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Obras da ‘Estação Vida Saudável’ 
começam na Praça do Quartel

A praça Padre João Faria de 
Fialho, conhecida como a “Pra-
ça do Quartel”, que está em 
ritmo acelerado de obras de 
revitalização urbana, está ga-
nhando também a construção 
da quinta unidade da “Estação 
Vida Saudável”, academia rústi-
ca para atividades físicas ao ar 
livre.

As obras tiveram início nesta 
semana e estão sendo executa-
das pelos servidores da Secreta-
ria de Esportes, com doação da 
iniciativa privada, sem custos 
aos cofres públicos. 

PÁG. 3

Prefeito Isael Domingues e o vereador ‘Cal’ esti veram, ao lado de outros profi ssionais,  acompanhando as obras no local

7PÁG. 

Divulgação

Entre os cursos oferecidos pelo Fundo Social está o de Manicure

Pindamonhangaba recebe o projeto 
‘Biblioteca do Futuro’, de incenti vo 
à leitura nas Escolas Municipais

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Educação, re-
cebe o projeto “Biblioteca do Futuro” – iniciati va da Rede Educare em parceria 
com a empresa Novelis. A ação possui o objeti vo de incenti var a leitura de alunos 
e educadores e já foi inaugurada em duas escolas da cidade. No total, 954 alu-
nos foram benefi ciados nas escolas Professor Joaquim Pereira da Silva, no bairro 
Manti queira; e Professora Maria Aparecida Arantes Vasques, no bairro Mombaça, 
que agora contam com um novo espaço lúdico de leitura com 850 livros, diversos 
jogos, microscópio e outras ferramentas.

Divulgação

Fundo Social abre 
vagas para cursos do 
Reinvente para maio

O FSS (Fundo Social de Soli-
dariedade) de Pindamonhanga-
ba abriu novas vagas para cur-
sos de capacitação profissional 
por meio do projeto Reinvente.

As novas turmas são para o 
mês de maio e as inscrições de-
vem ser feitas no local de cada 

curso. As vagas são para pesso-
as com 16 anos os mais (exceto 
marcenaria em pallets, que pre-
cisa ter 18 anos). Nos demais 
cursos, os menores de idade 
precisam de uma autorização 
dos pais para efetuar a matrí-
cula.

PÁG. 8

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da secretaria 
de Saúde, em parceria com o Cedlab (Centro de Diagnósti co 
Laboratorial), realizará neste sábado, dia 30, na praça Monse-
nhor Marcondes, das 8h30 às 12h30, uma ação em comemo-
ração ao “Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hiperten-
são Arterial”. 

Cidade promove ação de 
Prevenção e Combate a 
Hipertensão Arterial no sábado

Cpic promove 
palestra “As Plantas e 
o Sagrado Feminino”

No dia 4 de maio, o Cpic 
(Centro de Práti cas Integrati vas 
e Complementares) oferece a 
palestra “As Plantas e o Sagrado 
Feminino” – ministrada pela pa-
lestrante Giovana Soares. A ação 
acontece das 8h30 às 10h30, 
na sede do Cpic. 

Divulgação



Os Colonizadores que vie-
ram para o Brasil só tinham 
uma intenção, de explorar as 
riquezasdessa terra e não de 
construir uma pátria.

A terra até então ¨Descober-
ta¨, já era habitada por índios 
que aqui viviam em comunida-
des muitos séculos antes de Ca-
bral pisar em nossa terra.

Após a conquista, a igreja 
católica com grande influência 
política, enviou jesuítas com a 
proposta de catequizar os ín-
dios, imaginando que os habi-
tantes dessa ¨nova terra¨ fos-
sem descrentes de Deus.

Na verdade, a finalidade era 
uma só, a escravidão.

Tirar os índios de suas terras 
e levar todo o ouro, madeira e 
pedras preciosas que os navios 
Portugueses pudessem carregar.

E para o enriquecimento 
ilícito da igreja todos os meios 
eram usados. Imagens de san-
tos esculpidos em madeira de 
diversos tamanhos, com o inte-
rior oco, onde eram escondidos 
o ouro e pedras preciosas, eram 

contrabandeados daqui. Dai 
vem o termo Santo do pau oco.

Como disse Aquiles Holan-
da (profissional de marketing), 
¨A colonização de uma terra é 
a semente que no decorrer dos 
séculos irá promover aquela 
nação de cidadãos dignos¨.

Moramos em um pais conti-
nental, cercado de maravilhas 
naturais, terras férteis, flores-
tas maiores que as da Europa, 
1/3 de toda a água do planeta, 
sem desertos nem neve, fauna e 
flora mais ricas do mundo, po-
rém, herdamos uma coloniza-
ção pobre, inerte, corrupta que 
se arrasta desde 1500.

Ruy Barbosa (Jurista Baiano 
e escritor) em suas crônicas nos 
alertava para o perigo das rata-
zanas que mordem sem pieda-
de o erário público, perdendo a 
capacidade de se envergonhar 
com isso.

O PIB brasileiro deverá en-
cerrar a década como o 9º no 
ranking mundial, mas, te-
mos um povo sofrido, com 
milhões de pessoas vivendo 

abaixo da linha da pobreza.
A mais injusta e perversa 

distribuição de renda do plane-
ta e uma das mais altas cargas 
tributárias do mundo, 35% do 
PIB.

Para o Brasil não falta rique-
za, falta justiça!

Por isso precisamos de sa-
bedoria para que possamos es-
colher certo políticos honestos, 
que tenham valores absolutos 
em favor do povo, e uma refor-
ma do Judiciário de acordo com 
nossas necessidades.

O político digno do nosso 
voto é aquele que ama mais seu 
povo do que a si próprio.

Devemos escolher nossos re-
presentantes pelo seu caráter, 
pela história de sua vida e de 
suas lutas, não pela demagogia 
de suas promessas.

Quando chegar a hora do seu 
voto, pense que em suas mãos 
estará a mudança que nossa po-
lítica necessita.

Adelson Cavalcante
Jornalista Mtb 56011/sp

Presidente da AJOP
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Editorial
A verdadeira História

O Programa de Demissão In-
centivada - PDI deflagrado pelo 
Governo do Estado de São Paulo 
em 2020, porém regulamentado 
somente em março deste ano, teve 
a adesão de cerca de 30 servidores 
da Estrada de Ferro Campos do 
Jordão, em Pindamonhangaba.

 Em 15 de outubro de 2020 o 
Governo do Estado de São Paulo 
publicou a Lei nº LEI Nº 17.293, 
que estabelece medidas voltadas 
ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das 
contas públicas do governo. Lei 
que trata de temas como a extinção 
de entidades descentralizadas, alie-
nação de imóveis, IPVA e outros, 
ela tratou também do PDI.

No dia 04 de março deste ano, 
João Doria, publicou o Decreto Nº 
66.548, regulamentando e estabe-
lecendo os parâmetros necessários 

para a primeira edição do Progra-
ma de Demissão Incentivada.

Nesta primeira edição, dentre 
os 165 servidores da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão, somen-
te os aposentados e os servidores 
que deram entrada no pedido de 
aposentadoria antes de 13 de no-
vembro de 2019 (quando passou a 
vigorar a Emenda Constitucional 
Federal n.º 103, de 12/11/ 2019), pu-
deram aderir ao Programa, apro-
ximadamente 30 servidores de di-
versos setores como manutenção, 
operação de trens, recursos huma-
nos e via férrea.

Com a saída dos servidores 
mais experientes, a Estrada de 
Ferro deverá sofrer mais um golpe 
em sua estrutura organizacional, 
visto que os servidores que estão 
saindo levarão consigo todo o co-

nhecimento acumulado em seus 
24, 28, 30, 40, 46 anos de serviços 
prestados.  Em agosto de 2019, 
quando a EFCJ perdeu seus dire-
tores e chefes, em função de uma 
ação de inconstitucionalidade da 
lei que rege a organização, a não 
contratação de pessoal para estes 
cargos, já havia deixado reflexos 
negativos em toda a ferrovia. 

A saída de mais estes servido-
res, será mais uma perda na his-
tória da Estrada de Ferro Campos 
do Jordão. Perdas que começaram 
em 2016 quando a Ferrovia sofreu 
a ação de inconstitucionalidade de 
sua lei (vigente até hoje), o que a 
impediu de concluir os processos 
de contratação de pessoal para o 
quadro de chefia. Posteriormen-
te, em agosto de 2019, a Direção 
da EFCJ foi obrigada a demitir 
os empregados contratados em 
comissão, bem como revogar as 
designações dos servidores con-
cursados que ocupavam cargos de 
liderança.

Ainda no final de 2019 a EFCJ 
perdeu sua maior fonte de renda, 
o Teleférico que passou através de 
uma concessão, à administração 
privada. Em maio de 2021 come-
çaram os furtos dos cabos aére-
os – que alimentam os trens com 
energia elétrica, os boletins de 
ocorrência registrados nas delega-
cias de Pinda, Santo Antônio do Pi-
nhal e Campo do Jordão, já somam 
85 entre os furtos e tentativas.

Em meio a todas essas perdas, o 
processo de concessão da Estrada 
de Ferro Campos do Jordão à ini-
ciativa privada continua em anda-
mento.

Vamos aguardar pelos próxi-
mos capítulos. Quem sabe se com 
as eleições em outubro surge 
uma luz no fim do túnel. Se essa 
luz não vier do poder público, o 
jeito será aguardar o processo 
de concessão e torcer para que 
a empresa vencedora goste real-
mente de ferrovia.

Detran.SP faz sábado (30) mutirão no Poupatempo para a renovação 
de CNH; 162 mil precisam regularizar habilitação

Condutores que tiveram a 
Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH) vencida nos meses de 
novembro e dezembro de 2020 
e não renovaram o documento 
terão mais uma chance no sába-
do, dia 30 de abril. Em parceria 
com o Poupatempo, o Detran.SP 
realiza novo mutirão para a re-
novação da habilitação. Foram 
abertas 9,3 mil vagas em todas 
as unidades de atendimento. 
Em todo o Estado de São Paulo, 
162.543 mil condutores estão 
nesta situação.

O atendimento no mutirão 
será disponibilizado no horário 
habitual de cada unidade, me-
diante agendamento prévio pelo 
portal do Poupatempo(www.

poupatempo.sp.gov.br) ou app 
Poupatempo Digital.

Com base na retomada dos 
prazos para renovação das 
CNHs, determinada pela legisla-
ção federal, o mutirão tem como 
objetivo garantir que cidadãos 
com documentos vencidos entre 
novembro e dezembro de 2020 
(que devem renovar até dia 30 
de abril deste ano) regularizem 
suas situações antes do novo 
prazo de vencimento.

Já para quem desejar regu-
larizar a CNH pelos canais digi-
tais, o Detran.SP disponibiliza 
normalmente o serviço de forma 
online sem a necessidade do ci-
dadão comparecer a uma uni-
dade de atendimento. O único 

deslocamento obrigatório é para 
o exame médico, que é feito em 
uma clínica credenciada ao ór-
gão estadual de trânsito.

Passo a passo
A renovação da CNH pode 

ser feita de forma online pelo 
portal do Detran(www.detran.
sp.gov.br), portal do Poupatem-
po(www.poupatempo.sp.gov.br) 
ou pelo app Poupatempo digital.

Para realizar o serviço, a 
pessoa não pode ter nenhum 
bloqueio no prontuário como 
suspensão ou cassação do docu-
mento. Se a pessoa optar por fa-
zer o processo de forma presen-
cial, deve ser feito agendamento 
da data no portal do Poupatempo 
no posto que deseja ser atendido.

Renovação das categorias C, D 
ou E: o primeiro passo é marcar 
exame toxicológico em uma das 
clínicas credenciadas.

Para o condutor que vai re-
novar as carteiras de habilitação 
categorias A e B, selecione a data 
e hora para exame médico com 
um profissional credenciado 
pelo Detran.

No caso de profissionais que 
exercem atividade remunerada 
é necessário que se faça também 
o exame psicológico.

Pague a taxa de emissão do 
documento no valor de R$ 116,50 
(que inclui o envio pelos Cor-
reios (Banco do Brasil, Bradesco, 
Santander e casas lotéricas).

A CNH no formato digital, que 

é válido em todo o país, é dispo-
nibilizada por meio do aplicativo 
da CDT (Carteira Digital de Trânsi-
to), da Serpro (Empresa de Tecno-
logia da Informação do Governo 
Federal) disponível nos sistemas 
operacionais Android e iOS.

Serviço
Mutirão para renovação de 

CNH: acontecerá em todas as 
unidades do Poupatempo, com 
9,3 mil vagas.

Data: sábado, 30 de abril.
Horários de atendimento: ha-

bitual, de acordo com unidade 
escolhida e mediante agenda-
mento prévio. 

Os locais e endereços podem 
ser consultados no portal www.
poupatempo.sp.gov.br.

‘Biblioteca do Futuro’
e o incentivo à leitura 

Com o intuito principal de incentivar a 
leitura de alunos e educadores, o projeto 
“Biblioteca do Futuro” está sendo realizado 
em Pindamonhangaba.

A iniciativa da Rede Educare, em parceria 
com a empresa Novelis, foi inaugurada 
em duas escolas da cidade: uma no bairro 
Mantiqueira; e outra no bairro Mombaça. 

De acordo com os organizadores, no total, 
mais de 950 alunos foram beneficiados.

Essas unidades escolares contam com 
um novo espaço lúdico de leitura com 850 
livros, diversos jogos, microscópio e outras 
ferramentas.

Os livros abrangem temas como 
sustentabilidade, ambientação lúdica 
e informativa, jogos pedagógicos e 
instrumentos científicos.

Para a secretaria de Educação – 
parceira da iniciativa – além de fomentar 
a imaginação, o incentivo à leitura e à 
investigação, “a ação dialoga com os cinco 
princípios dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável: Pessoas, Planeta, Paz, 
Prosperidade e Parceria.”

Diversos estudos comprovam que crianças 
que são estimuladas a ler desde cedo, 
desenvolvem sua capacidade cognitiva 
de maneira superior àqueles que não 
leem. A leitura aumenta a capacidade de 
concentração, o foco, o aprendizado e a 
interpretação, entre outras habilidades.

Ainda segundo estudos, o incentivo à 
leitura, principalmente nos primeiros anos 
escolares, é essencial para que a criança 
desenvolva habilidades de comunicação 
e de escrita – que ajudarão na interação; 
na expressão e na melhor convivência em 
sociedade.
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cidade
Obras da ‘Estação Vida Saudável’ começam na 
Praça do Quartel

A praça Padre João Faria de 
Fialho, conhecida como a “Pra-
ça do Quartel”, que está em 
rítmo acelerado de obras de 
revitalização urbana, está ga-
nhando também a construção 
da quinta unidade da “Estação 
Vida Saudável”, academia rústi-
ca para atividades físicas ao ar 
livre.

As obras tiveram início nesta 
semana e estão sendo executa-
das pelos servidores da Secre-
taria de Esportes, com doação 
da iniciativa privada, sem cus-
tos aos cofres públicos. Toda a 
execução do projeto está sendo 
doado pela empresa Exsa Urba-
nismo, conforme Decreto Muni-
cipal 5.431 de 28/06/2017.

O espaço conta com diver-
sos equipamentos numa ampla 
área possibilitando a realização 
de diversas séries de atividades 
em barra fixa, barra paralela, 
bancos de step, prancha de ab-
dômen, banco horizontal, hal-
teres, barras com peso, degrau 
para panturrilha, entre outras.

Ao lado da “Estação Vida 
Saudável” será construído um 
espaço kids para entretenimen-
to infantil. O projeto de revitali-
zação do espaço ainda contem-
pla a repaginação completa do 
pavimento com instalação de 
piso podotátil e intertravado de 

concreto, sistema de drenagem, 
duas quadras de esportes, nova 
pista de caminhada e um novo 
deck em madeira para fortale-
cer o espaço gastronômico já 
existente no entorno da praça. 
A iluminação em LED será ou-
tro ponto forte na revitalização, 
trazendo ainda mais segurança 
para o espaço, além de sistema 
de monitoramento por câmeras 
e internet gratuita.

O prefeito Isael Domingues 
esteve em duas oportunidades 
nesta semana no local acom-
panhando os trabalhos, ao lado 
da secretária de Planejamento 
Marcela Franco, do secretário 
de Esportes Everton Chinaqui e 
do presidente da Câmara, vere-
ador Cal.

“Estamos realizando mais 
uma obra que trará um novo 
espaço esportivo e de lazer com 
melhor estrutura para receber 
eventos, fortalecer nosso co-
mércio e incrementar o turismo 
da cidade. Parabenizo o asses-
sor da Semelp Professor André 
Barros de Almeida e todos os 
servidores, em nome do Par-
dal, que começaram as obras 
da “Estação Vida Saudável” e 
registro nossos agradecimentos 
à Exsa por mais essa parceria 
de sucesso”, afirmou o prefeito 
Isael Domingues.

Divulgação

Pinda recebe o projeto ‘Biblioteca do Futuro’, 
de incentivo à leitura nas Escolas Municipais

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de 
Educação, recebe o projeto 
“Biblioteca do Futuro” – 
iniciativa da Rede Educare 
em parceria com a 
empresa Novelis.

A ação possui o objetivo 
de incentivar a leitura 
de alunos e educadores 
e já foi inaugurada em 
duas escolas da cidade. 
No total, 954 alunos 
foram beneficiados nas 
escolas Professor Joaquim 
Pereira da Silva, no bairro 
Mantiqueira; e Professora 
Maria Aparecida Arantes 
Vasques, no bairro 
Mombaça, que agora 
contam com um novo 
espaço lúdico de leitura 

com 850 livros, diversos 
jogos, microscópio e 
outras ferramentas.

Os livros abrangem 
temas como 
sustentabilidade, 
ambientação lúdica 
e informativa, 
jogos pedagógicos 
e instrumentos 
científicos.

Segundo a secretária 
de Educação, Luciana 
Ferreira, “além de 
fomentar a imaginação, 
o incentivo à leitura e 
à investigação, a ação 
dialoga com os cinco 
princípios dos Objetivos 
do Desenvolvimento 
Sustentável; Pessoas, 
Planeta, Paz, Prosperidade 
e Parceria.”

Divulgação Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 29 de abril de 20224
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ORDEM DO DIA
14ª Sessão Ordinária do ano de 2022, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo
dia 02 de maio de 2022, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Substitutivo ao Projeto de Lei nº 268/2021, da Vereadora Regina Célia Daniel Santos - Regininha, 
que “Estabelece que bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos adotem medidas de auxílio à 
mulher que se sinta em situação de risco”.

II. Projeto de Lei n° 47/2022, do Vereador Marco Mayor, que “Institui a SEMANA MUNICIPAL DE 
VALORIZAÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO e dá outras providências”.

Pindamonhangaba, 25 de abril de 2022.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente

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

Os vereadores de Pinda-
monhangaba realizaram nes-
ta segunda-feira, dia 25 de 
abril, no período da tarde, a 
13ª Sessão Ordinária e na Or-
dem do Dia estavam listados 
2 projetos para serem anali-
sados e votados pelo plená-
rio. Ambos foram aprovados 
por unanimidade pelos par-
lamentares.

Loteamento
Eduardo Lourenço
Iniciando a pauta de vo-

tação, os edis apreciaram o 
Projeto de Lei nº 30/2022, 
do vereador José Carlos Go-
mes - Cal (Republicanos), 
que “Denomina de LUIZ CAR-
LOS ROSA a Rua Projetada 
01, do Loteamento Eduardo 
Lourenço”. A aprovação foi 
unânime.

Biografia
Luiz Carlos Rosa nas-

ceu aos 31 de dezembro de 
1959, na cidade de Pinda-
monhangaba/SP. Era filho de 
José Luiz Rosa e de Maria de 
Lourdes Rosa. Morou toda a 

Plenário da Câmara de Pindamonhangaba 
aprova homenagem e ex-vereador

e jornalista Alexandre Pió receberá
o Diploma “Dr. João Romeiro”

Vereadores aprovaram, ainda, a denominação de via pública
no Loteamento Eduardo Lourenço de Luiz Carlos Rosa

infância, adolescência e iní-
cio da vida adulta na Fazenda 
Coruputuba. Após, mudou-se 
com os pais e as irmãs, Ana 
Maria Rosa, Sonia Maria Rosa 
e Sandra Maria Rosa, para o 
bairro Morumbi onde residiu 
por quase trinta anos. Serviu 
ao Exército Brasileiro nesta 
cidade nos anos de 1978 e 
1979 e deu baixa como cabo, 
indo posteriormente traba-
lhar na Villares. Neste tem-
po, conheceu a esposa, Maria 
Aparecida Alves Rosa e desta 
união nasceu sua única filha: 
Priscilla Mara Alves Rosa. 

Trabalhou durante vin-
te anos na cidade de Jacareí 
numa indústria de papel, mas 
sempre morador de Pinda-
monhangaba. Anos mais tar-
de, se formou em Logística 
conquistando seu diploma de 
nível superior aos 46 anos. 
No ano de 2016 mudou-se 
para o novo residencial no 
bairro do Mandu, encantado 
pela vista da serra e calmaria 
da vida rural que já conhecia 
bem durante a infância. Ho-
mem atuante e participativo, 
colaborou firmemente para a 
instalação da iluminação pú-
blica na rua e pela legalização 
e melhorias do local, sempre 
muito prestativo e acolhedor 

com os demais moradores. 
Luiz Carlos Rosa faleceu no 
dia 04 de novembro de 2020 
em Pindamonhangaba. 

Diploma 
“Dr. João Romeiro”
Na sequência dos traba-

lhos, os vereadores anali-
saram e aprovaram - por 10 
votos - o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 02/2022, do 
vereador Carlos Moura - Ma-
grão (PL), que “Concede o Di-
ploma DR. JOÃO ROMEIRO”. 
O agraciado com a honraria 
será o senhor Alexandre Pe-
reira Costa, por  sua signi-
ficante e histórica atuação 
como jornalista no município 
de Pindamonhangaba. O pro-
jeto determina, em seu artigo 
2º que a “entrega da home-
nagem de que trata o projeto 
ocorrerá no dia 10 de julho, 
data comemorativa da Eman-
cipação Político Administra-
tiva de Pindamonhangaba”. 
Na justificativa, o parlamen-
tar explica que “o homenage-
ado Alexandre Pereira Costa, 
conhecido por Alexandre Pió, 

LEI N.º 6.528, DE 05 DE ABRIL DE 
2022.

Altera a Lei 2.610, de 09 de dezembro de 
1991, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de construção de muros nos terrenos 
localizados no perímetro urbano.
(Projeto de Lei n° 23/2022, de autoria 
do Vereador Francisco Norberto S. R. de 
Moraes - Norbertinho)

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL, Presidente 
da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, faço 
saber que a Câmara manteve e, nos termos do Parágrafo 
único do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1° O Artigo 1° da Lei 2.610/1991, passa a vigorar 
nos seguintes termos:

“Art. 1° Os proprietários de terrenos localizados 
no perímetro urbano do município, onde exista 
pavimentação, água, rede de esgoto e iluminação 
pública, serão obrigados a implantar sistema de 
cercamento residencial, optando por:

I- Colocar cerca, devendo a altura mínima ser de 1,80 
(um metro e oitenta centímetros);

II- Colocar alambrado, devendo a altura mínima ser 
de 1,80 (um metro e oitenta centímetros); ou

III- Construir muro, devendo a altura mínima ser de 
1,80 (um metro e oitenta centímetros)”.

Art. 2° O Artigo 2° da Lei 2.610/1991, passa a vigorar 
nos seguintes termos:

“Art. 2° Optando pela construção de muro, não será 
permitida a colocação de placas de concreto, podendo 
ser utilizado tijolos ou blocos”.

Art. 3° O Artigo 3° da Lei 2.610/1991, passa a vigorar 
nos seguintes termos:

“Art. 3° O proprietário do imóvel terá o prazo de 
180 (cento e oitenta) dias a contar da intimação pela 
Prefeitura para proceder com a implantação de cerca ou 
construção de muro”.

Art. 4° Fica incluído o parágrafo único no artigo 3° 
da Lei 2.610/1991, que passa a vigorar nos seguintes 
termos:

“Parágrafo único. O prazo estipulado pelo artigo 
3° ficará suspenso enquanto declarado período 
pandêmico”.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 
Pindamonhangaba, 05 de abril de 2022.

 

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
PRESIDENTE

LEI N.º 6.529, DE 12 DE ABRIL DE 
2022.

Denomina a praça localizada entre a Rua 
Tininga e a Avenida Orlando Ferreira no 
Loteamento Maricá, no bairro Ipiranga, de 
LUIS CARLOS PALMEIRA.
(Substitutivo ao Projeto de Lei n° 
276/2021, de autoria do Vereador Rogério 
Ramos e do Vereador Gilson Nagrin)

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL, Presidente da 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber 
que a Câmara manteve e, nos termos do Parágrafo único do 
artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte 
Lei:

Art. 1° Fica denominada de LUIS CARLOS PALMEIRA a 
praça localizada entre a Rua Tininga e a Avenida Orlando 
Ferreira, no Loteamento Maricá, no bairro Ipiranga.

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

 
Pindamonhangaba, 12 de abril de 2022.

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
PRESIDENTE

LEI N.º 6.530, DE 12 DE ABRIL DE 
2022.

Institui o DIA MUNICIPAL DO DOADOR 
VOLUNTÁRIO DE SANGUE e a SEMANA 
MUNICIPAL DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE 
SANGUE, e dá outras providências.
(Projeto de Lei n° 24/2022, de autoria do 
Vereador Marco Mayor)

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL, Presidente 
da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, faço 
saber que a Câmara manteve e, nos termos do Parágrafo 
único do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído o DIA MUNICIPAL DO 
DOADOR VOLUNTÁRIO DE SANGUE, a ser comemorado 
anualmente, no dia 25 de novembro, e designada a 
SEMANA MUNICIPAL DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE 
SANGUE, a ser realizada no período compreendido entre 
18 e 25 de dezembro.

Art. 2° A Semana Municipal de Incentivo à Doação de 
Sangue tem por objetivo conscientizar a população do 
Município de Pindamonhangaba a importância de doação 
de sangue, seus procedimentos, sua con�iabilidade e 
quais os possíveis doadores.

Art. 3° A Semana Municipal de Incentivo à Doação 
de Sangue e o Dia Municipal do Doador Voluntário 
de Sangue, criados por esta lei, serão incluídos no 
calendário o�icial do município e realizada anualmente.

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

 
Pindamonhangaba, 12 de abril de 2022.

 
VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL

PRESIDENTE

LEI N.º 6.531, DE 12 DE ABRIL 
DE 2022.

Institui o DIA MUNICIPAL DO 
METALÚRGICO E DA METALÚRGICA.
(Projeto de Lei n° 28/2022, de autoria do 
Vereador Herivelto dos Santos Moraes – 
Herivelto Vela)

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL, 
Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, 
faço saber que a Câmara manteve e, nos termos do 
Parágrafo único do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído o DIA MUNICIPAL DO 
METALÚRGICO E DA METALÚRGICA, a ser 
comemorado, anualmente, no dia 21 de abril.

Art. 2° Cada Vereador poderá indicar 01 (um) nome 
de um profi ssional que trabalha na área metalúrgica de 
Pindamonhangaba.

Parágrafo único. O Sindicato dos Metalúrgicos de 
Pindamonhangaba também poderá indicar até 02 (dois) 
profi ssionais a serem homenageados na Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba.

Art. 3° A data da entrega dos diplomas será marcada 
pela Mesa Diretora, no mês de Abril, levando em 
consideração a data comemorativa do DIA MUNICIPAL 
DO METALÚRGICO E DA METALÚRGICA.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
 

Pindamonhangaba, 12 de abril de 2022.

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
PRESIDENTE

  

  

  

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

é graduado em Jornalismo 
pela Universidade de Tauba-
té, em 1996 e atua no servi-
ço público há 13 anos tendo 
sido vereador (1997/2004), 
Assessor de Imprensa da Câ-
mara de Vereadores de Pin-
damonhangaba (2005/2008) 
e Assessor de Imprensa do 
Codivap (2005/2006)”. Se-
gundo o autor da homena-
gem, “na iniciativa privada 
atuou como Gerente Geral da 
Associação Atlética Ferroviá-
ria (2010/2019) e em 2019, 
retornou à iniciativa pública 
e assumiu o cargo de Secre-
tário Adjunto de Governo na 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba”. O vereador concluiu: 
“Dado a sua trajetória pro-
fissional dedicada ao servi-
ço público e ao jornalismo, é 
merecedor da referida hon-
raria”.
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Divulgação

Divulgação

Divulgação

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba mantém 
vacinação para idosos com 60 
anos ou mais na sexta-feira 
(29); demais públicos seguem 
normalmente. Confira locais e 
horários.
1ª dose: a partir de 5 anos 

(População geral)
Das 8 às 11 horas: USF Nova 

Esperança, USF Cidade Nova, 
Cisas (Moreira Cesar).

 Das 8 às 11 e das 13 às 15 
horas: Sala de Vacinas Central 
(Saúde da Mulher).
1ª dose: a partir de 6 anos 

(População geral)
Das 8 às 11 e das 13 às 15 

horas: Sala de Vacinas Central 
(Saúde da Mulher).

2ª dose:
Infantil, adolescente e adulto

2ª dose: CORONAVAC / 
SINOVAC / BUTANTAN (a 

partir de 6 anos)
Das 8 às 11 e das 13 às 16h30 

horas: USF Nova Esperança, 
USF Cidade Nova e Cisas (Mo-
reira César).

Covid-19: Pinda mantém vacinação da 4ª doses para pessoas com 
60 anos ou mais nesta sexta-feira (29); demais públicos seguem 
normalmente. Confira locais e horários

Das 8 às 11 e das 13 às 15 
horas: Sala de Vacinas Central 
(Saúde da Mulher).

PFIZER / BIONTECH 
(Conforme agendado na 

carteirinha )
Das 8 às 11 e das 13 às 16 

horas: Estacionamento Shibata 
Centro.

Das 8 às 11 e das 13 às 16h30 
horas; USF Cidade Nova, USF 
Nova Esperança e Cisas (Morei-
ra César).
2ª dose: PFIZER Pediátrica

Crianças de 5 a 11 anos 
(Conforme agendado na 

carteirinha)
Das 8 às 11 horas: USF Nova 

Esperança, USF Cidade Nova e 
Cisas (Moreira César).

Das 8 às 11 e das 13 às 15 
horas: Sala de Vacinas Central 
(Saúde da Mulher).

3ª dose (dose adicional)
Pessoas com 18 ou esquema 

vacinal completo
 há 4 meses

Das 8 às 11 e das 13 às 16 

horas: Estacionamento Shibata 
Centro.

Das 8 às 11 e das 13 às 16h30 
horas: USF Nova Esperança, 
USF Cidade Nova e Cisas (Mo-
reira César).

3ª Dose (Dose Adicional)
Adolescentes de 12 a 

17 anos com alto grau 
de Imunossupressão e 

esquema vacinal completo 
há 8 semanas

Das 8 às 11 e das 13 às 16 
horas: Estacionamento Shibata 
Centro.

Das 8 às 11 e das 13 às 16h30 
horas: USF Cidade Nova, USF 
Nova Esperança e Cisas (Morei-
ra César) .

4ª Dose / Segunda dose 
Adicional (População 

acima de 18 anos com alto 
grau de Imunossupressão e 

que tenham tomado a 
3ª dose há 4 meses)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 
horas: Estacionamento Shibata 
Centro.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da secretaria de 
Saúde, em parceria com o Cedlab 
(Centro de Diagnóstico Laborato-
rial), realizará neste sábado, dia 
30, na praça Monsenhor Marcon-
des, das 8h30 às 12h30, uma ação 
em comemoração ao “Dia Nacio-
nal de Prevenção e Combate à Hi-
pertensão Arterial”. 

A ação contará com estudan-
tes de medicina da Universidade 
de Taubaté, fazendo avaliação 
cardiológica, alunos do curso téc-

Pinda promove ação de 
Prevenção e Combate 

a Hipertensão Arterial  
neste sábado

nico de enfermagem da Escola 
Futura aferindo pressão arterial 
e alunos do curso técnico de nu-
trição da Etec realizando orien-
tação nutricional e calculando o 
Índice de Massa Corporal do pú-
blico que estiver presente.

Para a secretária interina 
de Saúde, Ana Claudia Macedo, 
“é importante que a população 
participe da ação, além de com-
parecer em consultas médicas 
regularmente, para tratar os 
sintomas da hipertensão logo no 

início, pois a falta do tratamento 
pode ocasionar infarto, derrame 
ou um caso de demência preco-
ce, e também pode levar à baixa 
de visão, por afetar os vasos do 
fundo do olho, e paralisação do 
funcionamento dos rins”. 

O que é hipertensão?
A hipertensão ocorre quan-

do a pressão do sangue causada 
pela força de contração do cora-
ção e das paredes das artérias 
para impulsionar o sangue para 

todo o corpo acontece de forma 
intensa, sendo capaz de pro-
vocar danos na sua estrutura. 
Obesidade, histórico familiar, 
estresse e envelhecimento estão 
associados ao desenvolvimento 
da hipertensão. O sobrepeso 
e a obesidade podem acelerar 
até 10 anos o aparecimento da 

doença. O consumo exagerado 
de sal, associados a hábitos ali-
mentares não adequados tam-
bém colaboram para o surgi-
mento da hipertensão.

Os sintomas da hipertensão 
incluem tontura, falta de ar, 
palpitações, dor de cabeça fre-
quente e alteração na visão.

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 

da secretaria de Saúde, realizou 
aprimoramento de equipamentos 

e capacitação de manuseio 
para todos os funcionários das 

unidades de saúde, no
 dia 27 de abril.

Foi feita a troca e a atualização 
de glicosímetros para o 

‘Programa Diabetes’, com 
profissionais da área disponíveis 

para ensino do manuseio.
Cerca de 100 pessoas 

compareceram ao auditório da 
Santa Casa, onde aconteceu a 

capacitação.
A ação faz parte de uma série de 

capacitações que a Prefeitura 
vem fazendo com todos os 

profissionais da saúde.

Prefeitura realiza 
capacitação para 

funcionários 
da saúde

Das 8 às 11 e das 13 às 16h30 
horas: USF Cidade Nova, USF 
Nova Esperança e Cisas (Morei-
ra César).

60 anos ou mais e que 
tenham tomado a 
3ª dose há 4 meses

Das 8 às 11 e das 13 às 16 
horas: Estacionamento Shibata 
Centro.

Das 8 às 11 e das 13 às 16h30 
horas: USF Nova Esperança e 
USF Cidade Nova e Cisas (Mo-
reira César).

Atenção
- A Secretaria de Saúde infor-

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

- Todos precisam levar um 
documento de identificação (RG 
ou CPF), comprovante de en-
dereço e o termo de vacinação 

preenchido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Originais 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.

Comorbidades e 
deficiências infantis

Insuficiência cardíaca, cor
-pulmonale e hipertensão pul-
monar, cardiopatia hiperten-
siva, síndromes coronarianas, 
valvopatias, miocardiopatias 
e pericardiopatias, doenças da 
aorta, grandes vasos e fístulas 
arteriovenosas, arritmias car-
díacas, cardiopatias congênitas, 
próteses e implantes cardíacos, 
talassemia, síndrome de Down, 
diabetes mellitus, pneumo-
patias crônicas graves, hiper-
tensão arterial resistente e de 
artéria estágio 3, hipertensão 
estágios 1 e 2 com lesão e ór-
gão alvo, doença cerebrovas-
cular, doença renal crônica, 
imunossuprimidos (incluindo 
pacientes oncológicos), anemia 
falciforme, obesidade mórbida, 
cirrose hepática e HIV.  

Grau de imunossupressão 
de adultos

Indivíduos que possuam: 
I - Imunodeficiência 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-
ficadoras da resposta imune*; 
VII - Pacientes em terapia renal 
substitutiva (hemodiálise); VIII 
- Pacientes com doenças imu-
nomediadas inflamatórias crô-
nicas (reumatológicas, auto in-
flamatórias, doenças intestinais 
inflamatórias);

Drogas modificadores de res-
posta imune consideradas para 
fim de elegibilidade a dose adi-
cional da vacina para pessoas 
imunossuprimidas (checar no 
informe técnico).

Dados sujeitos a alterações, em 
caso de dúvida ligue:  (12) 3648-
1912 (Sala de Vacina do Ciaf).

O telefone da ouvidoria da 
saúde é: (12) 3550-0605.
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba 
 

concurSo PÚblico nº 01/2019 
 

conVocação 
 
 
    Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, o 
candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em original e 
cópia: 
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade - RG; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
10 - Comprovante de residência; 
11 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
12 - Se possuir dependentes – Certidão de Nascimento dos filhos e/ou dependentes; 
Caderneta de Vacinação dos filhos de 0 a 5 anos; Declaração de Escolaridade dos 
filhos de 6 a 14 anos. Comprovante do CPF do dependente, caso não conste na 
certidão de nascimento. 
 
 
ProfeSSor de educação bÁSica i 
 
 
dia 05/05/2022 às 9h30 
 
 
170º ANA MARIA MESQUITA 

171º RENATA SOARES LARA CALDEIRA MELO 

172º ELI SANDRA DA SILVA LOPES 

173º EDNA ALVES TIMOTEO 

174º DANIELA MARIA DE LIMA 

175º ANGELICA APARECIDA MONTEIRO 

176º STHEFANY SIMONE SILVA CRUZ 

177º GRAZIELE MARIANO DA SILVA ESPIRITO SANTO 

 

 

Marcelo ribeiro MartuScelli 
SecretÁrio MuniciPal de adMiniStração 

 
 
 
 

 
Rua Alcides Ramos Nogueira, 1370 – CEP 12421.705 – Pindamonhangaba SP – Telefone (12) 3643-6345 

villagesplendore.adm@gmail.com 

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES 
DO LOTEAMENTO FECHADO VILLAGE SPLENDORE 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
 
O Presidente da Associação de Proprietários de Lotes do Loteamento Fechado Village Splendore, em 
conformidade com as disposições estatutárias, vem por meio deste edital, convocar os senhores associados 
proprietários para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no salão de festas do 
residencial, situado à rua Monza, nº 20, Village Splendore, CEP 12423-821 – Pindamonhangaba-SP, no dia 
18 de maio de 2022, às 19:00 horas, em primeira convocação com a presença da metade, mais um, dos seus 
associados; e às 19:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número presente, para discutir e deliberar 
o que segue: 

1. Eleição para o cargo de Diretor Tesoureiro, com mandato complementar até o período de 

março/2023. São candidatos os seguintes associados: 

- Frederico Vinícius Malheiros de Morais, unidade D-06; 

- Mara Cristina Bolson Lopes, unidade C-20. 

2. Deliberação sobre a responsabilidade e divisão de custos de manutenção e limpeza dos lotes 

vazios; 

3. Apresentação de propostas de benfeitorias; 

4. Deliberação sobre propostas para atualização do Regulamento Interno e Regulamento de Obra; 

5. Assuntos Gerais de interesse da Associação; 

 

O Edital na íntegra será enviado aos associados por e-mail e estará disponível para consulta e/ou ser 

retirado no escritório de administração da Associação. 

 

Pindamonhangaba, 26 de abril de 2022. 

 

 

 

Alexandre Leiva da Silva 
Diretor Presidente 

 

 

Observações: 

 É lícito aos senhores proprietários se fazerem representar na Assembleia ora convocada por procuradores, munidos com 
procuração específica; 

 As ausências dos senhores proprietários não desobrigam de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem 
tratados e deliberados; 

 Conforme Artigo 16 do Estatuto Social os associados inadimplentes estão impedidos de votar. 

                      MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                                            ESTADO DE SÃO PAULO 
                          SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

EXTRATO REFERENTE AO APOSTILAMENTO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2022 ENTRE A 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 - APOSTILAMENTO - 

 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 
 Processo Administrativo: Nº 2.821/2022 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Lar da Criança irmã Julia 
 Objeto: A OSC executará na proteção social especial de alta 

complexidade serviço de acolhimento institucional para crianças 
de 0 a 12 anos incompletos, na modalidade abrigo institucional, 
20 vagas/mês. 

 Descrição do apostilamento: Readequação do Cronograma de Desembolso. 
 Data do apostilamento: 28/04/2022 

 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 113/22 – carro

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o sr. ERIVALDO LEITE DA SILVA responsável 
pelo automóvel/ou parte dele, Marca: VW VOYAGE 1.6 CONFORT, Placa: FBB-3877 , Cidade 
PINDAMONHANGABA,  COR : PRATA, abandonado na Rua MARFISA CLARA DE JESUS, bairro 
JARDIM REGINA, Pindamonhangaba, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo 
de 24 horas, sujeito a multa a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com 
o artigo 26º, item IV, e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974, do Código Posturas.

thiago de castro casali
chefe de divisão de Posturas Municipais

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 112/22 – liMPeZa de terreno

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) LUCI DE BARROS TRANNIN, 
responsável pelo imóvel situado a RUA VITORIO BASSO  Bairro: SÃO BENEDITO S/N° 0, 
QUADRA: B – LOTE: 32  inscrito nesse município sob a sigla SE11.11.10.032.000, para que 
efetue a  limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o 
artigo 31º e 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 
alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel 
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/
outubro/2015. 
Notificação: 5037  Valor R$ 606,00 em caso de não cumprimento. 

thiago de castro casali
chefe de divisão de Posturas Municipais

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 111/22 – liMPeZa de terreno

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) NUMA – INCORPORAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA ITU TINGA  Bairro: IPIRANGA 
S/N° 160, QUADRA: P – LOTE: 16   inscrito nesse município sob a sigla SE12.08.03.030.000, para 
que efetue a  limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o 
artigo 31º e 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 
alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel 
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/
outubro/2015. 
Notificação: 5037  Valor R$ 606,00 em caso de não cumprimento. 

thiago de castro casali
chefe de divisão de Posturas Municipais

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 110/22 – carro

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o sr. ANTONIO DOS SANTOS LISBOA 
responsável pelo automóvel/ou parte dele, Marca: REB/A GUERRA, Ano: 1997 Placa: JTQ-4216 , 
Cidade PINDAMONHANGABA,  COR : BRANCA, abandonado na Rua João Jose San Martin, bairro 
Santa Luzia, Pindamonhangaba, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 
24 horas, sujeito a multa a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com o 
artigo 26º, item IV, e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974, do Código Posturas.

thiago de castro casali
chefe de divisão de Posturas Municipais

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 109/22 – liMPeZa de terreno

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) NEUSA VIEIRA DE OLIVEIRA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE DE ALENCAR  Bairro: CAMPO ALEGRE, QUADRA: 
F – LOTE: 90   inscrito nesse município sob a sigla SE11.15.11.005.000, para que efetue a  limpeza 
do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias 
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 31º e 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 
26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 
Notificação: 5037  Valor R$ 606,00 em caso de não cumprimento. 

thiago de castro casali
chefe de divisão de Posturas Municipais

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 108/22 – liMPeZa de terreno

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO 
DUARTE, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE MARIA MONTEIRO  Bairro: CAMPO 
ALEGRE, QUADRA: – LOTE: 238   inscrito nesse município sob a sigla SE21.05.05.021.001, para 
que efetue a  limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o 
artigo 31º e 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 
alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel 
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/
outubro/2015. 
Notificação: 5024  Valor R$ 606,00 em caso de não cumprimento. 

thiago de castro casali
chefe de divisão de Posturas Municipais

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 107/22 – liMPeZa de terreno

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO 
DUARTE, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE MARIA MONTEIRO  Bairro: CAMPO 
ALEGRE, N° 221, QUADRA: – LOTE: 238   inscrito nesse município sob a sigla SE21.05.05.021.002, 
para que efetue a  limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 31º e 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 
1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do 
imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte 
de 29/outubro/2015. 
Notificação: 5025  Valor R$ 606,00 em caso de não cumprimento. 

thiago de castro casali
chefe de divisão de Posturas Municipais

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 106/22 – liMPeZa de terreno

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) LUIZ RODRIGUS PALAZZI FILHO, 
responsável pelo imóvel situado a RUA GUANUMBI Nº 59  Bairro: MARICÁ, QUADRA: L – LOTE: 
31   inscrito nesse município sob a sigla SE12.07.08.013.000, para que efetue a  limpeza do terreno 
do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 31º e 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 
26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 
Notificação: 611/2022 Valor R$ 606,00 em caso de não cumprimento. 

thiago de castro casali
chefe de divisão de Posturas Municipais

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 063/2022 (PMP 2401/2022)
Para “aquisição de materiais de enfermagem para atender demandas das Unidades de Saúde do 
Município por 12 meses”, com recebimento das propostas até dia 12/05/2022, às 08h e início dos 
lances às 08h30. 

Pregão eletrÔnico nº 068/2022 (PMP 2797/2022)
Para “aquisição de veículos tipo picape para atender as necessidades do Departamento de Meio 
Ambiente”, com recebimento das propostas até dia 11/05/2022, às 08h e início dos lances às 08h30. 

Pregão eletrÔnico nº 073/2022 (PMP 3140/2022)
Para “contratação de empresa de prestação de serviço para instalação de gás encanado no 
Mercado Municipal”, com recebimento das propostas até dia 12/05/2022, às 14h e início dos lances 
às 14h30. 

Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também https://
bnc.org.br/ para pregões eletrônicos). Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou 
através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** coMunicado de adiaMento ***

Pregão PreSencial regiStro de PreçoS nº 072/2022 (PMP 3265/2022) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “aquisição de cestas de 
gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, pelo período de doze meses, a fim de atender 
a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba”, para alterações no termo de referência. 

*** contrato ***

Pregão eletrÔnico nº 007/2022 (PMP 423/2022) 
Foi firmado o contrato 079/2022, de 27/04/2022, para “contratação de firma especializada na 
prestação de serviço de limpeza e desinfecção química de caixas d’água”, no valor de R$ 2.272,00, 
vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Alcemir José 
Ribeiro Palma, e pela contratada, empresa Amb Tec Imunização Ltda ME, o Sr João Donizete Dorta. 

Uma simples pesquisa na 
internet por vagas de emprego 
já é capaz de sinalizar a quan-
tidade de postos de trabalhos 
que exigem ensino superior 
como requisito básico para se 
tornar um candidato. É um di-
recionamento do mercado de 
trabalho que se consolidou ao 
longo das últimas décadas e re-
vela uma tendência que deve 
se tornar ainda mais efetiva 
nos próximos anos.

O ‘Dia da Educação’, co-
memorado nesse 28 de abril, 
convida a sociedade a refletir 
sobre a importância do tema, 
principalmente no que diz res-
peito à educação como uma 
ferramenta de transformação 
para a sociedade, capaz de as-

segurar mais oportunidades e 
competitividade na conquista 
e manutenção de um emprego, 
com melhores salários e cargos.

Para a doutora em Educação 
e docente do curso de Pedago-
gia da Faculdade Anhanguera, 
professora Cibele Rosa, à medi-
da que a taxa de escolaridade 
da população aumenta, é na-
tural que o mercado de traba-
lho também amplie seu nível 
de exigência na qualificação 
da mão de obra. “A sofisticação 
dos serviços demanda por pro-
fissionais especializados e com 
capacidades únicas, portanto, a 
formação superior de qualida-
de é o melhor caminho para o 
sucesso nessa jornada”, revela.

Um dos indicadores que 

comprovam a importância da 
educação na transformação 
da sociedade é o estudo reali-
zado entre agosto e outubro de 
2021 pelo Instituto Semesp – 
entidade que representa man-
tenedoras de ensino superior 
no Brasil –, que aponta um 
crescimento salarial para pro-
fissionais com ensino superior 
completo. O levantamento, 
feito com mais de 8.500 egres-
sos e alunos de graduação do 
país, permite identificar a 
migração entre as faixas de 
rendimento mensal no perío-
do antes e após a graduação. 
Por exemplo, a quantidade de 
pessoas que recebem remune-
ração acima de R$ 5 mil teve 
crescimento de 135% após a 

conclusão do ensino superior.
Já entre os estudantes que 

recebiam até R$ 1.000 mil re-
ais mensais antes de terminar 
o curso, pelo menos 91,4% 
apresentaram rendimento su-
perior a esse valor após a con-
clusão. Aqueles que recebiam 
entre R$ 2.000 e R$ 3.000 mil 
antes do encerramento do cur-
so, cerca de 66,8% avançaram 
para um rendimento acima 
de R$ 3.000,00 mil. O mesmo 
levantamento mostra, ainda, 
que antes de concluir o curso 
de nível superior, apenas 2,9% 
recebiam acima de R$  5.000 
mil. Já após a conquista do di-
ploma, esse percentual saltou 
para 26%.

Dados da pesquisa apontam 

também que 78,8% dos egres-
sos de instituições privadas 
consideram a graduação im-
portante para entrar no mer-
cado de trabalho. “A conquista 
da educação é o melhor recur-
so para transformação na vida 
das pessoas, em diferentes as-
pectos, como no campo finan-
ceiro ou no autoconhecimento 
e autoestima, além de ser mo-
tivo de orgulho entre as famí-
lias”, destaca a professora.

O ingresso no ensino supe-
rior possui diversos atrativos, 
tais como o aumento da renda, 
maior acesso a saúde, bens e 
serviços e até mesmo a conti-
nuidade dos estudos; porém, 
o principal é transformar so-
nhos em realidade.

Empregabilidade: 
ensino superior 

aumenta chances no 
mercado de trabalho

Além de melhores oportunidades, 
graduados possuem maiores salários

Divulgação

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 1000901-76.2020.8.26.0445. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Seguro. Exequente: Sul América Companhia de Seguro Saúde. Executado: Metal Américas Indústria e Comércio de Equipamentos
Eireli. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000901-76.2020.8.26.0445. O MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr. Wellington Urbano Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a METAL AMÉRICAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ 03.608.164/0001-94, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 1000901-76.2020.8.26.0445, por parte de Sul América
Companhia de Seguro Saúde, objetivando a quantia de R$ 7.570,85 (fevereiro de 2020), representada pelo contrato de seguro
saúde na modalidade PME – Pequena e Média Empresa – Apólice n° 19537. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento
restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de converter-se em penhora o arresto realizado nos autos. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial
e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 05 de abril de 2022.

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO Nº 632, DE 28 DE ABRIL DE 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, e considerando a Portaria 
Geral nº 5.738, de 07 de abril de 2022,  Resolve CESSAR a designação do servidor público 
municipal Thiago de Castro Casali, como presidente nas comissões de Processos Administrativos 
Disciplinares a seguir relacionados:
- Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2012;
- Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2012;
- Processo Administrativo Disciplinar nº 010/2018;
- Processo Administrativo Disciplinar nº 012/2018; 
- Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2019;
- Processo Administrativo Disciplinar nº 013/2019;
- Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2020.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2022.
Pindamonhangaba, 28 de abril de 2022.

Marcelo ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 28 de abril de 2022.
SMA/egga/Portaria Geral 5738.2022.

MunicÍPio de PindaMonhangaba                
Secretaria MuniciPal de adMiniStração         

edital de conVocação

A Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer, cadastrada no CNPJ: nº 
07.076.249/0001-20, representada pela Sra. Presidente Analia dos Santos Ferreira, CONVOCAM 
os Associados, Fundadores, Voluntários, Contribuintes, Conselho Fiscal e Membros da diretoria, 
para Assembleia Geral Extraordinária. A realizar-se no dia dois de maio de dois mil e vinte e dois, às 
quinze horas, na Rua Dr. João Romeiro, nº 198, Centro, nesta cidade. A tratar de venda de veículo 
. Pindamonhangaba, 29 de Abril de 2022.
Analia dos Santos Ferreira Presidente
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Neste fi m de semana, o Shopping Pátio Pin-
da recebe a “1ª Sessão Azul”, no Grupo Cine, 
com a exibição do fi lme Sonic 2. A sessão es-
pecial, adaptada para as pessoas  com autis-
mo, acontece no sábado (30), às 11 horas. Os 
ingressos serão vendidos,  antecipadamente, 
de 27 a 29 de abril (até esta sexta-feira), na bi-
lheteria do  Cinema. Podendo também ser ad-
quiridos no dia, se ainda tiver ingressos. Não 
está sendo vendido pelo site. O valor tem um 
desconto especial: saindo por 7,00 o ingresso 
para todos. Crianças a partir de 4 anos pagam.

A programação no fi m de semana terá ainda 
roda de conversa, encontro com terapeutas, pa-
lestra “Autismo & Neurociência: Mitos e Verda-
des” com o Neurocientista Dr. Fernando Lauria 
e ofi cinas Pedagógicas e Psicomotoras. Vários 
profi ssionais estão envolvidos nesse evento.

Esse evento foi solicitado pelo grupo “Mães 
de Azul” de Pindamonhangaba e pela psicope-
dagoga Vanessa Alves, idealizadora do ‘Projeto 
Miguel’ e ‘Espaço Despertar’.

Em abril, as atividades voltadas ao tema 
têm um signifi cado ainda mais importante, já 
que neste mês se comemora o ‘Abril Azul’, em 
função do “Dia Mundial de Conscientização do 
Autismo” – comemorado em 2 de abril. Todas 
as campanhas realizadas durante o mês ou 
que ainda serão realizadas têm como foco dar 
mais visibilidade ao tema do TEA (Transtorno 
do Espectro Autista).

Além da “Sessão Azul”, o shopping tem ou-
tras ações de inclusão e de acessibilidade para 
todos os públicos, como vagas no estaciona-
mento reservadas para idosos, cadeirantes, 
gestantes, e também para pessoas com Trans-
torno do Espectro Autista e seus acompanhan-
tes. “Constantemente estamos estudando ins-
trumentos e práticas atualizadas para tornar 
o Shopping Pátio Pinda um espaço cada vez 
mais inclusivo para todos os públicos”, afi rma 
Bruna Silva, analista de Marketing do centro 
de compras.

Shopping Pátio Pinda recebe 
“1ª Sessão Azul”, neste sábado (30)

Solicitada pelas “Mães de Azul”, programação do fi m de semana tem ainda 
roda de conversa, encontro com terapeutas e palestra

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Dia 30 de abril (sábado):
11h – Sessão Azul com o fi lme “Sonic 2”
14h – Roda de Conversa “Histórias da vida real especial TEA”
16h – Encontro com Terapeuta, Psicopedagoga, Fonoaudióloga, 
Terapeuta Ocupacional, Psicóloga, Arteterapeuta, Psicomotricista 
e Fisioterapeuta
Direção: Psicopedagoga Vanessa Alves

Dia 1º de maio (domingo):
14h – Ofi cina Pedagógica e Psicomotora
15h - Encontro com Terapeuta, Psicopedagoga, Fonoaudióloga, 
Terapeuta Ocupacional, Psicóloga, Arteterapeuta e Psicomotricista
16h – Conhecendo o ABA (Análise do Comportamento Aplicado) 
com a Psicóloga Ana Paula
17h – Palestra com o Dr. Fernando Lauria (Neurocientista), com o 
tema “Autismo & Neurociência: Mitos e Verdades”.
São parceiros deste evento: Aline Monteiro; Ana Paula; Despertar; 
Espaço Acolher; ‘Mães de Azul’; Marina Lemes e Projeto Miguel.  

Divulgação

Divulgação

No dia 4 de maio, o Cpic (Centro de Práti cas 
Integrati vas e Complementares) oferece a palestra 
“As Plantas e o Sagrado Feminino” – ministrada pela 
palestrante Giovana Soares. 
A ação acontece das 8h30 às 10h30, na sede do Cpic. 
Segundo a palestrante, a práti ca visa a desenvolver 
uma discussão sobre a conexão humana com a 
natureza, e todo o poder que dela emana através das 
plantas. “As plantas podem nos auxiliar em diversos 
processos: amor próprio, autoesti ma, empoderamento 
e muito mais”.
Apesar do nome, podem parti cipar da palestra tanto 
homens quanto mulheres. Estão disponíveis 30 vagas, 
e os interessados devem se inscrever até 
o dia 3 de maio, pelo telefone (12) 3642-2420.
Para a coordenadora do Cpic, Ticianna Gama Santana, 
“a abordagem das plantas para o sagrado feminino é 
importante para o resgate do uso dessas plantas pela 
nossa ancestralidade, e o resgate do cuidado 
consigo mesmo. Uma excelente abordagem para 
o mês das mães”.

Cpic promove 
palestra 
“As Plantas e o 
Sagrado Feminino”

A fábrica Tenaris Confab, de 
Pindamonhangaba, irá realizar 
nesta sexta-feira (29), o pagamen-
to da segunda parcela da PLR 
(Participação nos Lucros e Resul-
tados), que vai injetar cerca de R$ 
2,5 milhões na economia. O paga-
mento será realizado a todos os 
mil trabalhadores das duas uni-
dades, Tubos e Equipamentos.

Segundo o Sindicato a pro-
posta fi nal de pagamento foi 
apresentada na terça-feira, 

depois de paralisação de uma 
hora que ocorreu na unidade 
Tubos, com adesão total dos 
trabalhadores. Essa segunda 
parcela teve um aumento de 
50% em comparação com o ano 
passado. O valor será pago com 
base nos salários, na proporção 
de 62% de cada salário.

A primeira parcela foi paga 
em outubro, em um acordo his-
tórico com o Sindicato dos Me-
talúrgicos pela Campanha Sala-

rial, que injetou R$ 9 milhões, 
somando reajuste, PLR e um 
pacote de benefícios.

O pagamento desta sexta é o 
primeiro de um novo formato 
de PLR, que vem sendo debati-
do desde o início do ano. Entre 
as mudanças estão metas mais 
possíveis de serem atingidas, 
acompanhamento mensal dos 
números da produção e também 
melhorias de pagamento para 
quem fi car afastado pelo INSS. 

PLR da Tenaris Confab injeta 
R$ 2,5 milhões na economia 
nesta sexta-feira
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Muita Luz

Na vida do Juarez Teodoro, 
o “Juju Rei das Galerias”, que 
celebra mais um ano de vida, 
no próximo dia 22. Recebe o 
carinho da esposa Marlene, dos 
filhos, netos e de sua enteada 
Maiara e de todos os familiares 
e amigos, especialmente da sua 
equipe de drenagem da prefei-
tura. Felicidades Juju, muitas 
bençãos, saúde e paz amigo.

Chuvas de bênçãos

Na vida da fisioterapeuta Fernanda 
Batista, que celebrou mais um ano de 
vida no último dia 22. Ela comemorou 
ao lado de familiares e amigos. Todos, 
em especial os amigos da Escola Esta-
dual Eurípedes Braga, desejam muita 
luz, sabedoria, saúde e paz.

‘Dia do Escoteiro’

Fundo Social abre vagas para cursos do ‘Reinvente’ para maio
O FSS (Fundo Social de Soli-

dariedade) de Pindamonhanga-
ba abriu novas vagas para cur-
sos de capacitação profissional 
por meio do projeto “Reinvente”.

As novas turmas são para o 
mês de maio e as inscrições de-
vem ser feitas no local de cada 
curso. As vagas são para pesso-

as com 16 anos os mais (exceto 
marcenaria em pallets, que pre-
cisa ter 18 anos). Nos demais 
cursos, os menores de idade pre-
cisam de uma autorização dos 
pais para efetuar a matrícula.

A quantidade de vagas varia 
de acordo com a capacidade de 
absorção de cada curso.

BARBEIRO
Início: 02/05
Local: Salão da igreja São Miguel 
Arcanjo - Araretama 
Segunda e terça-feira, das 8 às 13 
horas; e das 14 às 19 horas.
Quarta-feira, das 8 às 10h30; e das 14 
às 16h30

MAQUIAGEM
Local: Estação Cidadania
Início: 02/05
Turma de manhã: segunda a quinta-
feira, das 8 às 12 horas; e sexta-feira 
das 8 às 10h45
Turma da tarde: segunda a quarta-feira, 
das 13 às 18 horas; e quinta-feira, das 
13 às 16h45

CULINÁRIA – SALGADOS
Local: Centro Comunitário do Andrade 
Início: 02/05

De segunda a sexta-feira, das 8 às 13 
horas

DECORAÇÃO COM BALÕES
Local: Centro Comunitário Vila Prado
Início: 02/05
Terça, quinta e sexta-feira, das 8 às 12 
horas e das 13 às 17 horas

MARCENARIA EM PALLETS
Início: 02/05
Local: Parque da Cidade
Segunda a sexta-feira, das 8 às 10h30; 
e das 13 às 15h30

CONFEITARIA
Local: Centro Comunitário 
do Cidade Nova
Início: 02/05
De segunda a sexta-feira, das 13 às 18 
horas

PADARIA:
Local: Centro Comunitário 
do Cidade Nova
Início: 02/05
De segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 12h30

MANICURE
Local: Centro comunitário 
Cidade Jardim
Início: 02/05 
Terça e sexta-feira, das 18 às 22 horas 

Centro comunitário do Santana 
– ao lado da igreja
Início: 02/05
Segunda e quarta-feira, 
das 18 às 22 horas

Centro Comunitário do Crispim 
Início: 09/05
Segunda e terça-feira, das 13 às 18 horas

A Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba 
realizou, no último dia 26 
de abril, Sessão Solene em 
comemoração ao ‘Dia do 
Escoteiro’ – 23 de abril. 
Por força de requerimen-
to de autoria do vereador 
Carlos Moura - Magrão, a 
solenidade teve como ora-
dor oficial o presidente do 
Grupo Escoteiro Itapeva 

97/SP, Chefe Felipe Vicen-
te Soares da Silva; os vere-
adores da Casa de Leis; e, 
representando o prefeito 
Isael Domingues, o asses-
sor Rodrigo Godói.  

Durante a solenida-
de foram homenageados 
membros do Grupo Esco-
teiro Itapeva 97/SP: Ana 
Luiza Vieira (Lobinha); 
Davi Lopes Pereira (Es-

coteiro); Sophia Mariana 
Moreira (Escoteira), João 
Victor Fernandes Izidoro 
(Sênior); Beatriz Diniz To-
ledo Silva (Pioneira) e Cel-
so Luis Toledo Silva (Che-
fe Escoteiro – Escotista).

O “Dia do Escoteiro” foi 
comemorado na Câmara 

de Pindamonhangaba no 
últi mo dia 26 abril

Novo ciclo

Celebrou mais um ano de 
vida nesse dia 27 de abril o ve-
reador Carlos Moura “Magrão”. 
Toda a sua família e amigos, em 
especial os amigos da Câmara 
Municipal de Pindamonhangaba 
desejam muitas bênçãos, saúde 
e paz. 

Divulgação

Divulgação

Tradição e fé

Mais um ano, Pindamo-
nhangaba recebeu a tradicional 
“Cavalgada de São Benedito”. O 
evento que mescla fé e tradição 
completa 40 anos de existência e 
já são quatro gerações que par-
ticipam da cavalgada, que tem à 
frente o senhor Zé Neneca.

Bênçãos infinitas 

Na vida da Milena Fernanda (bar do 
Ademir), aniversariante do último dia 26. 
Que seu novo ciclo seja cheio de saúde, 
de realizações e de muitas conquistas. 
Este é o desejo da sua filha Hellen, do sr. 
Ademir e da dona Nina, de toda a sua 
família e dos seus amigos.

Em Dose dupla 

“Meninas, que alegria poder comemorar com vocês esse momento de vida e alegria! Re-
cebam nosso carinhoso abraço, Professora Catarina e amigos do 4º ano da Escola Municipal 
Padre Mário Antônio Bonotti - Redentorista”.

Parabéns à dupla!

Aniversariou no último dia 15 de abril Heloísa 
Rosa Fialho e Silva Leite. E nesse dia 25 de abril 
completou 1O anos sua irmã Sophia Fialho e Sil-
va Barbosa. As duas recebem os cumprimentos 
dos pais, dos irmãos, dos tios, dos primos e, em 
especial do avô Nécio Pereira.
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