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Pinda integra mesa estratégica 
de ‘Cidades Inteligentes do Brasil’

Pindamonhangaba, São José 
do Campos, Rio de Janeiro e São 
Paulo farão parte da mesa es-
tratégica de ‘Cidades Inteligen-
tes no Brasil’, no evento  “Smart 
City Business Brazil Congress 
2022” – que será realizado em 
São Paulo, no dia 25 de maio.

O assunto principal será “A 
Importância da Certifi cação 
ABNT - Cidades Inteligentes na 
percepção da Qualidade de Vida 
do Cidadão”, visando a trazer a 

refl exão aos municípios da ne-
cessidade em seguir uma agen-
da pautada no uso das normas 
internacionais (ISO), para facili-
tar a construção de estratégias e 
traçar diretrizes que realmente 
tragam à população uma per-
cepção de mudança com foco 
na sua qualidade de vida, com 
uso gradativo de tecnologias, 
mas principalmente com uso de 
recursos acessíveis a todos os 
executivos municipais.

PÁG. 3

Secretário Adjunto de Administração, Danilo Velloso, representará Pindamonhangaba em evento que 
aborda entre outros temas: tecnologia, acessibilidade e qualidade de vida

Prefeitura inicia 
fase de testes nos 
semáforos do Tenda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba fi nalizou, na tarde do 
último domingo, os serviços da 
implantação do sistema sema-
fórico na rotatória do Tenda, no 

trecho do Anel Viário da Rodo-
via Manoel César Ribeiro. Com a 
ação, tem início à fase de testes e 
programação de tempo

Objeti vo da implantação dos semáforos é dar fl uidez ao trânsito 

PÁG. 3

‘Rua de Lazer’ leva diversão ao Castolira
A secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba retomou 

com o projeto ‘Rua de Lazer’, no últi mo sábado (14), na quadra do Castolira. 
O evento – que estava suspenso desde o início da pandemia por Covid-19, 
em março de 2020 – reuniu centenas de pessoas na tarde de sábado.

‘Domingo no Parque’ reúne 
várias atrações para a família

O Parque da Cidade recebeu 
o evento ‘Domingo no Parque’, 
no último (15), das 10 às 18 ho-
ras.  Realizado pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Cultura 
e Turismo – “Novo Turismo”, 
com apoio do Fundo Social de 
Solidariedade, o evento pro-
porcionou um dia recheado de 
atrações para todos os públicos. 

Entre as ações, o público que 
compareceu ao Parque da Cida-
de contou com música, exposi-
ções, atividades esportivas e de 
lazer na pista de Pump Track do 
Parque, além da feira de arte-
sanato Arte Encanto, do Fundo 
Social de Solidariedade e praça 
de alimentação composta por 
diversos food trucks.

PÁG. 4

Pinda amplia público 
para vacinação contra 
gripe e sarampo

PÁG. 7

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Contação de histórias do 
Compadre Pascoal, com tema 
‘Tonico da Viola e A Serra que 
Chora Lágrimas da Bela Índia’ 
encantou as crianças
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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 artista plástico Ademir da 
Costa Alves (1952 – 2017), nas-
cido em Santos - SP, era um auto-
didata que buscou inspiração em 
Portinari, Di Cavalcanti e Burle 
Marx. Seus primeiros traços foram 
baseados em filmes de faroeste 
americano, os quais abriram cami-
nho para sua arte acadêmica, nas 
décadas de 1960-70. 

Kuka – nome artístico com que 
Ademir assina a maioria de suas 
obras – tornou-se especialista nos 
mais variados estilos de arte, des-
tacando-se na pintura em óleo so-
bre tela e nos murais de azulejos. 
A arte da azulejaria, tão presente 
em Portugal e, por influência lusi-
tana, em muitos estados brasilei-
ros, Kuka aprendeu com o mestre 
Francisco Gajo.

Em 1988, Kuka foi contratado 
pela administração municipal para 
executar trabalhos como artista 
plástico no Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina. Também foi responsável 
pela pintura de fatos históricos de 
Pindamonhangaba em painéis de 
azulejos, dispostos em diversos es-
paços públicosda cidade. 

O mais expressivo trabalho de 
sua autoria encontra-se no Centro 
Esportivo “João Carlos de Olivei-
ra”: o painel do atleta e medalhis-
ta olímpico João do Pulo (Ademir 

da Costa, 2003). Belíssimo tanto 
quanto os painéis instalados em 
locais privilegiados de Pindamo-
nhangaba: Bosque da Princesa, 
Biblioteca Vereador Rômulo Cam-
pos D’Arace, Mercado Municipal, 
Estrada de Ferro Campos do Jor-
dão, Pronto-Socorro, Justiça do 
Trabalho, Sede da Associação dos 
Servidores Municipais e Centros 
Comunitários de bairros.

Ademir da Costa Alves, esse 
gênio que fazia de sua arte portais 
para uma viagem no tempo, conce-
deu a Pindamonhangaba um des-
taque singular no cenário valepa-
raibano: o município abriga a maior 
coleção dos painéis de azulejos do 
Kuka e por isso,tornou-se uma ga-
leria permanente de suas obras! 

Dotada de valor histórico inques-
tionável, essa galeria de arte merece 
ser explorada como roteiro educa-
cional nas escolas (penso numa car-
tilha lindíssima!) e, também, como 
um novo e promissor roteiro cultu-
ral no mapa turístico do município: 
“Azulejos do Kuka - um passeio pela 
história de Pindamonhangaba”!

O artista plástico também legou 
grandes obras à sua cidade natal: o 
mural de Nossa Senhora de Fátima 
– padroeira do porto de Santos –, 
e, dentre outras, duas obras con-
feccionadas para o Santos Futebol 
Clube – a família de Edson Arantes 

do Nascimento (Dondinho, Pelé e 
Edinho) e o time bicampeão mun-
dial interclubes (Santos, 1963). 

Seus quadros (óleo sobre tela, 
pastel seco sobre papel e outros) 
ganharam destaque na Bienal de 
1976 e em incontáveis exposições 
e mostras no Brasil e no exterior. 

Em reconhecimento à sua rele-
vante e profícua produção, Ademir 
da Costa foi agraciado comum ver-
bete na coleção “Artes Plásticas no 
Brasil”, de autoria de Maria Alice e 
Júlio Louzada (Volume 9, p. 222).

Numa de suas entrevistas, con-
cedida ao jornalista João Paulo 
Ouverney, declarou: “Meu coração 
é metade santista e metade pinda-
monhangabense. Ajudei a perpe-
tuar a Princesa do Norte por meio 
das minhas pinturas”. De fato, com 
sua arte, Kuka imortalizou a histó-
ria de Pindamonhangaba. E, nas 
páginas da sua história, Pindamo-
nhangaba imortalizou Ademir da 
Costa Alves!

Infelizmente, em 2017, Kuka foi 
chamado pelo Arquiteto do Uni-
verso... O artista “santista-pinda-
monhangabense” deixou a família, 
os amigos, os pincéis, o seu ateliê, 
a sua grandiosa obra... Para nossa 
terra e nossa gente, Kuka deixou 
os painéis que o consagraramco-
mo a maior referência nacional na 
arte em azulejos!

NOS PAINÉIS DE KUKA, A ARTE DE 
ADEMIR DA COSTA ALVES

Divulgação
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Pinda relembrou Frida Kahlo 
no Teatro Galpão no domingo

A secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo de Pindamo-
nhangaba promoveu de forma 
gratuita, no último domingo, 
dia 15 de maio, a peça “Aí Pen-
duro Meu Vestido” da Cia. Cás-
sio B de Teatro, em homena-
gem a grande artista e pintora 
mexicana, Frida Kahlo.

A apresentação começou às 
20 horas, no Teatro Galpão, e 
cerca de 70 pessoas comparece-
ram ao evento.

A peça abordou o relaciona-
mento conturbado da artista e 
trouxe com pungência e drama 
uma Frida comercializada pela 
indústria capitalista. Ao de-
correr da dramaturgia, a obra 
movimentou uma mistura de 
celebração e lamento, a partir 
de seus relacionamentos afeti-
vos que sugaram suas energias 
vitais, mas que fizeram ser a 
musa inspiradora de diversas 
obras autobiográficas e tam-
bém uma mulher aclamada por 
transformar seu próprio sofri-
mento em arte.

Segundo a espectadora Cláu-

dia Nogueira, “a direção, o figu-
rino e as pessoas envolvidas no 
teatro contribuíram para uma 
peça teatral muito legal e refle-
xiva, que consegue fazer com 
que a gente tire várias lições 
sobre a nossa sociedade”.

O diretor da peça, Cássio Bor-
ges, disse: “A peça ‘Aí Penduro 
Meu Vestido’ é um espetáculo 
que traça uma linha por todas 
as vivências afetivas que Frida 
Kahlo passou, desde sua infân-
cia com sua família, até seu re-
lacionamento amoroso e suas 
relações extraconjugais. Tudo 
isso influenciou na sua arte que 
só foi reconhecida após a sua 
morte, aos 47 anos. Mas não é 
assim que você vê Frida Kahlo. 
Não a resuma somente a cores 
vibrantes e flores no cabelo. O 
empoderamento de Frida vai 
além! Ela carrega uma histó-
ria vibrante em um corpo lati-
no-americano que nos oferece 
um universo de possibilidades 
para entender o porquê essa 
mulher merece ser ovacionada 
verdadeiramente”.

Cultura, intervenções 
artísticas e sociabilização 

 

E o fim de semana foi de muita cultura e 
entretenimento para os moradores – e também 

para os turistas que visitaram Pindamonhangaba...
No sábado, dia 14 de maio, moradores do bairro 

Castolira e região receberam o projeto “Rua de Lazer” 
– que levou muita diversão à criançada. 

Entre as opções de atividades tinham: mini vôlei; 
mini futebol; tênis de mesa; confecção de balangandã; 
brinquedoteca; gincanas; jogos, além de outras 
atrações que encantaram crianças e adolescentes. 

De acordo com os organizadores, a próxima edição 
do evento será realizada no bairro das Campinas, 
logo em breve.

Outros dois eventos movimentaram o domingo 
(15) na cidade: O “Festival Tudo Nosso” – que reuniu 
diversas atrações no shopping Pátio Pinda; e o 
“Domingo no Parque” – com atividades para todos os 
públicos. 

O festival levou stands de tatuagens – com 
tatuagem lavável para crianças –; shows; oficinas 
de grafite e de skate; exposição de carros e motos 
customizados; exposição artística, e shows culturais, 
com muita música ao vivo para o público.

Já o ‘Domingo no Parque’ – como o nome revela, 
foi realizado no Parque da Cidade – que por si só já 
tem muitos atrativos em meio à natureza, e ainda 
recebeu exposições; contação de história; atividades 
esportivas e de lazer na pista de Pump Track; além da 
feira de artesanato ‘Arte Encanto’, do Fundo Social de 
Solidariedade; e praça de alimentação composta por 
diversos food trucks.

A maioria dessas atividades estava restrita 
desde o início da pandemia de Covid-19 (meados 
de março de 2020)... Que, com muita consciência e 
responsabilidade coletiva, o público volte a se divertir 
em espaços públicos!

Câmeras de monitoramento 
flagram menores de idade 
pichando patrimônio público

As câmeras de monitora-
mento do CSI (Centro de Se-
gurança Integrada) da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
têm sido grandes parceiras da 
segurança e ordem do muni-
cípio. Praticamente todos os 
dias são identificados delitos 
que acabam em autuação da 
Guarda Civil Metropolitana 
ou da Polícia Militar.

Na noite da última sexta-
feira (13), agentes que atu-
avam no CSI acionaram os 
GCMs Osvaldo Calado e Ale-
xandre Teixeira ao identificar 
adolescentes pichando o bus-
to central da praça Francis-

co Romeiro, conhecida como 
praça do Cruzeiro.

Com as características dos 
suspeitos, os GCMs identifi-
caram os adolescentes e os 
conduziram à Delegacia de 
Polícia, onde foi constatado 
tratar-se de menores de ida-
de, sendo um de 13 e outro de 
17 anos. Os responsáveis pe-
los menores foram acionados 
para comparecer na delega-
cia, onde foi lavrada a ocor-
rência para encaminhamento 
aos órgãos competentes.

O comandante da GCM, 
Sandro Alvarenga, parabe-
nizou a atuação dos agentes. 

“Nossa tecnologia aliada aos 
treinamentos do nosso efeti-
vo atuando nas ruas atesta o 
bom êxito do trabalho. Não 
vamos tolerar a prática de 
delitos que tragam prejuízos 
à coletividade”, afirmou San-
dro.

Em Pindamonhangaba, a 
Lei 6.117/2018 prevê a apli-
cação de multa e obrigação 
de indenizar danos de ordem 
material e moral. Em caso de 
pichação em monumento ou 
em bem tombado o valor da 
multa é de R$ 5 mil, além do 
ressarcimento das despesas 
de restauração.
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Prefeitura inicia 
fase de testes nos 
semáforos do 
Tenda

A Prefeitura de Pindamonhangaba finalizou, na 
tarde do último domingo, os serviços da implantação do 
sistema semafórico na rotatória do Tenda, no trecho do 
Anel Viário da Rodovia Manoel César Ribeiro.

Com a ação, a Prefeitura dá início à fase de testes 
e programação de tempo: “Pedimos que a população 
tenha paciência nessa fase inicial, pois iremos fazer 
testes de trafegabilidade. As filas podem aumentar em 
um ou outro sentido e, conforme a gente constatar, 
vamos mexendo na temporização”, afirmou o secretário 
adjunto de Segurança Pública, José França Vidal.

A implantação dos semáforos atende uma 
reivindicação antiga da população. Segundo a Prefeitura, 
há três anos o município vem realizando tratativas com 
o Estado para a liberação da execução do projeto, tendo 
em vista que o espaço é de domínio do DER-SP.

A novidade nos serviços foi a implantação de 
uma canalização com canteiro fisico e de semáforos 
também no anel viário para acessar o Poupatempo 
e lojas comerciais na área do Tenda, evitando que o 
motorista se dirija até a rotatória após o túnel para 
fazer o retorno. A região deverá receber, futuramente, 
novos empreendimentos comerciais, como um novo 
posto de gasolina previsto para se instalar dentro do 
hipermercado, intensificando ainda mais o movimento e 
justificando as interferências no sistema viário.

O grupo Tenda participou diretamente da 
implantação dessa melhoria que, através de um termo 
de doação, ofertou os equipamentos e a instalação dos 
semáforos.

O prefeito Isael Domingues esteve no local, 
acompanhando os serviços e destacou a importância 
dos semáforos. “Com esse trabalho vamos diminuir, 
sensivelmente, o número de acidentes e conflitos nesta região 
e preservar vidas no trânsito. Agora, passaremos a ter 46 
pontos semaforizados na cidade e todos com tecnologia e 
inteligência para deixar nosso trânsito com melhor fluidez”.

Pindamonhangaba integra 
mesa estratégica de ‘Cidades 
Inteligentes do Brasil’

Pindamonhangaba; São José do Campos; Rio de Janeiro e São Paulo farão par-
te da mesa estratégica de ‘Cidades Inteligentes no Brasil’, no evento  “Smart City 
Business Brazil Congress 2022” – que será realizado em São Paulo, no dia 25 de 
maio.

O assunto principal será “A Importância da Certificação ABNT - Cidades Inteli-
gentes na percepção da Qualidade de Vida do Cidadão”, visando a trazer a refle-
xão aos municípios da necessidade em seguir uma agenda pautada no uso das 
normas internacionais (ISO), para facilitar a construção de estratégias e traçar 
diretrizes que realmente tragam à população uma percepção de mudança com 
foco na sua qualidade de vida, com uso gradativo de tecnologias, mas principal-
mente com uso de recursos acessíveis a todos os executivos municipais.

De acordo com o secretário adjunto de Administração, Danilo Velloso, res-
ponsável pelas ações de tecnologia na gestão, Pindamonhangaba tem chamado 
a atenção de grandes executivos da iniciativa privada e de gestão pública “pelo 
crescimento pujante apresentado, mostrando que após o saneamento das finanças 
que se encontrava, reorganizamos a gestão para investir, com o resultado da eco-
nomia das ações, tiramos a Prefeitura de uma situação arcaica para figurar entre 
os grandes na gestão pública e principalmente no cenário de cidades inteligentes”.

Segundo ele, hoje, temos uma cidade preparada para seguir na certificação, 
previsão de crescer economicamente 20% ao ano, ultrapassando economias re-
gionais e contribuindo para o crescimento do País. “Pinda já é uma cidade huma-
na, inteligente e sustentável, só nos resta a certificação. Tecnologia e Inovação foi 
incluído no DNA desta cidade por esta gestão”, completa Danilo Velloso

Deputado Márcio Alvino destina 
R$ 600 mil para custeio de 
serviços para moradores de rua

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba confirmou o recebi-
mento de repasse de recursos 
do Governo Federal, viabiliza-
dos através do Deputado Fede-
ral Márcio Alvino, para o Fundo 
Municipal de Assistência Social. 
A verba de R$ 600 mil irá garan-
tir ajuda no custeio dos serviços 
de proteção especial do Centro 
de Acolhimento de Moradores 
de Rua, novo equipamento pú-
blico que o município irá inau-
gurar de forma permanente nas 
próximas semanas.

Com o advento da pandemia, 
Pindamonhangaba implantou 
no Ginásio Manoel César Ribei-
ro (Quadra Coberta) um Centro 
de Acolhimento para Moradores 
em situação de rua com estrutu-
ra completa para refeições, ba-
nho e pouso, atendendo diaria-
mente diversos munícipes em 
situação de vulnerabilidade.

“Além da parceria e vínculo 
que temos com a entidade SOS, 
iremos agora ter um albergue 
permanente para moradores 
de rua que estamos implantan-
do no bairro Alto do Cardoso e 
devolveremos o ginásio da Qua-
dra Coberta para as atividades 

do esporte”, afirmou a secretá-
ria de Assistência Social, Ana 
Paula Miranda.

Segundo ela, com os recursos 
enviados, ajudarão no custeio 
dos serviços garantindo a ma-
nutenção de segurança, educa-
dor social, alimentação, servi-
ços de lavanderia entre outros. 
“Com a garantia desses valores 
via repasse federal, poderemos 
disponibilizar outro recurso 
do tesouro para o Fundo Social 
adquirir cestas básicas para fa-
mílias carentes da cidade. Tra-
balhamos de forma integrada, 
todos juntos apoiando as pesso-
as que mais necessitam”, com-
pletou Ana Paula.

O prefeito Isael Domingues 
agradeceu o apoio do parla-
mentar para o social de Pinda-
monhangaba. “Mais uma vez o 
Deputado Márcio Alvino cola-
bora com nossa cidade garan-
tindo esse recurso significativo 
que ajudará no social. Quero 
registrar minha gratidão a ele e 
também ao deputado estadual 
André do Prado, por represen-
tar Pinda com tanta dedicação 
nos governos do Estado e Fede-
ral”, finalizou Isael.

Divulgação

Divulgação

O evento contará com a presença dos seguintes convidados: Alberto Alves Mar-
ques Filho - Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de 
São José dos Campos; Willington Feitosa - Coordenador de Cidade Inteligente da 
Prefeitura do Rio de Janeiro; Humberto de Alencar - Secretário Adjunto de Inovação 
e Tecnologia de São Paulo; Danilo Velloso – Secretário Adjunto de Administração de 
Pindamonhangaba; Thiago Gonçalves Ledo – BNDES; Cristi ana Scorza - Ministério do 
Desenvolvimento Regional; Antonio Carlos Barros de Oliveira – Diretor de Certi fi ca-
ção da ABNT; Felicio Ramuth – Ex-Prefeito de São José dos Campos; Filipe Rocha – 
Diretor da SocialMe e Carlos Venicius Frees - CEO da Smart Free’s.

“Desde nosso primeiro mandato, a meta é implementar uma 
gestão moderna e humana em Pindamonhangaba, a tecnologia, 
a inovação e a sustentabilidade são sinônimos desta meta. 
Buscamos, desde o início, ter a performance de uma empresa na 
máquina pública, focando no bem comum, dar a satisfação de 
viver em uma cidade moderna e acolhedora, ser reconhecido e 
estar entre os grandes sempre foi nosso objetivo”.
Isael Domingues  - Prefeito de Pindamonhangaba

Recurso é muito signifi cati vo e auxiliará município em causas sociais 
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‘Domingo no Parque’ 
reúne várias atrações 
para a família

O Parque da Cidade recebeu 
o evento ‘Domingo no Parque’, 
no último (15), das 10 às 18 ho-
ras. 

Realizado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da 
Secretaria de Cultura e Turismo 
– ”Novo Turismo”, com apoio do 

Fundo Social de Solidariedade, 
o evento proporcionou um dia 
recheado de atrações para to-
dos os públicos. 

Entre as ações, o público 
contou com música, exposições, 
atividades esportivas e de lazer 
na pista de Pump Track do Par-
que, além da feira de artesanato 
Arte Encanto, do Fundo Social 
de Solidariedade e praça de ali-
mentação composta por diver-
sos food trucks.

O ‘Domingo no Parque’ teve 
a presença de vários clubes e 
grupos, como Alma Libre Bike 
Club com muitas bicicletas, 
construções próprias, equipa-
mentos antigos; Opaleiros de 
Pinda com opalas clássicos e 
que encantaram os amantes 
de carros; grupo Voando Bai-
xo, com exposição de veículos 
rebaixados e tunados, dentre 
outros. As atrações musicais 
foram com DJ Yago, César Pop 
e Banda, e Dj Marcelo Ratto. 
Também foi realizada contação 
de histórias com Compadre Pas-
coal, com as histórias Tonico da 
Viola e A Serra que Chora Lágri-
mas da Bela Índia.

O secretário Adjunto de Cul-
tura e Turismo, Ricardo Flores, 
disse que o evento foi um su-
cesso. “Conseguimos atender 
diversos públicos, oferecendo 

opções de lazer para todas as 
idades, e já deixamos o convite 
para a próxima edição do ‘Do-
mingo no Parque’, que será no 
dia 12 de junho”, destacou.

No últi mo domingo, o público que foi ao Parque da Cidade contou com praça de alimentação composta por diversos food trucks durante oito horas de diversão

A próxima edição do “Domingo no Parque” está agendada para acontecer no dia 12 de junhoO Fundo Social de Solidariedade compareceu com a feira “Arte Encanto”

“Domingo no Parque” teve direito a manobras radicais de skate

O Alma Libre Bike Club trouxe modelos especiais de bicicleta

Grande público e autoridades presti giaram o evento
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Divulgação
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Divulgação
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‘Rua de Lazer’  leva 
diversão ao Castolira

‘Festival Tudo Nosso’ 
reuniu shows e várias 
atrações no shopping

A secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer de Pindamonhan-
gaba retomou com o projeto 
‘Rua de Lazer’, no último sábado 
(14), na quadra do Castolira.

O evento – que estava sus-
penso desde o início da pande-
mia por Covid-19, em março de 
2020 – reuniu centenas de pes-
soas na tarde de sábado.

O ‘Rua de Lazer’ teve mini 

vôlei, mini futebol, tênis de 
mesa, confecção de balangan-
dã, brinquedoteca, gincanas, jo-
gos além de outras atrações às 
crianças e adolescentes.

A diretora de Lazer, Maril-
da de Oliveira, disse que a re-
tomada foi um grande sucesso, 
reunindo centenas de pessoas 
na quadra e rua lateral. “Fo-
ram muitas opções de diversão 

às crianças e famílias, com en-
tretenimento, atividades recre-
ativas, esportivas e artísticas. 
Nossos professores e monitores 
participaram das gincanas e 
brincadeiras, orientando o pú-
blico e promovendo muitas op-
ções de diversão”.

A próxima edição será dia 28 
de maio, das 13h30 às 17h30, no 
Bairro das Campinas.

Próxima edição do evento será no Bairro das Campinas

O “Festival Tudo Nosso” reuniu diversas atrações no 
Shopping Pátio Pinda, no domingo (15).

O evento, que teve apoio das secretarias de Cultura e 
Turismo e de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura 
Pindamonhangaba, contou com stands de tatuagens, shows, 
apresentações, sorteios, oficina de grafite, grafite ao vivo, 
oficina de skate, exposição de carros e motos customizados, 
exposição artística, shows culturais, shows musicais, balão 
navegável e tatuagem lavável para crianças, palco dentro 
e fora do shopping, com muita música ao vivo, food truck, 
dentre outras opções para o público.

O prefeito Isael Domingues parabenizou a organização 
do ‘Tudo Nosso’ e ressaltou o apoio da Prefeitura às 
atividades culturais, artísticas e econômicas. “Um dia 
com muita atração para as pessoas, de vários segmentos 
diferentes, de várias idades. Além disso, com um viés social, 
com arrecadação de alimentos para o Fundo Social de 
Solidariedade”.

O secretário Adjunto de Cultura e Turismo, Ricardo 
Flores, enalteceu o evento como uma forma de 
entretenimento ao público e mais uma possibilidade para 
divulgar atrações da cidade, especialmente com uma 
tenda do Novo Turismo, que estava no estacionamento do 
shopping para promoção dos turísticos de Pinda.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Roderley 
Miotto, também participou do’ Tudo Nosso’ e de destacou 
a geração empregos e o fortalecimento do comércio da 
cidade.

Divulgação

Divulgação

Pinda Futsal começa empolgando nos 
campeonatos de futsal masculino

O time de futsal masculino 
de Pindamonhangaba - Pinda 
Futsal, por meio da secretaria 
de Esportes e Lazer, vem em-
polgando a todos em seus últi-
mos jogos.

No momento, o time dispu-
ta dois campeonatos, a “Copa 
da Liga Paulista de Futsal” e o 
“Campeonato Paulista de Fut-
sal”.

Na ‘Copa da Liga Paulista’, 
em quatro jogos, venceu os dois 
que jogou dentro de casa, con-
tra o Botucatu por 5x0 e contra 
o São Paulo por 5x1, e fora de 
casa venceu mais duas partidas, 
uma por 3x2 contra o Brutos 
Futsal, e outra por 8x2 contra 
o Uniara Futsal, além de empa-
tar em 3x3 contra o Dracena. O 
time soma no total 13 pontos, é 
líder do grupo e precisa de um 
empate contra o Yoka Futsal de 
Guaratinguetá para sair como lí-
der da chave e decidir os jogos da 
próxima fase em casa. O jogo é 
nesta quarta feira, dia 18 de maio 
às 19h, diante da torcida pinden-
se no Ginásio Tobias Salgado.

No ‘Campeonato Paulista’, 
a equipe enfrenta Corinthians, 
Santo André/Intelli, São Ber-
nardo, A.A. Praia Grande, Tuka 
Bike e São José, que estão em 
seu grupo. A estréia do time 
foi contra o Corinthians, fora 
de casa, e acabou saindo com 
uma derrota após jogo duro por 
3x2, porém venceu os dois pró-
ximos jogos, contra as equipes 
de Praia Grande por 3x1 e Tuka 
Bike por 10x2. Em seu último 
jogo no Campeonato Paulista, 
a equipe pindense enfrentou 
o São José, no clássico do vale, 
e acabou perdendo por 6x1. O 
time soma 6 pontos em quatro 
jogos e briga firmemente pela 
classificação.

“Queremos agradecer a par-
ceria com a Ferroviária, através 
do presidente Júlio Piorino, que 
nos sede as instalações. A Ferro-
viária é a casa do Futsal Mascu-
lino de Pindamonhangaba. Uma 
parceria que esperamos que vá 
longe e nos traga muitos frutos 
ainda” disse o secretário de Es-
porte e Lazer, Everton Chinaqui.

Novos espaços públicos 
recebem melhorias na 
iluminação pública

Garantir a boa iluminação 
dos espaços públicos é uma for-
ma de melhorar a segurança 
pública e garantir a prática de 
lazer para a população. Com 
essa visão, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, através da Se-
cretaria de Governo e Serviços 
Públicos, prossegue a realiza-
ção dos serviços de melhorias 
e revitalização do sistema de 
iluminação pública em diversos 
bairros da cidade.

Os serviços foram realizados 
pelos servidores do Setor de 
Elétrica e beneficiou as seguin-
tes regiões:

Parque São Domingos - 
substituição de todas as lâmpa-
das de vapor de sódio por lâm-
padas metálicas na praça entre 
as ruas Eduardo Prates da Fon-
seca com rua Dr. Fausto Vilas 
Boas.

Jardim Mariana - implan-

tação de poste com luminárias 
vapor metálico na área verde 
do Jardim Mariana – ao final da 
rua Pe. Jair Machado Gomes

Parque da Cidade – manu-
tenção geral das lâmpadas das 
quadras de areia, nova ilumina-
ção na área do Basquete e im-
plantação de postes e colocação 
de projetores com lâmpadas va-
por metálico na pista do Pump 
Track

Carangola - implantação de 
postes com luminárias com lâm-
padas metálicas na área verde 
ao final do bairro - rua Tenente 
Raimundo Ver-Valen Cruz

Vila Verde - revitalização 
com substituição de todas as lu-
minárias por novas de LED na 
praça, ao final da Av. Nagib Ka-
lil – deixando o espaço ilumina-
do 100% com LED

A Prefeitura vem realizando 

ainda a recomposição em espa-
ços que sofreram vandalismo e 
furto de material elétrico, como 
nos seguintes bairros:

Santa Cecília - refeito toda 
instalação elétrica que foi rou-
bada no canteiro central entre 
o bairro e a Rod. Manoel César 
Ribeiro

Pasin - refeita toda instala-
ção elétrica que foi roubada na 
área que liga o bairro do Pasin 
ao Residencial Mantiqueira, em 
Moreira César

“Queremos agradecer nossa 
equipe da elétrica pelo trabalho 
realizado. Infelizmente sofre-
mos prejuízos com esses furtos 
e vandalismo, que prejudicam 
muito a população. Sabemos 
que um bairro bem iluminado 
garante mais segurança e va-
mos continuar atuando dessa 
forma”, afirmou o secretário e 
vice-prefeito Ricardo Piorino.

Divulgação

Pista de Pump Track, quadras de areia e área do Basquete foram alguns locais que receberam as melhorias
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA 

Nos termos do artigo 14, incisos I e II, parágrafo único, do Estatuto Social da IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLEIA DE DEUS – MINISTÉRIO LEVANDO A LUZ, C.N.P.J. / MF n. 14.048.785/0001-87, 
fi cam todos os associados, em pleno gozo de seus direitos estatutários e em condições de votar e 
de serem votados, CONVOCADOS a participar da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-
se no próximo dia 23 de junho de 2022, com início às 11h, com qualquer número de presentes, 
e, na sequência, sem necessidade de verifi cação de quórum específi co, em ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a serem realizadas na Pça Dom Pedro II, 68, bairro de Santana, 
Pindamonhangaba-SP, com a seguinte ordem do dia: ORDINARIAMENTE, às 11h, o exame do 
balanço fi nanceiro apresentado pela Diretoria, com mandato vencido em 27/05/2013, acompanhado 
do competente parecer do Conselho Fiscal e da apreciação do Ministério, na forma preconizada 
pelo artigo 29 do seu Estatuto Social, deliberando, de imediato, a respeito da aprovação das 
contas apresentadas, de acordo com os artigos 13, III, e 14, I, também do Estatuto Social; e, 
EXTRAORDINARIAMENTE: - proceder a ELEIÇÃO e POSSE da DIRETORIA e do CONSELHO 
FISCAL – arts. 17 e 25. Apresento aqui os meus votos de elevada estima e considerações cristãs. 
Pindamonhangaba SP, 13 de maio de 2022.

Mark Jonathan Lemos Pastor Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
Ministério Levando a Luz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações 
e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO ELETRÔNICO 080/2022 (PMP 
3391/2022)
Para “contratação de empresa para 
licenciamento de programas de computador 
(software aplicativo) integrados em ambiente web 
multiusuário, para área tributária, abrangendo 
os serviços de customização, implantação e 
treinamento de servidores e manutenção”, com 
recebimento das propostas até dia 27/05/2022, 
às 08h e início dos lances às 08h30.  

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

 LICITAÇÕES DESERTAS / FRACASSADAS 
PREGÃO ELETRÔNICO 068/2022 (PMP 
2797/2022) 
A autoridade superior, face à manifestação do 
pregoeiro, declarou, em 11/05/2022, deserta 
a licitação supra, que cuida de “aquisição 
de veículos tipo picape para atender as 
necessidades do Departamento de Meio 
Ambiente”. 

*** HOMOLOGAÇÕES ***
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 005/2022 (PMP 296/2022) 
Na licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na prestação de 
serviços de lavagem de uniformes e agasalhos 
de competição, com a fi nalidade de manter em 
boas condições de uso para atletas e usuários 
das escolinhas da Semelp”, foi fi rmada a ata 
de registro de preço 128/2022, de 11/05/2022, 
vigente por 12 meses, assinando pela contratante 
e como gestor da ata o Sr Everton Chinaqui de 
Souza Lima, e pela contratada, empresa RZ 
Marcon ME, a Sra Renata Zanin Marcon. 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE 
PREÇO Nº 014/2022 (PMP 405/2022) 
A autoridade superior negou provimento às 
intenções de recurso das empresas Pronto 
Vida Emergências Médicas Ltda e Life Corp 
do Brasil Emergências Médicas Ltda, e 
homologou, em 12/05/2022, e adjudicou a 
licitação supra,q eu cuida de “contratação 
de empresa especializada na prestação de 
serviços de remoção com ambulância de 
suporte simples e UTI, a ser utilizado nos 
eventos realizados, apoiados e participados 
pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba”, 
em favor das empresas: Pereira & Marcondes 
Remoões Ltda, o item 01, no valor  unitário de 
R$ 115,00; e Do Val Serviços Médicos Ltda,  o 
item 02, no valor unitário de R$ 330,00. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 025/2022 (PMP 1063/2022) 
A autoridade superior homologou, em 
12/05/2022, e adjudicou a licitação supra,q 
eu cuida de “aquisição de pneus automotivos 
novos, visando atender as necessidades de 
manutenção e conservação dos veículos 
pertencentes à frota municipal”, em favor 
das empresas, os itens (item-vl unit em R$): 
Baviera Comércio e Serviços Eireli: 02-380,00; 
04-450,00; 40-1500,00; 41-1600,00; Boreal 
Sul Comercial Ltda: 12-546,00; 16-690,00; 
29-949,00; 45-2580,00; 46-3780,00; Lukauto 
Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda: 50-
74,99; Vicenzo Pneus E-Commerce Ltda: 25-
700,00; 35-3520,00; 36-3169,00; 37-665,00; 
39-770,00; 48-52,00; 49-62,00; 51-21,00; 
52-160,00; 53-110,00; 54-110,00; 55-120,00; 
56-110,99; 58-420,00; 61-90,00; 62-110,00; 
63-85,00; 65-250,00; 66-140,00; 68-30,00; 
69-30,00; 71-20,00; 72-90,00; 73-80,00; 74-
170,00; Zeus Comercial Eireli: 01-300,00; 
03-290,00; 05-314,00; 06-337,00; 08-371,00; 
09-380,00; 10-410,00; 11-495,00; 13-547,00; 
14-714,00; 15-415,00; 17-532,00; 19-765,00; 
20-595,00; 21-665,00; 22-766,00; 23-532,00; 
24-680,00; 26-2475,00; 27-1732,00; 28-
1904,00; 30-1150,00; 31-1348,00; 32-1808,00; 
33-1808,00; 34-3255,00; 38-560,00; 42-
1666,00; 43-1750,00; 44-1805,00; 47-2760,00; 
57-257,00; 59-50,00; 60-54,00; 64-104,00; 67-
180,00; 70-40,00. Itens desertos: 07, 08. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 049/2022 (PMP 1294/2022) 
A autoridade superior, com base na análise 
técnica dos documentos técnicos pela 
Secretaria Municipal de Saúde, homologou, 
em 12/05/2022, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de medicamentos 
para cumprir mandados judiciais do Município 
por um período de 12 meses”, em favor das 
empresas, os itens (item-vl unit em R$): Aglon 
Comércio e Representações Ltda: 07-2,58; 08-
2,54; Cristália Produtos Farmacêuticos Ltda: 
37-152,18; DMC Distribuidoras Comércio de 
Medicamentos Eireli: 14-0,38; Dupatri Hospitalar 
Comércio, Importação e Exportação Ltda: 02-
7,373; 21-5,7239; 22-6,8060; 34-3,9520; 39-
4,2480; Elfa Medicamentos S/A: 27-1596,51; 
28-1299,11; 41-24136,56; Exemplarmed 
Comércio de Produtos Hospitalares Ltda: 16-
1,60; 23-1,16; Interlab Farmacêutica Ltda: 
19-5,10; 29-5,04; Natcofarma do Brasil Ltda: 
40-25,00; Onco Prod Dist Prod Hospitalares 
e Oncológicos Ltda: 13-19,98; Partner Farma 
Distribuidora de Medicamentos Ltda: 06-
2,94; 09-1,54; Promefarema Medicamentos 
e Produtos Hospitalares Ltda: 42-0,31; Itens 
fracassados: 03, 04, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 26. 
Itens desertos: 01, 05, 18, 24, 25, 30, 31, 32, 
33, 35, 36, 38. 

*** ATAS DE REGISTRO DE PREÇO ***
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 231/2021 (PMP 8071/2021) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de 
materiais de enfermagem para unidades de 
saúde e hospitais de campanha Covid-19 do 
Município”, foram fi rmadas as atas de registro 
de preço: 
Ata 105/2022, de 25/04/2022, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos 
Santos, e pela contratada, empresa Arena 
Suprimentos Médicos Comercial Importadora 
e Exportadora Ltda, o Sr Marcos Francisco de 
Oliveira Bedaque; 
Ata 106/2022, de 25/04/2022, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como gestora 
da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, 
e pela contratada, empresa CR Vieira Produtos 
Hospitalares, a Sra Camila Rodrigues Vieira; 
Ata 107/2022, de 25/04/2022, 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 108/2022, de 25/04/2022, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos 
Santos, e pela contratada, empresa Cirúrgica 
União Ltda, o Sr Sérgio Eduardo Guerra da 
Silva Junior; 
Ata 109/2022, de 25/04/2022, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos 
Santos, e pela contratada, empresa Dimebras 
Comercial Hospitalar Ltda, o Sr Luiz Carlos Gelotti; 
Ata 110/2022, de 25/04/2022, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Ana Claudia Macedo 
dos Santos, e pela contratada, empresa DLM 
Hospitalar Eireli, o Sr Diogo Bedin Dumas; 
Ata 111/2022, de 25/04/2022, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos 
Santos, e pela contratada, empresa Hoff mann 
& Gomes Ltda, o Sr Rodolfo Antonio Gomes; 
Ata 112/2022, de 25/04/2022, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos 
Santos, e pela contratada, empresa Medivices 
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda ME, o Sr 
Ralph Luiz Evangelista; 
Ata 113/2022, de 25/04/2022, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como gestora 
da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, 
e pela contratada, empresa Priorittá Produtos 
Hospitalares Eireli, o Sr Vinicius Lopes Salvi; 
Ata 114/2022, de 25/04/2022, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Ana Claudia Macedo 
dos Santos, e pela contratada, empresa 
Pro-Remedios Distribuidora de Produtos 
Farmacêuticos e Cosméticos Eireli ME, o Sr 
Cleidson Godoy de Oliveira; 
Ata 115/2022, de 25/04/2022, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos 
Santos, e pela contratada, empresa Rogério 
Vieira Insumos ME, o Sr Rogério Vieira; 
Ata 116/2022, de 25/04/2022, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Ana Claudia Macedo 
dos Santos, e pela contratada, empresa Volpi 
Distribuidora de Drogas Ltda, a Sra Juliana 
Balsamo de Almeida. 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 054/2022 (PMP 2494/2022) 
Na licitação supra, que cuida de “contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço 
de chaveiro para atender demanda da Secretaria 
Municipal de Educação, junto às escolas e creches 
municipais de Pindamonhangaba”, foi fi rmada a 
ata de registro de preço 129/2022, de 11/05/2022, 
vigente por 12 meses, assinando pela contratante 
e como gestora da ata a Sra Luciana de Oliveira 
Ferreira, e pela contratada, empresa Amauri de 
Sando ME, o Sr Amauri de Sando. 

*** ADITAMENTOS ***
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 128/2021 (PMP 6077/2021) 
Foi fi rmado o primeiro aditamento, de 
11/05/2022, à ata 037/2022, que cuida de 
“aquisição de materiais elétricos para serem 
utilizados na manutenção geral de todas 
as Secretarias Municipais”, para troca de 
marca dos itens 16 e 17, para a marca Intral, 
assinando pela contratante o Sr Ricardo Alberto 
Pereira Piorino, e pela contratada, empresa 
Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP, o Sr João 
Bosco Teixeira de Gouvêa. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 089/2021 
(PMP 4564/2021) 
Foi fi rmado o primeiro aditamento, de 
11/05/2022, à ata 326/2021, que cuida de 
“aquisição de materiais para pintura”, para troca 
de marca dos itens 15, 21, 22, para “Praia Sol”, 
assinando pela contratante o Sr Ricardo Alberto 
Pereira Piorino, e pela contratada, empresa Raul 
Rabello Neto EPP, o Sr Raul Rabello Neto.

 
           

 
 
 
 
 
 
2º EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CIÊNCIA, extraído dos autos do Procedimento Administrativo 
de Usucapião nº 04/2021 - Prenotação nº 201.331, de 26 de agosto de 2021.  
OVIDIO PEDROSA JUNIOR, Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das 
Pessoas Jurídicas da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma dos artigos 
216-A, § 4º, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 16 do Provimento nº 65, de 14 de 
dezembro de 2017, do Conselho Nacional de Justiça, FAZ SABER a BENEDITO RIBEIRO, 
brasileiro, descarnador, inscrito no CPF/MF sob nº 019.198.178-83, ADELAIDE DE JESUS 
RIBEIRO, brasileira, proprietária, residentes e domiciliados na cidade de Mogi das Cruzes-SP, e 
terceiros eventualmente interessados que José Menino de Oliveira, brasileiro, casado, 
aposentado, portador do RG nº 8.892.404-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 741.135.778-20, e 
Maria Elenice Alves de Oliveira, brasileira, casada, aposentada, portadora do RG nº21.443.666-4-
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 072.330.508-05, requereram a instauração de procedimento 
administrativo em que objetivam o reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinária, 
fundada em posse iniciada há mais de 25 anos, conforme aferido pelo 2º Tabelião de Notas desta 
Comarca, em relação ao imóvel situado neste Município de Pindamonhangaba – SP, lote nº 10, 
da quadra “D-5”, do loteamento “Cidade Nova”, com frente para a Rua Igaratá, transcrito sob nº 
19.213 no Livro nº 3-AB, de propriedade de Benedito Ribeiro e s/m Adelaide de Jesus Ribeiro, com 
300,00m² (trezentos metros quadrados) e que confronta com os lotes nºs 09 (desmembrado), com 
frente para a Rua Igaratá nº 344, de propriedade de Marcia Mariana Correira Vicente e s/m José 
Elias Vicente, matrícula nº 30.177, 11, com frente para a Rua Igaratá nº 320, de propriedade de José 
Menino de Oliveira e s/m Maria Elenice Alves de Oliveira, matrícula nº 23.238, e o lote nº 19, com 
frente para a Avenida Rio de Janeiro, de propriedade de Maria do Carmo César Cruz, Paulo Alberto 
da Cruz e s/m Vanessa Camargo Coelho Cruz, Jonas Gabriel da Cruz e Ésio Davi da Cruz, 
matrícula nº 1.654, estando as medidas e confrontações melhor detalhadas em trabalhos técnicos 
que integram o procedimento, subscritos sob responsabilidade de Tiago Bonfim Fernandes, 
engenheiro civil, CREASP nº 5062886826 – RNP nº 2606974174. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para notificação de Benedito Ribeiro e s/m Adelaide de Jesus Ribeiro, cujos 
endereços são desconhecidos (art. 11, caput, do Provimento nº 65/CNJ), e ciência de terceiros 
eventualmente interessados (art. 16 do Provimento nº 65/CNJ) para que, querendo, impugnem a 
pretensão, diretamente nesta Serventia, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 11 da Medida 
Provisória nº 1.085/21), a fluir após o vigésimo dia posterior à segunda publicação deste edital, nos 
termos do artigo 257, inciso III, do Código de Processo Civil, sob pena de prosseguimento do 
procedimento, com anuência tácita à pretensão, na forma da lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSELHO DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE – CONDEMA 

Deliberação CONDEMA nº 004/2022, 
de 13 de maio de 2022

3º Reunião Ordinária da Plenária do 
CONDEMA – 2022

Transforma a Câmara Técnica de Educação 
Ambiental – CT-EA, de temporária para 
permanente, considerando a necessidade 
de acompanhar e orientar a Política Pública 
de Educação Ambiental no âmbito do 
Município de Pindamonhangaba/SP.

O Conselho de Defesa do Meio Ambiente 
do Município de Pindamonhangaba 
– CONDEMA, no exercício de sua 
competência legal, e
Considerando a necessidade de 
acompanhar e orientar a Política Pública de 
Educação Ambiental no âmbito do Município 
de Pindamonhangaba/SP.
Considerando a Lei nº 4.955, de 01 
de setembro de 2009 (Estabelece o 
Conselho de Defesa do Meio Ambiente 
do Município de Pindamonhangaba, com 
destaque para Item VIII, do Art. 3º) e a Lei 
Complementar nº 66, de 06 de janeiro de 
2022 (revisão do Plano Diretor Participativo 
de Pindamonhangaba), resolve:
Art. 1 – Constituir de forma permanente a 
Câmara Técnica de Educação Ambiental – 
CT-EA.
Parágrafo Único – Fica defi nido em Plenária 
que o coordenador da Câmara Técnica será 
defi nido entre os pares na sua primeira 
reunião e enviado o nome do Conselheiro 
Coordenador posteriormente para registro 
do Conselho, sendo seus Conselheiros 
membros registrados na Ata da 4ª Reunião 
Ordinária de 2022.
Art. 2 – A Câmara Técnica será composta 
por 03 (três) Conselheiros, podendo ainda 
solicitar a orientação e participação de 
especialista no tema fi m a que se destina 
essa Câmara Técnica.
Art. 3 – A Câmara Técnica a que se trata no 
Art. 1 desta Deliberação, terá como objetivo 
analisar, propor e fomentar as políticas 
públicas de incentivo, apoio, capacitação 
técnica e estrutural as ações de caráter 
educativo voltada a formação da consciência 
pública ambiental focada na melhoria da 
qualidade de vida e no desenvolvimento 
sustentável, sendo econômico, social e 
ambiental do município. Parágrafo Único – 
A análise e proposituras da Câmara Técnica 
de Educação Ambiental serão apresentadas 
aos Membros do CONDEMA, em Plenária, 
conforme planejamento da referida Câmara 
Técnica.
Art. 4 – A Câmara Técnica terá prazo 
indeterminado de funcionamento a partir do 
mês de abril de 2022.
Art. 5 – Esta Deliberação entra em vigor na 
data de sua publicação.

Alexsander R. Carvalho
Presidente CONDEMA 

Pindamonhangaba
Gestão 2020 / 2022

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 
classifi cação, 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 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme 
exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de registro no Conselho de 
Classe;
10 - Comprovante de experiência conforme 
exigido no edital do concurso;
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 fi lhos e/ou dependentes; 
Caderneta de Vacinação dos fi lhos de 0 a 5 
anos; Declaração de Escolaridade dos fi lhos de 
6 a 14 anos.

ENGENHEIRO
Dia 25/05/2022 às 10h

4º TIAGO DE MORAES CARVALHO

5º RODRIGO BORGES NASCIMENTO 
GUEDES

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba

Edital de Notifi cação

Controle 134/22 – CARRO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o sr. SAMUEL ANDRADE DA 
CONCEIÇÃO responsável pelo automóvel/
ou parte dele, Marca: VW QUANTUM, Placa: 
BIO7158 , Cidade PINDAMONHANGABA,  
COR : AZUL, abandonado na Rua NITEROI, 
bairro MARICÁ, Pindamonhangaba, para 
que efetue a retirada do referido veículo/
parte, no prazo de 24 horas, sujeito a 
multa a contar da data desta publicação 
em atendimento e conformidade com o 
artigo 26º, item IV, e 27º da Lei 1.411 de 
10/10/1974, do Código Posturas.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA DE ADMISSÃO Nº 049, DE 11 DE 
MAIO DE 2022.
Isael Domingues, Prefeito Municipal de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei Municipal nº 3.870, de 
21 de dezembro de 2001 e suas alterações,
Resolve:
Art. 1º Admitir, pelo regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), os Senhores a seguir 
relacionados, para os respectivos empregos, 
de acordo com a classifi cação e convocação 
realizada pela Secretaria Municipal de 
Administração:
° Paulo Henrique de Godoi Faria
Emprego: Ofi cial de Administração
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 01 de abril de 2022

°Carolina Florença Marcondes de Souza
Emprego: Ofi cial de Administração
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 01 de abril de 2022

° Clarice dos Santos Monteiro
Emprego: Ofi cial de Administração
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 04 de abril de 2022

° Karina Aparecida Nunes de Souza Oliveira
Emprego: Ofi cial de Administração
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 04 de abril de 2022

°  Elisangela Vargas da Silva Mattos
Emprego: Ofi cial de Administração
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 05 de abril de 2022

° Tamires Rita de Mello
Emprego: Ofi cial de Administração
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 06 de abril de 2022

°  Ana Letícia da Silva
Emprego: Recepcionista
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 07 de abril de 2022

° Catia de Paiva Oliveira
Emprego: Recepcionista
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 07 de abril de 2022

° Marcelo Leal
Emprego: Ofi cial de Administração
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 07 de abril de 2022

° João Victor Alves de Abreu
Emprego: Ofi cial de Administração
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 07 de abril de 2022

° Juliana Araújo da Guia
Emprego: Ofi cial de Administração
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 07 de abril de 2022

° Sebastião Pereira Guimarães
Emprego: Ofi cial de Administração
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 07 de abril de 2022

° Camila Barbosa Assmar
Emprego: Auxiliar de Classe
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 07 de abril de 2022

° Mariana Rodrigues de Oliveira
Emprego: Auxiliar de Classe
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 07 de abril de 2022

° Cristian do Amaral Assis
Emprego: Agente de Organização Escolar
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 08 de abril de 2022

° Maiara Ferreira Andrade
Emprego: Agente de Organização Escolar
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 08 de abril de 2022

° Brasil Ferreira Areco
Emprego: Ofi cial de Administração
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 08 de abril de 2022

° Ada Guimarães da Silva
Emprego: Secretário de Escola
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 08 de abril de 2022

° Daiane Aparecida Vicente dos Santos
Emprego: Agente de Organização Escolar
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 11 de abril de 2022

° Luiz Felipe Viana Alves
Emprego: Agente de Organização Escolar
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 11 de abril de 2022

° Mirella Marangão Vaz de Paula
Emprego: Agente de Organização Escolar
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 11 de abril de 2022

° Ronnye Guilherme de Moraes
Emprego: Auxiliar de Classe
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 11 de abril de 2022

° Fernanda de Oliveira dos Santos
Emprego: Recepcionista
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 11 de abril de 2022

° Julia Caroline Rodrigues de Souza
Emprego: Recepcionista
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 11 de abril de 2022

° Dayane Cesar Costa
Emprego: Agente de Organização Escolar
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 12 de abril de 2022

° Iago Luca Vieira Araújo
Emprego: Agente de Organização Escolar
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 12 de abril de 2022

° Natália Cristina Santos de Campos
Emprego: Agente de Organização Escolar
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 12 de abril de 2022

° Antonio Ulisse da Luz
Emprego: Fiscal de Posturas
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 12 de abril de 2022

° Anavivian Luiza Eugenio de Sousa
Emprego: Recepcionista
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 12 de abril de 2022

° Helisama Cylene de Brito Aguiar
Emprego: Agente de Organização Escolar
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 13 de abril de 2022

° Rogerio Pereira
Emprego: Auxiliar de Topografi a
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 13 de abril de 2022

° Adagil Vieira
Emprego: Guarda
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 13 de abril de 2022

° Flavio Augusto de Paula Ferreira
Emprego: Guarda
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 13 de abril de 2022

° João Paulo Gomes de Souza
Emprego: Guarda
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 13 de abril de 2022

° Marcos Paulo Siqueira
Emprego: Guarda
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 13 de abril de 2022

° Ludmila Miranda e Silva
Emprego: Guarda
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 14 de abril de 2022

°  André Luiz Pereira
Emprego: Mecânico de Equipamentos Especiais
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 14 de abril de 2022

° Douglas Rodrigues Silva
Emprego: Motorista Especializado
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 14 de abril de 2022

° Tayná Cristina Rosa Soares
Emprego: Agente de Organização Escolar
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 19 de abril de 2022

° Douglas Vinícius Machado Ramos
Emprego: Eletricista
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 19 de abril de 2022

° Amanda Suemi Gonçalves Figueiredo
Emprego: Ofi cial de Administração
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 19 de abril de 2022

° Midiã Guimarães Diana Marinho
Emprego: Secretário de Escola
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 19 de abril de 2022

° Thayna Aparecida Nunes da Silva
Emprego: Secretário de Escola
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 19 de abril de 2022

°  Jesus José de Oliveira
Emprego: Servente de Obras
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 19 de abril de 2022

°  Gislene dos Santos Silva Moreira
Emprego: Auxiliar de Classe
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 20 de abril de 2022

°  Vitor Paulo da Silva
Emprego: Guarda
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 20 de abril de 2022

° Conceição Aparecida Pereira da Silva
Emprego: Ofi cial de Administração
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 20 de abril de 2022

°  Mauricio Pereira Leite Flor
Emprego: Ofi cial de Administração
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 20 de abril de 2022

° Vitoria Prolungati Gregório
Emprego: Secretário de Escola
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 20 de abril de 2022

°  Isabela Castro de Almeida
Emprego: Agente de Organização Escolar
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 25 de abril de 2022

° Caroline de Paula Silva Candido
Emprego: Fiscal de Obras
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 25 de abril de 2022

°  Luiz Fernando da Silva
Emprego: Fiscal de Posturas
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 25 de abril de 2022

°  Luis Guilherme da Luz Santana
Emprego: Motorista Especializado
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 25 de abril de 2022

°  Patricia Garcez de Oliveira
Emprego: Psicólogo
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 25 de abril de 2022

° Isaac Augusto de Souza
Emprego: Secretário de Escola
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 26 de abril de 2022

°  Gabriela Maria da Silva Soares
Emprego: Ofi cial de Administração
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 27 de abril de 2022

° Deniane Pedroso de Lima Cabral
Emprego: Técnico em Enfermagem
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 27 de abril de 2022

°  Daniel Carvalho de Araújo
Emprego: Coveiro
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 28 de abril de 2022

°  Bruno Whately Melo
Emprego: Mecânico
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 28 de abril de 2022

°  Robson Noronha Rodrigues
Emprego: Técnico em Enfermagem
Investido através do Concurso Público n° 01/2019
Data de Admissão: 28 de abril de 2022

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir das 
respectivas datas de admissão.

Pindamonhangaba, 11 de maio de 2022.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada no Departamento de 
Recursos Humanos em 11 de maio de 2022.

Thiago Vieira Carvalho
Diretor de Recursos Humanos

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 classifi cação, munido da seguinte 
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição 
ou certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade - RG;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou 
Certidão de Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino 
até 45 anos);
08 - Comprovante de escolaridade, conforme 
exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de Inscrição no Conselho de 
Classe;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
13 - Se possuir dependentes - Certidão de 
Nascimento dos fi lhos e/ou dependentes; 
Caderneta de Vacinação dos fi lhos de 0 a 5 
anos (se houver); Declaração de Escolaridade 
dos fi lhos de 6 a 14 anos (se houver).

MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA (PSF)
Dia 25/05/2022 às 9h30

15º LIVIA FRANCO FRANKLIN E SILVA

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO

NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO 
DE MULTA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde 

Departamento de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE 
PUBLICAÇÃO 
Em: 22/02/2022
Processo nº: 010/2022
Atividade: ATIVIDADE MEDICA  RESTRITA A 
CONSULTAS
Razão Social:   CLINICA FREIXEDAS SS LTDA
CNPJ: 04763898000100
Endereço AVENIDA ALBUQUERQUE LINS 167
Município: Pindamonhangaba.
Responsável técnico: RODRIGO CURSINO DE 
MOURA CARVALHO
CPF 12199976840
Auto de Infração  nº2617 de 22/02/2022
Defesa: INDEFERIDA
Auto de Imposição de Penalidade de MULTA: 
3302 DE 12/04/2022
Recurso: não apresentou
Notifi cação para Recolhimento de Multa nº 
3002, valor de R$3197,00 (três mil e cento e 
noventa e sete reais). 
Prazo de 30 dias para recolher a partir da data 
da publicação.      

NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO 
DE MULTA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde 

Departamento de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE 
PUBLICAÇÃO 
Em: 16/02/2022
Processo nº: 008/2022
Atividade: ATIVIDADE MEDICA COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
Razão Social:   HOSPITAL OFTALMOLOGICO 
DIA ALMEIDA E VENANCIO LTDA
CNPJ: 08459902000283
Endereço RUA DR FREDERICO MACHADO 186
Município: Pindamonhangaba.
Responsável técnico: THAIS VENANCIO 
CRM 183388
Auto de Infração  nº3782 de 16/02/2022
Defesa: NÃO PROTOCOLOU
Auto de Imposição de Penalidade de MULTA: 
3305 DE 12/04/2022
Recurso: indeferido
Notifi cação para Recolhimento de Multa nº 
3003, valor de R$3197,00 (três mil e cento e 
noventa e sete reais). 
Prazo de 30 dias para recolher a partir da data 
da publicação.

NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE 
MULTA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde 

Departamento de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE 
PUBLICAÇÃO 
Em: 09/08/2021
Processo nº: 077/2021
Atividade: ATIVIDADE MEDICA COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
Razão Social:   KARINE BAHRA O PENNA
CPF 12420663730
Endereço RUA MAJOR JOSE DOS SANTOS 
MOREIRA 891
Município: Pindamonhangaba.
Responsável técnico: KARINE BAHRA O PENNA
Auto de Infração nº 3785 de 09/08/2021
Defesa: NÃO APRESENTOU
Auto de Imposição de Penalidade de MULTA: 
3304 DE 12/04/2022
Recurso: não apresentou
Notifi cação para Recolhimento de Multa 
nº 3004, valor de R$959,10 (novecentos e 
cinquenta e nove reais e dez centavos). 
Prazo de 30 dias para recolher a partir da data 
da publicação.

NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE 
MULTA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde 

Departamento de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE 
PUBLICAÇÃO 
Em: 04/03/2022
Processo nº: 014/2022
Atividade: atividade medica 
Razão Social:   LUIZ CARLOS RICCIARELLI
CPF: 36046744849
Endereço RUA MAJOR JOSE DOS SANTOS 
MOREIRA 250
Município: Pindamonhangaba.
Responsável legal: LUIZ CARLOS 
RICCIARELLI
CPF: 36046744849
Auto de Infração  nº2607 de 04/03/2022
Defesa: INDEFERIDA
Auto de Imposição de Penalidade de MULTA: 
3303 DE 12/04/2022
Recurso: não apresentou
Notifi cação para Recolhimento de Multa nº 
3001, valor de R$1598,50 (um mil e quinhentos 
e noventa e oito reais e cinquenta centavos). 
Prazo de 30 dias para recolher a partir da data 
da publicação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde 

Departamento de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde

Vigilância Sanitária
Avenida Nossa Senhora do Bonsucesso 

1734- Pindamonhangaba 
fone (12)36445600

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba estará realizando no 
próximo dia 31 de maio de 2022 às 15 horas, na Câmara de Vereadores, 
a Audiência Pública do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 
(RDQA) referente ao 1º Quadrimestre de 2022. 
Todos estão convidados.

           MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
          SECRETARIA MUNICIPAL DE        

ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 646, 
DE 05 DE MAIO DE 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário 
Municipal de Administração, no uso da 
competência conferida pelo art. 5º do Decreto 
nº 5.828, de 21 de julho de 2020, RESOLVE 
ALTERAR a composição  da comissão 
do Processo Administrativo Disciplinar nº 
006/2012, em face da servidora  Elaine 
Cristina de Mello Silva, matrícula 718100, 
emprego auxiliar de classe, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, para que 
passe a vigorar como: Andre Alves de Souza 
(Presidente),  Conceição Aparecida de Almeida 
(Membro) e Tamires Alves Pereira Tomé 
(Membro), para dar continuidade à apuração 
sobre ocorrência de faltas injustifi cadas e 
consecutivas, por mais de 30 (trinta) dias, 
confome memorando nº 719/2012-DRH/
Serviço de Procedimentos Disciplinares e 
Processo Interno nº 11628/2012.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 05 de maio de 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal 
de Administração em 05 de maio de 2022.

SMA/egga/Portaria Geral 5738/2022.

        MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
          SECRETARIA MUNICIPAL DE        

ADMINISTRAÇÃO   

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE  ADMINISTRAÇÃO Nº 648, 
DE 09 DE MAIO DE 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal 
de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 
de julho de 2020, e  nos termos da Lei Municipal 
nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015, 
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Ivanil Gregorio 
das Chagas (Presidente),   Josiane Canuto 
Silva Marins e Ana Paula Simões Garcia 
Munhoz (Membros), para comporem a 
comissão de  PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR em face da servidora Andreia 
Efi genio Andrade da Silva,  matrícula 849296, 
emprego Agente Comunitária de Saúde, lotada 
no Departamento de Atenção Básica à Saúde, 
a fi m de apurar suposto abandono de emprego 
e/ou inassiduidade habitual, conforme relatado 
no Processo nº 618/2022, com fulcro nos artigos 
24, II, III; 28 e 29 da Lei Municipal nº 5.751/2015.  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Pindamonhangaba, 09 de maio de 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal 
de Administração, em  09 de maio de 2022.

SMA/egga/Processo 618.2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº  5.753, DE 29 DE 
ABRIL  DE 2022.
 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR Luiz César 
Rodrigues Vieira, Enfermeiro, para substituir a 
Diretora de Atenção Básica à Saúde, Luciana 
dos Santos Cruz, durante o período em que a 
mesma encontrar-se em férias de 25 de abril a 
14 de maio de 2022.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de 
abril de 2022.

Pindamonhangaba, 29 de abril de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 29 de abril de 2022.

Anderson Plinio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº 5.760, DE 10 DE MAIO 
DE 2022.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba,  no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do art. 10, § 4º da Lei Federal 
nº 12.232, de 29 de abril de 2010, Resolve 
NOMEAR os senhores a seguir relacionados 
para constituírem Subcomissão Técnica para 
análise e julgamento das propostas técnicas 
com referência a concorrência pública para 
contratação de agência de propaganda.

I - Alexandre Pereira Costa – R.G. 25.015.970-3 
II - Lucas de Aguiar Rodrigues Cembranelli  
– R.G. 27.568.890-2 
III - Maria Fernanda Vieira Garcia Munhoz  
– R.G. 28.761.567-4

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
  
Pindamonhangaba, 10 de maio de 2022.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 10 de maio de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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          SECRETARIA MUNICIPAL DE        

        MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
          SECRETARIA MUNICIPAL DE        

        MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
          SECRETARIA MUNICIPAL DE        

ADMINISTRAÇÃO   

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE      ADMINISTRAÇÃO Nº 649, 
DE 12 DE MAIO DE 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal 
de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 
de julho de 2020, e nos termos da Lei Municipal 
nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015, 
RESOLVE:
Art. 1º Designar as servidoras Luciana Mara 
Ouverney (Presidente), Sabrina Regina 
Lourenço e Talita de Lima Melo (Membros), 
para comporem a comissão de PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do 
servidor Alessandro Milani,  matrícula 848777, 
emprego Ajudante, lotado no Departamento de 
Trânsito e Mobilidade  da Secretaria Municipal 
de Segurança Pública, a fi m de apurar desvio 
de bem público, conforme fatos relatados no 
Memorando nº 19.746/2022, com fulcro no 
artigo 24, I da Lei Municipal nº 5.751/2015 c/c 
artigo 312 do Código Penal.  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Pindamonhangaba, 12 de maio de 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal 
de Administração, em 12 de maio de 2022.

SMA/egga/Memorando 19746.2022

        MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
          SECRETARIA MUNICIPAL DE        

        MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
          SECRETARIA MUNICIPAL DE        

ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 650, DE 
12 DE MAIO DE 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário 
Municipal de Administração, no uso da 
competência conferida pelo art. 5º do Decreto nº 
5.828, 21 de julho de 2020, e com fundamento 
no art. 32 da Lei n° 5.751, de 24 de fevereiro 
de 2015 e de acordo com o  Memorando 
Digital n° 19.746/2022, Resolve determinar o 
afastamento preventivo do servidor Alessandro 
Milano, ajudante, matrícula 848777, lotado no 
Departamento de Trânsito e Mobilidade da 
Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados de 
13 de maio de 2022, sem prejuízo de seus 
vencimentos.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 12 de maio de 2022.

                      Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal 
de Administração em 12 de maio de 2022.

SMA/egga/Memo 19746.2022.

        MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
          SECRETARIA MUNICIPAL DE        

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 

CMDCA 

CONVOCAÇÃO – 
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022

Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, 
Titulares e Suplentes do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA, representantes governamentais e da 
sociedade civil, convocados a comparecerem 
na data abaixo, para a realização da “9ª 
Reunião Ordinária de 2022”, cuja pauta vem 
a seguir:
Pauta:
• Aprovação da ata da 8ª reunião ordinária;
• Aditamento da parceria - Serviço de Escuta 
Especializada;
• Readequação plano de trabalho Lar Irmã 
Julia;
• Apresentação Fluxos de Atendimento;
• Prestação de contas - Projeto Camerata 
Jovem;
•  Informes gerais
 
Data: 19/05/2022 (quinta-feira)
Horário: 8h30 (oito e trinta)
Reunião virtual, por meio da plataforma Google 
Meet
Link da vídeo chamada: https://meet.google.
com/mdo-xemk-rpa?authuser=0

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Isael Domingues, Prefeito 
Municipal de Pindamonhangaba, 
em determinação no que dispõe 
a Lei 101/2000, através deste 
Edital, convida as autoridades e 
a população para comparecerem 
à Câmara Municipal de 
Pindamonhangaba, sito a Rua 
Alcides Ramos Nogueira, nº. 860, 
seguindo as normas de segurança 
contra Covid-19, para realização de 
Audiência Pública em cumprimento 
a Lei, para expor as Metas Fiscais 
do Município, do 1º Quadrimestre 
de 2022, no dia 27 de Maio de 
2022, às 09:00 horas.

Pindamonhangaba, 09 de Maio 
de 2022.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 6.131, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº 6.507, de 22 de dezembro de 2021, conforme inc. I do art. 6º, 
DECRETA: 
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do art. 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 1.535.518,96 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, quinhentos e dezoito 
reais e noventa e seis centavos), na Secretaria Municipal de Governo e Serviços Públicos, 
no Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional, conforme contratos de 
fi nanciamento com recursos não reembolsáveis nºs  211/2021 e 228/2021, celebrado com a 
FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos por intermédio da Secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, objetivando a substituição de duas 
travessias e ajustes no canal valetão do Araretama e uma travessia e ajustes na calha do Ribeirão 
do Araretama. A classifi cação orçamentária será:

03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E SERVIÇOS PÚBLICOS
03.30 Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional
2029 Manutenção dos Serviços Municipais
15.452.0009.02  3.3.90.39– Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (879)    R$    1.535.518,96

Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo art. 1º será coberto pelo repasse da Fehidro, 
através da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca 
Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 04 de fevereiro de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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Divulgação

Pinda amplia público para vacinação 
contra gripe e sarampo

Con�ira locais, horários e públicos de cada 
vacina durante a semana

Gripe e sarampo para todos os públicos contemplados 
pelo Governo do Estado
Locais: PSF Jardim Regina, PSF Feital, PSF Eloyna, PSF Triângulo, 

PSF Santa Cecilia, UBS Azeredo, PSF Vale das Acácias, UBS Ipê II, 
UBS Vila São Benedito, PSF Arco Iris, PSF Araretama III, UBS Bem 
Viver, UBS Vila Rica, PSF Cruz Grande, PSF Bonsucesso, PSF Bela 
Vista e PSF Jardim Imperial.

Das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas
Gripe e sarampo
Local: sala de vacina central (Ciaf/Saúde da Mulher)
Crianças de 6 meses a menores de 5 anos:
Segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 15 horas
Gripe e sarampo - UBS Crispim
Segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas
Para crianças de seis meses a menores de cinco anos
Gripe e sarampo
PSF Cidade JardimSegunda a sexta-feira, das 13 às 16 horas:
Para todos os grupos contemplados nas campanhas de vacinação 
Gripe e sarampo - PSF Maricá
Toda segunda-feira, das 13 às 15h30
Para todos os grupos contemplados nas campanhas de vacinação
 Gripe e sarampo - PSF Goiabal
Toda quarta-feira, das 8h30 às 11 horas e das 13 às 15 horas
Para todos os grupos contemplados nas campanhas de vacinação
Gripe - Estacionamento Shibata Centro
Segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas
Para toda população a parti r de 12 anos contemplados na campa-

nha de vacinação contra gripe.

Até 20 de maio (sexta-feira), 
a vacinação contra gripe será 
aplicada em professores, ges-
tantes, puérperas, pessoas com 
60 anos ou mais, trabalhadores 
de estabelecimentos de saúde, 
crianças de seis meses a me-
nores de cinco anos e pessoas 
com deficiência, comorbidades, 
caminhoneiros, trabalhadores 
portuários, Trabalhadores de 
transporte coletivo (rodoviá-
rios, passageiros, urbanos, e de 
longo curso), forças de seguran-

ça e salvamento, forças arma-
das, funcionários do sistema 
prisional; a imunização contra 
sarampo será para trabalha-
dores de estabelecimentos de 
saúde e crianças de seis meses a 
menores de cinco anos.

As pessoas devem levar docu-
mento de identificação e cartei-
ra de vacinação. Quem trabalha 
em estabelecimentos de saúde e 
de educação também deve levar 
documentos que comprovem o 
vínculo de emprego. 

A secretaria de Saúde de Pindamonhangaba 
segue com a vacinação contra gripe e 
sarampo esta semana

A Secretaria de Saúde de Pindamonhanga-
ba mantém vacinação para idosos com 60 anos 
ou mais na terça-feira (17); demais públicos se-
guem normalmente. Confira locais e horários.

1ª dose: a partir de 5 anos (População geral)
Das 8 às 11 horas: USF Nova Esperança, USF 

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

1ª dose: a partir de 6 anos 
(População geral)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Nova 

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

2ª dose:
Infantil, adolescente e adulto
2ª dose: CORONAVAC / SINOVAC / BUTAN-

TAN (a partir de 6 anos)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Nova 

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

ASTRAZENECA (Conforme agendado na car-
teirinha)

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 agenda-

do 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 comple-

to há 4 meses
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas:  USF Nova 

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

3ª Dose (Dose Adicional)
Adolescentes de 12 a 17 anos com alto grau 

de Imunossupressão e esquema vacinal com-
pleto 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 3º 
dose há 4 meses)

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

ATENÇÃO
- A Secretaria de Saúde informa que os fras-

cos de vacina são multidoses e possuem valida-
de de 6 até 8 horas após abertos. Assim, para 
evitar desperdício, pode ser solicitado àqueles 
que chegarem próximo ao horário de encerra-
mento que retornem outro dia. Pedimos a com-
preensão.

- Todos precisam levar um documento de 
identificação (RG ou CPF), comprovante de en-
dereço e o termo de vacinação preenchido (dis-
ponibilizado no site da Prefeitura). Originais e 
cópias.

- Quem perdeu a carteirinha 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 
preferencialmente informar o dia que tomou a 
primeira dose.

Comorbidades e defi ciências infantis
Insuficiência cardíaca, cor-pulmonale e hi-

pertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, 
síndromes coronarianas, valvopatias, miocar-
diopatias e pericardiopatias, doenças da aorta, 
grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arrit-
mias cardíacas, cardiopatias congênitas, próte-
ses e implantes cardíacos, talassemia, síndro-
me de Down, diabetes mellitus, pneumopatias 
crônicas graves, hipertensão arterial resistente 
e de artéria estágio 3, hipertensão estágios 1 e 
2 com lesão e órgão alvo, doença cerebrovascu-
lar, doença renal crônica, imunossuprimidos 
(incluindo pacientes oncológicos), anemia fal-
ciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e 
HIV.  

Grau de imunossupressão de adultos
Indivíduos que possuam: I - Imunodefici-

ência primária grave; II - Quimioterapia para 
câncer; III - Transplantados de órgão sólido ou 
de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em 
uso de drogas imunossupressoras; IV - Pessoas 
vivendo com HIV/Aids com CD4 < 200 cel/mm3; 
V - Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia 
de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias; 
VI - Uso de drogas modificadoras da resposta 
imune*; VII - Pacientes em terapia renal subs-
titutiva (hemodiálise); VIII - Pacientes com do-
enças imunomediadas inflamatórias crônicas 
(reumatológicas, auto inflamatórias, doenças 
intestinais inflamatórias);

*Drogas modificadores de resposta imune 
consideradas para fim de elegibilidade a dose 
adicional da vacina para pessoas imunossupri-
midas (checar no informe técnico).

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

O telefone da ouvidoria da saúde é: (12) 
3550-0605.

Covid-19: Pinda mantém vacinação da 4ª doses para pessoas com 60 
anos ou mais na terça (17); demais públicos seguem normalmente

Divulgação

Município registra 225 casos novos, 66 
recuperados e nenhum óbito de Covid-19

O boletim da Vigilância Epi-
demiológica de Pindamonhan-
gaba contabilizou, do dia 10 
(terça-feira) ao dia 16 (segun-
da-feira), 225 novos casos, 66 
recuperados e nenhum óbito. 
No total, 33.844 moradores de 
Pindamonhangaba testaram 
positivo 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 23% de ocupação, somados 
leitos públicos e privados.

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 

374.553 (números atualizados 
até as 13h01 de 16 de maio), 
145.986 primeiras doses, 133.857 
segundas doses, 4.569 doses úni-
cas e 90.141 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 
Araretama) para tratamento 
imediato.
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história
Altair Fernandes Carvalho
(altairfernandes@hotmail.com)

Nesta foto anti ga, aspecto do Mercado Municipal, 
já no início da segunda metade do século XX, com 

o movimento natural de um dia de feira livre. A 
presença dos meninos carreteiros pode ser detectada 

à esquerda, atrás do cidadão trajando calça branca

Os meninos carreteiros das feiras 
livres do antigo Mercado Municipal
História desta edição traz uma práti ca comum na Pindamonhangaba 
do século passado envolvendo os meninos e seus carrinhos de mão

Arquivo TN

Ao longo das décadas 
que se completam 
em século, são das 

mais agradáveis e ternas as 
lembranças relacionadas ao 
costume de frequentar o Mer-
cado Municipal em dia de 
feira. Relacionada aos cos-
tumes e às manifestações 
culturais que mudam com 
o tempo, esta nota é sobre 
“os meninos de antigamen-
te” que, pra ganhar algum, 
ofereciam seus serviços de 
“carreteiros”, socorrendo as 
donas-de-casa na tarefa de 
levar para o lar os produtos 
adquiridos na feira. Ativida-
de que perdurou aproxima-
damente até os anos 70 do 
século passado.

Sobre a permanência des-
ses meninos nas feiras-livre, 
a edição de 16 de novembro 
de 1919 da Tribuna traz uma 
queixa. Um pedido feito ao 
então delegado de Polícia 
de Pindamonhangaba, no 
sentido de que se colocasse 
certa ordem na atividade 
carreteira do mercado, que, 
segundo o jornal,  andava 
desorientada.

Lembrava a Tribuna, da 
vez que havia feito pedido 
semelhante ao delegado com 
relação aos carregadores de 
malas da estação Central do 
Brasil e “...graças às provi-
dências dadas pela polícia”, o 
serviço passou a ser executa-
do “a contento do público”.

Carecia agora resolver o 
problema relacionado aos 

carreteiros-mirins. “No mer-
cado municipal, aos domin-
gos, estacionam vários me-
ninos com pequenos carros 
e que ocupam de transportar 
aos domicilios dos comprado-
res, as respectivas compras”, 
revelava o articulista e, algo 
impetuoso, reforçava a de-
núncia: “Esse serviço, atual-
mente, é feito com balbúrdia, 
sem ordem. Os carros não 
são numerados e quase sem-
pre desaparecem dos mes-
mos, algumas mercadorias”.

Na conclusão do artigo é 
destacado o pedido de provi-
dência à autoridade policial: 
“..Isso posto, seria de toda 
justiça que a nossa polícia, 
a exemplo do que fez, muito 
acertadamente com os carre-
gadores nas estações, tomas-
se as mesmas providências 
quanto aos carregadores que 
fazem ponto no mercado”.

Carrinho de mão

Esse acontecimento, cer-
tamente, na época comum 

nas cidades interioranas, é 
lembrado pelo inesquecível 
professor Moacyr de Almei-
da (1920-2006). Em seu livro 
de crônicas sobre a Pinda-
monhangaba antiga, obra 
denominada “Cada caso um 
causo” (Editora Stiliano–Lo-
rena-SP, 1999), seu artigo 
“Reminiscências”,  mencio-
na o velho Mercado Mu-
nicipal, não omitindo essa 
participação dos meninos 
carreteiros...

“As compras que as donas-
de-casa faziam eram trans-
portadas para casa em carri-
nhos de madeira, com rodas 
de pau, que as crianças esta-
cionavam do lado de fora do 
mercado e que, por um tostão 
ou duzentos réis, faziam a 
entrega. As rodinhas iam ge-
mendo pelo caminho...”, po-
etiza em seu artigo o velho 
professor.

Dreamsti me

Lembranças Literárias

Cigana, dize tudo que souberes,
desta pobre existência, tudo quanto
sofri! Traições, desprezo das mulheres.
Tristeza, amor, saudade, e até quebranto;

Soluços que lembravam misereres
num concerto  febril de mágoa e pranto
e será pouco tudo o que disseres.
- Não há na vida quem sofresse tanto!

Inda vou sofrer mais, se não me iludo
há poetas caluniados e infelizes
e outros que veem felicidade em tudo.
 
Hão de sangrar-me novas cicatrizes!
Fala, cigana, fala – enquanto mudo
ouço o que pelos olhos tu me dizes!

Marcondes Cesar, Tribuna do Norte, 13/9/1925

 Cigana
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