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Pinda tem convocados para o ‘Campeonato 
Panamericano de Ciclismo de Estrada’

Três ciclistas da equipe de 
Pindamonhangaba (UniFunvic/
Semelp/Gelog) foram convoca-
dos pela Confederação Brasilei-
ra de Ciclismo para a disputa do 
“Campeonato Panamericano de 
Ciclismo de Estrada” que acon-
tece em San Juan, na Argentina.

Foram convocados os ciclis-
tas Kleber Ramos, atual cam-
peão brasileiro de Estrada; An-
dré Gohr e a também campeã 
brasileira de Estrada, Ana Paula 
Polegatch, que infelizmente não 
pode viajar com o grupo pois tes-
tou positivo para covid-19 dias 
dias antes do embarque. Além 
dos ciclistas, o fi sioterapeuta 
José Rone, também integra o 
grupo da Seleção Brasileira.

PÁG. 3

PÁG. 6

Luis Claudio Antunes

PREFEITURA INSTALA NOVOS 
MAPAS ILUSTRADOS NA CIDADE

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está fazendo a instalação 
de novos mapas turísti cos ilustrati vos da cidade. A iniciati va contribui para o fomento das ati vidades turísti cas 
no município. Nessa quarta-feira (11), foram instalados mapas na Praça Barão do Rio Branco (próximo à igreja 
São José) e no deck de entrada da cidade (Dutra). A ação foi acompanhada pelo secretário adjunto de Cultura e 
Turismo, Ricardo Flores, e pelo diretor de Turismo, Fabio Vieira.

As disputas pelo Campeonato Panamericano de Ciclismo de Estrada realizado em San Juan, Argenti na, começam nesta quarta-feira (12)

Pinda inicia projeto 
de capacitação 
e moti vação dos 
servidores da Saúde

Município abre 100 
vagas para população 
receber massoterapia

Ação será realizada por alunos do curso de massoterapia do Senac

O Cpic (Centro de Práticas In-
tegrativas e Complementares), 
órgão da Secretaria de Saúde 
de Pindamonhangaba, fi rmou 
uma parceria com o Senac, para 
a aplicação de técnicas de mas-

soterapia. A ação será realizada 
por estudantes do curso ‘Técni-
co em Massoterapia’ do Senac, 
com supervisão de professores 
da instituição e instruções da 
equipe do Cpic. 

PÁG. 3

Divulgação



Pindamonhangaba, 12 de maio de 20222 Tribuna do Norte

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de M aio de 1980 - Órgão 
mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-
35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E 
JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Jucélia Batista Ferreira 
MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE: 
Os textos assinados são de inteira 
responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO 
DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, 
Centro. Tel. (12) 3644-2077 
CEP 12.400-280
Pindamonhangaba/São Paulo

REPRESENTANTE COMERCIAL:  
Edson França Reis
comercial@jornaltribunadonorte.net 

IMPRESSÃO: 
S. Billota e Billota Ltda - ME - 
(12) 3301-5005 - Lorena/SP.

Tribuna do Norte 
EXPEDIENTE

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@jornaltribunadonorte.net

Editorial

A indicação dessa semana  é o livro  
“Jogos da Herança”

Internet

Proseando
Maurício Cavalheiro

Maurício Cavalheiro 
ocupa a cadeira nº 30 da 

APL - Academia Pindamo-
nhangabense de Letra

O Dia da Caça
Não teve filhos. Não por-

que não quisesse. Queria. Era 
o seu maior sonho. A culpa era 
de um sei-lá-o-quê de nascen-
ça que o impedia de procriar. 
Chegou a ser submetido a ci-
rurgias, mas não adiantou. Mi-
lagre, só Deus.

Namorou algumas vezes. 
Chegou a estar noivo. Mas 
nunca experimentou o contato 
pleno. 

— Só depois do casamento.
Não casou e, por não supor-

tar fofocas sobre ele, foi morar 
numa casinha de madeira po-
dre enfiada na mata atlântica, 
que o vento só não derrubava 
por piedade. Quando era ine-
vitável ir à cidade, pendurava a 
espingarda no ombro. Maneira 
de dizer “Não mexa comigo”.

O tempo foi passando e 
ele sentindo a vida cada vez 
mais descolorida. A solidão 
só é insuportável quando nos 
abandonamos. E ele se aban-

donara. Descrente de tudo, no 
fim da tarde, enroscou corda 
grossa no galho mais alto de 
mangueira. Posicionou escada 
e pôs o pé esquerdo no pri-
meiro degrau. Não chegou a 
alcançar o segundo, pois um 
cãozinho, saído sabe-se lá de 
onde, abocanhou-lhe a barra 
da calça. Ele tentou se desven-
cilhar, tentou chutar o animal. 
Não conseguiu. Como a noite 
já acontecia, decidiu adiar a 
decisão, entrando no casebre. 
O cão, qual foguete, passou 
por debaixo das pernas dele 
ese enfiou debaixo da cama. 

No outro dia, ao acordar, 
encontrou o animalzinho pu-
lando em sua cama. Lembrou-
se do sonho: “um anjo me dis-
se para cuidar desse cãozinho 
como se fosse meu filho”.

Durante semanas tentou 
ensinar ao canino a arte da 
caça. Tentou. O cãozinho só 
queria brincar. Numa dessas 

tentativas viu, ao longe, uma 
capivara escondida no mato. 
Limpou os óculos na barra 
da camisa, ajeitou-os sobre o 
nariz, apoiou a espingarda no 
ombro, fez mira, puxou o ga-
tilho. Zuiiiiiim!!! O cãozinho 
disparou na direção da presa e 
saltou. Com o salto, o projétil 
o atingiu antes da capivara.

O homem correu, desespe-
radamente, para avaliar o esta-
do do cãozinho. Quando che-
gou perto, compreendeu o ato 
heroico: a capivara estava com 
filhotinhos. 

Se arrependimento matas-
se, o homem estaria morto. 
Sem perder tempo, correu ao 
veterinário. Dias depois, o 
cãozinho já fazia estripulias 
novamente. 

A espingarda foi enterrada e 
o homem conheceu a felicida-
de. Tornou-se pai do cãozinho, 
da capivara, dos filhotinhos e 
de todo animal que aparecia. 

O livro conta a história 
de Avery e como sua vida 
mudou. Trata-se de quando 
um homem que ela nunca 
viu e que de repente sur-
giu em sua vida, falando 
que seu avô havia falecido 
e deixado o testamento no 
nome dela. Sendo assim, 
só podiam ver o testamen-
to se ela estivesse presente. 
Então essa família rica pa-
gou para ela ir até a cidade 
em que eles moravam para 
abrir o testamento, e lá eles 
descobrem que a maior 
parte da herança foi toda 
para ela, sem ao menos se 
conhecerem. A trama vai se 
desenvolvendo em torno da 
família revoltada, e o sus-

pense do por que a herança 
ficou para Avery.                                                                                                                     

Maria Luiza- Estudante

Etecs e Fatecs estão com 
editais abertos para 
professores temporários

Diversas Etecs (Escolas 
Técnicas) e Fatecs (Faculda-
des de Tecnologia) estaduais 
do Centro Paula Souza estão 
com inscrições abertas para 
processos seletivos simplifi-
cados voltados à contratação 
de professores temporários. 
São mais de 700 vagas, em 
várias áreas do conhecimen-
to, espalhadas por diferentes 
regiões do Estado. Os editais 
ficam disponíveis no site cps.
sp.gov.br, no link Concursos. 
O candidato deve clicar em 
Etec ou Fatec, selecionar Pro-
cesso Seletivo de Docentes 
Simplificado, Inscrições Aber-
tas e inserir na busca o nome 
do município.

De acordo com o coorde-
nador da Unidade de Recur-
sos Humanos do Centro Paula 
Souza, Vicente Mellone Junior, 
o processo seletivo simplifica-
do representa uma oportuni-
dade para quem deseja atuar 
em uma das maiores redes de 
educação profissional pública 
da América Latina. “Em uma 
instituição com o tamanho 
do CPS, a grande rotatividade 
de docentes necessita de uma 

reposição de forma rápida, 
para não trazer prejuízos ao 
processo de ensino-aprendi-
zagem”, afirma.

Para concorrer a uma 
vaga, é necessário ser maior 
de 18 anos. No caso das Ete-
cs, podem fazer a inscrição 
para formação de cadastro 
reserva, candidatos com ní-
vel superior de licenciatura, 
bacharelado ou tecnologia, 
com habilitação equivalente 
à área escolhida. Já as Fatecs 
exigem, no mínimo, nível de 
especialização. Os interessa-
dos devem enviar pela inter-
net o memorial circunstan-
ciado preenchido com suas 
informações pessoais, além 
dos documentos comproba-
tórios sobre titulação e ex-
periência, dentro do prazo 
estabelecido em cada edital. 
É possível optar pelo Sistema 
de Pontuação Diferenciada 
para pretos, pardos e indíge-
nas.

Após avaliação da banca 
examinadora, os 10 melho-
res classificados das Etecs 
são convocados para a segun-
da fase do processo seletivo, 

que consiste em uma prova 
de métodos pedagógicos. Já a 
contratação das Fatecs é feita 
de forma direta, sem cadas-
tro reserva, e ocorre somente 
com base na documentação 
e análise das informações in-
seridas no memorial circuns-
tanciado. É importante o inte-
ressado ficar atento ao envio 
da documentação completa e 
o preenchimento correto do 
memorial para evitar indefe-
rimento da inscrição.

A partir da data de homo-
logação, o resultado tem du-
ração de um ano, com possi-
bilidade de renovação por 
igual período. Em caso de 
contratação, o prazo é simi-
lar à validade do processo 
seletivo. O professor admi-
tido para atuar no Ensino 
Médio ou Técnico das Etecs 
recebe uma remuneração de 
R$ 18,35, por hora-aula mi-
nistrada, acrescida de 30% 
de hora-atividade. Já nos 
cursos superiores de tecno-
logia das Fatecs, o valor da 
hora-aula é de R$ 34,13, com 
acréscimo de 50% de hora-a-
tividade

São mais de 700 vagas espalhadas por diferentes regiões do Estado; 
contrato tem validade de um ano, com possibilidade de renovação

Divulgação

Saúde e bem-estar 
Proporcionar benefícios às práticas diferen-

ciadas e positivas, visando o bem-estar e à saú-
de dos munícipes. Esses são os principais obje-
tivos do “Projeto Integrador”, do Cpic (Centro 
de Práticas Integrativas e Complementares) de 
Pindamonhangaba. 

Entre as ações do projeto está a aplicação de 
técnicas de massoterapia para a população.

A atividade é fruto da parceria entre o Cpic 
– órgão da secretaria Municipal de Saúde e o 
Senac.  

A princípio, serão destinadas à população 
100 vagas; divididas em técnicas de auto-mas-
sagem; massagem facial energética; Do In para 
alívio do estresse; e Zen Shiatsu, entre outros.

As aplicações serão realizadas em pessoas 
que já frequentam as atividades do Centro de 
Práticas Integrativas e Complementares e tam-
bém a outros munícipes que queiram receber 
esses benefícios.

A prática da auto-massagem, por exemplo, 
ajuda a relaxar os músculos e como resulta-
do, diminui as dores e as tensões musculares 
de todo o corpo, além dos sintomas de fadiga; 
ativação da circulação sanguínea e melhora a 
oxigenação do corpo. 

A parceria é muito positiva já que a popu-
lação será beneficiada com mais um serviço 
gratuito e de qualidade; e os estudantes tam-
bém têm a ganhar com as atividades; tendo em 
vista que poderão aplicar as técnicas e aperfei-
çoar os ensinamentos de forma integrativa e 
beneficente.
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Prefeitura instala novos mapas 
ilustrados na cidade

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Cultura e Turismo, está 
fazendo a instalação de novos 
mapas turísticos ilustrativos da 
cidade. A iniciativa contribui 
para o fomento das atividades 
turísticas no município.

Nessa quarta-feira (11), fo-
ram instalados mapas na Praça 
Barão do Rio Branco (próximo à 
igreja São José) e no deck de en-
trada da cidade (Dutra). A ação 
foi acompanhada pelo secretá-
rio adjunto de Cultura e Turis-
mo, Ricardo Flores, e pelo dire-
tor de Turismo, Fabio Vieira.

“Nossa intenção é desenvol-
ver todo o potencial turístico 
que Pindamonhangaba tem e 
esses mapas fazem parte de 
uma série de ações que estamos 
implantando dentro da propos-
ta do novo turismo, uma nova 
maneira de trabalhar o turismo 
em nossa cidade”, explicou o 
secretário adjunto de Cultura e 
Turismo, Ricardo Flores.

Atualmente, possuem um 
mapa ilustrado instalado as 
proximidades dos seguintes 
locais turísticos: Parque Pico 
do Itapeva, Barraca da Tônia, 
Café no Bule, Hotel Fazenda Pé 
da Serra, Restaurante Colmeia, 
Restaurante Edmundo, Fazenda 
Nova Gokula, Queijaria Bolde-
rini, Praça do Santana, Praça 
da Bíblia, Praça 7 de Setembro, 
Praça Monsenhor Marcondes, 
Praça dos Ferroviários (EFCJ), 
Bosque da Princesa, dois no 
Parque da Cidade, Restaurante 
Paizão e Praça São Benedito.

‘Campeonato Panamericano 
de Ciclismo de Estrada’: 
Pindamonhangaba tem 
convocados

Três ciclistas da equipe 
de Pindamonhangaba 
(UniFunvic/Semelp/Gelog) 
foram convocados pela 
Confederação Brasileira 
de Ciclismo para a 
disputa do Campeonato 
Panamericano de Ciclismo 
de Estrada que acontece 
até o 16 de maio de 2022 
na cidade de San Juan, na 
Argentina.

Foram convocados os 
ciclistas Kleber Ramos, 
atual campeão brasileiro 
de Estrada; André Gohr 
e a também campeã 
brasileira de Estrada, 
Ana Paula Polegatch, 
que infelizmente não 
pode viajar com o grupo 
pois testou positivo para 
covid-19 dias dias antes 
do embarque. Além dos 
ciclistas, o fisioterapeuta 
José Rone, também 
integra o grupo da Seleção 
Brasileira na Argentina.

“A convocação é fruto 
de um ótimo trabalho 
realizado e chega para 
coroar o trabalho daqueles 
que vem se destacando 
no esporte. Desejamos 

sorte para todos do Brasil 
na disputa, em especial 
para os representantes 
de Pindamonhangaba”, 
destaca Benedito Tadeu, o 
Kid.

As disputas 
no Campeonato 
Panamericano de Ciclismo 
de Estrada começam 
amanhã (12) com o 
contrarrelógio individual 
e seguirão no dia 14 
com a prova de estrada 
para homens do Sub23. 
As últimas disputas 
acontecerão no domingo 
(15), com Elite e Sub23 
feminino pela manhã e 
Elite masculino no período 
da tarde.

Patrocinadores: 
Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Semelp 
(Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer de 
Pindamonhangaba); 
UniFunvic – Centro 
Universitário, Grupo Gelog 
e King Sports.

Apoio:  FastCycle, Meias 
Young, Géis Going, Logos 
Design, PortalR3 e Bike76.
com.

Pinda abre 100 vagas para 
população receber massoterapia

Con�ira o calendário de aplicação das 
técnicas nos meses de junho e julho

Dia 6/6 - Gi Gong e Do In para alívio do estresse (30 vagas)
Dia 13/06 - Vivência de aromaterapia e auto-massagem (10 vagas)
Dia 20/6 - Zen Shiatsu e massagem facial energéti ca (10 pessoas);
Dia 27/6 - Gi Gong e Do In para alívio do estresse (30 vagas);
Dia 18/7 - Zen Shiatsu e massagem facial energéti ca (10 pessoas);
Dia 25/7 - Vivência de aromaterapia e auto-massagem (10 vagas).

O Cpic (Centro de Práticas 
Integrativas e Complemen-
tares), órgão da Secretaria 
de Saúde de Pindamonhan-
gaba, firmou uma parceria 
com o Senac, para a aplica-
ção de técnicas de massote-
rapia.

A coordenadora do Cpic, 
Ticianna Gama Santana, dis-
se que a prática será aplica-
da em pessoas em geral que 
fazem uso regular das ativi-
dades do Centro de Práticas 
Integrativas e Complemen-
tares. A ação será realiza-
da por estudantes do curso 
‘Técnico em Massoterapia’ 
do Senac, com supervisão 
de professores da institui-
ção e instruções da equipe 
do Cpic. 

Ela explicou que a parce-
ria é benéfica para a popu-
lação, que poderá receberá 
mais um serviço gratuito 
e de qualidade, e também 
aos estudantes, que poderão 
aplicar as técnicas e aper-
feiçoar os ensinamentos de 
forma integrativa e benefi-
cente.

A iniciativa será deno-
minada Projeto Integrador, 
destinado à área da saúde 
para proporcionar benefí-
cios às práticas diferencia-
das e positivas, com objeti-
vo de acesso ao bem-estar e 
à saúde.

Serão 100 vagas des-
tinadas à população e os 
interessados devem fazer 

inscrições a partir do dia 23 
de maio, pelo telefone 3642-
2420, das 7h30 às 11 horas e 

das 13 às 16 horas, ou pelo 
e-mail cpic.saude@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

Divulgação

Mapas fazem parte de uma série de ações que o município vem implantando, dentro da proposta do Novo Turismo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 116/22 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr (a) JOSE ARMANDO C.NETO E 
OUTROS, responsável pelo imóvel situado a RUA BENEDITO ROBERTO DE AZEVEDO 
MARQUES  Bairro: ALTO DO TABAU S/N°, LOTE: P-065  inscrito nesse município sob a sigla SE 
110309020002, 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. 
Notifi cação nº:  364/22     auto de infração nº:  933/22,  em caso de não cumprimento, Valor R$ 
606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

REFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA  
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

Criado pela Lei Municipal 2.532/91 e alterado pela Lei Municipal nº 5.194/2011  
  
  
  

                COMUNICADO 
 

 O Conselho Municipal de Educação de Pindamonhangaba vem por meio deste 
informar os alunos e seus responsáveis que PINDAMONHANGABA NÃO ESTA 
VIVENDO NENHUM ATENTADO NAS ESCOLAS. 

Pedimos aos responsáveis que tranquilizem seus filhos e alunos dizendo que 
não existe nenhum atentado em nossas escolas. 

  
  
  
  

  
Pindamonhangaba, 11 de maio de 2022.  

  
  
  

 
Maria Lucia Santos dos Santos  
Membro Conselheiro Presidente 

do CME  
   

  

Rua Senador Dino Bueno 119 – CEP CEP 12401-410  – Pindamonhangaba-SP  
Fone: (12) 9925-7728       -                e-mail: 
cmepindamonhangaba@cmepindamonhangaba.com.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2022 (PMP 1873/2022) 
A autoridade superior homologou, em 19/04/2022, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de agregado (macadame seco) para ser utilizado em diversas 
obras do Município de Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, em favor das 
empresa Sociedade Extrativa Domomia Ltda, o item 01, no valor unitário de R$ 80,00. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2022 (PMP 2351/2022) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, declarou, em 10/05/2022, 
fracassada a licitação supra, que cuida de “aquisição de água mineral acondicionada 
em galão de 20 litros, a fi m de atender aos departamentos da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”. 

*** ATAS DE REGISTRO DE PREÇO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022 (PMP 1011/2022)
Na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de locação, transporte, instalação, retirada e sucção de 
dejetos de banheiros químicos”, foi fi rmada a ata de registro de preço 127/2022, de 
10/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor da ata 
o Sr Alcemir José Ribeiro Palma, e pela contratada, empresa Quality Sani Locação 
de Equipamentos Ltda, o Sr Vinicius Crappisi. 

Atas de registro de preço disponíveis na íntegra para consulta em https://siapegov.
pindamonhangaba.sp.gov.br/portal-transparencia/licitacoes/licitacoes. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 126/22 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr MANOEL MARQUES MARTINHO 
responsável pelo imóvel situado a RUA JOSÉ GAMBINI DE SOUZA   Bairro: BELA VISTA  S/
N°,    QUADRA - LOTE: 243  inscrito nesse município sob a sigla SE2109.09.002.000, 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 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. 
Notifi cação nº: 932/2022 , em caso de não cumprimento,  será aplicada o Valor de  R$ 606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

 
 

CONVOCAÇÃO – 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 “7ª Reunião Extraordinária de 
2022”, cuja pauta vem a seguir: 

 
Pauta: 
- Finalização – Prestação de Contas / Execução Financeira PMAS 2021; 

Dia:   16/05/2022 (segunda-feira) 
Horário:  8h30 (oito horas e trinta minutos)  
Local: Reunião online pela plataforma virtual Google Meet  
 
Link da videochamada: https://meet.google.com/xjz-bdus-fnm 
 

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 

  

PAT Município: Pindamonhangaba 

Ocupação Nº Vagas Nível de instrução Exige 
experiência 

Ajudante de mecânico a diesel 2 Indiferente  06 meses 
Ajudante de serralheiro 2 Ensino médio completo 06 meses 
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1 Ensino médio completo 06 meses 
Corretor de imóveis (não precisa de curso) 1 Ensino médio completo - 
Eletricista automotivo 1 Ensino fundamental completo 06 meses 
Eletricista de Vans e ônibus 1 Ensino médio completo 06 meses 
Mecânico de bicicletas 1 Indiferente 06 meses 
Mecânico de caminhões 2 Ensino médio completo 06 meses 
Mecânico de manutenção 8 Ensino médio completo 06 meses 
Mecânico de manutenção (empilhadeira, pá 
carregadeira e caminhões) 1 Ensino médio completo 06 meses 

Mecânico de motos 1 Ensino médio completo 06 meses 
Planejador de manutenção 1 Ensino médio completo 06 meses 
Professor de inglês 3 Superior completo ou cursando 06 meses 
Serralheiro 2 Indiferente 06 meses 
Técnico em manutenção 1 Ensino médio completo 06 meses 

 
Portal Emprega Brasil - acesse: https://empregabrasil.mte.gov.br 

OU 
Aplicativo SINE fácil (disponível na versão Android) 

 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – S.Benedito/ Pinda 

Avenida Augusto Cesar Mesquita, 170 – Moreira César. 
 

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS CUMPREM CRITÉRIOS BÁSICOS EXIGIDOS PELO 
EMPREGADOR E PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO 

EXPEDIENTE. 
 
 
 
 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Regional: São José dos Campos 
Por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 
Oferece 11/05/2022, as seguintes oportunidades: 

geral

O Sebrae-SP terá uma sema-
na inteira com ofi cinas práticas 
e palestras com especialistas 
para microempreendedores 
individuais (MEI) e para quem 
deseja abrir o próprio negócio. 
Entre os dias 16 e 20 de maio, 
a Semana do MEI oferece uma 
programação totalmente gratui-
ta com ações online em todo o 
Brasil durante o período da ma-
nhã e da tarde. Já na parte da 
noite, a região do Vale do Paraí-
ba e Litoral Norte terá uma série 
de palestras online específi cas e 
direcionadas para as necessida-
des locais.

Programação Nacional – 
manhã e tarde

Ao longo da semana, as pesso-
as inscritas na Semana do MEI te-

rão a oportunidade de participar 
de uma jornada de conhecimento 
para encontrar inspiração para 
empreender, conhecer tendên-
cias e oportunidades de negócios, 
aprender como se planejar para 
começar um empreendimento 
de forma adequada, cuidar das 
fi nanças e vender mais com boas 
estratégias de marketing. O con-
teúdo será realizado sempre das 
09h30 às 17h40.

No primeiro dia de evento, 16 
de maio, a temática será o com-
portamento empreendedor no 
século 21. No dia seguinte (17), 
o foco estará nas oportunidades 
de negócios e inovação. No ter-
ceiro dia (18) será a vez do pla-
nejamento. No quarto dia (19) 
será o momento de os partici-

pantes aprenderem mais sobre 
fi nanças. Já no último dia (20), o 
marketing será o tema com foco 
no aumento das vendas.

Para saber mais sobre a progra-
mação e realizar a inscrição gratui-
ta, basta acessar o site do evento.

Programação Vale 
do Paraíba e Litoral Norte 

– noite
As ações promovidas pelo 

escritório do Sebrae-SP em São 
José dos Campos ocorrem entre 
os dias 16 e 19 de maio. Serão 
dadas orientações práticas para 
auxiliar os participantes em te-
mas como abertura de empre-
sas, franquia, MEI e nota fi scal, 
marketing, vendas e fi nanças, 
sempre com palestras online 
iniciando às 18h30 e 19h30.

Abertura  de empresas
Dia 16, às 18h30 -- 10 dicas 

que você precisa saber antes de 
abrir o seu negócio

Dia 16, às 19h30 – 10 dicas es-
senciais para você saber antes de 
adquirir uma franquia

MEI e nota fi scal
Dia 17, às 18h30 – 10 perguntas 

frequentes sobre obrigações e di-
reitos do MEI

Dia 17, às 19h30 – 10 perguntas fre-
quentes sobre emissão de nota fi scal

Marketing e vendas
Dia 18, às 18h30 – 10 dicas para 

o seu negócio bombar nas redes 
sociaisDia 18, às 19h30 -- 10 dicas 
para vender mais no período do 
Dia dos Namorados

Finanças
Dia 19, às 18h30 – 10 dicas para 

melhorar o controle e a gestão fi -
nanceira do negócio

Dia 19, às 19h30 – 10 dicas para 
tomar crédito de forma consciente

As inscrições para as palestras on-
line no período noturno, específi cas 
para a região do Vale do Paraíba e Li-
toral Norte, podem ser feitas clicando 
aqui. Mais informações pelo telefone 
(12) 3519-4810, opção 4.

“Essa semana será focada no 
microempreendedor individual 
que quer colocar a mão na massa, 
com conteúdos práticos e voltados 
para o dia a dia. Queremos mostrar 
para esse pequeno negócio como o 
Sebrae pode ajudá-lo e as inúme-
ras oportunidades para fazer 
seu negócio crescer’, afirma 
o diretor-superintendente do 
Sebrae-SP, Wilson Poit. 

Semana do MEI no Vale do Paraíba e Litoral 
Norte está com inscrições abertas
As vagas são limitadas e as pessoas interessadas devem garanti r parti cipação pela internet; 
evento ocorre entre os dias 16 e 20 de maio
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Covid-19: Cidade mantém vacinação da 4ª doses para 
pessoas com 60 anos ou mais nesta quinta-feira (12); 
demais públicos seguem normalmente

A Secretaria de Saúde de Pindamo-
nhangaba mantém vacinação para 
idosos com 60 anos ou mais na quinta-
feira (12); demais públicos seguem nor-
malmente. Confi ra locais e horários.

1ª dose: a partir de 5 anos 
(População geral)

Das 8 às 11 horas: USF Nova Es-
perança, USF Cidade Nova, Cisas 
(Moreira César) e Estacionamento 
Shibata Centro.

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

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

Das 8às 11 e das 13 às 15 horas: 
USF Nova Esperança.

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

Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 
USF Nova Esperança.

ASTRAZENECA (Conforme 
agendado na carteirinha)
Das 8 às 11 horas: USF Nova Es-

perança, USF Cidade Nova, Cisas 
(Moreira César) e Estacionamento 
Shibata Centro.
PFIZER / BIONTECH (Conforme 

agendado na carteirinha )
Das 08 às 11 horas: USF Nova 

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

2ª dose: PFIZER Pediátrica
Crianças de 05 a 11 anos 
(Conforme agendado na 

carteirinha)
Das 8 às 11 horas: USF Nova Es-

perança, USF Cidade Nova, Cisas 
(Moreira César) e Estacionamento 
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 horas:  

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

Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 
USF Nova Esperança.

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 Es-
perança, USF Cidade Nova, Cisas 
(Moreira César) e Estacionamento 
Shibata Centro.

4ª Dose / Segunda dose 
Adicional

(População acima de 18 
anos com alto grau de 

Imunossupressão e que tenham 
tomado a 3º dose há 4 meses)

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

Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 
USF Nova Esperança.
60 anos ou mais e que tenham 
tomado a 3ª dose há 4 meses
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 

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

Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 
USF Nova Esperança.

Atenção
- A Secretaria de Saúde informa 

que os frascos de vacina são multido-
ses e possuem validade de 6 até 8 ho-
ras após abertos. Assim, para evitar 
desperdício, pode ser solicitado àque-
les que chegarem próximo ao horá-
rio de encerramento que retornem 
outro dia. Pedimos a compreensão.

- Todos precisam levar um docu-
mento de identifi cação (RG ou CPF), 
comprovante de endereço e o termo 

de vacinação preenchido (disponibi-
lizado no site da Prefeitura). Origi-
nais e cópias.

- Quem perdeu a carteirinha de 
vacinação da Covid-19, favor procu-
rar o posto que irá tomar a próxima 
dose e pedir a segunda via. É neces-
sário levar um documento com foto 
e preferencialmente informar o dia 
que tomou a primeira dose.

Comorbidades e defi ciências 
infantis

Insufi ciência cardíaca, cor-pulmo-
nale e hipertensão pulmonar, cardio-
patia hipertensiva, síndromes corona-
rianas, valvopatias, miocardiopatias 
e pericardiopatias, doenças da aorta, 
grandes vasos e fístulas arterioveno-
sas, arritmias cardíacas, cardiopa-
tias congênitas, próteses e implantes 
cardíacos, talassemia, síndrome de 
Down, diabetes mellitus, pneumopa-
tias crônicas graves, hipertensão ar-
terial resistente e de artéria estágio 3, 
hipertensão estágios 1 e 2 com lesão 
e órgão alvo, doença cerebrovascular, 
doença renal crônica, imunossuprimi-
dos (incluindo pacientes oncológicos), 
anemia falciforme, obesidade mórbi-
da, cirrose hepática e HIV.  

Grau de imunossupressão 
de adultos

Indivíduos que possuam: I - 
Imunodefi ciência primária grave; 
II - Quimioterapia para câncer; III - 
Transplantados de órgão sólido ou 
de células tronco hematopoiéticas 
(TCTH) em uso de drogas imunossu-
pressoras; IV - Pessoas vivendo com 
HIV/Aids com CD4 < 200 cel/mm3; V - 
Uso de corticóides em doses ≥20 mg/
dia de prednisona, ou equivalente, 
por ≥14 dias; VI - Uso de drogas mo-
difi cadoras da resposta imune*; VII 
- Pacientes em terapia renal substi-
tutiva (hemodiálise); VIII - Pacientes 
com doenças imunomediadas infl a-
matórias crônicas (reumatológicas, 
auto infl amatórias, doenças intesti-
nais infl amatórias);

Drogas modifi cadores de respos-
ta imune consideradas para fi m de 
elegibilidade a dose adicional da va-
cina para pessoas imunossuprimi-
das (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.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde, inicia, 
neste mês, os mutirões para 
realização ou atualização de 
cadastro de toda a população 
atendida pela rede pública de 
saúde. O mutirão acontece 
aos sábados, e cada mês será 
realizado em uma unidade 
básica de saúde diferente.

A partir deste 
sábado (14), durante 

todo o mês de maio, o 
Centro Integrado de 

Assistência à Família 
(Ciaf), onde funciona 

a Saúde da Mulher, 
estará realizando 

ou atualizando aos 
sábados, o cadastro dos 

moradores da região 
e bairros atendidos 
pela UBS Centro. Os 

moradores devem 
procurar o Ciaf das 8 às 

13 horas no sábado. 

Pinda inicia mutirão de cadastro e 
atualização da UBS Centro neste sábado

O cadastro poderá ser 
realizado por qualquer in-
tegrante da família ou mo-
rador, e para isso, deverão 
levar os seguintes docu-

mentos de todos os mora-
dores: CPF, RG e compro-
vante de endereço (conta 
de consumo ou contrato 
de aluguel). Para compro-

var a moradia, também se-
rão aceitos: declaração de 
moradia reconhecida em 
cartório ou declaração do 
responsável pelo imóvel 

informando os moradores, 
também reconhecida em 
cartório.

Durante a semana, os 
munícipes podem procurar 
normalmente a unidade de 
saúde na qual seu bairro é 
atendido, para realizar ou 
atualizar seu cadastro.

Segundo a diretora de 
Atenção Básica à Saúde, 
Luciana dos Santos Cruz, 
“é importante que toda a 
população esteja com seus 
dados cadastrais regulari-
zados, para que dessa ma-
neira, seja mantida a roti-
na de consultas, exames e 
vacinas, a fi m de preservar 
sua saúde”.

Para a secretária de Saú-
de, Ana Claudia Macedo, “o 
intuito é que toda a popula-
ção seja atendida por esses 
mutirões, por isso, realiza-
remos cada mês em uma 
região diferente”.

PortalR3
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em pauta
Pindacast traz entrevista com diretor 
da Defesa Civil de Pindamonhangaba

Pinda inicia, nesta 
quinta, projeto 
de capacitação 
e motivação dos 
servidores da Saúde

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba lançou, na última se-
mana, o PindaCast, o podcast da 
Prefeitura, que é mais uma fer-
ramenta de comunicação com a 
população. O intuito é apresen-
tar entrevistas com as pessoas 
da gestão municipal que estão 
por trás dos serviços oferecidos, 
tirando as dúvidas e mostrando 
o lado humano dessas ativida-
des. 

O primeiro programa falou 
sobre as redes sociais da ad-
ministração municipal e, nes-
ta sexta-feira (13), a equipe do 
Departamento de Comunicação 
da Prefeitura entrevista o dire-
tor da Defesa Civil de Pindamo-
nhangaba, Michel Cassiano. Em 
um bate-papo descontraído, o 
entrevistado fala a respeito das 
atividades da Defesa Civil, re-
lembra momentos engraçados e 
emocionantes. 

O PindaCast está disponível 
gratuitamente no Spotify, no 
canal Youtube da Prefeitura de 
Pindamonhangaba e no Google 
Podcast, com atualizações todas 
as sextas-feiras, a partir das 8 
horas. 

Além do PindaCast, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba pos-
sui os seguintes canais de Comu-
nicação com a população: página 

ofi cial no Facebook Prefeitura 
de Pindamonhangaba, no ins-
tagram como @pref_pinda, no 
TikTok como prefpinda, Flickr 
como Prefeiturapinda, além do 
perfi l no LinKedIN como Prefei-
tura de Pindamonhangaba, e os 
apps E-ouve e 1 DOC.

A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba, com apoio da 
Fasc (Faculdade de Santa Cecí-
lia), inicia nesta quinta-feira, 12, 
os encontros para o Aprimora-
mento das Técnicas de Atendi-
mento e Melhoria dos Processos 
Internos, para os servidores da 
pasta. A capacitação ocorre em 
diversos encontros, na FASC, das 
8 às 11 horas da manhã.

O aprimoramento faz parte 
do “Projeto Cuidar – Cuidan-
do de Quem Cuida”, que visa 
resgatar a paixão vocacional 
do profi ssional da saúde públi-
ca, elevando a excelência sua 
performance psicológica, emo-
cional, profi ssional e pessoal, 

despertando a importância da 
prevenção da saúde emocional, 
fortalecendo o psicológico e o 
afetivo.

Os encontros serão conduzi-
dos no decorrer dos meses de 
maio e junho, pelo palestrante 
Dr. Wellington Bega, psicanalis-
ta e impulsionador comporta-
mental. 

Segundo a secretária de Saú-
de, Ana Claudia Macedo, “o ser-
vidor, quando motivado e bem 
cuidado, refl ete isso no ambien-
te de trabalho, melhorando seu 
desempenho e suas relações in-
terpessoais, gerando assim, um 
efeito positivo em toda rede de 
Saúde do município”.

Aprimoramento faz parte do “Projeto Cuidar – Cuidando de Quem Cuida”

Pindacast desta sexta-feira (13) será com o diretor da Defesa Civil de Pindamonhangaba, Michel Cassiano

Divulgação
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Grupo visita Parque Natural Municipal do Trabiju
No últi mo sábado, dia 7 

de maio, uma equipe lidera-
da pelo assessor responsável 
pelo Parque Natural Municipal 
do Trabiju, Thiago Silva, e os 
funcionários Israel Alves e Ali, 
conduziram um passeio em 
família pelo Parque.

O passeio durou cerca de 
três horas; e os membros da 
família Goes, moradores de 
Tremembé, percorreram trilhas, 
conheceram cachoeiras e 
desfrutaram do paraíso natural 
que o parque tem a oferecer.

O Parque Natural Municipal 
do Trabiju – Lei nº 4900, de 27 
de janeiro de 2009 – é uma 
Unidade de Conservação em 
Pindamonhangaba com uma 
das áreas mais preservadas de 
Mata Atlânti ca do Estado de 
São Paulo, possuindo gran-
de diversidade de animais e 
plantas.

Além da conservação dos 
recursos naturais, o Trabiju tem 
como fi nalidade a pesquisa, a 
educação ambiental e o ecotu-
rismo.

Os grupos organizados 
que queiram agendar visitas 
ao Parque Natural Municipal 
do Trabiju podem solicitar por 
meio do 1 Doc ou ligar na 
secretaria de Meio Ambiente: 
telefone 3550-0030. 

Divulgação
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Grupos organizados que 
queiram agendar visitas ao 
Parque do Trabiju devem 
solicitar pelo 1Doc ou ligar na 
secretaria de Meio Ambiente


	TN1201
	TN1202
	TN1203
	TN1204
	TN1205
	TN1206

