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Pindamonhangaba apresenta 
time de vôlei masculino sub 21

O time de voleibol sub 21 
masculino de Pindamonhan-
gaba Unifunvic/São Miguel 
Saúde foi apresentado nesse 
dia 18 de maio, no auditório da 
Prefeitura.

O grupo está de volta à cida-
de com uma equipe Sub 21 – que 
brigará pelo título do principal 
torneio regional da modalidade 
no país. No comando de uma 
comissão técnica experiente e 
vencedora, o técnico Marcus 
Bichini Júnior terá o desafi o de 
levar o grupo aos primeiros lu-
gares da competição.

O “Paulista Sub 21” de vôlei 
reunirá 12 equipes de todo o es-
tado.

PÁG. 3

A estreia da equipe de vôlei masculino de Pinda pelo primeiro turno será no dia 25 de maio, fora de casa, contra o São Sebasti ão

EM CONVÊNIO COM USP, PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO RECEBEM CURSO NO CAMPO DA ASTRONOMIA

Em um convênio 
fi rmado com a Escola de 
Engenharia de Lorena (EEL
-USP), em 2021, professo-
res da rede municipal de 
ensino de Pindamonhan-
gaba recebem o curso 
“Metodologias Ati vas no 
Ensino de Ciências da 
Natureza”, ministrado 
pela professora da rede 
municipal há 15 anos, 
Fernanda Ataíde. Com o 
intuito de trazer ações 
para formação conti nu-
ada e aperfeiçoamento 
do corpo docente, o curso 
tem um enfoque no eixo 
temáti co Terra e Universo, 
trabalhando a Astronomia 
sob a luz da BNCC (Base 
Nacional Comum Curri-
cular).

Divulgação
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Pinda inicia projeto 
de xadrez em 
escolas municipais
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Jornalista Alexandre Pió recebeu 
“Diploma João Romeiro” em 
Sessão na Câmara de Vereadores

Aconteceu na últi ma 
segunda-feira, 16 de maio, 
a entrega do “Diploma 
João Romeiro” ao jornalista 
e atual secretário Adjunto 
de Governo da Prefeitura 
de Pinda, Alexandre Pió. 
A homenagem foi uma 
propositura de autoria do 
vereador Carlos Moura 
“Magrão” e contou com 
a presença de amigos, 
familiares e colegas de 
trabalho do homenageado.

Portal R3
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MUNICÍPIO REALIZA FEIRA DE ADOÇÃO E 
CAMPANHA DO AGASALHO PARA CÃES E GATOS
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Editorial

A indicação dessa semana  é o fi lme  
“De” volta aos quinze”

Internet

Proseando
Maurício Cavalheiro

Maurício Cavalheiro 
ocupa a cadeira nº 30 da 

APL - Academia Pindamo-
nhangabense de Letra

A CASA DO RELOJOEIRO
 O Proseando de hoje é um 

pequeno gesto de carinho aos 
alunos da Professora Catarina, 
da Escola Municipal Padre Mário 
Antônio Bonotti  . Essa galerinha, 
que mora em meu coração, par-
ti cipa de prati camente todas as 
edições do Proseando. Na últi ma 
edição, por exemplo, sob a re-
gência da Professora, desenvol-
veram ati vidades com massinha, 
baseadas no texto. Todos os tra-
balhos fi caram lindos! Parabéns! 

Sobre o Proseando de hoje, 
uma pergunta: quem é o relojoeiro? 
Se você souber, me envie a respos-
ta pelo WhatsApp: 99735 0611.

Na casa do relojoeiro tudo 
é bem cronometrado: ninguém 
pode se atrasar, nem fazer nada 
adiantado.

Lá tem relógio na sala, na co-
zinha, no banheiro. Tem relógio 
na piscina, no quintal e no jar-
dim. Tem relógio em cada quar-
to. Tem até na chaminé.

Se a vovó pede mais tempo 
pra fazer bolo e café, o teimoso 
relojoeiro responde muito tran-
quilo:

- Em cinco minutos faço café, 
bolo e ainda cochilo. 

Minha irmã também reclama 
do pouco tempo que tem:

- Assim não dá! Desse jeito, 
não consigo me arrumar. 

Mas nem um minuto a mais o 
relojoeiro lhe dá; e ela tem que ir 
à escola com cabelos sem pen-
tear.

Com o tempo apertadinho, e 
sem poder reclamar, mamãe tem 
que fazer tudo: cozinhar, varrer, 
lavar; fazer as compras do mês, 
cuidar do gato e do cão. Temo 
que a saúde dela não suporte 
essa pressão.

Toda vez que tomo banho, te-
nho que ser bem ligeiro porque 
o tempo é muito curto pra lavar 
o corpo inteiro. Com tanto con-
trole assim, quem mais sofre é o 
vovô que tem pouquíssimo tem-
po pra fazer xixi e cocô. Por isso, 
que após um mês, depois de 
pensar bastante, vovô conseguiu 
bolar um plano mirabolante.

Às nove horas da noite todos 
foram para a cama. O vovô fi cou 
quieti nho e, antes de pôr o pija-

ma, foi ver se o relojoeiro estava 
dormindo. Estava. Dormia pro-
fundamente, que até roncava e 
babava.

O vovô andou descalço pra 
não acordar ninguém. Foi ao jar-
dim, à piscina, ao quintal, e an-
dou também pelos cômodos da 
casa executando o seu plano. No 
outro dia, o relojoeiro, ao perceber 
a mudança, começou a reclamar:

- Quem estragou meus reló-
gios? Onde é que estão os pon-
teiros?

Como irei cronometrar? 
Pedindo calma, o vovô pro-

pôs com sabedoria:
- Vamos passar este dia sem 

que o tempo nos comande Se 
não der certo, amanhã, eu devol-
vo os seus ponteiros.

E assim foi. Naquele dia, sem 
poder cronometrar, o relojoeiro 
notou que o bolo fi cou gostoso,-
que a fi lha fi cou mais linda, que 
o fi lho fi cou cheiroso e a espo-
sa fi cou feliz. E daquele dia em 
diante, na casa do relojoeiro, em 
cada canto da casa relógios não 
têm ponteiros.

O filme conta a história 
de Anita, uma mulher insa-
tisfeita com a vida que leva. 
Até certo dia em que ela vai 
a casa dos pais dela, onde 
sua irmã mais nova está se 
casando, e com uma discus-
são que ocorre no evento ela 
vai correndo se esconder 
em seu antigo quarto, onde 
acaba tendo várias lem-
branças de sua adolescên-
cia. Neste momento em que 
ela revia suas coisas, resol-
ve entrar em um antigo site 
onde era postado suas fotos 
do dia a dia, mas o que não 
esperava é que com ela pu-
blicando lá novamente a fa-
ria voltar no tempo. Sendo 
assim, podendo alterar não 

só o seu futuro, mas tam-
bém das pessoas ao redor.                                                                                                                
Nicoli Subtil - Estudante 

GCM promove curso sobre animais 
peçonhentos para o Exército

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por 
meio da secretaria de Segurança Pública, 
parabeniza o GCM França pela recente 
condução do curso sobre animais pe-
çonhentos, realizado junto às unidades 
militares do Exército Brasileiro de Pinda-
monhangaba.

Participaram do curso 308 integran-
tes do Batalhão Borba Gato, Brigada 
de Infantaria Leve e Engenharia de 

Combate Leve - unidades sediadas no 
município. Além dos soldados, par-
ticiparam cabos, sargentos e outros 
oficiais que se encontravam no acam-
pamento militar, sob o comando do 
tenente Wallace do Batalhão Borba 
Gato.

Os militares receberam orientações so-
bre como manusear animais peçonhentos 
e os cuidados que devem ter.

A UniFunvic - Centro Universi-
tário - de Pindamonhangaba, junto 
com outros parceiros, realizará, no 
próximo fim de semana, uma ação 
social em prol ao ‘Mês das Mães’ – 
com a temática “Cuidando de quem 
cuida”. 

O evento será realizado nos dias 
21 e 22 de maio, das 13 às 20 horas, 
no shopping Pátio Pinda. 

Tendo para todas as mães um 
desfile; distribuições de brindes e 
uma feira de saúde – local em que 
as participantes poderão verificar a 
pressão arterial; fazer teste de glice-
mia; avaliação postural; orientação 
sobre a prevenção ao câncer de colo 
uterino; obesidade e saúde bucal. 

Quem participar do evento tam-
bém receberá orientações sobre em-
preendedorismo. Prestigie! 

Funvic promove Ação Social no ‘Mês das Mães’

Divulgação

Educação, esporte e cultura
Na edição de hoje trazemos várias matérias 

sobre educação, cultura e entretenimento, 
entre elas, o “Cine de Quinta”, que ocorrerá na 
Casa Patchô, no bairro Chácara Galega; e a 
“Oficina de Dramaturgia: Elas em Cena” – que 
ocorrerá no mesmo local.

E por que destacamos o local em que os 
eventos acontecerão? Porque não basta apenas 
oferecer uma grande quantidade de eventos 
culturais, é preciso descentralizar; é necessário 
levar os atrativos a diversos bairros e regiões do 
município.

Ao descentralizar ações culturais de uma 
instituição, seja ela pública ou privada, há maior 
transparência e visibilidade das atividades, 
além, claro, de facilitar o acesso da população às 
iniciativas, sobretudo, as gratuitas – que é caso 
das duas atividades citadas acima.  

Já em relação ao esporte e à educação, vemos 
um esforço tanto do poder público quanto 
do privado e do terceiro setor de apoiar, de 
patrocinar e de estimular atividades esportivas, 
para uma maior quantidade de modalidade e de 
beneficiados. 

Um exemplo é o time de voleibol sub 21 
masculino de Pindamonhangaba Unifunvic/
São Miguel Saúde, que está de volta à cidade e 
brigará pelo título do principal torneio regional 
da modalidade no País.

Este é apenas um dos exemplos de 
modalidades que vêm trazendo mais destaque 
para o município, além de cumprir um papel 
fundamental que é tirar as crianças das ruas, 
da ociosidade, permitindo que esse público 
– incluindo adolescentes e jovens –, sejam 
transformados em cidadãos mais conscientes, 
através do esporte.
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Pinda inicia projeto de xadrez 
em escolas municipais

Em convênio fi rmado com USP, professores da rede 
municipal de ensino recebem curso no campo da Astronomia

Em um convênio firmado 
com a Escola de Engenha-
ria de Lorena (EEL-USP), em 
2021, professores da rede mu-
nicipal de ensino de Pinda-
monhangaba recebem o cur-
so “Metodologias Ativas no 
Ensino de Ciências da Natu-

reza”, ministrado pela profes-
sora da rede municipal há 15 
anos, Fernanda Ataíde. Com 
o intuito de trazer ações para 
formação continuada e aper-
feiçoamento do corpo docen-
te, o curso tem um enfoque no 
eixo temático Terra e Univer-

so, trabalhando a Astronomia 
sob a luz da BNCC (Base Nacio-
nal Comum Curricular).

Com a implementação da 
BNCC, em 2017, a área de fí-
sica ganhou espaço também 
nos anos iniciais do ensino 
fundamental. Pensando numa 
forma de ensino espiral onde 
os conceitos são vistos nos anos 
iniciais, e aprofundados nos 
anos seguintes, a introdução da 
física nos anos iniciais traz uma 
base consolidada para o ensino.

Segundo Fernanda, a ideia 
deste curso surgiu após a apli-
cação de uma pesquisa com os 
professores da rede municipal 
que constatou a defasagem de 
conhecimento no campo de 
Astronomia, gerada na forma-
ção dos professores. 

Neste curso de formação 
continuada, que vem aconte-
cendo de forma híbrida, com 
encontros presenciais e en-
contros online, estão sendo 
trabalhados os conteúdos de 

Astronomia, com a utilização 
de metodologias ativas de en-
sino, como Team Based Lear-
ning (TBL - Aprendizagem por 
Times), sala de aula invertida 
e atividades investigativas.

Uma das atividades realiza-
das durante o curso de forma-
ção, que se estendeu também 
para as unidades escolares, 
foi relacionada à utilização 
de “gnômon”, para traçar os 
pontos cardeais. “Gnômon é 
uma haste perpendicular ao 
solo, a qual foi utilizada para 
a medição da posição da som-
bra, projetada no chão em 
dois momentos do dia (antes 
e após o meio dia). A partir 
destes dois pontos, é possível 
identificar os pontos cardeais 
(norte, sul, leste e oeste)”, ex-
plica Fernanda Ataíde.

Essa atividade foi desenvol-
vida nos dias 16 e 17, nas Es-
colas Municipais João Cesário 
e Lauro Vicente de Azevedo, 
e contou com a participação 

também dos pais e responsá-
veis pelos alunos durante a 
realização da atividade. Além 
destas, também estão partici-
pando dos cursos as Escolas 
Municipais Dr. Francisco de 
Assis César e Prof. Rachel de 
Aguiar Loberto. 

Outras atividades a serem 
realizadas durante este curso 
são: palestras com astrônomos 
e físicos sobre os encantamen-
tos da Astronomia; atividade 
de observação do céu noturno 
(com uso de telescópios); cons-
trução e instalação de relógios 
de sol nas unidades partici-
pantes; e visita do planetário 
móvel da USP nas escolas.

Para a secretária de Educa-
ção, Luciana Ferreira, “essa é 
uma oportunidade para auxi-
liar na formação continuada 
dos nossos professores, além 
de criar uma base cada vez 
mais sólida para um ensino 
público de qualidade para o 
município”.

A secretaria Municipal de 
Educação de Pindamonhan-
gaba inicia um projeto de xa-
drez na Escola Municipal João 
Kolenda Lemos, localizada no 
residencial Bem Viver, no Ara-
retama.

O objetivo do projeto é utili-
zar o xadrez como ferramenta 
pedagógica para desenvolver 
diversas competências e habi-
lidades nos alunos envolvidos, 
que servirão de base para po-
tencializar o desenvolvimento 
cognitivo como um todo.

“Nosso projeto pretende 
abranger 100% dos alunos da 
escola e para que isso aconte-
ça precisamos do comprome-
timento de toda a equipe. O 
xadrez é muito desafiador e pre-
cisamos quebrar o mito de que 
é um jogo difícil e para poucas 
pessoas. Estamos na fase mais 
difícil, o início, começando com 
a capacitação das professoras 
e ensinando os movimentos 
básicos para algumas turmas. 
Em breve esperamos estar de-
senvolvendo nossos primeiros 
torneios internos, com premia-
ções e incentivos para ajudar 
na motivação dos alunos. Tam-
bém já temos parceria com a 
escola Ruth Azevedo, que tam-

bém está iniciando um projeto. 
Nossas perspectivas são de que 
em um futuro poderemos ter 
um Campeonato de Xadrez Mu-
nicipal com várias escolas par-
ticipando”, conta o diretor da 
escola, Bruno Ricardo Cesário.

Mesmo o projeto estando 
ainda no início, a professora Le-
tícia Aparecida de Gouvêa, do 
3º ano B, tem visto bastante di-
ferença no desenvolvimento de 
seus alunos em sala de aula: “Os 
alunos têm se mostrado com 
mais concentração nas ativi-

dades de sala e eu atribuo essa 
evolução à pratica do xadrez”.

Segundo a secretária de 
Educação, Luciana Ferreira, “o 
projeto de xadrez recebe todo 
o apoio da secretaria de Edu-
cação, por trabalhar conteúdos 
não só cognitivos, mas também 
de interação social e de saber 
lidar com sentimentos como a 
frustração e a alegria, decorren-
tes das perdas e das vitórias. To-
dos esses comportamentos são 
importantes a serem desenvol-
vidos para a boa convivência.”

Divulgação

Divulgação

Pinda apresenta time de vôlei masculino sub 21
O time de voleibol sub 21 

masculino de Pindamonhanga-
ba Unifunvic/São Miguel Saúde 
foi apresentado nesse dia 18 de 
maio, no auditório da Prefeitura.

A equipe está de volta à cida-
de com uma equipe Sub 21 – que 
brigará pelo título do principal 
torneio regional da modalidade 
no país. No comando de uma 
comissão técnica experiente e 
vencedora, o técnico Marcus 
Bichini Júnior terá o desafio de 
levar o grupo aos primeiros lu-
gares da competição.

O “Paulista Sub 21” reunirá 
12 equipes de todo o estado. 
Estas estarão em um turno úni-
co, com turno e returno, clas-
sificando-se as oito mais bem 
colocadas para a segunda fase, 
as quartas de final. A estreia da 
equipe no primeiro turno será 
no dia 25 de maio, fora de casa, 
contra o São Sebastião. Em 
casa, a primeira partida diante 
de sua torcida será no dia 12 de 
junho, quando receberá a AD 
ABCD/Diadema/Unis, no Juca 
Moreira.

Para o diretor da equipe, 
João Marcondes, o retorno a 
Pindamonhangaba é muito im-
portante para o crescimento do 
projeto. “A equipe faz parte do 
eixo esportivo do Projeto Vôlei 
Mania e contar com o apoio da 
Prefeitura e de empresas como 
Unifunvic e São Miguel Saúde é 
fundamental. Queremos trazer 
muitas conquistas dentro e fora 
das quadras. Pinda é uma cida-
de que tenho um carinho enor-
me e que me acolhe de coração 
aberto. Fico muito feliz com o 
retorno”, afirmou.

O secretário de Esportes, 
Everton Chinaqui, ressaltou 
o investimento esportivo do 
município. “O prefeito Isael 
Domingues dá total apoio ao 
esporte e nos motiva a novos 
desafios a cada dia. Com isso, 
ficamos ainda mais determina-
dos a trabalhar e gerar resul-
tados para a cidade. Já temos 
muitas conquistas e muito mais 
para conseguir”, avaliou.

O prefeito Isael Domingues 
destacou a importância do es-
porte para formação do cidadão 
e para incentivar as crianças. 
“Temos trabalhado em todas as 
modalidades esportivas e con-
seguimos grandes feitos. Pinda 
é hoje uma cidade que se des-
taca no âmbito regional, esta-
dual e nacional. Incentivamos 
nossos profissionais; buscamos 

nos aprimorar; investimos em 
estrutura, em capacitação, e 
com isso proporcionamos con-
dições adequadas para nossos 
atletas, para nossa categoria de 
base, bem como para os pra-
ticantes de lazer e da melhor 
idade. Enche-nos de orgulho 
trabalhar para o esporte, como 
a formação de atletas e ajudar 
a formar cidadãos”, completou 
o prefeito.

A equipe conta com o apoio 
da secretaria de Esportes e La-
zer da Prefeitura, Baby Soft, 
GTEX Brasil, Auguri Refeições, 
Grupo Electra, Hospital São Mi-
guel, Necton, Óticas Diniz, São 
Miguel Saúde, Instituto Sergii-
nho10, Unifunvic, Urca, Speed 
Treinamentos.

Pinda terá projeto 
Vôlei Mania 
A equipe Pinda/Unifunvic/

SMS integra o Eixo Esportivo 
do Projeto Vôlei Mania, que tem 
por objetivo assistir crianças e 
adolescentes em áreas de vul-
nerabilidade social, proporcio-
nando valores de cidadania em 
prol das comunidades.

Em Pindamonhangaba o 
projeto vai beneficiar 600 crian-
ças de três bairros: Feital, Bair-
ro das Campinas e Bem Viver. 
Com a equipe de base, o objeti-
vo é buscar a renovação do vô-
lei brasileiro, com o surgimento 
de atletas para equipes de alto 
rendimento, bem como servin-
do de exemplo para as crianças 
assistidas pelo projeto.

Os demais eixos são: 
Ambiental – Propõe o uso 

de ferramentas pautadas na 
educação ambiental contando 
com um trabalho pedagógico de 
conscientização ecológica e de-
senvolvimento sustentável. As 
ações se dividem em palestras 
com especialistas, empresas vo-
luntárias e excursões, visando à 
formação de atitudes e valores 
de acordo com as necessidades 
dos indivíduos e da coletivida-
de.

Educacional – Atua pela 
implantação de plataformas 
educativas direcionadas para as 
crianças do Ensino Fundamental 
1 e 2. A iniciativa também con-
templará os assistidos com aulas 
de reforço escolar e bilíngues.

O projeto Vôlei Mania conta 
com o apoio do instituto Mau-
rício de Sousa, Hospital São Mi-
guel, da operadora São Miguel 
Saúde, Baby Soft, Urca, Necton, 
Grupo Electra e Unifunvic.

Divulgação

Time volta à cidade com equipe que brigará pelo tí tulo do principal torneio regional da modalidade no País

Projeto trabalha conteúdos cogniti vos e  também a 
interação social dos alunos
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ETR ÓLEOS S/A – EM LIQUIDAÇÃO 
CNPJ 07.830.977/0001-85, NIRE 35.300.327.161, Endereço Avenida Felix Galvão Cruz Simões, 
485, Pindamonhangaba, CEP 12.441.400. 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO 
Ficam convocados os acionistas da ETR ÓLEOS S/A – EM LIQUIDAÇÃO (Companhia) para a 
Assembleia Geral Ordinária – AGO que ocorrerá no dia 17 de junho de 2022, às 10:20h, DE 
FORMA DIGITAL, nos termos da IN DREI N. 81/2020 e do art. 124, § 2º-A, da Lei 6.404/76, em 
suas redações atuais, por meio da Plataforma TEAMS da Microsoft, devendo o acionista 
acessar a AGO através do link a ser disponibilizado mediante solicitação enviada aos e-mails 
a.martins@asja.energy ou g.carmo@asja.energy, ou ainda pelo telefone (31) 98264-7895, 
quando receberão o link de participação, orientações, esclarecimentos e Boletim de Voto a 
Distância – BVD, o qual poderá ser utilizado para fins de manifestação, voto e participação, a 
critério do acionista. 
A AGO será instalada às 10:20h, em primeira chamada, com a presença de acionistas que 
representam no mínimo ¼ (um quarto) do Capital Social e, em segunda chamada, instalar-se-á 
às 10:50h com qualquer número de presentes, e servirá para deliberar e votar a seguinte 
ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar a 
administração, as contas, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras do 
exercício social encerrado em 31.12.2021; b) tomar ciência e deliberar sobre a inexistência de 
lucros a serem distribuídos; c) outros assuntos de interesse da Companhia. 
A Companhia esclarece que seu Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras 
estão disponíveis aos acionistas em sua sede, bem como foram publicados na Central de 
Balanços do SPED que pode ser acessada pelo link : 
https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes, devendo, para acesso, ser digitado o 
número do CNPJ da Companhia acima transcrito. 
Ficam sem efeito as convocações publicadas nesse jornal em 20/04/2022, 26/04/2022 e 
27/04/2022 para a AGO designada inicialmente para 29/04/2022, a qual não ocorreu. 
Pindamonhangaba – SP, 19 de maio de 2022 – A Liquidante 
 

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 068/2022 (PMP 2797/2022) – REABERTURA 
Para “aquisição de veículos tipo picape para atender as necessidades do Departamento de 
Meio Ambiente”, com recebimento das propostas até dia 01/06/2022, às 08h e início dos 
lances às 08h30.  

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 075/2022 (PMP 3377/2022) 
Para “aquisição de teste de sorologia para dengue a fim de atender a demanda do 
Laboratório Municipal Dr. Paulo Emílio d’Alessandro, pelo período de 12 meses”, com 
recebimento das propostas até dia 02/06/2022, às 08h e início dos lances às 08h30.  

PREGÃO ELETRÔNICO 077/2022 (PMP 3364/2022)
Para “aquisição de um veículo tipo hatch 5 lugares, para transporte de passageiros, 
destinada a suprir a demanda das atividades/serviços da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, no Creas - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, 
em prol desta municipalidade”, com recebimento das propostas até dia 01/06/2022, às 14h 
e início dos lances às 14h30.  

PREGÃO ELETRÔNICO 086/2022 (PMP 3028/2022)
Para “contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de 
primeiro atendimento ao munícipe, no âmbito dos Centros Esportivos da Semelp de 
Pindamonhangaba”, com recebimento das propostas até dia 31/05/2022, às 08h e início 
dos lances às 08h30.  

PREGÃO ELETRÔNICO 088/2022 (PMP 4450/2022) 
Para “aquisição de material para sinalização viária: cavaletes, cones e canalizador”, com 
recebimento das propostas até dia 02/06/2022, às 14h e início dos lances às 14h30.  

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

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 (PMP 414/2022) 
A autoridade superior, com base na análise técnica da documentação exigida no termo 
de referência, homologou, em 17/05/2022, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição e instalação de equipamentos para academias de musculação e lutas”, em favor 
das empresas: 100 Sports Eireli, o item 01, no valor total de R$ 112.098,00; e Metalúrgica 
Flex Fitnes Ltda ME, os itens 03, 04, no valor total de R$ 33.599,96. Item fracassado: 02. 

PREGÃO ELETRÔNICO 043/2022 (PMP 1740/2022) 
A autoridade superior, com base na análise técnica da documentação exigida no termo 
de referência, homologou, em 18/05/2022, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de películas retro refletivas para confecção das placas de trânsito (orientativas, 
indicativas e informativas) no Município de Pindamonhangaba”, em favor das empresas: 
Pira Sinal Comércio de Materiais para Sinalização Ltda, os itens 01, 03, no valor total de 
R$ 24.640,00; e Silk Brindes Comunicação Visual, Comércio, Serviços e Telecomunicações 
Ltda, os itens 02, 04, 05, no valro total de R$ 30.924,32. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO PRESENCIAL 076/2022 (PMP 3547/2022) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, declarou, em 17/05/2022, deserta 
a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em conserto, 
montagem e desmontagem de pneus da frota da Subprefeitura Municipal de Moreira César, 
por um período de 12 meses”. 

=======================================================================
ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

=======================================================================

Às quinze horas do dia dezessete de maio do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reunião da 
Secretaria de Finanças e Orçamento, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se 
as conselheiras Rômula Maria Soares, Cléia Alves Casagrande, Regina Ap. da Silva Araújo Ricotta, 
e presidindo a reunião Alessandra de Souza Cardoso dos Santos, para a apreciação, discussão e 
deliberação dos atos de competência deste colegiado adiante referidos.
Foi dado início à reunião informando às conselheiras presentes a seguinte ordem do dia, conforme 
publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais do Fundo de Previdência (LC n° 01/2004, 
art. 10);
b) Aprovação da avaliação atuarial do Fundo de Previdência (LC nº 01/2004, art.11); 
c) Aprovação das manualizações e mapeamentos de normas e procedimentos para habilitação e 
revisão de benefícios;
d) Outros assuntos diversos.
Foi apresentado os balancetes dos meses de fevereiro, março e abril/2022, com o respectivo 
parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo Conselho de 
Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, apresentando a Avaliação Atuarial exercício 2022 
com o cálculo dos passivos previdenciários do regime, denominados de provisões matemáticas 
que representam os compromissos futuros assumidos pelo RPPS. Foi informado que os valores 
das provisões matemáticas já foram devidamente atualizados pelo Setor de Contabilidade da 
Prefeitura. A Avaliação Atuarial 2022 foi apreciada e aprovada pelos presentes.
Na sequência, foi colocado em votação as manualizações e mapeamentos de normas e 
procedimentos para habilitação e revisão de benefícios do Fundo de Previdência Municipal, que 
após serem apreciados pelas conselheiras foram aprovados por unanimidade. 
Por fim, passou ao último item da pauta abrindo para assuntos diversos no qual foi apresentado 
o andamento dos trabalhos realizados na operacionalização do sistema de compensação 
previdenciária (COMPREV), com o envio de requerimentos ao RGPS (Regime Geral de 
Previdência Social), visando a captação de recursos para o Fundo de Previdência Municipal de 
Pindamonhangaba.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, após lida e 
achada conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
                         
 Rômula Maria Soares                                                              Regina Ap. da Silva Araújo Ricotta                                                                                        
                                                                                                                                                                                

   Cléia Alves Casagrande                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 135/22 – CARRO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o sr. MOACIR CARLOS SOARES responsável 
pelo automóvel/ou parte dele, Marca: VW/QUANTUM 2000 MI EVID, Placa: CMC 6623 , Cidade 
TAUBATÉ ,  COR : VERMELHA, abandonado na Rua José M. Morgado, bairro MARIA AUREA, 
Pindamonhangaba, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, 
sujeito a multa a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com o artigo 26º, 
item IV, e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974, do Código Posturas.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 136/22 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr ROQUE FRANCISCO DOS SANTOS 
responsável pelo imóvel situado a RUA RUTH FRANCISCO DOS SANTOS Bairro: PARQUE DAS 
NAÇÕES  N° 75 ,    QUADRA – LOTE 22 :  inscrito nesse município sob a sigla SO21.08.14.006.000, 
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. 
Notificação nº: 1037/2022 , em caso de não cumprimento,  será aplicada o Valor de  R$ 606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 137/22 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr FLÁVIA SIMONE GALEMBECK 
responsável pelo imóvel situado a RUA DOS BENTOS nº 271 Bairro: SÃO BENEDITO  ,    QUADRA 
– LOTE  :  inscrito nesse município sob a sigla SO11.12.04.044.000, 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. 
Notificação nº: 1038/2022 , em caso de não cumprimento,  será aplicada o Valor de  R$ 606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 138/22 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr MÁRIO MORANDO 
responsável pelo imóvel situado a RUA ADHEMAR CORRÊA LEITE nº 0 Bairro: 
VITORIA VALLE II  ,    QUADRA 08– LOTE 01  :  inscrito nesse município sob a sigla 
SE23.10.04.001.000, 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. 
Notificação nº: 1039/2022 , em caso de não cumprimento,  será aplicada o Valor de  
R$ 606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 139/22 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr LPX EMPREENDIMENTOS LTDA - 
ME responsável pelo imóvel situado a RUA ANTONIO MARCONDES DO AMARAL nº 0 Bairro: 
CARDOSO  ,    QUADRA– LOTE 52  :  inscrito nesse município sob a sigla SO21.04.02.009.000, 
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. 
Notificação nº: 1008/2022 , em caso de não cumprimento,  será aplicada o Valor de  R$ 606,00.

Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

ONLINE!
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE O SITE:
WWW.PINDAMONHANGABA.SP.GOV.BR/PORTAIS/TRIBUTO-DIGITAL

Qualquer dificuldade procure os guichês da Prefeitura ou Subprefeitura de Moreira César

Chega 
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em papel.
Agora 
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IPTU, ISS fixo
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formato digital.
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Divulgação

Covid-19: Cidade mantém vacinação da 4ª dose para 
pessoas com 60 anos ou mais nesta quinta-feira (19); 
demais públicos seguem normalmente

A Secretaria de Saúde de Pindamo-
nhangaba continua vacinação para 
idosos com 60 anos ou mais na quinta-
feira (19); 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 horas e das 13 às 16 
horas: USF Cidade Nova, Cisas (Mo-
reira César) e Estacionamento Shi-
bata Centro.

Das 8 às 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 horas e das 13 às 16 
horas: USF Cidade Nova, Cisas (Mo-
reira César) e Estacionamento Shi-
bata Centro.

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

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

2ª dose: PFIZER Pediátrica
Crianças de 5 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 horas e das 13 às 16 

horas: USF Cidade Nova, Cisas (Mo-
reira César) e Estacionamento Shi-
bata Centro.

Das 8 às 11 horas 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 3ª dose há 4 meses)

Das 8 às 11 horas e das 13 às 16 
horas: USF Cidade Nova, Cisas (Mo-
reira César) e Estacionamento Shi-
bata Centro.

Das 8 às 11 horas 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 horas e das 13 às 16 

horas: USF Cidade Nova, Cisas (Mo-
reira César) e Estacionamento Shi-
bata 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 multi-
doses e possuem validade de 6 até 
8 horas após abertos. Assim, para 
evitar desperdício, pode ser soli-
citado àqueles que chegarem pró-
ximo ao horário 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-pul-
monale e hipertensão pulmonar, 
cardiopatia hipertensiva, síndromes 
coronarianas, valvopatias, miocar-
diopatias e pericardiopatias, doen-
ças da aorta, grandes vasos e fístulas 
arteriovenosas, arritmias cardíacas, 
cardiopatias congênitas, próteses e 
implantes cardíacos, talassemia, sín-
drome de Down, diabetes mellitus, 
pneumopatias crônicas graves, hi-
pertensão arterial resistente e de ar-
téria estágio 3, hipertensão estágios 
1 e 2 com lesão e órgão alvo, doença 
cerebrovascular, doença renal crô-
nica, imunossuprimidos (incluindo 
pacientes oncológicos), anemia fal-
ciforme, obesidade mórbida, cirrose 
hepática e HIV.  

Grau de imunossupressão 
de adultos

Indivíduos que possuam: I - Imu-
nodefi 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 res-
posta imune consideradas para fi m 
de elegibilidade a dose adicional da 
vacina 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.

Conforme envelhecemos, 
vamos passando por inúmeras 
alterações metabólicas. Após os 
60 anos, vários eixos hormonais 
sofrem modifi cações e o da ti-
reoide é um desses eixos. “Nos 
últimos anos, temos constata-
do que, com o passar da idade, 
o TSH - hormônio da hipófi se 
que comanda a tiróide e é usa-
do como base para diagnosticar 
hipotireoidismo - vai aumentan-
do. Então a concentração de TSH 
apresentado por um indivíduo 
de 20 anos, que pode sugerir um 
hipotireoidismo subclínico, para 
alguém acima de 60 anos pode 
ser perfeitamente normal para 
essa idade. Por isso, é preciso 
cuidado com os idosos na hora 

Hipotireoidismo no 
idoso traz desafi os 

no diagnóstico e no 
tratamento

de pensar em tratá-los do hipo-
tireoidismo tendo como base 
apenas um exame de TSH isola-
do”, ressalta Dra. Maria Izabel 
Chiamolera, endocrinologista da 
Sociedade Brasileira de Endocri-
nologia e Metabologia Regional 
São Paulo (SBEM-SP).

A endocrinologista pontua 
que fazer o diagnóstico do Hipo-
tireoidismo apenas por queixas 
clínicas é difícil em qualquer 
idade, isso porque os sinais de 
cansaço, intestino preso e pele 
mais seca, sintomas clássicos 
do Hipotireoidismo, também 
são muito comuns em qualquer 
pessoa nos dias de hoje e isso faz 
parte do envelhecimento. As-
sim, os exames laboratoriais são 

essenciais para o correto diag-
nóstico de uma disfunção da ti-
reoide como o Hipotireoidismo.

Porém, interpretar corre-
tamente os exames pode ser o 
grande desafi o, pois os sintomas 
podem ser confundidos com os 
de outras doenças ou até como 
sinais da senescência.

“Fazer limite de referência 
para exames de TSH no idoso é 
um desafi o muito grande; hoje 
em dia usamos estratégias de 
big data usando os dados da po-
pulação geral para determinar 
esse limite. O olhar cuidadoso 
deste exame evita ter de medi-
car um idoso sem necessidade”, 
explica Dra. Maria Izabel. Já 
existem alguns estudos brasi-

Tratamento 
A levotiroxina é o medicamento usado no tratamento do hi-

potireoidismo, mas no caso dos idosos há outro desafi o relacio-
nado à absorção deste remédio, uma vez que outros medica-
mentos comumente usados nessa faixa etária podem alterar a 
absorção e o metabolismo da levotiroxina, difi cultando o ajuste 
na dose. Entre esses remédios estão substâncias como sulfato 
ferroso, carbonato de cálcio e até os inibidores de bomba de 
próton, que fazem parte dos medicamentos usados para refl uxo 
de estômago ou gastrite (entre eles o conhecido omeprazol).

O excesso de hormônio tireoidiano é muito prejudicial parti-
cularmente para o idoso, pois pode causar perda de massa mus-
cular, perda de massa óssea, arritmias cardíacas - que nessa 
fase da vida já são mais frequentes. “Em Medicina existe o prin-
cípio básico primum non nocere – que signifi ca antes de tudo 
não fazer o mal: então é preciso observar bem esse idoso e ver 
se as doses de levotiroxina não estão exageradas para realizar 
uma boa prática médica”, fi naliza a médica.

‘Dia Internacional da Tireóide’: 25 de maio. Interpretação 
cuidadosa dos exames é crucial

leiros que comprovam que esse 
valor de referência de TSH para 
idosos precisa ser aumentado, 
mas isso ainda não está refl eti-

do na interpretação de testes de 
todos os laboratórios, portanto, 
entender este limite é sempre 
desafi ador.
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cultura

Cidade promove “Ofi cina de Dramaturgia: 
Elas em Cena”

Pinda apresenta o evento “Cine de Quinta”
A secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo, promove o evento “Cine de 
Quinta”, no dia 19 de maio, às 19h. O 
evento ocorre na Casa Patchô, Rua Ignácio 
Henrique Romeiro, 16, Chácara Galega e é 
totalmente gratuito.

A ação possui o intuito de mostrar ao 
público filmes dos mais variados temas, 
além de promover uma roda de conversa 
e debate com convidados nas quintas-
feiras, começando agora no dia 19. Já estão 
programadas outras duas datas para a ação, 
nos dias 09 e 23 de junho.

O filme desta quinta será “Jogo de Cena” 
(2007), do diretor Eduardo Coutinho, e 
a roda de conversa será com a artista, 
comunicadora crítica e mestra em mídias, 
Manoela Elias, com o tema “mulheres no 
teatro brasileiro”.

Segundo a diretora de Cultura, Rebeca 
Guaragna, “o incentivo ao conhecimento 
do cinema é de suma importância para o 
desenvolvimento da cultura em Pinda, e a 
roda de conversa que ocorrerá pode levar 
os participantes a refletir sobre assuntos 
atuais na nossa sociedade, o que também é 
importantíssimo”.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da 
secretaria de Cultura e Turismo, apresenta a ação 
“Oficina de Dramaturgia: Elas em Cena”, com Manoela 
Elias, artista, comunicadora crítica e mestra em mídias.

O evento acontece no dia 21 de maio, sábado, das 
14 às 17 horas, na Casa Patchô, rua Ignácio Henrique 
Romeiro, 16, Chácara Galega e é totalmente gratuito. 
Para fazer sua inscrição deve-se entrar em contato com 
o número (12) 99739-3460.

O intuito é mostrar aos participantes a perspectiva 
feminina e o papel das mulheres no teatro brasileiro, 
com o panorama da dramaturgia no Brasil, teoria e 
prática da escrita teatral e jogos de interpretação a 
partir dos textos criados.

“Mostrar para todos que se interessam na cultura 
brasileira como as mulheres contribuíram para essa 
história cultural é um trabalho no qual a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, junto à secretaria de Cultura 
e Turismo, se orgulha muito. A oficina possui temas 
importantes para apresentar aos interessados e a 
comunicadora Manoela Elias vai nos mostrar de forma 
ampla nesse sábado”, disse a diretora de Cultura, Rebeca 
Guaragna.
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Muita inspiração e poesia chegarão ao público com o repertório 
único de Alceu Valença, que trará versões em voz e violão de 

sucessos como Belle de Jour, Anunciação, Tropicana, Táxi Lunar 
e Coração Bobo, além de músicas inéditas como Era Verão e 

Saudade. O show vem da série de álbuns acústicos 
lançados ao longo de 2021.

Onde conferir? No “Arte no Outono Campos: Cores e cantos”, no 
próximo sábado, dia 21 de maio, no auditório Cláudio Santoro, 

em Campos do Jordão.
O evento teve inicio no dia 23 de abril e segue com shows, aos fi ns de 

semana, até o dia 25 de junho.
A apresentação de Alceu Valença está prevista para início a parti r das 

19 horas; e os ingressos devem ser adquiridos pelo 
site do Sympla ou direto no link: htt ps://bileto.sympla.com.br/

event/72976/d/136539/s/869069
O auditório Claudio Santoro fi ca na avenida Dr. Luis Arrobas

 Marti ns, 1880, Campos do Jordão.
De acordo com os organizadores do evento, será necessário mostrar 
a carteira de vacinação do Covid-19 (seja impressa ou online) para a 

entrada, tendo que conter as duas doses tomadas para 
poder apreciar e aproveitar os shows.

Nesta quinta, dia 19 de maio, às 20 ho-
ras, o rapper e cantor Cronixta apresenta 
seu show “Maiandeua”, no Sesc Taubaté.

No espetáculo, Cronixta desenvolve 
um trabalho baseado em gêneros latino
-brasileiros e sonoridades amazônicas 
contemporâneas, passeando pelo carim-
bó, guitarrada e tecnobrega, mas tendo 
como carro chefe o rap. O show apresen-
ta o álbum com músicas que ampliam 
suas origens amazônicas, além de suas 
memórias afetivas, que originam a cons-
trução dos ritmos paraenses.

Sobre o artista 
Nascido em Belém do Pará, o músico 

Cronixta vem lá de cima do mapa, do 
norte do Brasil. Desde muito cedo se viu 
rodeado por músicas latinas, gastrono-
mia e a cultura fervescente existentes em 
sua cidade. Criado na periferia do Bairro 
do Marco, saiu de sua cidade natal para 
desbravar esses “Brasis” com o desejo de 
marcar seu nome na música brasileira, 

trazendo sua pluralidade latina amazô-
nica e os ritmos do norte e ao mesmo 
tempo energético, com letras marcan-
tes e que resgatam a origem do norte. 
Em 2013, vivendo como artista plástico, 
grafi teiro, o músico foi para estúdio de 
amigos no Rio de Janeiro onde se en-
contravam os produtores Iky Castilho e 
Ramiro Mart - produtores conceituados 
dentro do cenário do Rap Nacional. Em 
2014, lançou o disco “Tekoha”, formando 
o grupo “Cronistas da Rua” com dois par-
ceiros paraenses”, pontapé inicial da sua 
jornada com a música.

Os ingressos são limitados e estão à 
venda em sescsp.org.br/taubate e nas bi-
lheterias da rede Sesc. Os preços variam 
entre R$ 25,00 e R$ 7,50. Classifi cação in-
dicativa 16 anos.

O Sesc Taubaté fi ca na avenida En-
genheiro Milton de Alvarenga Peixoto, 
1264. Esplanada Santa Terezinha. 

Mais informações pelo telefone 
12.3634.4000 ou sescsp.org.br/taubate

‘Arte no Outono’ recebe cantor e 
compositor Alceu Valença

Rapper e cantor ‘Cronixta’ 
se apresenta na região, 
com mistura de rapp e 
ritmos regionais

Detran.SP faz mutirão 
no Poupatempo e alerta 
que 153 mil condutores 
precisam renovar CNH

– Atenção! Condutores que ti-
veram a Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) vencida nos me-
ses de janeiro e fevereiro de 2021 
e não renovaram o documento te-
rão mais uma chance no sábado, 
dia 21 de maio. O Detran.SP, em 
parceria com o Poupatempo, rea-
liza novo mutirão para a renova-
ção da habilitação.

Foram abertas 9,4 mil vagas 
em todas as unidades de atendi-
mento do Poupatempo. No Estado 
de São Paulo, 153.341 mil pessoas 
precisam regularizar o documen-
to até o fi nal deste mês.

Com base na retomada dos 
prazos para renovação das CNHs, 
determinada pela legislação fede-
ral, o mutirão tem como objetivo 
garantir que cidadãos com docu-
mentos vencidos entre janeiro 
e fevereiro de 2021 regularizem 
suas situações antes do novo pra-
zo de vencimento.

O atendimento será disponibi-
lizado no horário habitual de cada 
unidade, mediante agendamento 
prévio pelo portal do Poupatempo 
(www.poupatempo.sp.gov.br) ou 
aplicativo Poupatempo Digital.

Para quem desejar regulari-
zar a CNH pelos canais digitais do 
Detran.SP, o cidadão pode solici-
tar de forma online a renovação 
simplifi cada, sem a necessidade 
de comparecer a uma unidade 
de atendimento. O único desloca-
mento obrigatório é para o exame 
médico na clínica credenciada ao 
órgão estadual de trânsito.

A punição em caso de fi scali-
zação de trânsito para quem não 
regularizar o documento no prazo 
correto é de sete pontos na cartei-
ra, além de multa no valor de R$ 
293,47.

“De forma segura e sem buro-
cracia, o motorista pode regulari-
zar a sua habilitação tanto digital-
mente quanto presencialmente. 

O Detran.SP reforça que é funda-
mental que todos os condutores 
renovem a CNH no prazo correto. 
Respeitar a legislação de trânsi-
to é uma questão de cidadania”, 
alerta Neto Mascellani, diretor
-presidente do Detran.SP.

 
Passo a passo

A renovação da CNH pode ser 
feita de forma online pelo portal 
do Detran (www.detran.sp.gov.
br), pelo portal do poupatempo.
sp.gov.br ou pelo app ou do Pou-
patempo digital.

Para realizar o serviço, a pessoa 
não pode ter nenhum bloqueio no 
prontuário como suspensão ou 
cassação do documento. Se a pes-
soa optar por fazer o processo de 
forma presencial, deve ser feito 
agendamento da data no portal do 
Poupatempo – www.poupatempo.
sp.gov.br no posto que deseja ser 
atendido.

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

Para o condutor que vai reno-
var as carteiras de habilitação ca-
tegorias A e B, selecione a data e 
hora para exame médico com um 
profi ssional credenciado pelo De-
tran. No caso de profi ssionais que 
exercem atividade remunerada é 
necessário que se faça também o 
exame psicológico.

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

A CNH no formato digital, que 
é válido em todo o país, é disponi-
bilizada por meio do aplicativo da 
CDT (Carteira Digital de Trânsito), 
da Serpro (Empresa de Tecnologia 
da Informação do Governo Fede-
ral) disponível nos sistemas ope-
racionais Android e iOS.

Motorista que não regularizou o documento 
vencido em janeiro e fevereiro de 2021 
tem no próximo sábado (21) mais uma 
oportunidade para fi car em dia

Divulgação

Divulgação



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 19 de maio de 20228

em pauta

Segunda edição de ‘Conversa Com o 
Autor” acontece nesta sexta-feira (20)

Nesta sexta-feira, 20, aconte-
ce mais uma edição do projeto 
“Conversa Com o Autor”. De-
senvolvido pelas Bibliotecas Pú-
blicas Municipais, em parceria 
com a Academia Pindamonhan-

gabense de Letras, nesta sema-
na o projeto traz um bate-papo 
com Ricardo Estevão, a partir 
das 15 horas, na Biblioteca Pú-
blica Municipal Maria Bertha 
César, em Moreira César. 

“Conversa Com o Autor” teve 
início dia 8 de abril, e uma vez 
ao mês traz um escritor, em al-
guma das cinco bibliotecas pú-
blicas municipais, para bater 
um papo com o público. 

Segundo o gestor de biblio-
tecas, Mauro Celso Barbosa, “o 
objetivo do projeto é estreitar 
o contato público-autor, pois 
acreditamos que essa aproxi-
mação possibilita novas des-

cobertas e desperta um novo 
olhar para a leitura”.

Sobre o autor 

Ricardo Estevão é professor; 
jornalista; poeta e romancista. 
Formado em Jornalismo e Le-
tras, possui especialização em 
“Língua Portuguesa: gramática 
e uso” e trabalha como profes-
sor de redação e revisor de tex-
tos.  É membro titular da Acade-
mia Pindamonhangabense de 
Letras e possui oito livros publi-
cados: “Quantas vezes eu mor-
ri” (romance, 2003), “O amor si-
lenciado” (romance, 2006); “Rio 
e mar” (romance, 2007); “Sete 
dias no Reino de Etar” (roman-
ce,  2010); “Bob Kurt” (romance 
juvenil, 2015; 2ª edição, 2021); 
“A estética do amor - breviário 
poético” (poesia, 2018, com Eva 
Andrade e Juraci Faria); “Felizes 
sãos as árvores” (poesia, 2019); 
“A senhora e o jardim” (poesia, 
2019, com Bruno Henrique).

Escolas Interessadas em le-
var seus alunos para participar 
dos encontros, entre em conta-
to pelo (12) 3643-2399, e-mail 
biblioteca@pindamonhangaba.
sp.gov.br ou pelo Instagram @
bibliotecas_pinda.

Jornalista Alexandre Pió recebeu “Diploma João 
Romeiro” em Sessão na Câmara de Vereadores

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, através do Cepatas (Centro 
de Proteção e Atendimento aos 
Animais), em parceria com a clínica 
veterinária Apaixonados por Quatro 
Patas, realiza no dia 28 de maio, mais 
uma feira de adoção de cães e gatos 
que estão abrigados no Cepatas. 

Essa doação ocorrerá das 9 
às 13 horas, em frente à clínica 
parceira, localizada na rua Bicudo 
Leme, 45 - Centro.

Estarão à disposição para 
adoção cães e gatos machos e fê-
meas, todos os animais castrados 
e vacinados. Os responsáveis pelo 
Cepatas pedem que as pessoas 
adotem os animais, pois o Lar já 
está lotado e tem animais que já 
estão há anos lá.

O abrigo está realizando 
também a campanha do agasa-
lho para os animais. Estão sendo 
pedidas doações de cobertores, 
tapetes, toalhas, casinhas, cami-
nhas, palets e roupinhas, para que 
possam ser utilizados nos animais 
para amenizar o frio. A doação 
pode ser feita no próprio abrigo, 
na Estrada Maçaim S/N. Para mais 
informações: (12) 93500-5353 
(apenas whatsApp).

“Em nossas feiras de doação 
de animais, damos prioridade para 
os animais adultos, que já estão 
há bastante tempo conosco. Esses 
animais precisam ganhar um lar, 
para melhorar a qualidade de vida 
deles”, disse a responsável pelo 
Cepatas, Nancy Felipe.

Pinda realiza feira de 
adoção e camPanha do 
agasalho Para cães e gatos

Aconteceu na última segun-
da-feira, 16 de maio, a entrega 
do “Diploma João Romeiro” ao 
jornalista e atual secretário Ad-
junto de Governo da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, Alexan-
dre Pió. A homenagem foi uma 
propositura de autoria do vere-
ador Carlos Moura “Magrão” e 
contou com a presença de ami-
gos, familiares e colegas de tra-
balho do homenageado.

Participaram da homenagem, 
além dos vereadores, o vice-pre-
feito Ricardo Piorino, secretá-
rios da gestão Marcelo Martus-
celi (Administração), Everton 
Chinaqui (Esportes), Ana Cláu-
dia Macedo (Saúde), ex-prefeito 
Francisco Vieira “Chesco” e pa-
dre Kleber Rodrigues (pároco da 
Igreja Matriz), entre outros.

O vereador Magrão leu a bio-
grafia do homenageado e o para-
benizou pela forma com a qual 
vem atuando à frente da Comuni-
cação institucional da Prefeitura.

Em seguida, o homenageado 
registrou seu agradecimento 
a toda Casa de Leis pela con-

cessão da honraria, concedida 
anualmente a um jornalista do 
município. “Compartilho essa 

homenagem com toda minha 
equipe, presente aqui neste mo-
mento, que se esforça com de-

dicação todos os dias para cum-
prir a missão de manter bem 
informada toda nossa popula-
ção”, afirmou Pió.

O homenageado ainda lem-
brou pontos marcantes da bio-
grafia do Dr. João Romeiro, que 
foi o autor do Hino de Pindamo-
nhangaba e fundador do secu-
lar Jornal Tribuna do Norte, no 
final do século XIX.

O vice-prefeito Ricardo Piori-
no finalizou a solenidade de en-
trega, enaltecendo a qualidade 
do homenageado. “Convivendo 
agora mais de perto com o jor-
nalista Alexandre Pió vemos 
o grande profissional que ele, 
jornalista vocacionado para 
conduzir muito bem sua missão 
no poder público, trabalhador, 
equilibrado e dedicado”.

Conversa Com o Autor” teve início dia 8 de abril, e uma vez ao mês traz um escritor, em alguma das cinco bibliotecas públicas municipais

Cerimônia contou com a 
presença dos vereadores, de 
amigos, familiares e colegas de 
trabalho do homenageado
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