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Secretaria de Segurança 
realiza campanha na 
‘Semana Nacional do Trânsito’

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secreta-
ria de Segurança Pública, realiza ações de parti cipação na 
“Semana Nacional do Trânsito”, que ocorre de 18 a 25 de 
setembro. Na quarta-feira (22), agentes do departamento de 
Trânsito estão no Parque da Cidade, desde às 12 horas, com 
ações de conscienti zação sobre o Dia Mundial Sem Carro. 

Pinda apresenta novo uniforme para 
futebol feminino e lança campanha 
de arrecadação de livros infantis

A equipe de futebol femini-
no de Pindamonhangaba apre-
senta ofi cialmente dia 24 de 
setembro (sexta-feira) o novo 
uniforme. O evento acontece-
rá no Shopping Pátio Pinda (ao 
lado da Oscar Calçados), às 19 

horas. Além da apresentação 
do uniforme, haverá também 
o lançamento da “Campanha 
de Arrecadação de Livros In-
fantis”, organizada pelo Fundo 
Social de Solidariedade para o 
‘Dia das Crianças’. 

O uniforme número um é 
predominante branco, com co-
res verdes e vermelhas. Já o 
uniforme número dois é predo-
minantemente verde e o das go-
leiras é cinza e roxo. 

Novo uniforme é inspirado nas cores da bandeira de Pindamonhangaba

1º etapa do ‘Circuito 
Corrida de Rua’ terá 
550 parti cipantes

PÁG. 7

Rafael Marcondes

Divulgação

Obras na rua dos Andradas 
entram em reta fi nal

A segunda fase das obras de 
ampliação da calçada e urba-
nização da rua dos Andradas, 
na região central de Pindamo-
nhangaba, chegou ao fi m com 
os serviços de pavimentação 

asfáltica, que ocorreram nessa 
quarta-feira (22). 

Na sequência, o Departa-
mento de Trânsito executará a 
pintura de sinalização de trân-
sito. 

Com a ação, a Prefeitura cum-
priu o compromisso com comer-
ciantes e proprietários de imóveis 
de que as obras seriam fi naliza-
das neste mês de setembro. 

PÁG. 8

PÁG. 3

Esta melhoria, sem custos para os cofres públicos, integra o programa de revitalização da região central

Companhia de Dança Lago do Cisne 
realiza formatura de bailarinas

A Companhia de Dança Lago do Cisne, de Pinda-
monhangaba, realizou, no últi mo dia 18 de setem-
bro, a formatura de quatro de suas bailarinas: são 
elas Gabriella Silva; Lara Nunes; Larissa Maria e 
Lavínia Karen. 

Mantendo os protocolos sanitários referentes 
à Covid-19, a cerimônia de formatura ocorreu na 
Estação Cidadania, no bairro Vale das Acácias, no 
distrito de Moreira César. 

PÁG. 8

Divulgação

Divulgação
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Editorial

A indicação dessa semana é o filme 
“A Procura da Felicidade”

‘Chris enfrenta sérios 
problemas financeiros e 
Linda, sua esposa, decide 
partir. Ele agora é pai soltei-
ro e precisa cuidar de Chris-
topher, seu filho de 5 anos. 
Chris tenta usar sua habili-
dade como vendedor para 
conseguir um emprego me-
lhor, mas só consegue um 
estágio não remunerado. 
Seus problemas financeiros 
não podem esperar uma 
promoção e eles acabam 
despejados. Chris e Chris-
topher passam a dormir em 
abrigos ou onde quer que 
consigam um refúgio, man-
tendo a esperança de que 
dias melhores virão.. 

“Eu indico esse filme por-
que aprendi muitas coisas 
assistindo ele, mas, princi-

palmente, que a motivação 
pode nascer da necessida-
de. Por isso, não desista dos 
seus sonhos!.” 

                                                                                                 
Victor Ramos

Internet

Reforma em sepulturas devem 
ser realizadas até 28 de outubro

Em virtude do grande núme-
ro de visitantes esperados para 
o dia 2 de novembro (Dia de Fi-
nados) e da necessidade de dei-
xar o cemitério limpo e organi-
zado, a Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos da Prefeitura 
de Pindamonhangaba vai per-

mitir a realização de obras de 
reformas nas sepulturas até dia 
28 de outubro.

Os dias e horários permitidos 
para a execução das obras no Ce-
mitério Municipal são de segun-
da a sexta-feira, das 7 às 17 horas.

O município também pede 

para os visitantes que costu-
mam levar flores ao cemitério, 
que as coloquem em vasos com 
areia e não com água, para evi-
tar a proliferação do mosquito 
Aedes aegypti – responsável 
pela transmissão da dengue, 
zika e chikungunya.

Pórtico da Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso recebe manutenção

Instalado em julho do ano 
passado, o pórtico que acolhe 
todos que chegam em Pinda-
monhangaba, localizado na 
avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, recebeu nesta 
semana os serviços de manu-
tenção.

O trabalho foi executado 
pela própria empresa (Indús-

tria Nacional) que fez a doa-
ção do monumento ao mu-
nicípio. O serviço realizado 
foi a reposição do rebite das 
placas metálicas que fazem o 
fechamento da estrutura, tra-
zendo mais segurança e du-
rabilidade do equipamento.

“Como em qualquer obra, 
o nosso portal também tem a 

necessidade de manutenção. 
Foi um trabalho otimizado, 
de curta duração que não 
teve necessidade de interdi-
ção total do trecho, porém 
uma revisão completa para 
garantir a segurança da es-
trutura”, explicou a secretá-
ria de Obras e Planejamento, 
Marcela Franco.

“No trânsito, sua responsabilidade 
salva vidas”

Este é o tema proposto pelo Contran 
(Conselho Nacional de Trânsito) para 

embasar as ações deste ano na “Semana Nacional 
do Trânsito”. 

Mas é somente uma semana? Não. Nunca é. 
Assim como o dia árvore, o dia das mães e dos 
pais, entre outros; não é apenas um dia. Essa 
discussão já deveria ter ficado para trás.

As datas comemorativas fazem homenagens, 
relembram fatos ou ainda chamam à atenção das 
pessoas para se conscientizarem a respeito de um 
assunto ou um problema recorrente. 

Comemorada, anualmente, entre os dias 18 e 
25 de setembro a “Semana Nacional do Trânsito” 
tem por objetivo principal conscientizar todos os 
envolvidos no dia a dia do trânsito: motoristas, 
passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres. 
E claro, os setores responsáveis por cuidar de 
todos esses grupos de usuários do trânsito.

Pensando nisso, a secretaria Municipal de 
Segurança Pública de Pindamonhangaba vem 
reforçando suas ações educativas, sobretudo, em 
adesão à “Semana Nacional do Trânsito”.

Dentro da programação, agentes do 
departamento de Trânsito estiveram no Parque da 
Cidade, nessa quarta-feira, 22, com atividades de 
conscientização sobre o ‘Dia Mundial Sem Carro’.

A iniciativa faz parte da ‘Operação Pedestre’ 
– que atua em consonância com o Observatório 
Nacional de Segurança Viária, distribuindo 
material educativo à população, buscando tornar 
o trânsito mais seguro – com o objetivo maior que 
é preservar vidas.

Programa “Cidade Acessível” do Governo 
de SP prevê investimento na Educação

 O Governo Estadual lan-
çou, na última terça-feira 
(21), o programa Cidade Aces-
sível, que ofertará aos muni-
cípios equipamentos e obras 
de acessibilidade voltadas 
à melhoria da qualidade de 
vida das pessoas com defici-
ência, através de parcerias 
que envolvem investimentos 
em diversas áreas, como es-
porte, lazer, infraestrutura, 
acessibilidade e educação.

A iniciativa deve repassar 
R$ 110 milhões a municípios 
paulistas para a realização de 
obras de inclusão e acessibili-

dade.  Para as escolas da rede 
estadual o programa prevê 
a entrega de kits de tecnolo-
gia assistiva para alunos com 
deficiência visual da rede re-
gular de ensino e kits de aces-
sibilidade para 104 salas de 
recursos, um investimento de 
mais de R$10,2 milhões.

“Saber que o programa 
contemplará a área da Educa-
ção nos deixa muito satisfeitos, 
principalmente porque, com os 
recursos destinados, será possível 
receber e atender ainda melhor 
os nossos estudantes com defici-
ência, tornando nossas escolas 

cada vez mais inclusivas”, co-
menta Henrique Pimentel, chefe 
de gabinete da Secretaria da Edu-
cação de São Paulo (Seduc-SP).

O evento de lançamento, 
no Palácio dos Bandeirantes, 
aconteceu no Dia Nacional de 
Luta da Pessoa com Deficiên-
cia (21/9), durante uma ação 
em homenagem aos atletas e 
treinadores paralímpicos dos 
Jogos de Tóquio.

Os municípios já podem 
realizar a adesão ao progra-
ma por meio do link: https://
forms.gle/tEm67wF3K7N-
Tb1R2A.

Iniciativa deve entregar kits de tecnologia assistiva para alunos com 
de�iciência visual da rede regular de ensino e kits de 

acessibilidade para salas de recursos

Divulgação

Divulgação

A execução das obras no Cemitério Municipal são permiti das de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas
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Representantes da prefeitura  reúnem- se 
com empresários para  apoio na construção 
de um novo espaço comercial

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba se reuniu nesta 
semana com empresários de 
diversos segmentos para dis-
cutir o apoio ao projeto de ins-
talação em uma área ampla 
na região do Jardim Regina. O 
novo local prevê a instalação 
de empresas do segmento de 
construção e transportadora, 
entre outros.

Os empresários foram 
recebidos pelo vice-prefei-
to e Secretário de Governo 
e Serviços Públicos, Ricardo 
Piorino, e pelo Secretário de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Roderley Miotto. Partici-
param do encontro, José Reis 

(Transportadora Vale Cai-
xa), Marcos e Marcelo Alves 
(Transportadora Kanastran), 
Márcio Figueiredo (Trans-
portadora Transpes), José 
Moreira (Premovale), Cleiton 
(Mecânica Ferreira M Diesel), 
Sebastião Maguila e Dalcir 
(NC Empreendimentos).

O objetivo é que as empre-
sas concentrem suas ativida-
des em uma nova área, bas-
tante ampla, que foi adquirida 
pela iniciativa privada e que 
a Prefeitura possa executar 
melhorias de infraestrutura 
em seu entorno, possibilitan-
do condições para o desenvol-
vimento econômico.

“Nossa intenção é dar su-
porte para que essas empre-
sas ampliem seus negócios 
possibilitando o crescimento 
com mais emprego e renda 
para o município”, afirmou 
Roderley.

Para o vice-prefeito Ricar-
do Piorino, a atual gestão tem 
o compromisso de sempre ze-
lar pelo desenvolvimento da 
cidade. “Vamos levantar essa 
questão através de um estudo 
de viabilidade, entraremos 
em contato com a Sabesp, 
pois algumas demandas de-
pendem da empresa e quere-
mos sim dar total apoio a esse 
projeto”, afirmou Piorino.

Em fl agrante, PM obtém 
êxito em evitar novo 
furto de fi os de cobre da 
Estrada de Ferro

A Polícia Militar, com apoio 
da da GCM (Guarda Civil Me-
tropolitana) e imagens do  CSI 
(Centro de Segurança Integra-
da) da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, obteve êxito em 
identificar, através de flagrante 
por volta das 22 horas de terça-
feira (21), um acusado de nova 
tentativa de furto de cobre da 
linha férrea próximo ao bairro 
do Mombaça.

Com as informações de que 
duas pessoas praticavam furto 
do material próximo à Sabesp, 
a PM se deslocou até o local. Ao 
avistar a viatura, os acusados 
entraram em um veículo Fiesta, 
fugindo em direção à Estrada 
Municipal do Mombaça.

Em cerco realizado pelos po-
liciais, o veículo dos possíveis  
autores do furto, ao passar por 
um obstáculo em alta velocida-
de na estrada de terra, veio a gi-
rar e se colidir. Neste momento, 
um dos rapazes fugiu e o outro 
seguiu com o veículo, vindo a 

parar mais à frente. Segundo 
a PM, ao ser abordado, o rapaz 
confessou a prática do crime e, 
ao retornar com a polícia ao 
local do crime, foi encontra-
do uma certa quantidade de 
cobre já cortado e enrolado. 
Diante dos fatos, o veículo e o 
indiciado foram levados até o 
plantão da Delegacia de Polí-
cia, onde foi lavrado o boletim 
de ocorrência por furto quali-
ficado.

Segundo o comandante da 
GCM Pinda, com a informação 
do furto recebida pela PM lo-
cal, os operadores do CSI, GCM 
Márcio Feitosa e Alex, acompa-
nharam a movimentação dos 
suspeitos.

Atuaram na ocorrência Cb 
Carlos, Sd Thiago Viana com 
apoio CFP (Ten Alex Fonseca e 
Cb Osório) e CGP (Cb Evaristo 
e Cb Rodrigues). Participaram 
ainda da ocorrência com apoio 
os GCMs Marcos, Valério, Hélcio 
e Guimarães.

Divulgação

Obras na rua dos Andradas entram em reta fi nal

A segunda fase das obras 
de ampliação da calçada e 
urbanização da rua dos An-
dradas, na região central 
de Pindamonhangaba, che-
gou ao fim com os serviços 
de pavimentação asfáltica, 
que ocorreram nessa quar-
ta-feira (22). 

Na sequência, o Departa-
mento de Trânsito executa-
rá a pintura de sinalização 
de trânsito. 

Com a ação, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba cum-
priu o cronograma assumido 
com comerciantes e proprie-
tários dos imóveis, de que 
as obras seriam finalizadas 
neste mês de setembro. 

O trabalho está sendo rea-
lizado pela secretaria Mu-
nicipal de Governo e Servi-
ços Públicos – que deu início 
a preparação da base na úl-
tima segunda-feira (20). 

Com essa benfeitoria, o 
trecho entre a esquina com 
a rua Deputado Claro César 
(Boticário) e a esquina com 

Trecho ampliado recebeu pavimentação nessa quarta-feira

a rua Coronel Fernando 
Prestes (Portal da Esfiha) 
recebeu o mesmo padrão 
da primeira fase, realizada 
entre o Banco Itaú e a lojas 

Teddy – trazendo o alarga-
mento da calçada, melhor 
acessibilidade e mais qua-
lidade para a mobilidade 
urbana da região central.

Esta melhoria faz parte 
do programa de revitali-
zação da região central foi 
executada graças à parti-
cipação comunitária, sem 

custos para os cofres públi-
cos, assim como as obras 
de revitalização do Centro 
Comercial 10 de Julho, que 
foi totalmente remodelado.

Divulgação

Divulgação

Próximo passo: trecho receberá pintura de sinalização de trânsito, executada pelo departamento de Trânsito 
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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
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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Com 4 Projetos listados na 
Ordem do Dia, a Câmara de Pin-
damonhangaba promoveu na 
tarde desta segunda-feira, dia 
20 de setembro, no Plenário “Dr. 
Francisco Romano de Oliveira”, 
a 33ª Sessão Ordinária de 2021. 
Da pauta proposta, dois Proje-
tos de Lei foram aprovados pe-
los parlamentares e outros dois 
foram adiados.

Projeto recebe emenda e é 
adiado

A abertura dos trabalhos ofi-
ciais foi feita com a apreciação 
do Projeto de Lei Complemen-
tar n° 03/2021, do Poder Exe-
cutivo, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a adquirir, 
por doação, com encargo, área 
localizada no Bairro Crispim - 
‘Fazenda Santa Clara’, para fins 
de drenagem de águas pluviais”. 
O projeto recebeu uma Emenda, 
de autoria do vereador Francis-
co Norberto Silva Rocha de Mo-
raes - Norbertinho (PP) e a aná-
lise e votação foram adiadas.

Estrada Municipal
O segundo item da Ordem 

do Dia foi o Projeto de Lei n° 
216/2021, do Vereador Fran-
cisco Norberto Silva Rocha de 

Cultura e tradição: Câmara de 
Pindamonhangaba concede Medalha 

“Athayde Marcondes” à Fazenda Nova Gokula
Programa Municipal Ambiental ‘Protegendo Solos e Cultivando Águas’, com cessão de apoio técnico de 
fomento e financeiro aos proprietários rurais da cidade recebeu uma Emenda e foi adiado pela Câmara

Moraes - Norbertinho, que “De-
nomina a Estrada Municipal lo-
calizada no Bairro do Borba de 
JOSÉ MARIA TRANNIN”. O docu-
mento foi aprovado por 10 vo-
tos a zero.

Biografia
José Maria Trannin tinha 82 

anos e nasceu em Aparecida. Era 
filho de Alfredo José Trannin e 
de Izaura da Silva Trannin. Ca-
sado com Alice de Barros Tran-
nin, teve 12 filhos. José Maria 
Trannin teve forte atuação na 
área rural do município. Faleceu 
em 18 de setembro de 1998.

Adiamento
Na sequência dos trabalhos, 

os vereadores deliberaram pelo 
adiamento do Projeto de Lei n° 
232/2021, do Poder Executivo, 
que “Cria o Programa Municipal 
Ambiental ‘Protegendo Solos 
e Cultivando Águas’, autoriza 
o Poder Executivo Municipal a 
prestar apoio técnico de fomen-
to e financeiro aos proprietá-
rios rurais”. O projeto recebeu 
uma Emenda dos vereadores 
Francisco Norberto Silva Rocha 
de Moraes - Norbertinho (PP) 
e Herivelto dos Santos Mora-
es - Herivelto Vela (PT) e como 

determina o Regimen-
to Interno da Câmara, o 
adiamento da análise e 
votação do projeto é au-
tomático.

Medalha Athayde
Marcondes
E como último item da 

sessão, os parlamentares 
aprovaram - por unani-
midade - o Projeto de De-
creto Legislativo n° 09/2021, 
de autoria do vereador José 
Carlos Gomes – Cal (Republica-
nos) e subscrito pelos demais 
vereadores, que “Concede a 
MEDALHA DE MÉRITO ATHAY-
DE MARCONDES”. A honraria 
será concedida à Fazenda Nova 
Gokula por relevante contribui-
ção histórica e cultural no Mu-
nicípio de Pindamonhangaba.

Histórico
A Fazenda Nova Gokula está 

situada nos contrafortes da Ser-
ra da Mantiqueira, no bairro 
Ribeirão Grande, desde 1978 
e tem empreendido, por meio 
de seus residentes, um mo-

dus operandi respaldado na 
máxima de seu mestre funda-
dor Swami Prabhupada: “vida 
simples, pensamento elevado”. 
Embasada religiosa e cultural-
mente em valores e princípios 
contidos nos textos sagrados da 
antiga Índia (os Vedas), a fazen-
da vem, ao longo das décadas, 
propondo à sociedade cultura 
e educação vinculadas à espiri-
tualidade. Essa espiritualidade, 
cuja gênese são as práticas da 
Yoga, da devoção, não é tradu-
zida de forma sectária, fechada 
e alienada. Ao contrário, é fei-
ta em constante diálogo com 
a sociedade. A Fazenda Nova 

Gokula tem praticado os valores 
que apregoa por meio de suas 
ações de educação ambiental, 
de sua gastronomia natural, dos 
seus festivais, que tanto envol-
vem públicos das várias faixas 
etárias. Todos esses elementos 
reunidos primam, em última 
análise, pela qualidade de vida, 
com ênfase no bem-estar e na 
cultura da paz, tão vitais na 
contemporaneidade. Enquanto 
uma instituição atuante em seu 
meio social e no entorno, a fa-
zenda tem realizado várias par-
cerias que beneficiam histórica 
e culturalmente o município de 
Pindamonhangaba, tais como 
as ações de educação ambien-
tal, por meio da Área de Soltu-
ra e Monitoramento de Fauna 
de Nova Gokula; as culinárias 
vegana e lacto-vegetariana; as 
práticas da antiga arte medici-
nal, a Ayurveda e os vários festi-
vais que oferecem música, dan-
ça, oficinas e palestras, como o 
Festival das Cores (Holi Kirtan) 
e o Festival Krishna West, com 
repercussão internacional.

34ª Sessão Ordinária 
A 34ª sessão ordinária da 

Câmara de Pindamonhangaba 
está prevista para ser realiza-
da na próxima segunda-feira, 
dia 27 de setembro, a partir das 
14 horas, no Plenário “Dr. Fran-
cisco Romano de Oliveira” do 
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”. Além 
da participação da comunidade 
durante as sessões ordinárias 
- dentro dos protocolos sani-
tários vigentes - e visando dar 
ainda maior transparência dos 
atos legislativos, a sessão ordi-
nária - que é pública e aberta 
- terá a transmissão “ao vivo” 
pelo canal 4 da Operadora CLA-
RO e, também, pela internet no 
portal www.pindamonhangaba.
sp.leg.br.

ATO N° 23, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021.

Estabelece prazos para exame do Projeto de Lei que “Dispõe sobre 
o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 do Município de 
Pindamonhangaba” e do Projeto de Lei que “Dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2022 e dá outras providências”.

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

Art. 1º  A Comissão de Finanças e Orçamento marcará audiência pública a ser realizada 
até o dia 15 de outubro de 2021, para discussão do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o período de 2022 a 2025 do Município de Pindamonhangaba” e do Projeto de Lei 
que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 e dá outras providências”.

Art. 2° Os Vereadores inframencionados passam a atuar juntamente à Comissão de Finanças 
e Orçamento, na análise dos referidos projetos de lei:

1- Carlos Moura - Magrão
2- Francisco Norberto S. R. de Moraes - Norbertinho
3- Gilson Candido – Gilson Nagrin
4- José Carlos Gomes - Cal
5- Júlio César Carneiro de Souza – Julinho Car
6- Regina Célia Daniel Santos - Regininha
7- Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola
8- Rogério Ramos

Art. 3° Os Vereadores poderão apresentar emendas ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre o 
Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 do Município de Pindamonhangaba” e ao Projeto 
de Lei que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 e dá outras 
providências”, dirigindo-se à Comissão de Finanças e Orçamento, constituída pelos Vereadores: 
Professor Felipe Guimarães, Herivelto dos Santos Moraes – Herivelto Vela e Marco Mayor, até as 
14h do dia 20 de outubro de 2021.

Art. 4° A Comissão de Finanças e Orçamento emitirá seu parecer sobre Projeto de Lei que 
“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 do Município de Pindamonhangaba” 
e sobre Projeto de Lei que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 e dá 
outras providências”, e sobre as emendas apresentadas, até o dia 28 de outubro de 2021.

Art. 5° A apreciação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 
de 2022 a 2025 do Município de Pindamonhangaba” e do Projeto de Lei que “Dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 e dá outras providências” será no dia 08 de 
novembro de 2021.

Art. 6° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2021.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente

Publicada no Departamento Legislativo
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Divulgação

Cidade registra 1 óbito, 41 casos 
novos e 18 recuperados de Covid-19

O boletim da Vigilância Epi-
demiológica de Pindamonhan-
gaba trouxe, nessa quarta-feira 
(22), 1 óbito confi rmado (Jardim 
Regina).  A Prefeitura lamenta a 
morte e se solidariza com os fa-
miliares. 

O boletim da VE registra ain-
da 41 casos novos e 18 recupera-
dos. No total, 19.321 moradores 
de Pindamonhangaba testaram 
positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 24% e as UTIs 
particulares estão com ocupa-
ção de 13%.  A enfermaria está 
com ocupação de 13% soma-

dos os leitos públicos e parti-
culares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
209.277 (números atualizados 
até as 12h de 22 de setembro), 
sendo 126.183 primeiras do-
ses, 77.700 segundas doses, 
4.438 doses únicas e 956 ter-
ceiras doses. 

A Secretaria de Saúde alerta 
a população para que procure 
os gripários em caso de sinto-
mas de covid-19 (Pronto-Socor-
ro, Centro de Tratamento Covid 
Cidade Nova e UPA Moreira Cé-
sar) para tratamento imediato. 

41 Casos novos
Água Preta, Alto Tabaú, Ara-

retama, Bem Viver, Castolira, 
Centro, Cidade Nova, Feital, 
Goiabal, Jardim Rosely, Liber-
dade, Mantiqueira, Maricá, Mo-
rumbi, Nova Esperança, Olivei-
ras, Parque das Nações, Parque 
São Domingos, Santana, São 
Benedito, Shangrilá, Vila Prado, 
Vila São João e Vista Alegre.

18 Recuperados
Araretama, Boa Vista, Cam-

pinas, Jardim Regina, Santana, 
Socorro, Terra dos Ipês e Tri-
ângulo.

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

O setor de Cadastro Único (CadÚnico) da 
Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba está realizando atendimentos de 
cadastramento e atualização via Whatsapp.
Desde sua implantação no início de agosto, a 
equipe já realizou mais de 1.000 atendimentos 
pelo aplicati vo. A ferramenta deve ser usada 
preferencialmente para agendar atendimentos que 
exigem atualização ou inclusão cadastral. O número 
do whatsapp CadÚnico é (12) 98308-0025.
Ao enviar mensagem para o número do atendimento, 
o benefi ciário recebe de forma automáti ca o link de 
agendamento disponível no site da Prefeitura. Basta 
enviar a solicitação para o número e aguardar as 
instruções.
O atendimento é feito por profi ssionais que realizam 
outros trabalhos. Desta forma, a mensagem dos 
munícipes pode não ser respondida de forma 
imediata. Dados sensíveis como endereço, 
documentação entre outros são evitados durante o 
atendimento.
Secretaria de Assistência Social alerta a população 
que apenas o número (12) 98308-0025 realiza esta 
espécie de atendimento e que a solicitação deve ser 
feita pelo munícipe. Ou seja, caso a pessoa que não 
procurou pelo serviço receba alguma mensagem com 
este teor, pode se tratar de um golpe.

Pinda faz atendimento 
por whatsapp para 
agendamento no 
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Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba está realizando atendimentos de 
cadastramento e atualização via Whatsapp.
Desde sua implantação no início de agosto, a 
equipe já realizou mais de 1.000 atendimentos 
pelo aplicati vo. A ferramenta deve ser usada 
preferencialmente para agendar atendimentos que 
exigem atualização ou inclusão cadastral. O número 
do whatsapp CadÚnico é (12) 98308-0025.
Ao enviar mensagem para o número do atendimento, 
o benefi ciário recebe de forma automáti ca o link de 
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A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba mantém va-
cinação contra Covid-19 para 
a população nesta quinta-feira 
(23). 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 (Saúde 

da Mulher) e Cisas (Moreira César)

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 ho-
ras: Centro Dia do Idoso (Vila 
Rica), PSF Bela Vista, PSF Cam-
pinas, PSF Bom Sucesso, PSF 
Cruz Grande, PSF Jardim Eloy-
na e PSF Vale das Acácias

Pfi zer: Das 8 às 11 horas: PSF 
Nova Esperança (Araretama)

Das 8 às 11 horas e das 13 às 
16 horas: Ciaf (Saúde da Mulher)

Das 13 às 16 horas: PSF Jar-
dim Eloyna

AstraZeneca: Das 13 às 16 
horas: PSF Nova Esperança 
(Araretama) e UBS Vila Rica

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

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 Bela 
Vista, PSF Campinas, PSF Bom 
Sucesso, PSF Cruz Grande, PSF 
Jardim Eloyna e PSF Vale das 
Acácias

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 sólido ou de células 
tronco hematopoiéticas (TCTH) 
em uso de drogas imunossu-

pressoras; IV - Pessoas vivendo 
com HIV/Aids com CD4 < 200 
cel/mm3; V - Uso de corticóides 
em doses ≥20 mg/dia de predni-
sona, ou equivalente, por ≥14 
dias; VI - Uso de drogas modi-
fi cadoras da resposta imune; 
VII - Pacientes em terapia renal 
substitutiva (hemodiálise); VIII 
- Pacientes com doenças imu-
nomediadas infl amatórias crô-
nicas (reumatológicas, auto in-
fl amatórias, doenças intestinais 
infl amatórias);

Drogas modifi cadores de res-
posta imune consideradas para 
fi m de elegibilidade a dose adi-
cional da vacina para pessoas 
imunossuprimidas (checar no 
informe técnico).
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COMUNICADO
 
 A Secretaria de Saúde de Pindamo-
nhangaba 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.

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 -

CMC – CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2021

CONVOCAÇÃO    
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultura

Contamos com sua participação na próxima reunião deste CMC 
– Conselho Municipal de Cultura que, devido a pandemia, será de 
forma virtual.

Data: 28 de setembro – 3ª feira

Horário: 18h30

Local:  meet.google.com/qdr-ypap-ftn

Pauta:
- Conferência Municipal de Cultura;
- Defi nições para a entrega da Medalha Marcelo Denny;
- Pesquisa cultural no município; 
- Reuniões com setores;
- Informes.

WAGNER EDUARDO CONCEIÇÃO SOUZA
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2021 (PMP 5315/2021) 
A autoridade superior homologou, em 20/09/2021, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de abraçadeiras, arame, cabo elétrico e fi ta isolante para utilização nas instalações das 
festividades natalinas”, em favor da empresa Santos Gouvea Comercial Ltda EPP, os itens 01, 02, 
03 e 05, no valor total de R$ 1.950,00. Item fracassado: 04. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2021 (PMP 5978/2021) 
A autoridade superior homologou, em 16/09/2021, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de seguros para a frota de veículos pertencentes à Secretaria Municipal 
de Assistência Social”, em favor da empresa Gente Seguradora S/A, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09 e 10, no valor total de R$ 2.740,00. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2021 (PMP 5760/2021) 
A autoridade superior, com base na análise das amostras realizada pela equipe técnica da 
Secretaria de Saúde, homologou, em 21/09/2021, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de persianas e 
bandôs e mão de obra para atender as Unidades de Saúde, pelo período de 12 meses”, em favor 
da empresa MAT Justino Persianas ME, o lote 01, no valor total de R$ 496.500,00, composto pelos 
itens 01 e 02, nos valores unitários de R$ 327,50 e R$ 115,00 respectivamente. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2021 (PMP 6457/2021) 
A autoridade superior, com base na análise técnica das amostras, homologou, em 20/09/2021, e 
adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de fórmula infantil para alimentação de crianças 
de 04 a 12 meses e maiores de 12 meses de idade, matriculados nas Creches Municipais”, em 
favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): LGM Com e Rep de Produtos Alimentícios em 
Geral EPP: 01-21,76; 02—39,00; 03-68,24; 04-37,70; Drogaria Popular Melhor Preço Ltda ME: 07-
151,32; Anbioton Importadora Ltda: 08-35,60. Itens fracassados: 05 e 06. 

*** ADITAMENTO CONTRATUAL ***

PREGÃO Nº 198/2020 (PMP 9721/2020) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 15/09/2021, ao contrato 028/2021, que cuida de “contratação 
de empresa especializada de serviços em exames de Impedanciometria, Audiometria e Bera, 
para atender emenda parlamentar”, para prorrogação do contrato até 25/03/2022, assinando pela 
contratante a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Sominus Serviços 
Médicos SS Ltda, o Sr Luiz Carlos Scotini de Siqueira. 

*** RESCISÃO / CANCELAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 182/2020 (PMP 8171/2020)
Foi fi rmado o termo de cancelamento contratual amigável, de 16/09/2021, à ata de registro de 
preço 006/2021, que cuida de “aquisição de emulsão asfáltica RL – 1C para pavimentação nas ruas 

do Município”, assinando pela contratante o Sr Ricardo Alberto Pereira Piorino, e pela contratada, 
empresa Greca Distribuidora de Asfalto Ltda, o Sr Amadeu Clóvis Greca. 

*** ATAS DE REGISTRO DE PREÇO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2021 (PMP 6355/2021) 
Foi fi rmada a ata de registro 343/2021, de 14/09/2021, para “aquisição de tubos de concreto para 
serem utilizados em diversas obras no município de Pindamonhangaba”, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Ricardo Alberto Pereira Piorino, e pela 
contratada, empresa Guarani Indústria Comércio e Serviços Ltda, o Sr Leonardo Porto Mignella: 

ITEM UNID.
DE MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA

VALOR 
UNITÁRIO 
(R$)

CONSUMO 
ESTIMADO 
ANUAL

1 PC
1.013.002.005478
TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA-2 Ø 1,50, COMPRIMENTO 
1,50 M

Fabricação
Própria 1.350,00 500

2 PC
1.013.002.005457
TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA-2 Ø 1,20, COMPRIMENTO 
1,50 M 

Fabricação
Própria 890,00 500

3 UN
1.013.001.017839
TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA-1 DIÂMETRO 1,0 M

Fabricação
Própria 460,00 500

4 PC
1.013.002.005455
TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA-1 Ø 0,80, COMPRIMENTO 
1,50 M

Fabricação
Própria 310,00 1.000

5 PC
1.013.002.005452
TUBO DE CONCRETO  SIMPLES 
PS-1 Ø 0,40, COMPRIMENTO 
1,50 M

Fabricação
Própria 70,00 5.000

6 PC
1.013.002.005454
TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA-1 Ø 0,60, COMPRIMENTO 
1,50 M

Fabricação
Própria 194,00 5.000

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 442, DE 20 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, e considerando o parecer da 
Comissão Processante, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados a partir de 28 
de setembro de 2021, o prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2021.
Esta portaria entra em vigor nesta.

Pindamonhangaba, 20 de setembro de 2021. 

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 20 de setembro de 2021.
SMA/egga/Memo 36.993/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 443, DE 20 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, e  considerando o  parecer 
da Comissão Processante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 005/2020,  para dar continuidade à apuração do processo, para que 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de 19 de setembro de 2021,  sejam concluídos 
os trabalhos.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 19 de setembro de 2021.

Pindamonhangaba, 20 de setembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 20 de setembro de 2021.
SMA/egga/memo 37.075/2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 447, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021.
  
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020,   RESOLVE DESIGNAR  a 
servidora pública municipal Amanda Patricia de Lima, com o fi m específi co de atuar na defesa 
da Sra. Rosemary Bachmann, nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 
008/2019, constituído pela Portaria Interna  nº 10.757, de 11 de junho de 2019.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2021.

 Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 21 de setembro de 2021.
SMA/egga/Memo 36971/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 444, DE 20 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, e  considerando o  parecer 
da Comissão Processante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 010/2018,  para dar continuidade à apuração do processo, para que 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de 20 de setembro de 2021,  sejam concluídos 
os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Pindamonhangaba, 20 de setembro de 2021.

 Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 20 de setembro de 2021.
SMA/egga/memo 37.078/2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

A ABCR (Associação Brasilei-
ra de Captadores de Recursos) 
realizará, nos dias 20 e 21 de 
outubro, o “Encontro Comuni-
cação e Captação de Recursos”, 
online e gratuito.

A principal fi nalidade do 
evento é promover o conheci-
mento em comunicação e mobi-
lização de recursos para causas e 
organizações sem fi ns lucrativos.

Com expectativa de participa-
ção de mais de mil pessoas, serão 
dois dias com 36 sessões em três 
salas paralelas, todas as 36 ses-
sões serão transmitidas ao vivo 
para quem se inscrever e partici-
par do Encontro. Além disso, será 
possível também adquirir ante-
cipadamente 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 seguinte ao evento.

As inscrições (gratuita ou 
VIP) podem ser realizadas dire-
tamente no site Sympla.com.br. 

Captação de Recursos
* Mais de 10 milhões captados 
por ano! Diversifi cando fontes 
de recursos no Interior do Brasil
* Recursos públicos: Executivo, 
Legislativo e Judiciário
* Devo investir em um Fundo 
Patrimonial para a organização?
* Telemarketing: quais os segre-
dos desta poderosa estratégia 
de captação?
* 5 dicas para converter doadores 
cara a cara para ONGs pequenas
* Conheça o poder das ferra-
mentas de planejamento
* Carreira na profi ssão: a traje-
tória de uma captadora

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

* Compliance na Captação de 
Recursos
* Construindo um projeto in-
centivado 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 Imprensa, Me-
dia Training e outras dicas
* 10 mil dólares do Google para 
ONGs
* Implementando uma campa-
nha de marketing de causas
* Como elaborar um relatório 
de atividades
* Aprendendo a usar o Canva
* Boas dicas para uma campa-
nha de fi nanciamento coletivo

Palestras VIP
* 10 dicas de captação com 
grandes doadores de alto valor
* O que é a doação de legados
* O PIX alavancando a captação

Patrocinadores já confi rma-
dos: Criando, Everest Fundrai-
sing, Marcelo Estraviz Rodri-
gues, Sociat, Surya Projetos e 
Tools4Change.

Mais informações em: ht-
tps://captadores.org.br/

Durante os oito primeiros me-
ses deste ano, o Poupatempo já 
contabiliza mais de 26 milhões de 
atendimentos. Com o avanço dos 
serviços eletrônicos, cada vez mais 
pessoas optam pelo atendimento 
remoto, que oferece comodidade, 
segurança, além de economia de 
tempo e dinheiro, podendo ser fei-
to de qualquer lugar.

Entre os meses de janeiro e 
agosto de 2021, foram 21,5 mi-
lhões de atendimentos online, 
o que representa 83% da de-
manda total, contra 4,5 milhões 
presenciais, nas 85 unidades do 
Poupatempo no Estado.

Com mais de 150 opções, 
83% dos serviços do 
Poupatempo já são digitais

Neste mês de setembro, no-
vas funcionalidades foram in-
cluídas no aplicativo Poupatem-
po Digital, como a apresentação 
da terceira dose da vacina con-
tra a Covid-19, alteração de en-
dereço de veículo e serviços da 
Prefeitura de Itatinga, no inte-
rior paulista.

Além do app, que represen-
ta atualmente 73% da deman-
da pelas plataformas digitais, 
o Poupatempo também conta 
com o portal – www.poupatem-
po.sp.gov.br – e totens de auto-
atendimento, distribuídos em 
diversas localidades do Estado.

“A população está cada vez 
mais habituada a realizar ser-
viços no conforto de casa. Pen-
sando em melhorar a experi-
ência do usuário, a Prodesp 
trabalha para aprimorar as 
opções já existentes e ampliar 
a quantidade de atendimentos 
oferecidos pelas plataformas 
digitais, inclusive realizando 
parcerias com diversas prefei-
turas para adicionar serviços 
municipais nos totens, portal 
e aplicativo do Poupatempo”, 
explica Murilo Macedo, diretor 
da Prodesp, empresa de Tecno-

logia do Governo de São Paulo, 
responsável pela administração 
do Poupatempo.

Entre os mais procurados 
pelos canais digitais, estão pes-
quisa de pontuação, renovação 
e segunda via de CNH, Licen-
ciamento, Carteira de Vacina-
ção e consulta de IPVA. Outros, 
como Atestado de Antecedentes 
Criminais, Carteira de Traba-
lho, seguro-desemprego, CDHU, 
Sabesp e Bolsa do Povo, por 
exemplo, também são ofereci-
dos pelas plataformas do Pou-
patempo.

Em situações em que o ci-
dadão precise comparecer pre-
sencialmente em um dos postos 
para concluir seu atendimento, 
como para emissão do RG, é ne-
cessário agendar previamente 
o dia e horário para ser atendi-
do pelo portal ou aplicativo do 
programa.

Desde o início da atual ges-
tão, a Prodesp trabalha para 
ampliar a oferta de serviços 
digitais do Poupatempo. Atual-
mente, são 152 opções e o obje-
tivo do programa é chegar a 180 
ainda este ano, e a mais de 240 
até o fi m de 2022.

Atendimento presencial representa 17% da demanda do 
programa em 2021

 - Dia 29/09 (Quarta-feira) - Somente servidores com nomes iniciados pelas 
letras A, B, C, D, E, F;
 - Dia 30/09 (Quinta-feira) - Somente servidores com nomes iniciados pelas 
letras G, H, I, J, K, L;
 - Dia 01/10 (Sexta-feira) - Somente servidores com nomes iniciados pelas 
letras M, N, O, P, Q;
 - Dia 04/10 (Segunda-feira) - Somente servidores com nomes iniciados 
pelas letras: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
 - Dias 05/10 (Terça-feira) e 06/10 (Quarta-feira) - servidores que não 
retiraram a sua cesta básica no dia correspondente à inicial de seu nome.

Observações:
 01) Os servidores aposentados (com idade acima de 60 anos) e gestantes 
deverão ser atendidos de forma preferencial, ou seja, por ordem de chegada e sem 
obedecer a ordem alfabética nos dias acima mencionados;
 02)  A entrega das cestas básicas obedecerá a ordem alfabética das iniciais 
dos servidores benefi ciados e não da pessoa que estiver retirando as cestas (no caso 
de retirada da cesta básica por terceiros);
 03) O horário de entrega será das 8:00 às 16:00 horas.
Essa deliberação foi determinada pelo COMITÊ COMBATE À CRISE DO 
CORONAVÍRUS (COVID-19), e estará vigente até segunda ordem. 

Haverá, também, entrega de cestas na Subprefeitura de Moreira César, para 
facilitar aos servidores que residem ou trabalham naquela região. 

A intenção é atender da melhor maneira possível a todos os servidores e seus familiares. 
Salientamos que este período não será prorrogado em hipótese alguma.

Solicitamos dessa forma, que todos os servidores atentem-se às datas e horários, 
para que possamos nos adequar e fazer um trabalho mais efi ciente.

Agradecemos a colaboração de todos.

Cronograma de Entrega das Cestas Básicas 
referente ao mês de Setembro/2021:
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coti diano
Secretaria de Segurança realiza campanha 
na “Semana Nacional do Trânsito”

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Segurança Pública, re-
aliza ações de participação na 
Semana Nacional do Trânsito, 
que ocorre de 18 a 25 de setem-
bro.

Na quarta-feira (22), agen-
tes do departamento de Trân-
sito estiveram no Parque da 
Cidade, desde às 12 horas, com 
ações de conscientização sobre 
o Dia Mundial Sem Carro. “Tra-
ta-se da Operação Pedestre que 
trabalhamos em consonância 
com o Observatório Nacional 
de Segurança Viária distribuin-
do material para conscientizar 
a população e tornar o trânsito 
mais seguro, preservando vi-
das”, explicou o chefe de Divisão 
de Engenharia de Tráfego, José 
Ouverney Júnior.

A orientação conta com a par-
ticipação dos agentes do Trânsi-
to, GCM e da Polícia Militar.

1ª etapa do “Circuito Corrida de Rua” terá 550 participantes
A “1ª Etapa do Circuito Corri-

da de Rua de Pindamonhanga-
ba”, que vai acontecer no próxi-
mo domingo (26 de setembro), 
no Parque da Cidade, contará 
com 550 participantes somando 
todas as categorias. 

A corrida será dividida em 
sete categorias, todas para par-
ticipantes acima de 18 anos: ju-
venil, adulto, máster, veterano 
1, veterano 2, veteraníssimo 1 e 
veteraníssimo 2.

Todos os corredores rece-
beram comprovante de ins-
crição, que precisa ser leva-
do no dia da corrida, para 
receber a numeração. A nu-
meração vem com um chip, 
que detecta quando o atle-

ta passa pela largada e pela 
chegada.

Com uma distância de 4.6km, 
o trajeto da corrida será todo 
dentro do Parque da Cidade, al-
ternando entre as pistas e cami-
nhos de terra do parque. A pro-
va acontece das 7 às 12 horas.

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

Haverá entrega de medalhas 
para todos os participantes. Na 
última etapa, além da medalha, 
terá premiação de troféu para 
os três primeiros colocados, 
tanto na categoria masculina 
quanto na feminina.

Divulgação

Divulgação

As ações de zeladoria seguem em diversos cantos de 
Pindamonhangaba. Entre os serviços desta semana estão: 
revitalização e pintura das paredes do Mercado Municipal; 
manutenção e nova pintura – que deram visual novo aos parques 
infanti s do bairro Cidade Jardim. 

As ati vidades da “Operação tapa-buraco” também seguem pela 
estrada municipal Jesus Antônio de Miranda; rua Sete de Setembro, 
no Centro da cidade, além de diversas ruas do Maricá.

Diversos espaços públicos passam por revitalização e manutenção

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Registro feito em edição passada, antes da pandemia do coronavírus
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em pauta
Pinda apresenta novo uniforme para 
futebol feminino e lança campanha 
de arrecadação de livros infantis

A equipe de futebol femini-
no de Pindamonhangaba apre-
senta oficialmente dia 24 de 
setembro (sexta-feira) o novo 
uniforme. O evento acontece-
rá no Shopping Pátio Pinda (ao 
lado da Oscar Calçados), às 19 
horas. Além da apresentação 
do uniforme, haverá também 
o lançamento da “Campanha 
de Arrecadação de Livros In-
fantis”, organizada pelo Fundo 
Social de Solidariedade para o 
‘Dia das Crianças’. 

De acordo com o técnico da 
equipe feminina, Marcos Da-
niel Derrico, o uniforme foi de-
senvolvido baseado nas cores 
da bandeira de Pindamonhan-
gaba. “O novo uniforme é ins-
piração nas cores da bandeira 
de Pinda, com o intuito de for-
talecer a identidade com a ci-
dade’’, afirmou Marcos. 

O uniforme 01 é predomi-
nante branco, com cores verdes 
e vermelhas. Já o uniforme 02 é 
predominantemente verde e o 
das goleiras é cinza e roxo. 

Campanha: Os livros arreca-
dados serão destinados ao Fun-
do Social de Solidariedade, para 
fazer distribuição às crianças 
de famílias em vulnerabilidade 
social. A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Claudia 
Domingues, agradeceu a equipe 
de futebol, ao clube-empresa 

Bola Mágica, à Secretaria de Es-
portes e ao Shopping Pátio Pin-
da pela parceria.

O evento de lançamento 
será aberto ao público e o uso 
de máscara é obrigatório.O uniforme número um é predominantemente branco

Divulgação Divulgação

A Companhia de Dança Lago 
do Cisne, de Pindamonhanga-
ba, realizou, no último dia 18 
de setembro, a formatura de 
quatro de suas bailarinas: são 
elas Gabriella Silva; Lara Nunes; 
Larissa Maria e Lavínia Karen. 

Companhia de dança 
Lago do Cisne reaLiza 
formatura de baiLarinas

Mantendo os protocolos sa-
nitários referentes à Covid-19, 
a cerimônia de formatura 
ocorreu na Estação Cidadania, 
no bairro Vale das Acácias, no 
distrito de Moreira César. 

Além de familiares e amigos 
das bailarinas, estiverem presen-
tes à cerimônia: a professora Pa-
loma Briet; o subprefeito Nilson 
Luis de Paula Santos, e o asses-
sor e coordenador da Estação 
Cidadania, Cláudio Gaude.

Ambos ressaltaram em suas 
falas o importante papel que 
a companhia desempenha ao 
levar o nome de Moreira César 
e de Pindamonhangaba a di-

versos cantos do país e até 
fora do Brasil. 

Para a diretora da Cia. 
Lago do Cisne, a profes-
sora e coreógrafa Esther 
Follmann, “os desafios são 
enormes, mas a alegria 
dos resultados compensa 
toda a busca, os ensaios, 
a correria, o investimento 
e a união de todas nós: 
bailarinas e familiares. 
Vocês encerram um ciclo 
de forma brilhante e eu só 
tenho a agradecer por toda 
confiança e convivência. 
Voem alto, meninas!”, disse 
emocionada. 

Jucélia Batista

Rafael Marcondes
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