vista

Atenção
- A Secretaria de Saúde in-

forma que os frascos de vaci-
na são multidoses e possuem 
validade de 6 até 8 horas após 
abertos. Assim, para evitar des-
perdício, pode ser solicitado 
àqueles que chegarem próxi-
mo ao horário de encerramen-
to que retornem outro dia. Pe-
dimos a compreensão.

- Todos precisam levar um 
documento de identifi cação 
(RG ou CPF), comprovante de 
endereço e o termo de vacina-
ção preenchido (disponibiliza-
do no site da Prefeitura). Origi-
nais e cópias.

- Quem perdeu a carteiri-
nha de vacinação da Covid-19, 
favor procurar o posto que irá 
tomar a próxima dose e pedir a 
segunda via. É necessário levar 
um documento com foto e pre-
ferencialmente informar o dia 
que tomou a primeira dose.

- Grau de imunossupressão
- Indivíduos que possuam: I - Imunodefi ciência primária grave; 

II - Quimioterapia para câncer; III - Transplantados de órgão sóli-
do ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas 
imunossupressoras; IV - Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 < 
200 cel/mm3; V - Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de pred-
nisona, ou equivalente, por ≥14 dias; VI - Uso de drogas modifi ca-
doras da resposta imune*; VII - Pacientes em terapia renal substi-
tutiva (hemodiálise); VIII - Pacientes com doenças imunomediadas 
infl amatórias crônicas (reumatológicas, auto infl amatórias, doen-
ças intestinais infl amatórias);

*Drogas modifi cadores de resposta imune consideradas para 
fi m de elegibilidade a dose adicional da vacina para pessoas imu-
nossuprimidas (checar no informe técnico).

A Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
do CAPs (Centro de Atenção 
Psicossocial), promoveu uma 
ação de conscienti zação 
em relação à campanha do 
Setembro Amarelo na manhã 
de sábado (18). A iniciati va 
ocorreu em parceria com o 
COMAD (Conselho Municipal 
de Políti cas Públicas sobre 
Álcool e Drogas) e com a FASC 
(Faculdade Santa Cecília), na 
Praça Monsenhor Marcondes. 
O objeti vo é fazer com que mais 
pessoas estejam abertas ao 
diálogo e criar redes de apoio 
para prevenção ao suicídio.
A ação incluiu uma escuta livre 
com psicólogos voluntários 
para acolher e ti rar dúvidas 
da população em relação 
à Campanha do Setembro 
Amarelo. Foram feitos cerca 
de 20 atendimentos. Além 
do suporte especializado, 
houve distribuição de folhetos 
informati vos e exibição de 
faixas nos cruzamentos das 
avenidas do centro.

O dia 10 de setembro é 
ofi cialmente o Dia Mundial de 
Prevenção ao Suicídio, mas a 
campanha acontece durante 
todo o ano. A Campanha deste 
ano tem como tema “Por onde 
anda o seu sorriso?” e segue 
um calendário de diversas 
ati vidades da Secretaria de 
Saúde.
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 
entre os jovens. Cerca de 97% 
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 objeti vo de prevenir 
e reduzir esses números, a 
campanha Setembro Amarelo 
precisa do apoio de toda a 
sociedade.

Ação do ‘Setembro Amarelo’ 
conscientiza sobre suicídio
A Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
do CAPs (Centro de Atenção 
Psicossocial), promoveu uma 
ação de conscienti zação 
em relação à campanha do 
Setembro Amarelo na manhã 
de sábado (18). A iniciati va 
ocorreu em parceria com o 
COMAD (Conselho Municipal 
de Políti cas Públicas sobre 
Álcool e Drogas) e com a FASC 
(Faculdade Santa Cecília), na 
Praça Monsenhor Marcondes. 
O objeti vo é fazer com que mais 
pessoas estejam abertas ao 
diálogo e criar redes de apoio 
para prevenção ao suicídio.
A ação incluiu uma escuta livre 
com psicólogos voluntários 
para acolher e ti rar dúvidas 
da população em relação 
à Campanha do Setembro 
Amarelo. Foram feitos cerca 
de 20 atendimentos. Além 
do suporte especializado, 
houve distribuição de folhetos 
informati vos e exibição de 
faixas nos cruzamentos das 
avenidas do centro.

O dia 10 de setembro é 
ofi cialmente o Dia Mundial de 
Prevenção ao Suicídio, mas a 
campanha acontece durante 
todo o ano. A Campanha deste 
ano tem como tema “Por onde 
anda o seu sorriso?” e segue 
um calendário de diversas 
ati vidades da Secretaria de 
Saúde.
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 
entre os jovens. Cerca de 97% 
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 objeti vo de prevenir 
e reduzir esses números, a 
campanha Setembro Amarelo 
precisa do apoio de toda a 
sociedade.

Ação do ‘Setembro Amarelo’ 
conscientiza sobre suicídio
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zeladoria
Obras no Valetão irão eliminar enchentes no Araretama

As intervenções que a Prefei-
tura de Pinda estão realizando 
no conhecido Valetão do Arare-
tama irão eliminar as enchen-
tes e as frequentes ocorrências 
de cheia no córrego que corta a 
Av. Nicanor Ramos Nogueira.

Desejo antigo dos moradores 
dessa região, as melhorias vêm 
sendo realizadas em várias eta-
pas e atualmente estão aconte-
cendo na cabeceira da tubula-
ção de entrada da água, ao final 
da rua João Batista Pereira.

Recentemente foi finalizada 
a nova cabeceira no lado da saí-

da d’água que ganhou melhor 
vazão para saída da água e que 
irá proporcionar mais agilida-
de para passagem das águas em 
dias de chuvas fortes.

“Essa valeta sempre foi mo-
tivo de transtorno para os mo-
radores. Um local abandonado 
que constantemente recebia 
lixo, materiais inservíveis e até 
animais mortos. Hoje estamos 
conservando melhor o espaço e 
agora com essa obra devolven-
do a tranquilidade para os mo-
radores”, afirmou o prefeito Dr. 
Isael Domingues.

Construção de Calçadas 
avançam no Feital

Prosseguem no Feital 
as obras de construção da 
calçada na Av. João Francisco 
da Silva. Trata-se da principal 
avenida do bairro e pela sua 
grande extensão o traba-
lho vem sendo realizado por 
etapas junto aos servidores da 
Secretaria de Governo e Servi-
ços Públicos.

No bairro do Araretama o 
acesso ao bairro do Bem Viver 

também vem recebendo melho-
rias com lançamento de guias 
na Estrada Carlos Lopes Guedes 
Filho, preparando o local para 
também receber calçada.

“Trata-se de uma ação muito 
importante que além de propor-
cionar um melhor visual para o 
bairro e mais organização traz 
segurança para os pedestres”, 
afirmou o vice-prefeito Ricardo 
Piorino.

Obra no “Valetão” do Araretama deve resolver antigo motivo de transtorno para os moradores

Cidade Nova recebe canteiro físico para melhorar trânsito
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba iniciou na 
última semana as obras 

de construção de canteiro 
físico na Av. Rio de Janeiro, 

no bairro Cidade Nova. O 
objetivo da ação é propor-
cionar melhor organização 

no trânsito e mais segu-
rança para motoristas e 

pedestres.
A demarcação de sinali-

zação de solo foi substitu-
ída pelas guias que estão 

formando o novo canteiro 
no acesso da avenida para 

a Rodovia Manoel César 
Ribeiro. O trabalho vem 

sendo realizado pelos servi-
dores da Secretaria de Go-
verno e Serviços Públicos.

Ações como essa estão 
acontecendo em diversos 

bairros da cidade como 
Araretama, Alto do Cardo-

so, Liberdade, Boa Vista, 
dentre outros.

Área verde do Mantiqueira 
recebe urbanização

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba prossegue 
a realização de melhorias 
na área verde do bairro 
Residencial Mantiqueira 
(Moreira César), próximo 
à rua José Milton Montei-
ro. O espaço vem sendo 
urbanizado melhorando a 
mobilidade urbana na re-
gião comercial da entrada 
do bairro.

“Trata-se de uma de-
manda antiga dos comer-
ciantes e moradores do 
bairro que estiveram reu-
nidos com a gente e com as 
nossas ações o local ficará 

mais seguro para motoris-
tas, ciclistas e pedestres”, 
afirmou o secretário de 
Governo e Serviços Públi-
cos, vice-prefeito Ricardo 
Piorino.

Beira Rio – Outro bairro 
que vem recebendo melho-
rias em sua urbanização 
é o Beira Rio (próximo à 
ponte do Rio Paraíba), 
onde o espaço público da 
Academia da Melhor Ida-
de ganhou novo piso de 
concreto e uma mureta de 
contenção para ampliação 
do espaço utilizado pela 
comunidade.
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