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Prefeitura 
realiza diversas 
melhorias no 
Parque da Cidade

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está intensifi cando 
as ações de melhorias no Par-
que da Cidade. O espaço vem se 
fi rmando cada vez mais como 
o ponto de encontro para lazer 
e atividades físicas e por isso 
a atual gestão vem investindo 
com melhorias para acolher 

melhor a população e turistas 
que visitam o local.

Nesta semana, tiveram início 
as obras de melhoria no acesso à 
Pista de Pump Track, que liga a 
tradicional pista de caminhada 
até o espaço utilizado pelo públi-
co para bombear suas bikes.

PÁG. 5

O Parque da Cidade vem recebendo diversos atrati vos e melhor estrutura para receber o público desde 2017
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“Festival Internacional 
de Teatro nas Sombras” 
encantou público em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da secre-
taria de Cultura e Turismo, re-
cebeu nos dias 4 e 5 de maio, o 
FIS - “Festival Internacional de 
Teatro nas Sombras”. 

As apresentações do festival 
aconteceram no período tarde, 

no Espaço Cultural Teatro Gal-
pão.

O festival recebe companhias 
do Japão, Itália, Alemanha, Bél-
gica, França, Macedônia e Ca-
nadá, e está completando sua 
nona edição em 2022.

PÁG. 5

O festi val recebeu diversos alunos da rede pública de Pindamonhangaba

PÁG. 3

Projeto ‘Reinvente’ do Fundo Social trouxe novas 
oportunidades para mais de 12 mil pessoas

Implantado pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Pindamonhangaba em agosto de 2018, o 
projeto “Reinvente” conti nua transformando a vida de muitas pessoas e somente em 2021 benefi ciou mais de 
12 mil pessoas com ati vidades socioculturais e capacitação profi ssional gratuita. Ao longo desse período di-

versas histórias foram construídas e muitas vidas transformadas. Da turma de 2021, por exemplo, a ofi cina de 
Barbearia é um verdadeiro case de sucesso. Sob a orientação do professor Carlos Eduardo André “Carlão”, 300 

alunos passaram pelas aulas que ensinaram as principais técnicas de corte de cabelo.

D
ivulgação

Divulgação

Divulgação

Pinda parti cipou de 
EnComtur, em Coti a, 
na últi ma semana
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Nossa Terra
Nossa Gente

Juraci de faria Condé

Juraci de Faria 
Condé é escritora, 
poetisa e membro 

da APL - Academia 
Pindamonhangabense 

de Letras

O meu encantamento por 
Dona Ignez San Martin de Abreu 
(1926 – 2018) deu-se da primeira 
vez em que a vi. Aqueles olhos 
azuis no rosto de pele clara e de 
sorriso amoroso cintilavam um 
mistério que me afetou profun-
damente.

Quem nos apresentara confi-
denciou-me que ela, na casa dos 
oitenta e tantos anos, todos os 
dias, batia e pulava corda com as 
crianças do Lar Irmã Júlia – ins-
tituição fundada por seus pais 
na Pindamonhangaba de 1959 e 
à qual ela dedicou mais de cinco 
décadas de sua vida, acolhendo 
crianças e adolescentes que lá 
chegaram carentes de cuidados, 
de proteção, de amor.

Mesmo acumulando as tare-
fas profissionais de professora 
(D. Ignez formou uma geração 
de jovens professores egressos 
do Instituto de Educação João 
Gomes de Araújo), de esposa 
(era casada com o renomado 
político e jornalista Aníbal Leite 
de Abreu) e, também, de mãe de 

cinco filhos (Celso, Celina, Cló-
vis, Célia e Cynthia), ela soube 
magistralmente orquestrar ta-
refas domésticas e profissionais 
para dedicar-se aos assistidos do 
Lar da Criança “Irmã Júlia”!

Certamente, um ato heroico 
e louvável de que ela, com toda 
a humildade, nunca se vanglo-
riou; ao contrário, o fez sem 
nunca se curvar aos elogios ou 
aos aplausos!

Esse trabalho de Dona Ignez 
em prol das crianças e jovens em 
estado de vulnerabilidade social 
ficou impresso nas histórias de 
vida que foram transformadas 
por sua generosidade e pela sua 
capacidade de amar incondicio-
nalmente. Quantas vidas? Não 
sabemos! O torvelinho do tem-
po, infelizmente, foi capaz de re-
cobrir esses seus feitos... 

Outros, no entanto, aos pou-
cos, nos têm sido revelados. Bas-
tou sintonizar o espírito e, sem 
mais nem menos, suas ex-alunas 
vieram me contar das suas ma-
ravilhosas aulas de Prática de 

Ensino; os atuais diretores do 
“Lar” relataram-me o minucioso 
registro documental da história 
da entidade organizado por ela; 
seu neto, Lucas Leite, com frequ-
ência, publica nas redes sociais 
do WakaWakaPhotografy, fotos 
magníficas da avó que, de tão 
belas, não me permitem esque-
cer o quanto aqueles olhos azuis 
me dizem.

Um mistério e uma gratidão 
que transbordam de minh’alma, 
e que eu, há muito tempo, sonho 
partilhar com nossa terra, nossa 
gente!

Por duas vezes, pedi-lhe uma 
entrevista. Na primeira, estáva-
mos almoçando no Crepe das 
Artes, na rua dos Andradas. Ela, 
mais do que depressa, pediu-me 
para fazer primeiro uma maté-
ria sobre o trabalho fotográfico 
de seu neto Lucas Leite – que eu, 
até aquele momento desconhe-
cia, e, ao entrevistá-lo, fiquei im-
pactada com a sensibilidade e a 
beleza de suas fotos. Na segunda 
vez em que a abordei, estáva-

O MISTÉRIO DOS OLHOS AZUIS CINTILANTES DE
 IGNEZ SAN MARTIN DE ABREU

mos na esquina do Boticário, es-
piando a chegada do Papai Noel. 
Era o Natal de 2016. Aqueles 
seus olhos cintilantes pareciam 
os de uma criança encantada 
por aquele espetáculo de sonho 
e beleza. Ela sorriu docemente 
e, disse-me:  - Antes, faça uma 
matéria sobre o Lar. 

Atendi a seus dois pedidos e, 
antes que eu pudesse abordá-la 
novamente, suas estrelas azuis 
foram chamadas a cintilar no 
céu!

Até hoje, quando dela me re-
cordo, sou envolvida por aque-
le mistério de seu olhar. Gosta-
ria de ter sido sua aluna, de ter 
trocado uns dedinhos a mais de 

prosa, de ter participado de sua 
vida e de sua história... 

Mesmo tendo desfrutado 
pouco de sua presença, em cada 
encontro nosso, a alegria era 
recíproca! Eu sentia emanar de 
seus azuis, uma amorosidade 
própria de quem descobriu que 
o amor é a maior força do Uni-
verso, e é ele que dá o poder de 
nos eternizarmos nos outros e 
no mundo.

D. Ignez San Martin de Abreu 
detinha essa sabedoria e a dis-
tribuía, sem nenhuma reserva, 
a todos que tiveram o privilégio 
de conhecê-la! Esse era o seu 
mistério. E, nele, ela se eterni-
zou em cada um de nós!

Divulgação

Divulgação

Sandra de Sá e Alceu Valença 
se apresentam na região
Colaborou com o texto: 
Fernanda Barbosa

O “Arte no Outono 
Campos: Cores e cantos” – 
que se iniciou no dia 23 de 
abril, segue com shows, aos 
fins de semana, até o dia 
25 de junho, no auditório 
Claudio Santoro, em Campos 
do Jordão. 

O mês de maio já teve 
atrações como o cantor e 
compositor Zeca Baleiro, no 
último dia 7; e trará ainda 
nomes como: Sandra de Sá, 
no próximo dia 14 de maio; 
e Alceu Valença, no dia 21 de 
maio. 

A cantora Sandra de Sá 
trará todo o seu talento e 
vivência ao palco em um show 
que reúne ritmos diversos, 
como a MPB, soul, samba e 
funk, o repertório percorrerá 
clássicos como Retratos e 
Canções, Joga Fora, Bye Bye 
Tristeza e Olhos Coloridos. Um 
show criado e dirigido pela 
cantora, que promete emoção e 
alegria.

Muita inspiração e poesia 
chegarão ao público com o 
repertório único de Alceu 
Valença, que trará versões em 
voz e violão de sucessos como 
Belle de Jour, Anunciação, 
Tropicana, Táxi Lunar e 
Coração Bobo, além de 
músicas inéditas como Era 
Verão e Saudade. O show vem 
da série de álbuns acústicos 
lançados ao longo de 2021.

Os shows começam 
a partir das 19 horas; e 
os ingressos devem ser 
adquiridos pelo site: https://
www.sympla.com.br/ 

O auditório Claudio 
Santoro fica na avenida Dr. 
Luis Arrobas Martins, 1880, 
Campos do Jordão. 

De acordo com os 
organizadores do evento, será 
necessário mostrar a carteira 
de vacinação do Covid-19 (seja 
impressa ou online) para a 
entrada, tendo que conter as 
duas doses tomadas para poder 
apreciar e aproveitar os 
shows. 

Impactando vidas  

Mais de 12 mil pessoas impactadas positivamente. 
Este é o resultado direto do projeto “Reinvente” 

– implantado pelo Fundo Social de Solidariedade de 
Pindamonhangaba, em 2018.

De lá pra cá, diversas histórias vem sendo contadas 
através da formação e da capacitação, com foco na 
geração de renda. 

Entre elas, a história de um munícipe, que após ficar 
oito anos desempregado, encontrou no curso de Barbearia 
um novo horizonte para sua vida.

Implantada em 2021, a oficina de Barbearia é um 
grande sucesso; tendo passado por ela mais de 300 alunos, 
que aprenderam as principais técnicas de corte de cabelo.

Mas não é apenas o curso de barbearia que faz sucesso. 
Já contamos – inclusive aqui –, sobre pessoas que tinham 
certo gosto pela culinária e acabaram virando excelentes 
chefes de cozinha, após concluir o curso de Culinária do 
projeto ‘Reinvente’. 

Também já abordamos a trajetória de uma mãe e de 
uma filha que viraram empreendedoras depois de abrir 
uma empresa de marmitex saudáveis.

As oficinas oferecidas se estendem a atividades 
socioculturais também, passando por aulas de teatro e de 
balé, entre outras.

Para os professores e instrutores dos cursos, “a 
maior satisfação é ver a vontade de cada aluno crescer 
nos ensinamentos, perseverando e ganhando novas 
oportunidades”; para o Fundo Social, o orgulho é imenso 
em ver resultados tão sólidos. 

Baseada na frase de Albert Einstein: “Não espere 
resultados diferentes se você faz sempre a mesma coisa”, o 
projeto veio com a proposta de trazer mudanças positivas 
e pelo jeito tem dado muito certo!
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cidade
Turismo consciente: Pinda participou de 
EnComtur, em Cotia, na última semana 

Ronda Noturna: Pinda intensifi ca acolhimento 
à pessoas em situação de rua no mês de junho Cidade promove capacitação 

para munícipes que utilizam 
cadeira de rodas

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba marcou presença no 
“Encomtur - Encontro de Cons-
cientização Municipal do Turis-
mo”, que ocorreu na última sex-
ta-feira, 6, em Cotia.

O convite para Pindamo-
nhangaba participar da reunião 
aconteceu pessoalmente, pelo 
secretário de Turismo de Cotia, 
Nelson Batista Broering, na fei-
ra AbavTravel/SP, em Águas de 
Lindóia, no fim de abril. 

O evento, realizado pela se-
cretaria de Turismo de Cotia, 
reuniu representantes de vá-
rios municípios da região de 
Cotia, e abordou diversos temas 
relacionados ao turismo cons-
ciente, que propõe um turismo 
com responsabilidade ambien-
tal, de modo que a comunidade 
e o meio ambiente não tenham 
impactos negativos. 

O encontro contou com pa-

lestras do diretor da Academia 
Brasileira de Eventos e Turis-
mo, Ibrahim Georges Tahtouh; 
e do diretor nacional do Sestur 
(Serviço Social do Turismo) e 
membro da CNTur (Confedera-
ção Nacional do Turismo), Vir-
gílio Nelson da Silva. Além da 
presença da monja malasiana, 
Mestra Miao You.

Segundo o diretor de Turismo, 
Fábio Vieira, “essa foi uma exce-
lente oportunidade para a troca 
de experiências e de ideias, em 
prol do desenvolvimento turísti-
co dos municípios participantes”. 

Para o secretário adjunto de 
Cultura e Turismo, Ricardo Flo-
res, “esses encontros são fun-
damentais para que possamos 
aplicar em Pinda o que vem 
dando certo em outros municí-
pios, a fim de enriquecer o tu-
rismo local, e elevar nossa cida-
de a um outro patamar”.

No início do mês de junho, 
a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da secretaria 
de Assistência Social, retoma 
a Ronda Noturna – na qual a 
abordagem social acontece em 
horários estendidos, devido às 
baixas temperaturas do início 
do inverno, a fim de resgatar e 
acolher as pessoas em situação 
de rua.

Esse projeto foi implementa-
do em 2018, e tem como objeti-
vo estender o serviço de abor-
dagem e resgate de pessoas em 
situação de rua, em época de 
frio intenso, e encaminhá-las 
a um local protegido de frio. A 
ação é realizada por uma equi-
pe técnica composta por psicó-
logos, assistentes sociais e mo-
toristas.

“Este é um projeto muito im-
portante, que ocorrerá durante 
todo o mês de junho e julho, com 
o objetivo de proteger a vida de 
pessoas em situação de vulne-
rabilidade que, por estarem ex-
postas ao frio extremo, podem 
sofrer hipotermia, fazendo a 
pessoa apresentar confusão 
mental, ou até correr o risco 
de morte”, explica a secretária 
de Assistência Social, Ana Pau-
la Miranda. “A população tam-
bém pode contribuir com esse 
projeto utilizando os canais de 
comunicação com a Assistência 
Social, com o objetivo de facili-

tar o amparo para essas pessoas 
e, desse modo, encaminharmos 
nossa equipe para oferecer o 
atendimento necessário, para 
protegê-las”.

Os telefones são: Departamen-
to de Proteção Social Especial: 
3643-1607 ramal 6033 e Centro 
de acolhimento (WhatsApp): (12) 
93500-3054.

No dia 20 de maio, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba, por 
meio da secretaria de Saúde, 
junto da Arena Suprimentos 
Médicos, realizará o evento que 
abordará o tema Cateterismo 
Intermitente Limpo e Preven-
ção de Lesão por Pressão - Uma 
Abordagem Eficiente. 

O evento acontecerá no au-
ditório do Senac Pindamonhan-
gaba, das 14 às 17 horas, e tem o 
intuito de demonstrar as tecno-
logias existentes aos munícipes 
com deficiência que utilizam 
cadeira de rodas.

Para a secretária de Saúde, 
Ana Claudia Macedo, “essa é 

uma oportunidade de trabalhar 
a prevenção de algumas doen-
ças para essa população. Dessa 
maneira, a gente pode informar 
para esse público as práticas ide-
ais de cuidado pessoal e com a 
saúde, demonstrando a melhor 
forma de utilização de acessó-
rios necessários e prevenindo o 
aparecimento de escaras”. 

Os interessados em parti-
ciparem do evento devem se 
inscrever até 19/05 por meio 
do link https://forms.gle/JPQyA-
GBacqTGd1zK7. 

O Senac Pindamonhangaba 
fica localizado na rua Suíça, 
1255, no bairro Santana. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Evento abordou temas relacionados ao turismo consciente, com responsabilidade ambiental, de modo que a comunidade e o meio ambiente não tenham impactos negati vos

A população também pode contribuir, uti lizando os canais de 
comunicação com a Assistência Social; informando sobre pessoas que 
necessitam desse amparo e proteção 
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economia criati va
Projeto ‘Reinvente’ do 
Fundo Social trouxe 
novas oportunidades para 
mais de 12 mil pessoas
Conheça a história do Fábio Roberto, que após fi car oito anos desempregado, 
encontrou no curso de Barbearia um novo horizonte para sua vida.

Mais de 300 pessoas foram benefi ciadas com Curso de Barbearia oferecido pelo Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba

Implantado pelo Fundo So-
cial de Solidariedade da Pre-
feitura de Pindamonhanga-

ba em agosto de 2018, o projeto 
“Reinvente” continua transfor-
mando a vida de muitas pes-
soas e somente em 2021 bene-
fi ciou mais de 12 mil pessoas 
com atividades socioculturais 
e capacitação profi ssional gra-
tuita.

Ao longo desse período di-
versas histórias foram constru-
ídas e muitas vidas transfor-
madas. Da turma de 2021, por 
exemplo, a ofi cina de Barbea-
ria é um verdadeiro case de su-
cesso. Sob a orientação do pro-
fessor Carlos Eduardo André 
“Carlão”, 300 alunos passaram 
pelas aulas que ensinaram as 
principais técnicas de corte de 
cabelo.

Um deles é o Fábio Roberto 
Bueno, de 48 anos, morador do 
Jardim Maria Emília. Auxiliar 
de Almoxarifado, Fábio estava 
desempregado há oito anos e 
conheceu o “Projeto Reinvente” 
através do Facebook da Prefei-
tura de Pindamonhangaba.

Para Fábio Roberto o projeto 
foi uma experiência maravilho-
sa que despertou a possibilida-
de de ser autônomo. Hoje ele 
faz um estágio em uma barbea-
ria no Araretama e futuramen-
te pretende abrir a sua própria 
empresa. “O instrutor Carlos 
é um exímio profi ssional, tem 
empatia e sempre está à dispo-
sição para ensinar. O projeto 
mudou minhas perspectivas 
de vida e agora farei um curso 
de aperfeiçoamento para abrir 
meu próprio negócio”, afi rmou 
Fábio.

Além de ganhar uma nova 
profi ssão, Fábio utiliza dos seus 
conhecimentos para ajudar o 
próximo. Ele é pastor da Igreja 
Batista no bairro do Araretama 
e realiza ação social com corte 
gratuito de cabelo para a comu-
nidade.

Novos horizontes

Para Carlão, instrutor do cur-
so de Barbearia, a maior satis-
fação é ver a vontade de cada 
aluno crescer nos ensinamentos, 
perseverando e ganhando novas 
oportunidades. “Conheci o ‘Rein-
vente’ através da Dra. Cláudia, 
que me convidou a ingressar no 
projeto em maio do ano passado. 
Na ocasião começamos com as 
aulas on line e depois retomamos 
o curso presencial”, afi rmou.

O curso benefi cia mensalmen-
te 20 alunos e no último ano as 
ofi cinas foram realizadas em di-
versos bairros como: Araretama, 

Cidade Jardim, Vila Rica, Jardim 
Resende, Mombaça, Ouro Verde, 
Alto Cardoso, Moreira César, Vale 
das Acácias, Estação Cidadania, 
Andrade, Cidade Nova, Maricá, 
Delta, Vila Prado e Alto Tabaú.

“Sempre gostei de trabalho 
social e tenho atuado na Igre-
ja, através do projeto Pleroma. 
Então, aceitei o convite na hora 
e a experiência tem sido muito 
gratifi cante. Tenho um salão 
profi ssional no centro da cida-
de e cada pessoa que a gente 
conhece é uma experiência di-
ferente. No ‘Reinvente’ ajuda-
mos as pessoas, despertamos 
dentro delas o que cada um tem 

de melhor e resgatamos sua au-
toestima”, afi rmou o instrutor 
Carlão.

Responsável pela implantação 
desse trabalho, a presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, 
Cláudia Vieira Domingues, orgu-
lha-se dos resultados do projeto.

“Quando iniciamos o proje-
to em 2018 não imaginávamos 
a proporção que ele iria tomar. 
Nossa visão é baseada na frase de 
Albert Einsten que sempre dizia: 
Não espere resultados diferentes 
se você faz sempre a mesma coi-
sa! As vezes, é preciso mudar, ajus-
tar, se reinventar e se modifi car 
diariamente” destacou Cláudia.

Atualmente o projeto 
“Reinvente” conta com 19 
Ofi cinas e benefi cia mais de 
1.600 pessoas por mês. Para 
se inscrever nos cursos, os 
interessados devem procurar 
os locais onde as ofi cinas são 
realizadas. Mensalmente, a 
Prefeitura informa os cursos 
e em quais bairros eles acon-
tecem. Para mais informa-
ções, o telefone do Fundo 
Social é 3643-2223

Reinvente

Instrutor Carlão e 
uma de suas turmas 
de Barbearia do 
“Projeto Reinvente”

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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em pauta
‘Festival Internacional de Teatro nas 
Sombras’ encantou público em Pinda

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba, 
por meio da secretaria 
de Cultura e Turismo, 
recebeu nos dias 4 e 5 de 
maio, o FIS - “Festival 
Internacional de Teatro 
nas Sombras”. 

As apresentações 
aconteceram no período 
tarde, no Espaço Cultural 
Teatro Galpão.

O festival recebe 
companhias do Japão, 
Itália, Alemanha, Bélgica, 
França, Macedônia 
e Canadá, e está 
completando sua nona 
edição em 2022.

As obras apresentadas 
foram “Sombreando 
Lendas”, do Grupo 
Penumbra, que usa da 
contação de história, 
narração, oralidade e 
sombra para contar 
as lendas do Brasil e 
“Planeta Utopia – Uma 
possibilidade”, da Cia. 
Pavio de Abajour, que 
mostra, através das 
sombras, a constituição do 
universo, dos seres vivos e 
da sociedade.

O festival recebeu 
diversos alunos da rede 
pública de Pinda, além de 
professores e munícipes.

Pinda promove 
ações do ‘Rua 
de Lazer’ no 
próximo sábado

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da se-
cretaria de Esportes e Lazer, 
retoma o projeto “Rua de 
Lazer”, no dia 14 de maio, 
sábado, das 13h30 às 17h30 
– que estava temporaria-
mente parado por conta da 
pandemia de corona vírus.

O projeto acontece na 
quadra do Castolira e será 
aberto ao público. Diversas 
atividades como confecção 
de balangandã, mini vôlei, 
mini futebol, tênis de mesa 
e brinquedoteca ocorrerão 
no local.

Segundo a diretora de 
Lazer, Marilda de Oliveira, 
“o projeto ‘Rua de Lazer’ 
é voltado para crianças e 
famílias e tem o intuito de 
levar lazer para população 
nos fins de semana, com 
atividades recreativas, es-
portivas e artísticas”.

“Iniciaremos essa reto-
mada no bairro Castolira, 
no dia 14, e posteriormente 
ocorrerá também no bairro 
das Campinas, no dia 28, das 
13h30 às 17h30” completou 
a diretora Marilda.

Prefeitura realiza diversas 
melhorias no Parque da Cidade

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está intensificando 
as ações de melhorias no Par-
que da Cidade. O espaço vem se 
firmando cada vez mais como 
o ponto de encontro para lazer 
e atividades físicas e por isso 
a atual gestão vem investindo 
com melhorias para acolher 
melhor a população e turistas 
que visitam o local.

Nesta semana, tiveram início 
as obras de melhoria no acesso 
à Pista de Pump Track, que liga 
a tradicional pista de caminha-
da até o espaço utilizado pelo 
público para bombear suas bi-
kes. Com apoio da Subprefeitu-
ra do Distrito de Moreira César, 
foram implantadas as guias e 
sarjetas e posteriormente a via 
de ligação receberá um pavi-
mento com raspas de asfalto, 
que irá melhorar a acessibilida-
de para os usuários do parque.

“Hoje este acesso está direto 
na terra e com as chuvas há for-
mação de barro, dificultando a 
passagem do público, que rei-
vindicou essa melhoria. Nossa 
intenção é sempre melhorar 
os espaços dentro parque e por 
isso queremos agradecer ao 
Subprefeito Nilson Luís e aos 
servidores da Subprefeitura 
por esse apoio”, afirmou a se-
cretária de Meio Ambiente, Ma-
ria Eduarda San Martin.

Revitalização
Através da Secretaria de 

Meio Ambiente, diversas ações 
estão sendo realizadas como a 
implantação de um novo gra-
mado na área do parquinho 
infantil e a instalação de novas 
lixeiras e mesas com bancos 
para piquenique.

“Essas lixeiras e mesas, que 
já vêm com banco acoplado, 
são produzidas através da ma-
deira plástica, que utiliza plás-
tico compensado e reciclado 
em sua produção, incentivando 
nossa comunidade para práti-
cas de sustentabilidade”, res-
saltou Maria Eduarda.

Segundo a Secretária, outras 
melhorias já estão acontecendo 
neste espaço público como a re-
forma do coreto que recebeu a 
troca dos balaústres e a revita-
lização dos espaços no entorno 
do Café Literário, que também 
já está em fase de reforma do 
quiosque e da fonte de água, 
todo serviço realizado direta-
mente pelos servidores da Se-
cretaria de Meio Ambiente.

Sobre o Parque
O Parque da Cidade vem recebendo diversos atrati vos e melhor estrutura 
para receber o público desde 2017. Dentre as inovações implantadas estão 
a rede de internet gratuita wi-fi , implantação de quadras de areia, pista de 
mountain bike, parque para cães, brinquedos adaptados, pista de caminhada 
e corrida, Estação Vida Saudável e uma das maiores pistas de Pump Track do 
Brasil.
Recentemente, a Secretaria de Meio Ambiente fi nalizou a realização de um 
levantamento planialti métrico georreferenciado no Parque da Cidade visando 
a implantação de um Masterplan no local. 
Localizado na Av. Geraldo José Rodrigues Alckmin, 480 – Anel Viário, o 
Parque está aberto ao público todos os dias, das 6h às 22h.

Divulgação Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

As apresentações aconteceram no Espaço Cultural Teatro Galpão e encantaram as criançada, que não ti rou os olhos do palco
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** 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”, conforme solicitação do Departamento de Administração, 
“para que seja possível a inclusão de lote específico para atender o Fundo Social de Solidariedade”. 

***ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 136/2020 (PMP 6469/2020) 
Foi firmado o aditamento 01/2022, de 25/01/2022, ao contrato 004/2021, que cuida de “aquisição 
de gás de cozinha GLP para o preparo da alimentação escolar”, para prorrogação até 27/01/2023, 
e reajuste de 9,9835% conforme variação do IPC FIPE, passando o valor total para R$ 290.244,36, 
assinando pela contratante a Sra Luciana de Oliveira Ferreira, e pela contratada, empresa Gasball 
Armazenadora e Distribuidora Ltda, o Sr Hemerson Tadeu Ribeiro Barbosa. 

*** ATAS DE REGISTRO DE PREÇO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 233/2021 (PMP 10939/2021) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de medicamentos injetáveis padronizados no Município 
por um período de 12 meses”, foram firmadas as atas de registro de preço: 
Ata 058/2022, de 08/03/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora 
da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Aglon Comércio e 
Representações Ltda, o Sr Eros Carraro; 
Ata 059/2022, de 08/03/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da 
ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Cirúrgica Nossa Senhora 
Eireli, o Sr Renan Diego Rodrigues Salla; 
Ata 060/2022, de 08/03/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da 
ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Cirúrgica São José Ltda, o Sr 
Leandro Bustamante Ribeiro; 
Ata 061/2022, de 08/03/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora 
da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Comercial Cirúrgica 
Rioclarense Ltda, a Sra Luciana Zaneratto; 
Ata 062/2022, de 08/03/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da 
ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Cristália Produtos Químicos 
Farmacêuticos Ltda, o Sr Adriano Gomes dos Santos; 
Ata 063/2022, de 08/03/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da 
ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Dupatri Hospitalar Comércio 
Importação e Exportação Ltda, o Sr Andrios Gomes Ferreira Costa; 
Ata 064/2022, de 08/03/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da 
ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Hospfar Indústria e Comércio 
de Produtos Hospitalares S/A, o Sr Brandão Sousa Rezende; 
Ata 065/2022, de 08/03/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da 
ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Interlab Farmacêutica Ltda, o 
Sr Laércio Veríssimo dos Santos; 
Ata 066/2022, de 08/03/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da 
ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Med Center Comercial Ltda, 
a Sra Marcia Pereira Daniel  Nery; 
Ata 067/2022, de 08/03/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora 
da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Medilar Importação e 
Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares S/A, o Sr César Augusto Gomes Neumann; 
Ata 068/2022, de 08/03/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora 
da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Okey Med Distribuidora 
de Medicamentos Hospitalares Odontológicos Importações e Exportações Eireli, a Sra Ludimila 
Sepulveda Ribeiro; 
Ata 069/2022, de 08/03/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da 
ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Promefarma Medicamentos e 
Produtos Hospitalares Ltda, a Sra Sirleu Terezinha Zambrin; 
Ata 070/2022, de 08/03/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora 
da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Soma/SP Produtos 
Hospitalares Ltda, o Sr Ricardo Vieira Cassiano; 
Ata 071/2022, de 08/03/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da 
ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Valinpharma Comércio e 
Representações Ltda, o Sr Camilo de Lelles Nogueira. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2021 (PMP 10762/2021) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de medicamentos da atenção básica”, foram firmadas as 
atas de registro de preço: 
Ata 085/2022, de 14/04/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora 
da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Comercial Cirúrgica 
Rioclarense Ltda, a Sra Luciana Zaneratto; 
Ata 086/2022, de 14/04/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora 
da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Medilar Importação e 
Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares S/A, o Sr César Augusto Gomes Neumann; 
Ata 087/2022, de 14/04/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da 
ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Prati Donaduzzi & Cia Ltda, 
a Sra Giseli Bassani dos Santos; 
Ata 088/2022, de 14/04/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora 
da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Dimaster Comércio de 
Produtos Hospitalares Ltda, a Sra Suema Tussi Brunelo; 
Ata 089/2022, de 14/04/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da 
ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Inovamed Hospitalar Ltda, o 
Sr Sedinei Roberto Stievens; 
Ata 090/2022, de 14/04/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da 
ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Centermedi Comércio de 
Produtos Hospitalares Ltda, o Sr João Ricardo Razzia Giacomel; 
Ata 091/2022, de 14/04/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da 
ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Valinpharma Comércio e 
Representações Ltda, o Sr Camilo de Leles Nogueira; 
Ata 092/2022, de 14/04/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora 
da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Soma/SP Produtos 
Hospitalares Ltda, o Sr Ricardo Vieira Cassiano; 
Ata 093/2022, de 14/04/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da 
ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Interlab Farmacêutica Ltda, o 
Sr Laércio Veríssimo dos Santos; 
Ata 094/2022, de 14/04/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da 
ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Cirúrgica Nossa Senhora 
Eireli, o Sr Renan Diego Rodrigues Salla; 
Ata 095/2022, de 14/04/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da 
ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Cristália Produtos Químicos 
Farmacêuticos Ltda, o Sr Adriano Gomes dos Santos; 
Ata 096/2022, de 14/04/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da 
ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Indmed Hospitalar Eireli, a 
Sra Katia Cilene Quaranta; 
Ata 097/2022, de 14/04/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora 
da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Sulmedic Comércio de 
Medicamentos Ltda, o Sr José Paulo Gesser; 
Ata 098/2022, de 14/04/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da 
ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Cirúrgica São José Ltda, o Sr 
Leandro Bustamante Ribeiro; 
Ata 099/2022, de 14/04/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da 
ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Nunesfarma Distribuidora de 
Produtos Farmacêuticos Ltda, o Sr Fernando César da Silva; 
Ata 100/2022, de 14/04/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora 
da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Top norte Comércio de 
Material Médico Hospitalar Eireli, a Sra Adriana Fátima Guralski. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2022 (PMP 1739/2022) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de agregado (areia média lavada) para ser utilizado em 
diversas obras do Município de Pindamonhangaba”, foi firmada a ata de registro de preço 121/2022, 
de 04/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor da ata o Sr Ricardo 
Alberto Pereira Piorino, e pela contratada, empresa Marcelo Benedito dos Santos ME, o Sr Marcelo 
Benedito dos Santos. 
Atas de registro de preço disponíveis na íntegra para consulta em https://siapegov.
pindamonhangaba.sp.gov.br/portal-transparencia/licitacoes/licitacoes. 

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAÇÃO PARA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados a 
participarem da 4ª Reunião Ordinária/2022 do Conselho Municipal do Idoso, no dia e horário abaixo 
discriminados:

Dia:                            12/05//2022 (quinta-feira)
Horário:                      9:00 hs 
Reunião virtual:        Plataforma Google Meet

Link da videochamada: https://meet.google.com/nxa-ifbj-bmu

Pauta:
I. Leitura e aprovação de Ata;
II. Deliberação sobre alteração nos Planos de Trabalho – Edital FMI 2022;
III. Substituição e apresentação dos novos conselheiros;
IV. Deliberação - Comissão de Eventos;
V. Andamento – Diagnóstico Social;
VI. Ações – Dia Conscientização sobre Violência contra o Idoso;
VII. Informes Gerais.

*As ausências poderão ser justificadas por meio do e-mail: cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br;

Ágata Irina Villani
Presidente do CMI – Gestão 2021/2023

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE
Em virtude de prorrogação da licença médica da Conselheira Tutelar titular Desireé Valdirene 
Maria Alves Moreira (07 a 20 de maio de 2022), vimos convocar para apresentação imediata a 
Conselheira Tutelar Suplente:

5º Telma Aparecida Benco

A Conselheira Suplente acima citada deverá comparecer à Secretaria de Assistência Social, com 
endereço na Rua Laerte Machado Guimarães, 590, nesta cidade, munida de documentos pessoais 
e comprovante de residência, e procurar pela Sra. Patrícia, a fim de tratar da prorrogação da 
substituição da Conselheira Titular durante o período de licença médica.
Caso a apresentação não se oficialize no prazo citado, informamos que convocaremos o próximo 
Suplente.

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023

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(s) 
candidato(s) nominado(s) a seguir, por ordem de classificação, munido(s) 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 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida e recente; 
14 - 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. 
 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 
Dia  18/05/2022 às 9h 
 
2º VANESSA VICTORIO 
 
 

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

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, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 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 até 45 anos); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida e recente; 
14 - 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. 
 
 
PSICóLOGO 
 
Dia  17/05/2022 às 10h30 
 
 
19º JOSÉ MAURÍCIO FERRONATO FILHO 

20º GIOVANA NOGUEIRA DOS SANTOS 

21º MARIANA MAGALHÃES ESTEVES TUDESCHINI 

 
 
 

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

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, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 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 até 45 anos); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida e recente; 
14 - 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. 
 
 
PSICóLOGO 
 
Dia  17/05/2022 às 14h 
 
 
22º VANESSA MICHELLE DE PAIVA PAIXÃO 

 
 

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

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, por 
ordem de classificação, munidos 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 até 45 anos); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
14 - 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. 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
 
Dia  17/05/2022 às 9h30 
 
 
25º MICHELLE DA CRUZ GOMES 

26º NATALIA EVELYN DE MELO 

27º WILLIELMA REJANE LINS 

 
 
 

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

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, por 
ordem de classificação, munidos 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 até 45 anos); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
14 - 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. 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
 
Dia  17/05/2022 às 14h30 
 
 
28º MARIA CLAUDIA DE SOUZA 

29º KARINE OLIVEIRA DE SOUSA 

 
 
 

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

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, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
14 - 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 
 
ARqUITETO 
 
 
Dia  17/05/2022 às 8h30 
 
 
7º VIVIANE RIBEIRO BORGES 
 
8º ABRAÃO LUCAS MACIEL SAKUMA 
 
 
 

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

Em virtude de prorrogação da licença médica da Conselheira Tutelar titular Desireé Valdirene 
Maria Alves Moreira (07 a 20 de maio de 2022), vimos convocar para apresentação imediata a 
Conselheira Tutelar Suplente:

5º Telma Aparecida Benco
A Conselheira Suplente acima citada deverá comparecer à Secretaria de Assistência Social, com 
endereço na Rua Laerte Machado Guimarães, 590, nesta cidade, munida de documentos pessoais 
e comprovante de residência, e procurar pela Sra. Patrícia, a fim de tratar da prorrogação da 
substituição da Conselheira Titular durante o período de licença médica.
prazo citado, informamos que convocaremos o próximo Suplente.

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL

CONVOCAÇÃO – 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, do Conselho 
Municipal de Assistência Social, convocados a participarem, e entidades, trabalhadores, usuários 
e demais representantes da sociedade civil convidados a participarem, na data abaixo, da “5ª 
Reunião Ordinária de 2022”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
- Prestação de Contas / Execução Financeira do PMAS 2021;
- Repasse de recurso para ampliação de vagas emergenciais à população em situação de rua 
durante as baixas temperaturas;
- Ofício nº 079/2021 – CONSEAS – Devolutiva da Comissão;
- Adequação Planos de Trabalho OSCs - Recursos Humanos;
- Plano de Providências - ações das comissões internas CMAS;
- Informes Gerais.

Dia:  11/05/2022 (quarta-feira)
Horário:  8h30 (oito horas e trinta minutos) 
Local:  Reunião online pela plataforma virtual Google Meet 
Link da videochamada: https://meet.google.com/cnz-zpjz-ojw

André Luís da Silva Souza
Presidente do CMAS – Gestão 2020/2022

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 125/22 – LIMPEZA DE 
TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o Sr SEVERINO HONORIO DE 
OLIVEIRA responsável pelo imóvel situado a 
RUA JOÃO LIVRAMENTO CASA 471   Bairro: 
VILA RICA  S/N°,    QUADRA B-01 LOTE: 
P-001  inscrito nesse município sob a sigla SO 
111403001000, 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 e 39 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 nº:46474 -22  (não existe nr. 
Indicado) , em caso de não cumprimento,  
será aplicada oValor R$ 606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 0124/22 – CALÇADA 
IRREGULAR / DESGASTADA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o Sr (a) SEVERINO HONORIO 
DE OLIVEIRA, responsável pelo imóvel 
situado a RUA JOÃO LIVRAMENTO, CASA 
471  Bairro: VILA RICA, QUADRA B-01, 
LOTE P-001  inscrito nesse município sob 
a sigla SO111403001000, para que efetue a  
CALÇADA IRREGULAR/ DESGASTADA do 
referido imóvel , no prazo de 30 dias a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 116º e 119º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 3.815 
de 12 de julho de 2001, inciso III. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015.
Notificação: 896-22 (Não existe o n° indicado) 
, em caso de não cumprimento,  será aplicada  
o Valor R$ 3.636,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 0123/22 – CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o Sr (a) LUIZ ELADIO DE OLIVEIRA 
E OUTROS, responsável pelo imóvel situado 
a RUA JOÃO MONTEIRO DO AMARAL, 
CASA 496  Bairro: MOMBAÇA, QUADRA 19, 
LOTE P-628  inscrito nesse município sob 
a sigla SO110509003000, para que efetue 
a  CONTRUÇÃO DE CALÇADA do referido 
imóvel , no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 116º e 119º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 3.815 
de 12 de julho de 2001, inciso III. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015.
Notificação:  912-22 (mudou-se) , em caso 
de não cumprimento,  será aplicada  o Valor 
R$6.060,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 122/22 – LIMPEZA DE TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o Sr .ALESSANDRO VAGNER DE 
SOUZA responsável pelo imóvel situado a 
RUA ALBERTO TORRES DE ANDRADE  
Bairro: MOMBAÇA  S/N°,  QUADRA 08 
LOTE: P-247  inscrito nesse município sob 
a sigla SO 110514048000, 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 e 39 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 nº:  1° 4922 -22   2° 929-22 , em 
caso de não cumprimento,  será aplicada  o 
Valor R$ 606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 121/22 – LIMPEZA DE TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr .CARLOS ROBERTO CARDOSO 
responsável pelo imóvel situado a RUA ALBERTO TORRES DE ANDRADE  Bairro: MOMBAÇA  S/
N°,  QUADRA 08 LOTE: P-247  inscrito nesse município sob a sigla SO 110514048000, 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 e 39 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 nº:  1° 4921 -22   2° 930-22 , em caso de não cumprimento,  será aplicada  o Valor R$ 606,00.

Thiago de Castro Casali - Chefe de Divisão de Posturas Municipais

CONVOCAÇÃO
O Presidente do CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO 
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA (CMGP), no uso de suas atribuições legais, convoca seus 
pares para a reunião do CMGP, a realizar-se no dia 17/05\\A/2022 às 10h00, no Paço Municipal, situado 
a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba/SP, para 
discussão quanto ao recebimento da MIP aos Conselheiros (CMGP), e demais assuntos pertinentes.

Rodrigo Lóssio - Presidente do CMGP

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2022
A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa a retificação ao Edital do Pregão Presencial 
nº 02/2022 que se acha aberto, com encerramento mantido para o dia 19/05/2022, às 09h00, na 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, localizada na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – 12421-681 – Tel.: (12) 3644-2250 Pindamonhangaba – SP. 
Com objetivo de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância 
desarmada no prédio da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, por um período de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme especificações e condições constantes neste 
instrumento convocatório e nos anexos. A retificação resume-se à inclusão das seguintes alíneas 
ao Item “9.1.1 - Documentos referente habilitação jurídica”: ...“d) Autorização para funcionamento, 
em nome da empresa licitante, emitida pelo Ministério da Justiça, e revisão da autorização, com 
validade na data limite de apresentação dos envelopes contendo documentação e proposta, 
nos termos do Art. 14 da Lei Federal 7102/83; e) Certificado de Regularidade de Situação de 
Cadastramento perante a Divisão de Registros Diversos da Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo, em nome da empresa licitante, emitido pelo Departamento Estadual de Polícia 
Científica, com validade na data limite para apresentação dos envelopes contendo documentação 
e proposta, conforme estabelece a Portaria 001 - DIRO, em cumprimento ao Art. 38 do Decreto 
89.056/83; f) Certificado de Segurança expedido pelo Superintendente Regional do Departamento 
de Polícia Federal, aprovando as instalações físicas da empresa de vigilância, consoante Portaria 
n.º 3.233/2012-DG/DPF, de 10 de dezembro de 2012...”  Mais informações no referido endereço, 
das 08h00 às 12h00 e das 13h30min às 17h30min, inexistindo custo para retirada do edital, 
também estará disponível pelo portal www.pindamonhangaba.sp.leg.br, sem ônus.

CMPHCAAP — CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTóRICO, CULTURAL, 
AMBIENTAL E ARqUITETÔNICO DE PINDAMONHANGABA 

CONVOCAÇÃO – 2ª Reunião Ordinária – 2022
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba – 
CMPHCAAP, convocados a comparecer, na data, horário e link abaixo indicados, à “2ª Reunião 
Ordinária - 2022”, que será virtual e cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
- Formação de Comissão de Estudos para Tombamento do FESTE Festival Nacional de Teatro de 
Pindamonhangaba como Bem Imaterial
- Revisão dos Estudos iniciais com proposta de Tombamento parcial da
Fazenda Coruputuba
- Formação de Comissão e apresentação de Estudos para Tombamento da Figueira das Taipas
- Formação de Comissão e apresentação de Estudos para Tombamento do Chafariz do Padre 
Tobias
Data: 18/05/22 (quarta-feira, excepcionalmente) Horário: 14h00 (quatorze horas)
Plataforma: https://meet.google.com/bdy-eqst-mhx Após 1 hora, acesse: https://meet.google.com/
axu-pwss-wmw

ANA MARIA CORREA GUIMARÃES IADELUCA
Presidente

José Luiz Gândara Martins
Secretário

LEI 6.334 DE 23 DE ABRIL DE 2020



Divulgação

saúde
Tribuna do NortePindamonhangaba, 10 de maio de 2022 7

A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba continua vaci-
nação para idosos com 60 anos 
ou mais na terça-feira (10); de-
mais públicos seguem normal-
mente. 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 César) e Estacio-
namento Shibata Centro.

1ª dose: a partir de 6 anos 
(População geral)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-
ras: USF Nova Esperança, USF 
Cidade Nova, Cisas (Moreira Cé-
sar) e Estacionamento Shibata 
Centro.

2ª dose:
Infantil, adolescente e adulto

2ª dose: CORONAVAC / 
SINOVAC / BUTANTAN (a 

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

ras: USF Nova Esperança, USF 
Cidade Nova, Cisas (Moreira Cé-
sar) e Estacionamento Shibata 
Centro.

ASTRAZENECA (Conforme 
agendado na carteirinha)

Das 8 às 11 horas: USF Nova 
Esperança, USF Cidade Nova, 
Cisas (Moreira César) e Estacio-
namento Shibata Centro.

PFIZER / BIONTECH 
(Conforme agendado na 

carteirinha )
Das 8 às 11 horas: USF Nova 

Esperança, USF Cidade Nova, 
Cisas (Moreira César) e Estacio-
namento Shibata Centro.

2ª dose: PFIZER Pediátrica
Crianças de 05 a 11 anos 

(Conforme agendado 
na carteirinha)

Das 8 às 11 horas: USF Nova 
Esperança, USF Cidade Nova, 
Cisas (Moreira César) e Estacio-
namento Shibata Centro.

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

vacinal completo
 há 4 meses

Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-

Covid-19: Cidade continua vacinação da 4ª doses para pessoas com 
60 anos ou mais nesta terça-feira (10); demais públicos seguem normalmente

ras:  USF Nova Esperança, USF 
Cidade Nova, Cisas (Moreira Cé-
sar) e Estacionamento Shibata 
Centro.

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 horas: USF Nova 
Esperança, USF Cidade Nova, 
Cisas (Moreira César) e Estacio-
namento Shibata Centro.

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 ho-
ras: USF Nova Esperança, USF 
Cidade Nova, Cisas (Moreira Cé-
sar) e Estacionamento Shibata 
Centro.

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

Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-
ras: USF Nova Esperança, USF 
Cidade Nova, Cisas (Moreira Cé-
sar) e Estacionamento Shibata 
Centro.

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 do-
cumento de identificação (RG ou 
CPF), comprovante de endereço 
e o termo de vacinação preen-
chido (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.

Município registra 56 casos novos, 
36 recuperados e nenhum óbito por 
Covid-19 na última semana

O boletim da Vigilância Epi-
demiológica de Pindamonhan-
gaba contabilizou, do dia 3 
(terça-feira) ao dia 9 (segunda-
feira), 56 novos casos, 36 recu-
perados e nenhum óbito. No 
total, 33.619 moradores de Pin-
damonhangaba testaram positi-
vo para Covid-19.  

As UTIs públicas estão com 
100% dos leitos livres e as UTIs 
privadas estão com ocupação 
de 25%. As enfermarias estão 
com 15% de ocupação, somados 
leitos públicos e privados.

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
372.848 (números atualizados 
até as 13h01 de 09 de maio), 
145.904 primeiras doses, 133.600 
segundas doses, 4.565 doses úni-
cas e 88.779 doses adicionais. 

Diante do cenário epidemio-
lógico controlado, o boletim 
passará a ser divulgado sema-
nalmente, todas as segundas-
feiras.

A Secretaria de Saúde alerta 
a população para que procure 
os gripários em caso de sinto-

mas de covid-19 (Pronto-Socor-
ro, UPA Moreira César ou UPA 

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba está solicitando às pessoas 
a procurarem as unidades para 
vacinação contra Covid-19, sa-
rampo e gripe.

O órgão está preocupado, 
pois o público tem demonstra-
do pouco interesse na imuniza-
ção, especialmente contra gripe 
e sarampo

No último sábado (dia 7), foi 
realizado o “Dia D” de vacinação 
em vários pontos da cidade e a 
adesão foi abaixo do esperado.

Para vacina contra gripe, a 
Secretaria de Saúde esperava 3 
mil pessoas e foram apenas 568; 
para sarampo o resultado foi de 
206 doses para uma expectativa 
de 800; e para Covid-19 foram 
aplicadas 216 doses, enquanto 
as unidades estavam prepara-
das para 2000 doses. No total, o 
“Dia D” contabilizou apenas 990 
vacinas aplicadas.

“Temos realizado uma vez 
por mês ‘Dias D’, para priorizar 

Baixa adesão às vacinas pode gerar 
complicações de saúde

as pessoas que trabalham de se-
gunda a sexta-feira e não conse-
guem ir até as unidades. Desta 
forma, ofertamos um sábado 

por mês para as campanhas de 
vacinação, porém a adesão está 
abaixo do esperado”, avaliou 
a responsável por vacinas em 

Pindamonhangaba, a gestora 
de unidade do setor de imuni-
zação, Fernanda Batista Cesar 
Hasman.

A secretária de Saúde, Ana 
Cláudia Macedo, alertou que a 
ausência de imunização pode 
gerar complicações, principal-
mente respiratórias. “Estamos 
nos aproximando dos meses 
frios, já temos registrados tardes 
e noites de baixa temperatura. 
Isso, aliado ao tempo seco, pode 
desencadear problemas respira-
tórios. Desta forma é fundamen-
tal que os públicos habilitados 
recebam a vacina contra gripe. 
Da mesma forma, o ideal é que 
também recebam doses contra 
o sarampo e as doses restantes 
para a conclusão do ciclo contra 
Covid-19”, explicou a secretária, 
ao alertar sobre baixos índices 
de terceira e quarta dose contra 
coronavírus.

Desde o início da campanha 
contra gripe, foram aplicadas 
14.140 doses; para sarampo, 
774; e para Covid-19 o número 
total de doses aplicadas está em 
372.848, porém apenas 88.779 
doses adicionais.

Araretama) para tratamento 
imediato.
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Lembranças 
Literárias

Recordamos o histórico Eden Cine-
ma ou Cine Eden (já lembrado por 
está página em outras edições). 

Esse cinema era, na verdade, uma casa 
de espetáculos que, além de local de exi-
bição das fi tas cinematográfi cas da épo-
ca, servia de auditório para a realização 
de eventos culturais e de salão para bai-
les carnavalescos com suas divertidas 
batalhas de confete e serpentina.

Primeiro cinema de Pinda, o Eden se 
localizava ao lado da Praça Monsenhor 
Marcondes, na avenida Jorge Tibiriçá, 
espaço que passou a ser ocupado pelo 
edifício da Caixa Econômica Federal. 
Nossas lembranças deste “paraíso” dos 
momentos de lazer dos antigos pinda-

- Ota eguinha! Ota alimá!
É mais veloz que um cabrito;
pode havê uma otra iguá,
mais porém eu não querdito.

Pois a gente é só muntá,
fi rmá no estrivo e dá um grito...
E a desgranhuda não dá
nem tempo pra acendê o pito!

Pois magine, seu Louzada,
que onti eu vim de Jatahy
que tem quatro bem puxada

pelo caminho do meio...
-Foi, só tempo de guspi,
e eu tava in casa de véio...

Cesidio Ambrogi, 
Tribuna do Norte, 29/9/1921

Roncando 
bravatas

Pinterest

Anúncio do Eden Cinema 
Filme em cartaz publicado no jornal Tribuna do Norte em outubro de 1933

Pinda antiga: no tempo do Eden Cinema
História desta edição faz uma viagem até a Pindamonhangaba da década de 20 do século 
passado, abordando o anti go e gostoso costume de assisti r a uma sessão de cinema

Depositphotos

monhangabenses, hoje dizem respeito 
ao aspecto comportamental com certa 
dose de bom humor. 

Iniciamos comentando um artigo, 
“garimpado” na edição de 15/9/1921 da 
Tribuna do Norte. Refere-se à barulhen-
ta forma de vibração daqueles que iam 
ao cinema e torciam pelos “mocinhos” 
da fi ta.

O artigo em questão era intitulado 
“Assuadas no Cinema”. Aqui, acredi-
tamos, tenha sido exagero, haja vista 
o primeiro signifi cado desta palavra: 
ajuntamento de pessoas armadas para 
fazer desordem. Para nós, cem anos 
depois, não passava, e na atualidade 
assim continua sendo, de escarcéu pro-
vocado pela satisfação do público dian-
te de situações em que “o bem vence o 
mal”.

O cronista da Tribuna ao se referir 
aos barulhentos do cinema, assim inicia-
va seu artigo: “É lamentável o fato, cena 
ou que outro nome tenha, o que se presen-
cia e se ouve no início e mesmo durante a 
passagem dos fi lmes na tela do Eden Ci-
nema, e tanto mais lamentável e até de-
primente dos nossos foros de civilizados, 
quando é certo que fazendo coro com os 
moleques engrossam-lhes a algazarra, 
pessoas, aliás, de certo conceito ou pelo 
menos que o deve merecer”.

E continua: “É frequente naquela casa 
de diversão promoverem grande assuada 
cada vez que na tela se anuncia um ator 
de valor a tomar parte no fi lme ou quan-
do neste, em dado momento, parte um so-
corro para quem numa luta feroz ou num 
perigo iminente, está prestes a ser venci-
do ou a sofrer um desastre”.

Os cartazes que anunciavam os fi lmes em exibição no Eden eram expostos na calçada da praça Monsenhor Marcondes, com frente para o cinema. Na ilustração (bico de pena de 
Renato San Marti m), cruzamento da rua dos Andradas com a Jorge Tibiriçá, início da praça no senti do centro-bairro 

Para o redator da Tribuna, que em-
bora também acreditasse  fosse uma das 
múltiplas formas de manifestação de 
aplauso, era um procedimento de muito 
mau gosto. Perturbava as famílias pre-
sentes ao espetáculo. Era um comporta-
mento negativo diante dos visitantes de 
outras cidades. 

“É estardalhaçante aquela manifesta-
ção assim feita com gritos entontecedores 
e assovios agudíssimos, que num conjun-
to poem em polvorosa os nossos tímpa-
nos”, destacava o redator.

Para o articulista, “Aplausos que tanto 
perturbam assim, deixam de ser aplau-
sos para se alojarem no terreno da vaia 
e esta disvirtua do fi m colimado e aberra 
da natureza de uma manifestação de sim-
patia”.

E pedia: “Aplaudam com palmas, for-
ma de manifestação que cabe mesmo den-

tro do salão o mais aristocrático e bem 
assim consentânea com a educação e ci-
vilidade de um povo”.

E pedia: “Apelamos, portanto, para os 
promotores das assuadas a que mudem o 
sistema de aplausos e estaremos satisfei-
tos e conosco a parte sensata, ordeira e 
civilizada da assistência e quiçá da popu-
lação desta cidade”.

O fi lme que só acabou no outro dia

Esta veio na edição de 14/8/1924 da 
Tribuna. É sobre uma sessão de cinema 
cujo fi nal só aconteceu no outro dia... “O 
espetáculo de um dos nossos cinemas, em 
a noite de domingo para segunda-feira, 
terminou a 1 e meia hora da madrugada! 
O fato merece reparos e comentários”.

Veio o articulista da Tribuna comentar: 
“O regulamento policial comina-lhe multa. 
Pena essa, aliás, justíssima, pois a tolerân-
cia da falta daria lugar a inconveniências: o 
sossego público desapareceria para os que 
se deixassem fi car em suas casas...”

Em sua crítica, o jornal mencionava 
até  os tempos coloniais,  recordando 
quando: “... para se aguentar a estopa-
da de um dramalhão de capa e espada, 
em 7 atos, as mucamas levavam ao tea-
tro frango assado, empadinhas, lombo 
de porco, içá torrado, moqueca e outros 
quitudes no gênero, com que os sinhôs e 
as sinhás forravam o estômago nos entre 
atos, atras dos camarotes”.

Com certa ironia, lembrando que já 
ia longe o tempo de espetáculos como o 
do “Lambe Feras” e do “Judeu Errante”, o 
jornal concluia seu artigo apelando até 
para uma  intervenção policial. Citando 
o delegado na época, Dr. Eduardo Tava-
res do Carmo, no qual acreditavam que 
tomaria “... para tal descalabro as medi-
das que tem a mão, muito embora se ale-
guem imunidades político-jurídico-procu-
ratoriais municipais”.
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