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‘Festipoema 2022’ está com inscrições
abertas para a categoria poema
Divulgação

Para se inscrever e acessar o
edital completo, o interessado
deverá acessar o site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br/
secretarias/cultura-e-turismo,
no botão Festipoema 2022

A Secretaria de Cultura e
Turismo, em promoção conjunta com a Academia Pindamonhangabense de Letras,
abriu as inscrições para o
“Festipoema 2022”, na categoria “Poema”, com o objetivo
de estimular a criação poética,
valorizar e divulgar a poesia,
incentivar a arte da interpretação, estimulando assim , o
interesse pelas manifestações
artísticas. As inscrições vão
até dia 17 de julho.
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Pinda exibe o ﬁlme
“O Iluminado” na
Estação Cidadania em
Moreira César
Crea-SP realiza forçatarefa de ﬁscalização
em Pinda e Roseira
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
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Moradores do bairro das Campinas recebem ‘Rua de Lazer’ no sábado
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Esportes e Lazer, levará
o “Rua de Lazer” ao
bairro das Campinas,
no sábado (28), das
13h30 às 17h30.
O evento ocorrerá
na quadra de esportes
do bairro e contará
com muitas atrações
para crianças e adolescentes.
O “Rua de Lazer”
terá mini vôlei, mini
futebol, tênis de mesa,
confecção de balangandã, brinquedoteca,
pintura de rosto, gincanas, jogos e outras
atividades.

Divulgação

O Conselho entende que
através da re-signiﬁcação
dos sentimentos;
estimulando diálogos
sobre autoestima
e valorização das
diferenças os índices
tendem a diminuir

Conseg promove
palestras de
combate e
prevenção do
bullying no
âmbito escolar
O Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) de Pindamonhangaba vem realizando
uma série de palestras de combate e prevenção do bullying
no âmbito escolar. No dia 20 de
maio foi realizada uma dessas
palestras na Escola Estadual
Professora Eloyna Salgado Ribeiro, no bairro Morumbi, em
Pindamonhangaba.
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Observatório Social do Brasil:
OSB-Pinda realiza reunião mensal

Editorial

É preciso falar sobre este assunto

A reunião do OSB (Observatório Social do Brasil) Pinda
do mês de maio ocorrerá nesta
quinta-feira (26), às 17h30.
Durante a reunião acontecerá a prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2022.
O encontro será presencial
na Loja Maçônica Emílio Ribas
Pindamonhangaba-SP; e online
via Zoom.
Para aqueles que optarem
pela participação online, o link
da reunião é: https://us06web.
zoom.us/j/83544243720?pwd = S H B 3 S 2 I 1 Y U Z u d G d u OT d3RUN2T0tKdz09.
A Loja Maçônica Emílio Ribas fica na rua Dr. Octávio Oscar Campelo de Souza, 124, no

C

onsiderado um conjunto de violências que se
repetem por algum período, o bullying ou a
prática do bullying pode causar danos profundos em
quem recebe as agressões – que podem ser verbais,
físicas e psicológicas.

Para especialistas na área do comportamento
humano, essas agressões humilham, intimidam
e traumatizam a vítima; muitas vezes, levando à
depressão; distúrbios comportamentais e até ao
suicídio.

Atentos a essas questões, principalmente no
período do ‘pós-pandemia’ – em que as crianças e
os adolescentes voltaram a interagir pessoalmente
com seus colegas de classe – o Conseg (Conselho
Comunitário de Segurança) de Pindamonhangaba
vem realizando uma série de palestras de combate e
prevenção do bullying no âmbito escolar.

Reprodução

Parque das Nações, em Pindamonhangaba (SP). Ponto de referência: sede da Justiça do Tra-

balho de Pindamonhangaba-SP.
A participação é muito importante!

Pinda/Unifunvic/São Miguel Saúde
estreia no ‘Paulista Sub-21’ nesta quarta

Na última semana, a Escola Estadual Professora
Eloyna Salgado Ribeiro, no bairro Morumbi, recebeu
uma dessas palestras.

Equipe terá pela frente o São Sebastião, em Boiçucanga

Para a presidente do órgão, as palestras ministradas
têm como principal objetivo atender e acolher os
alunos e, sempre ao término das palestras, há espaço
para as crianças e para os adolescentes relatarem às
equipes alguma experiência – o que tem acontecido
com frequência.

Divulgação

Ela destacou ainda que somente através da promoção
e da re-significação dos sentimentos; estimulando
diálogos sobre autoestima e a valorização das
diferenças, além da busca por um convívio baseado no
respeito e na humanização das relações é que haverá
queda na triste estatística sobre o número de vítimas
do bullying.

Aproveitamos para chamar a atenção dos pais, dos
familiares e dos responsáveis para que fale mais com
seus filhos sobre esse assunto! Que nunca incentive
essas práticas! Que não riam de piadas pejorativas ou
que causam desconforto em quem ‘está sendo o alvo
da brincadeira’! Tenham sempre em mente: “se fere
alguém, não tem graça”!

Equipe, que foi apresentada recentemente ao público, está conﬁante por um bom jogo
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A caminhada da equipe
Pinda/Unifunvic/São Miguel
Saúde no “Campeonato Paulista Sub 21 Masculino” começa nesta quarta-feira, dia 25.
A partir das 19 horas, no ginásio Cascalho, em Boiçucanga,
o time comandado pelo técnico Marcus Bichini Júnior
enfrentará o São Sebastião.
Após uma preparação de dois
meses, o grupo espera pôr em
prática o que tem treinado
para começar a campanha da
melhor maneira possível. O
“Paulista Sub 21” reunirá 12
equipes de várias regiões do
estado, todas brigando por
uma das oito vagas na segunda fase.
O treinador destaca que a
expectativa é positiva, mas
vem acompanhada de muita
responsabilidade. “Estamos

José Valdez de Castro Moura
O autor é médico, mestre e doutor
pela USP, professor universitário,
Magister ad Honorem da Universidade
de Bolonha, e Professor Visitante das
Universidades de Bonn, Munique,
Colônia e Berlim (Alemanha).
Professor Convidado da Universidade
de Paris V (Sorbonne)

INTERNET: CONEXÃO E RISCOS

Há algum tempo, a TV CANÇÃO NOVA, muito apreensiva
com a influência da Comunicação em especial a INTERNET,
convidou-nos para debater a
polêmica questão: INTERNET E
ADOLESCENTES, num programa
de abrangência nacional, com
uma hora de duração, e que, na
época, teve uma repercussão
muito grande.
Um fato inquestionável dos
nossos tempos se apresenta: a
nossa conexão crescente com a
INTERNET. Ela nos disponibiliza e
promove acesso à informação no
grande contexto das Escolas, Universidades e Centros de Pesquisa.
Os computadores propiciam agi-

lidades fantásticas a tudo: desde
fabricação de automóveis ao gerenciamento de contas bancárias
e até a intensificação das relações
sociais. No entanto, embora tenham praticamente desaparecido as fronteiras territoriais e
culturais, nossa relação com os
computadores e INTERNET nos
coloca, sem sombras de dúvidas,
de frente com perigos e riscos impensáveis: a banalização do sexo,
do crime, e a destruição da vida
privada dos seres humanos.
Somos o segundo país do mundo no qual o jovem mais acessa
a mídia social, principalmente o
Facebook. Várias indagações surgem principalmente esta: qual o

real perigo das nossas crianças e
jovens colocarem informações de
sua vida social nas redes sociais?
Será o único risco? Claro que
não, conquanto o mundo virtual
promova facilidades e oportunidades, entretanto, quando mal
utilizado, essa virtualidade pode
vir a ser um grande perigo para
eles e um golpe para a sociedade.
Sabemos que a INTERNET tem
dominado o mundo físico, emocional e espiritual das pessoas. É
um fato mais que evidente. Também é do nosso conhecimento
que a maldade se multiplica nessa roda viva como resultado inconteste do desequilíbrio do uso
da mesma. Aqui, convém relatar

bastante empolgados com um
bom desempenho da temporada, mas também sabemos
da responsabilidade de representar
Pindamonhangaba,
uma cidade que respira voleibol e tem um retrospecto de
sucesso”, destaca. “Temos um
grupo que pode evoluir muito ao longo da competição e
acredito que poderemos colher bons frutos”, completa.
Sobre a partida de estreia,
ele acredita que o maior adversário será a ansiedade da
estreia. “Não conhecemos
nossos adversários, mas não
acredito que tenhamos muitos problemas na quadra. O
mais complicado será segurar
o nervosismo da estreia. Queremos, a antes de tudo, fazer
uma boa partida’, encerra.
As 12 equipes formam um

único grupo, jogando em um
turno e returno, classificando-se as oito mais bem colocadas para a segunda fase,
as quartas de final. Também
participam desta edição a AD
ABCD/Diadema/Unis,
Esporte Clube Praia/Praia Grande,
Farma Conde Vôlei/São José
dos Campos, São Caetano, São
Sebastião, Sesi-SP, Super Vôlei
Santo André, Suzano, Vedacit
Vôlei Guarulhos, Viva Vôlei Itatiba e Vôlei Renata/Campinas.
A equipe conta com o apoio
de Baby Soft, GTEX Brasil, Auguri Refeições, Grupo Electra,
Hospital São Miguel, Necton,
Óticas Diniz, São Miguel Saúde, Semelp – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de
Pindamonhagaba,
Instituto
Sergiinho10, Unifunvic, Urca,
Speed Treinamentos.

as possíveis razões pelas quais
a vida está sendo implacavelmente destruída pelas redes sociais: mensagens inapropriadas
para pessoas do sexo oposto ou
do mesmo sexo, amigos comentando o relacionamento íntimo
deles e, muitas vezes, dos cônjuges, o acesso ao sexo virtual, à
pornografia desenfreada. Nunca é tarde para lembrar o alerta
do psicólogo PHILIP ZIMBARDO,
professor de alto nível da Universidade de Stanford (Estados
Unidos da América), quando ele
afirma, de maneira veemente,
que o acesso a sites pornográficos conduz o ser humano a vícios
que o tornarão incapaz de viver
no mundo real e desenvolver
relações saudáveis. Nesse momento em que o estimado leitor
lê esse artigo, milhares de pessoas dão vazão à sua dependência
na INTERNET. Essa dependência
representa um transtorno psiquiátrico sério. O ambulatório
especializado nessa angustiante
questão, localizado no Hospital
das Clínicas da USP: Ambulatório
Integrado dos Transtornos de Im-

pulsos (AMITI) mostra que 10%
dos usuários de computadores e
20% dos que utilizam smartfones
são dependentes da INTERNET. É
muita gente! Isso é assustador!
Convivemos numa sociedade
compulsiva, sem dúvidas! Nossos
filhos estão sendo subtraídos de
nós, e o que é pior: não sabemos
como defendê-los! De repente,
tudo é muito rápido, nada é feito
para durar! Como consequência,
com muita ansiedade e preocupação apreciamos algo, por demais,
triste: a obsessão pela exposição,
pelo corpo ideal, pelo culto às celebridades, a fragilidade das relações sociais e a instabilidade dos
relacionamentos amorosos. Tudo
isso é fonte de apreensão, de intensa angústia, sobretudo, dos
educadores. Finalizo com a pergunta que chega à minha mente:
o que nos reserva o futuro ante
essa realidade? Creio que somente com muito esclarecimento, um
grande processo de conscientização envolvendo todos os setores
da sociedade poderemos, possivelmente, minorar os efeitos dessa grande tragédia do século XXI.

Pindamonhangaba, 25 de maio de 2022

Tribuna do Norte

3

cidade

‘Festipoema 2022’ está com inscrições
abertas para a categoria poema
A Secretaria de Cultura e
Turismo, em promoção conjunta com a Academia Pindamonhangabense de Letras,
abriu as inscrições para o
Festipoema 2022”, na categoria Poema, com o objetivo de
estimular a criação poética,
valorizar e divulgar a poesia,
incentivar a arte da interpretação, estimulando assim , o
interesse pelas manifestações
artísticas.
As inscrições vão até dia
17 de julho. Para se inscrever
e acessar o edital completo, o
interessado deverá acessar o
site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br/secretarias/cultura
-e-turismo, no botão Festipoema 2022.
Cada autor poderá inscrever somente uma obra. Poderão participar poetas e intérpretes que apresentem os
poemas na língua portuguesa,
podendo concorrer quaisquer
poemas, com no máximo 35
versos, de forma fixa ou livre,
com qualquer temática, inéditos ou não, desde que não tenha sido selecionado em outra
edição do Festipoema.
A divulgação dos poemas
selecionados ocorre no dia 22
de agosto, e dia 23 de agosto o
poeta selecionado deverá enviar uma foto sua.
Serão três categorias de
poemas: Adulto, para autores
maiores de 18 anos; Juvenil,
para autores de 12 a 17 anos;
e Infantil, para autores menores de 12 anos.
A premiação contemplará
15 poemas na categoria Adulto, 10 na Juvenil e 5 na Infantil.
Do dia 23 de agosto a 18 de
setembro ocorre o período de
inscrições das categorias “Interpretação e Criação Cênica”
e “Vídeo”, com divulgação dos
intérpretes e videomakers dia
19 de setembro.
No período de 20 a 25 de
setembro, haverá um dia para
a realização da Oficina de
Gravação e Edição de Vídeo,
que dará orientações aos par-

ticipantes sobre técnicas de
gravação e edição de vídeo.
A oficina será realizada virtualmente, e a participação de
todos os inscritos nessa categoria é obrigatória. Os vídeos
gravados serão da interpretação dos poemas selecionados.
Os poemas selecionados serão interpretados por atores
e autores. O autor que tiver
interesse em interpretar sua
própria obra, deverá se inscrever na categoria Interpretação. Os poemas selecionados
que não forem interpretados
pelos próprios autores, serão
distribuídos entre os inscritos
nesta categoria. Um intérprete poderá representar até dois
poemas.
A premiação de todas as categorias acontece no dia 5 de
novembro, às 20 horas no Teatro Galpão.
Conﬁra a premiação:
1º, 2º e 3º colocados dos poemas na categoria Adulto, serão premiados com o Troféu
Baltazar de Godoy Moreira;
1º, 2 e 3º colocados dos poemas na categoria Juvenil, serão premiados com o Troféu
Juó Bananéri;
1º, 2º e 3º colocados dos
poemas na categoria Infantil,
serão premiados com o Troféu Bertha Celeste Homem de
Mello;
1º, 2º e 3º colocados na categoria Interpretação Cênica,
serão premiados com o Troféu
Augusto César Ribeiro;
1º, 2º e 3º colocados na categoria Vídeo, serão premiados
com o Troféu Amácio Mazzaropi.
Para a diretora de Cultura, Rebeca Guaragna, “festivais como o Festipoema são de
suma importância para incentivar os autores e atores locais,
e estimular a participação da
população em manifestações
artísticas e culturais. Além de
abrir espaço para pessoas de
todas as idades, tornando a esfera cultural num espaço cada
vez mais plural e democrático”.

Luis Cláudio Antunes/Portal R3

O objetivo é estimular a
criação poética, valorizar
e divulgar a poesia e
incentivar a arte da
interpretação

Pinda registra BO e vai multar pessoas
ﬂagradas abandonando animais
A Prefeitura de Pindamonhangaba registrou boletim de
ocorrência contra pessoas que
abandonaram animais no Cepatas (Centro de Proteção e Atendimento aos Animais).
Recentemente, câmeras do
CSI (Centro de Segurança Integrada) flagraram pessoas indo
de carro até o Cepatas e deixando animais na portaria do
edifício.
Em uma das ocasiões foram
largados 3 cães, em outra situação foram sete filhotes abandonados.
Além do Boletim de Ocorrência, a Prefeitura está abrindo
processo administrativo contra
as pessoas flagradas pelas câmeras.
A ação da Prefeitura está
baseada na Lei Municipal N°
6.524, de 24 de março de 2022,
que prevê, dentre outras penalidades, a multa de 10 UFMP
(Unidade Fiscal do Município de
Pindamonhangaba) em caso de
abandono ou maus-tratos, totalizando R$ 1.123,80.
Sobre a identificação das pessoas, a Prefeitura chegou até
elas por meio de um trabalho
em conjunto entre a equipe da
Secretaria de Segurança Pública
e da polícia, que utilizou dados

Divulgação

da placa dos veículos para identificação.
“Temos realizado um cerco
em todo o perímetro do município para deixar a cidade mais
segura. São ações que visam a
proteção patrimonial, pessoal e
também contra animais. Temos
mais de mil câmeras integradas
no nosso sistema. Com isso, cruzamos imagens e podemos ‘seguir’ a pessoa que comete crime
ou ato infracional”, ressaltou o
secretário de Segurança Pública, Fabrício Pereira.
O diretor do departamento
de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, André Pereira,
ressaltou que abandono de
animais é crime e pediu para

as pessoas agirem com responsabilidade. “Temos um procedimento rigoroso para adoção
de animais, porque queremos
proprietários responsáveis, que
cuidem dos animais. As pessoas
precisam entender que os cães
e gatos são animais que precisam de cuidados e dedicação
por parte dos proprietários e
de toda família. Além disso, é
importante que as pessoas saibam que abandono de animais
é crime, passível de punição
com prisão. Todo material que
tivermos ligado a abandono de
animais, vamos levar ao conhecimento da polícia e realizar os
procedimentos administrativos
necessários”, finalizou.

Pocket show marca início da nova edição do projeto
‘Construindo Música’ na rede pública de Pinda
Reprodução

Acessa aí o Youtube e aumenta o
som que a festa vai começar! No próximo dia 25, a partir das 18 horas, um
pocket show caprichado e aberto ao público em geral marca o início da nova
edição do projeto “Construindo Música”
em Pindamonhangaba.
Durante a live, músicos educadores
irão destacar uma seleção musical sob
medida para mostrar que dá para divertir todo mundo e, ao mesmo tempo

ensinar! Iniciativa da Evoluir
com patrocínio da Novelis, o
projeto de educação integral
utiliza a música como estratégia para desenvolver as habilidades cognitivas, motoras
e socioemocionais de crianças e jovens.
Este ano, a ação contempla 40 educadores de 12 escolas de Educação Infantil
da rede pública do município
com recursos captados através da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério
do Turismo e apoio da Secretaria Municipal de Educação
“Alinhado aos campos de
experiências e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da Base Nacional
Comum Curricular, o Construindo Música foi pensado
justamente para promover
a formação integral dos alunos, trazendo de maneira lúdica atividades baseadas na
vivência musical para estimular habilidades essenciais

como criatividade, capacidade de concentração e raciocínio lógico, colaborando ainda
para enriquecer a interação
com o ambiente escolar”, destaca Carla Costa, coordenadora do projeto na Evoluir.
Os estudantes são convidados a fabricar e aprender
a tocar instrumentos feitos
com materiais do dia a dia e
também a reconhecerem o
som do próprio corpo. A reutilização dos materiais para
confecção de instrumentos
permite ainda abordar outros conceitos importantes,
como consumo, gestão de resíduos e sustentabilidade.
A coordenadora explica
que a dinâmica do projeto foi
toda construída para possibilitar que as atividades sejam
replicadas em sala de aula
pelos professores de cada
escola, potencializando seu
caráter multiplicador e transformador. “Inclui também
acompanhamentos pedagó-

gicos híbridos e entregas de
materiais de apoio, com uma
formação com os educadores que contempla o total de
nove encontros ao longo do
ano, distribuídos em quatro
módulos, sendo o primeiro
uma reunião introdutória,
para explicar o projeto em linhas gerais, e mais oito encontros que incluem tanto uma
bagagem teórica importante
como as sugestões de atividades práticas, como a construção em si de um instrumento
musical”, aponta Carla. “Ao final do período, os educadores
estão aptos a adotar essa metodologia com seus alunos”.
“A educação é a principal
ferramenta para a transformação e evolução de uma
sociedade. Por isso, estamos
muito empolgados com o início de mais uma edição do
‘Construindo Música’, projeto
que temos muito orgulho de
apoiar e que traz possibilidades de novos futuros para os

jovens de Pindamonhangaba”,
pontua Eunice Lima, diretora
de Comunicação e Relações
Governamentais da Novelis.
Em parceria com a secretaria Municipal de Educação,
participam desta edição as
escolas municipais de Educação Infantil: Abdias Júnior
Santiago e Silva; Aníbal Ferreira Lima, Caic/Caic Anexo,
Francisco Lessa Júnior, Isabel
Pereira da Silva, Jairo Monteiro, João Fleury Filho, Josefina
Cembranelli Schmidt, Manoel
César Ribeiro, Padre Zezinho,
Ruth Azevedo Romeiro e Ruth
Dóris (Bem viver).
Todas receberão um kit
com materiais que embasam
as atividades práticas com os
alunos, além de exemplares
do livro Todo Mundo Sente,
da editora Evoluir, que também virou música e permeia
todo o conteúdo do projeto.
Link para acesso à live:
https://www.youtube.com/c/
evoluir.
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poder legislativo

Com dignidade, emoção e respeito,
Solenidade na Câmara de Pindamonhangaba
comemora Dia Municipal da Assistente Social
Em noite memorável, com
muita dignidade, respeito e
emoção, a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba promoveu na noite da segunda-feira, dia 16 de maio, no plenário
da Casa, a Sessão Solene em
comemoração ao ‘Dia Municipal
do Assistente Social’. O ato solene reuniu vereadores, autoridades e familiares de assistentes
sociais da cidade e da região.
A Sessão Solene foi solicitada por meio do Requerimento
nº 1.169/2022, de autoria do
vereador Herivelto dos Santos Moraes – Herivelto Vela
(PT), em atendimento à Lei nº
6.441/2022. A reunião festiva
foi aberta pelo Presidente da
Câmara de Pindamonhangaba,
vereador José Carlos Gomes Cal (Republicanos) mas, logo
em seguida, em clima de cordialidade, transferiu a presidência
para o autor do requerimento
de origem da sessão, vereador
Herivelto Vela, que presidiu o
ato e conduziu toda a solenidade. Além dos vereadores Cal e
Vela, participaram da sessão, a
vereadora Regina Célia Daniel
Santos – Regininha e os parlamentares Felipe Guimarães
Silva Figueiredo - Prof. Felipe
Guimarães, Francisco Norberto
Silva Rocha de Moraes - Norbertinho, Júlio César Carneiro
de Souza – Julinho Car, Marco
Aurélio de Souza Mayor - Pastor
Marco Mayor, Rogério Ramos e
Carlos Moura - Magrão. A Mesa
Diretora dos trabalhos presidida pelo vereador Vela contou
com a participação do vereador Cal, da Presidente do Fundo
Social de Solidariedade de Pindamonhangaba, Cláudia Maria
Vieira Domingues; da oradora
oficial e Secretaria de Assistência Social de Pindamonhangaba,
Ana Paula de Almeida Miranda
e do Presidente do Conselho
Municipal de Assistência Social,
André Luiz da Silva Souza.
Oradora oficial
Após a abertura oficial solene com execução dos Hinos
Nacional e de Pindamonhangaba, a saudação do Presidente da
Mesa e a leitura da biografia, o

Cerimonial concedeu a palavra
à oradora oficial, Ana Paula Miranda.
Em seu pronunciamento, Ana
Paula agradeceu a homenagem
às profissionais da assistência
social da cidade. “Meu muito
obrigado por esse momento de
reconhecimento desta Casa de
Leis. Profissionais de todos os
segmentos estão aqui representados. São essas pessoas
que executam suas missões no
dia-a-dia com muita garra, luta,
dedicação e comprometimento,
fazendo valer o direito social e
a justiça social, que são fundamentais para a nossa política
social”.
A Secretária de Assistência
Social de Pindamonhangaba
frisou que “essas profissionais
merecem todo nosso respeito,
pois lutam incansavelmente
para garantir à toda nossa população os direitos da assistência social”.
A oradora oficial, Ana Paula Miranda, concluiu: “elas são
guerreiras que tiveram que se
reinventar em suas formas de
atendimento para garantir esses direitos sociais durante a
pandemia. Os profissionais da
saúde foram heróis e heroínas
e a assistência social estava ali
ao lado para garantir todos os
direitos do nosso povo. Minha
gratidão por estarem juntos conosco nesta luta. Vocês
são
perseverantes
em sua atividade
profissional,
pois
realizam esse trabalho com dignidade e
respeito. Quero, por
último, enaltecer e
agradecer também a
nossa população que
compreende o nosso trabalho, pois a
participação popular
é fundamental para
uma gestão de sucesso”.
Homenagens
No ponto mais alto
Vereadores e autoridades
da Mesa Diretora

da noite, a Câmara de Pindamonhangaba promoveu a entrega
das honrarias às profissionais
da assistência social elencadas
pelos vereadores através do
trabalho em diversos setores
da comunidade. Foram homenageadas as assistentes sociais
Andrea Aparecida Barreto dos
Santos, Valéria de Carvalho e
Ramalho, Natália Caroline Lino
de Carvalho, Maria das Graças
dos Santos Valério, Marly Aparecida Bueno Andrade, Iara
Cristina da Costa Pereira, Cilene de Oliveira Souza Agostinho,
Luciene Aparecida Dantas, Sarah Brega Nunes Bastos e Juliana Alves Barbosa.
Todas receberam o Diploma
de “Honra ao Mérito” do Poder
Legislativo
Pindamonhangabense e flores dos autores das
homenagens.
Encerramento
No seu pronunciamento final
de encerramento da Sessão Solene em comemoração ao “Dia
Municipal do Assistente Social”,
o presidente da Mesa Diretora,
vereador Herivelto dos Santos
Moraes - Herivelto Vela lembrou a importância do trabalho
dessas profissionais que visam
“a melhoria da qualidade de
vida da população e a justiça social para a comunidade de Pindamonhangaba”.

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

“Somos profissionais que garantem os direitos sociais da nossa população”, afirma oradora oficial da Sessão
Solene; evento reuniu vereadores, autoridades, convidados e familiares de assistentes sociais do município

Na foto maior (acima),
as Assistentes Sociais
homenageadas
da sessão solene,
a vereadora e os
vereadores; Ao lado,
a oradora oficial da
noite, a Assistente
Social e Secretária de
Assistência Social de
Pindamonhangaba,
Ana Paula Miranda

EXPEDIENTE
O conteúdo editorial desta página é de inteira
responsabilidade da Divisão de Comunicação da
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

18ª Legislatura - 2021/2024
Mesa Diretora 2021/2022:
Vereador José Carlos Gomes - Cal (Republicanos)
Presidente

Vereador Francisco Norberto Silva
Rocha de Moraes - Norbertinho (PP)
1º Vice-Presidente

Vereador Felipe Guimarães Silva Figueiredo
- Professor Felipe Guimarães (PODEMOS)
2º Vice-Presidente

Vereador Herivelto dos Santos
Moraes - Herivelto Vela (PT)
1º Secretário

Vereador Renato Nogueira
Guimarães - Renato Cebola (PV)
2º Secretário

Vereadores:
Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PL), Regina Célia Daniel
Santos - Regininha (PL), Júlio César Carneiro de Souza - Julinho Car
(PODEMOS), Rogério Ramos (PODEMOS),
Marco Aurélio de Souza Mayor - Pastor Marco Mayor (PSDB)
e Gilson Cândido - Locutor Gilson Nagrin (PP).
Divisão de Comunicação:
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - (12) 3644-2250
www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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saúde

Covid-19: Cidade mantém vacinação da 4ª dose para
pessoas com 60 anos ou mais nesta quarta-feira (25)
A Secretaria de Saúde de
Pindamonhangaba
mantém
vacinação para idosos com 60
anos ou mais na quarta-feira
(25); demais públicos seguem
normalmente. Conﬁra locais e
horários.

1ª dose: Crianças de 5 anos
(população geral)

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 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 e Estacionamento
Shibata Centro.
Das 8 às 11 horas: Cisas (Moreira César).

2ª dose:

Infantil,
adulto

adolescente

e

2ª dose: CORONAVAC /
SINOVAC / BUTANTAN (a
partir de 6 anos)

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

ASTRAZENECA (Conforme
agendado na carteirinha)

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

PFIZER / BIONTECH
(Conforme agendado na
carteirinha )

Das 8 às 11 horas: USF Nova
Esperança, 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: Estacionamento Shibata Centro.

3ª dose (dose adicional)
Pessoas com 18 ou esquema
vacinal completo
há 4 meses

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

3ª Dose (Dose Adicional)
Adolescentes de 12 a
17 anos com alto grau
de Imunossupressão e
esquema vacinal completo
há 8 semanas

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

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

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

Atenção

- A Secretaria de Saúde informa que os frascos de vacina são multidoses e possuem
validade de 6 até 8 horas após
abertos. Assim, para evitar desperdício, pode ser solicitado
àqueles que chegarem próximo ao horário de encerramento que retornem outro dia. Pedimos a compreensão.
- Todos precisam levar um
documento de identiﬁcação (RG
ou CPF), comprovante de endereço e o termo de vacinação
preenchido (disponibilizado 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
deﬁciências infantis

Insuﬁciência cardíaca, cor
-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hiperten-

siva, síndromes coronarianas,
valvopatias, miocardiopatias
e pericardiopatias, doenças da
aorta, grandes vasos e fístulas
arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas, próteses e implantes cardíacos, talassemia, síndrome
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 cerebrovascular, doença renal
crônica,
imunossuprimidos
(incluindo pacientes oncológicos), anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e HIV.

Grau de imunossupressão
de adultos

Indivíduos que possuam:
I - Imunodeﬁciência primária
grave; II - Quimioterapia para
câncer; III - Transplantados
de órgão sólido ou de células
tronco hematopoiéticas (TCTH)
em uso de drogas imunossupressoras; IV - Pessoas vivendo
com HIV/Aids com CD4 < 200

Divulgação

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
substitutiva (hemodiálise); VIII
- Pacientes com doenças 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
imunossuprimidas (checar no
informe técnico).
Dados sujeitos a alterações,
em caso de dúvida ligue: (12)
3648-1912 (Sala de Vacina do
Ciaf).
O telefone da ouvidoria da
saúde é: (12) 3550-0605.

Conseg promove palestras de combate
e prevenção do bullying no
âmbito escolar
O Conseg (Conselho Comunitário de
Segurança) de Pindamonhangaba vem
realizando uma série de palestras de
combate e prevenção do bullying no âmbito escolar.
No dia 20 de maio foi realizada uma
dessas palestras na Escola Estadual Professora Eloyna Salgado Ribeiro, no bairro Morumbi, em Pindamonhangaba.
O Conselho entende “que o bullying é
um tipo de violência que deixa inúmeras sequelas a quem sofre; e que o papel
do Conseg é orientar os alunos para não
praticarem esse tipo de agressão”, explicou a presidente do Conseg, Geny Rosa
Dias.
As palestras ministradas têm como
principal objetivo atender os alunos e,
sempre ao término das palestras há espaço para as crianças e para os adolescentes relatarem às equipes alguma experiência – o que tem acontecido com
frequência.
“Este Conseg atua como agente de
mudanças e de transformações, cola-

borando para um convívio baseado no
respeito e na humanização das relações;
promovendo a re-signiﬁcação dos sentimentos; estimulando diálogos sobre autoestima e a valorização das diferenças.
Essas atitudes são essenciais para o combate e para a queda de porcentagens de
vítimas do bullyings”, concluiu Geny.
As escolas que quiserem ter essas pa-

lestras
em suas
unidades
devem solicitar
pelo email: consegpinda@gmail.com.
Acompanhe o Conseg pelas redes sociais (Instagram: consegpindamonhangaba / Youtube: Conseg Pinda)
Divulgação

Atividades chamam a atenção dos estudantes para o bom convívio, sempre respeitando
as diferenças
Divulgação
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Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS FUNDEB
Pindamonhangaba
Ano 2021-2022
CONVOCAÇÃO
1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2022

CRONOGRAMA CESTAS BÁSICAS
— MAIO/2022 —

Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros, titulares e suplentes, do
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação, convocados a participarem, na data abaixo, da “1ª
Reunião Extraordinária de 2022”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
- Leitura e aprovação da ata da “!ª Reunião Extraordinária de 2022”;
- Leitura do Parecer 4º Trimestre;
- Substituição dos conselheiros;
- Aprovação da versão final do Regimento Interno e Calendário de Ações;
- Informes Gerais.

SEGUE O CRONOGRAMA DE ENTREGA DAS CESTAS
BÁSICAS, PELO SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL,
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022:
- Dia 30/05 (Segunda-feira) - Somente
servidores com nomes
iniciados pelas letras
A, B, C, D, E;

Dia: 31/05/2022 (terça-feira)
Horário: 18h30 (dezoito horas e quinze minutos)
Local: APAE ( presencial) -Endereço: R. José Oliveira, 55 - Crispim

Andrea Campos Sales Martins
Presidente do CACS FUNDEB – Gestão 2021/2022

- Dia 31/05 (Terçafeira) - Somente servidores com nomes iniciados pelas letras F,
G, H, I, J, K, L;

Lembrando aos conselheiros que não puderem participar (sociedade civil e poder público) que comuniquem seus
suplentes e justifiquem sua falta através do e-mail: cacsfundeb@pindamonhangaba.sp.gov.br

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Rua Juó Bananéri, 196 – Alto do Cardoso
CEP 12420-070 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3642-1249
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE
Em virtude do gozo de férias do Conselheiro Tutelar

- Dia 01/06 (Quarta
-feira) - Somente servidores com nomes iniciados pelas letras M,
N, O, P, Q;

titular Rodolfo F. de Rocha (08 de junho a 07 de julho de 2022), vimos convocar
para apresentação, no prazo máximo de 03 (três) dias a contar desta data, a
Conselheira Tutelar Suplente:
4º Ana Luísa Guedes Cesário
A

Conselheira

Suplente

acima

citada

deverá

comparecer à Secretaria de Assistência Social, com endereço na Rua Laerte
Machado Guimarães, 590, nesta cidade, munida de documentos pessoais e
comprovante de residência, e procurar pela Sra. Patrícia, a fim de tratar da

Pindamonhangaba, 25 de maio de 2022

- Dia 02/06 (Quinta-feira) - Somente
servidores com nomes
iniciados pelas letras:
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
- Dias 03/06 (Sextafeira) e 06/06 (Segun-

da-feira) - servidores que
não retiraram a sua cesta
básica no dia correspondente à inicial de seu nome.
Observações:
01) Os servidores aposentados (com idade acima de 60 anos) e gestantes deverão ser atendidos
de forma preferencial,
ou seja, por ordem de
chegada e sem obedecer
a ordem alfabética nos
dias acima mencionados;
02) A entrega das cestas básicas obedecerá a
ordem alfabética das iniciais dos servidores beneﬁciados e não da pessoa
que estiver retirando as
cestas (no caso de retirada da cesta básica por terceiros).
03) NÃO SERÃO ACEI-

TOS OS TERMOS DE
AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA POR TERCEIROS que apresentarem
rasuras, não estiverem
preenchidos
corretamente ou incompletos e,
que não sejam originais
(não serão mais aceitos
termos xerocados parcialmente ou em sua totalidade);

Subprefeitura
de
Moreira César, para
facilitar aos servidores que residem ou
trabalham naquela
região.

04) O horário de entrega será das 8:00 às
16:00 horas.

Salientamos que
este período não será
prorrogado em hipótese alguma.

A intenção é atender da melhor maneira possível a todos os
servidores e seus familiares.

Essa deliberação foi
determinada pelo COMITÊ COMBATE À CRISE
DO CORONAVÍRUS (COVID-19), e estará valendo
até segunda ordem.

Solicitamos dessa
forma, que todos os
servidores atentemse às datas e horários, para que possamos nos adequar
e fazer um trabalho
mais eficiente.

Haverá,
também,
entrega de cestas na

substituição do Conselheiro Titular durante o período de férias.
Caso a apresentação não se oficialize no prazo citado,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

informamos que convocaremos o 5º Suplente.

*** 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:

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023

PREGÃO PRESENCIAL 081/2022 (PMP 4089/2022)
Para “aquisição de “câmeras detectas por inteligência de trânsito com leitura de placa”; câmeras
de vídeo monitoramento para ampliação da rede de monitoramento de segurança ligadas ao
CSI (Centro de Segurança Integrada), e serviço de instalação dos postes galvanizados”, com
recebimento dos envelopes até dia 06/06/2022, às 08h e início da sessão às 08h30.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Agindo no presente - construímos o futuro

Extrato de Aditamento nº 02/2022 ao Convênio nº 01/2018 firmado entre a Santa Casa de
Misericórdia de Pindamonhangaba e a Secretaria Municipal de Saúde
Extrato do Termo Aditivo
Processo Administrativo
Celebrantes
Objeto

Texto

ADITAMENTO Nº 02/2022 - CONVÊNIO Nº 01/2018
4.502/2018
Município de Pindamonhangaba / Secretaria Municipal de Saúde e
Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba
Integrar a CONVENIADA ao Sistema Único de Saúde – SUS e definir a
sua inserção de saúde consistentes na prestação de serviços médicohospitalares e ambulatoriais, visando a garantia da atenção integral à
saúde dos munícipes de Pindamonhangaba e região referenciada,
conforme plano operativo.
Cláusula Primeira – O presente instrumento de aditamento contratual é
celebrado nos termos expressos do Convênio n.º 01/2018, firmado entre a
CONVENENTE E CONVENIADA, de acordo com o que prescreve a Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações, conforme justificativa da Secretaria Municipal de
Saúde (fls. 1952 a 1954) e plano operativo atualizado (fls. 1958 a 1983),
integrante do processo n.º 4.502/2018, ficando aditado o seguinte item:

“Fica estabelecido no Plano Operativo a Inclusão no Plano
Operativo de procedimentos cirúrgicos eletivos e de urgência, pela
CONVENIADA, realizados por aparelho de vídeo cirurgia,
condicionados à critério médico profissional, não havendo qualquer
alteração financeira aos valores já estabelecidos; e a inclusão para
apresentação de despesas proveniente de prestações de serviços
financeiro/contábil, prestação de serviços em recursos humanos,
prestação de serviços em lavanderia e hotelaria hospitalar, prestação
de serviços por concessionárias de água e energia elétrica, podendo
estas despesas compor as referidas prestações de contas
respeitando aos valores estabelecidos no Plano Operativo (valor
global), não havendo qualquer alteração financeira por parte da
CONVENENTE.
Parágrafo único - As despesas deste termo aditivo manter-se-á integralmente,
sem qualquer alteração financeira, pela programação da Secretaria Municipal de
Saúde: Recurso Municipal (Tesouro) – dotação orçamentária nº
01.10.70.10.302.0014.2057.01.3.3.50.39.00 – Ficha nº 558 e Recurso Federal –
dotação orçamentaria nº 01.10.30.10.302.0014.2057.05.3.3.50.39.00 - Fichas nº
486 e nº 850.
Cláusula Segunda – Ficam mantidas todas as demais cláusulas constantes no
ajuste, com exceção da acima mencionada.

Ratificado
Data de Assinatura

ratificar as demais cláusulas
11/05/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 090/2022 (PMP 4706/2022)
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviços de cobertura securitária,
para 02 veículos oﬁciais pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por um
período de 12 meses”, com recebimento das propostas até dia 06/06/2022, às 14h e início dos
lances às 14h30.
PREGÃO ELETRÔNICO 091/2022 (PMP 4520/2022)
Para “aquisição de três motos para a Secretaria Municipal de Segurança Pública, para realização
de apoio, ﬁscalização e segurança no Município de Pindamonhangaba”, com recebimento das
propostas até dia 07/06/2022, 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.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO PRESENCIAL 062/2022 (PMP 3034/2022)
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, negou
provimento à intenção de recurso da empresa Lucas César Ribeiro Velório ME, e homologou, em
20/05/2022, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na
prestação de serviços funerários, incluindo espaço adequado para a realização de velório, materiais,
mão de obra e translado para atender o Município para sepultamento de pessoas carentes e de
baixa renda, conforme previsto em Lei Municipal”, em favor da empresa Velório Santo Expedito Ltda
ME, o item 01, no valor total de R$ 574.092,00.
*** CONTRATO ***
PREGÃO ELETRÔNICO 043/2022 (PMP 1740/2022)
Na licitação supra, que cuida de “quisição de películas retro reﬂetivas para confecção das placas
de trânsito (orientativas, indicativas e informativas) no Município de Pindamonhangaba”, foram
ﬁrmados os contratos:
Contrato 091/2022, de 20/05/2022, vigente por 12 meses, no valor de R$ 24.640,00, assinando pela
contratante e como gestor do contrato o Sr Fabricio Augusto Pereira, e pela contratada, empresa
Pira Sinal Comércio de Materiais para Sinalização Ltda ME, a Sra Casia Terezinha Saluotto
Monteiro;
Contrato 093/2022, de 20/05/2022, vigente por 12 meses, no valor de R$ 30.924,32, assinando pela
contratante e como gestor do contrato o Sr Fabricio Augusto Pereira, e pela contratada, empresa
Silk Brindes Comunicação Visual Comércio Serivços e Telecomunicações Ltda, a Sra Ana Paula
de Abreu Cunha.
*** ATA DE REGISTRO DE PREÇO ***

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba estará realizando no
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1.734 – Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP – CEP12420-010
3550-8960
e-mail: monitoramento@pindamonhangaba.sp.gov.br
próximo dia 31TEL
de(12)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.

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 014/2022 (PMP 405/2022)
Na licitação supra, que 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” foram ﬁrmadas as atas de registro de preço:
Ata 136/2022, de 19/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor
da ata o Sr Everton Chinaqui de Souza Lima, e pela contratada, empresa Pereira & Marcondes
Remoções Ltda, o Sr Carlos Alberto Marcondes de Souza;
Ata 137/2022, de 19/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor da
ata o Sr Everton Chinaqui de Souza Lima, e pela contratada, empresa Do Val Serviços Médicos
Ltda, o Sr Luiz Gomes do Val Neto.

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 025/2022 (PMP 1063/2022)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de pneus automotivos novos, visando atender as
necessidades de manutenção e conservação dos veículos pertencentes à frota municipal”, foram
ﬁrmadas as atas de registro de preço:
Ata 131/2022, de 19/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor da
ata o Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, empresa Baviera Comércio e Serviços Eireli
EPP, a Sra Alexandra Mendonça de Moraes;
Ata 132/2022, de 19/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor da
ata o Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, empresa Boreal Comercial Ltda, a Sra Jessina
Raiane das Neves Antunes;
Ata 133/2022, de 19/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor da
ata o Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, empresa Lukauto Comércio de Pneumáticos
e Peças Ltda EPP, o Sr Kaue Muniz do Amaral;
Ata 134/2022, de 19/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor da
ata o Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, empresa Vicenzo Pneus E-Commerce Ltda,
o Sr Rafael Cascales dos Santos;
Ata 135/2022, de 19/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor da
ata o Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, empresa Zeus Comercial Eireli, o Sr Leonado
Vendruscolo Toniello.
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 045/2022 (PMP 1873/2022)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de agregado (macadame seco) para ser utilizado em
diversas obras do Município de Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, foi ﬁrmada a ata
de registro de preço 130/2022, de 18/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante
e como gestor da ata o Sr Ricardo Alberto Pereira Piorino, e pela contratada, empresa Sociedade
Extrativa Dolomia Ltda, o Sr Carlos Eduardo de Figueiredo Ferraz.
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 050/2022 (PMP 1584/2022)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de fórmulas infantis e dietas para atender as demandas
da Secretaria de Saúde e mandados de segurança do Município pelo período de 12 meses”, foram
ﬁrmadas as atas de registro:
Ata 122/2022, de 06/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora
da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa ALV Distribuidora de
Produtos Hospitalares Eireli, o Sr Alexandre Martins Feitosa;
Ata 123/2022, de 06/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora
da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Humana Alimentar –
Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda, a Sra Rosangela Maria Barone;
Ata 124/2022, de 06/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da
ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Nutriport Comercial Ltda, o
Sr Alexandre Tabuenca da Silva.
RESOLUÇÃO nº 03 DE 19 DE MAIO DE 2022
O CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE
PINDAMONHANGABA (CMGP), dentro das atribuições que lhe compete o Decreto nº 5.487 de
12/01/18; torna público que recebeu da empresa 7VET – HOSPITAIS VETERINÁRIOS LTDA, com
sede na Av. Itaqui, 210 - CEP 06.420-210, Jardim Belval, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ nº
29.161.059/0001-43, a solicitação de Manifestação de Interesse Privado (MIP) na produção de
estudo de modelagem e viabilidade econômico-ﬁnanceiro para a implantação, operacionalização
e gerenciamento dos serviços veterinários para cães e gatos no município de Pindamonhangaba.
Os estudos apresentados, poderão ou não, ser utilizados pela Administração conforme Resolução
nº 03 de 12/03/2018 em consonância ao art. 14, item IV e art. 16 da Lei Municipal nº 6.075 de
20/12/2017, ﬁcando estabelecido que:
A). A presente autorização não confere exclusividade; podendo outros entes privados apresentarem
solicitações de autorização para realizar estudos semelhantes; no prazo de 30 (trinta) dias corridos,
a partir da data de publicação desta Resolução.
B). O presente projeto deverá cumprir o que determina a Resolução nº 03 de 12 de março de 2018.
C). Não obriga o Poder Público a realizar a licitação;
D). Será pessoal e intransferível;
E). Em nenhuma hipótese será devida indenização à autorizada por parte da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba.
F). O prazo para entrega dos estudos é de 60 dias corridos, no máximo, e a partir do término do
prazo (primeiro dia subsequente) constante no item “A” desta Resolução.
G). Posterior a entrega da documentação apresentada, serão analisados pela CMGP em um prazo
de 30 dias corridos a contar da data do recebimento, podendo ser requerido sobrestamento de
prazo por um ou mais membros desta CMGP.

(2ª/3x)

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES AMBULANTES
“FEIRA LIVRE – MOREIRA CÉSAR”
1. INTRODUÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Administração – Setor de Divisão de Posturas e a Subprefeitura de
Moreira César, através do presente Edital de Chamamento, torna pública
a convocação de ambulantes interessados em comercializar hortaliças,
verduras, legumes, raízes, tubérculos, frutas, especiarias, leite e derivados,
pão, biscoitos, bolachas, farinhas, cereais, especiarias, caldo de cana,
pastéis e churrasquinho.
2. DO OBJETO
Constitui objeto do presente chamamento o preenchimento de 20 (vinte)
vagas para prática de atividade ambulante observadas as condições
estabelecidas na legislação pertinente e neste termo de referência.
Após o credenciamento será realizado sorteio para classiﬁcação de todos.
A FEIRA LIVRE será no dia 19 DE JUNHO (domingo) e funcionará DAS
6H00 ATÉ AS 13H00, no Estacionamento localizado entre a Avenida José
Augusto Mesquita e a Rua Maria Luiza Machado Salgado, no Distrito de
Moreira César.
O credenciamento será válido para o dia 19/06/2022 e possíveis novas
datas a ser informada previamente pela Administração Pública, para
convocação e pagamento das possíveis taxas.
3. INSTRUÇÕES
Os interessados em participar do presente chamamento deverão
retirar o Edital Completo e seus anexos por meio eletrônico (www.
pindamonhangaba.sp.gov.br) e requerer sua inscrição, preenchendo os
requisitos e apresentando os documentos exigidos neste edital.
A inscrição deverá ser conforme abaixo:
- Por meio eletrônico https://pindamonhangaba.1doc.com.br/atendimento
a partir das 00h00 do dia 23 de maio de 2022 até as 23h59 do dia 03 de
junho de 2022.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

7. OBRIGAÇÕES DO AMBULANTE

Poderão participar do chamamento os ambulantes interessados que
atenderem às exigências deste edital e que se enquadrarem nos critérios
relacionados abaixo:

7.1 Providenciar a montagem das barracas no local pré-determinado pela
Fiscalização de Posturas;
7.2 Portar a autorização concedida durante o exercício da atividade para
eventuais ﬁscalizações;
7.3 Manter o local em que exerce a atividade em completas condições de
asseio e limpeza, bem como realizar o recolhimento de eventuais detritos
no local;
7.4 Vender produtos em bom estado de conservação e dentro da validade,
de acordo com a legislação vigente;
7.5 Usar papel adequado para embrulhar os gêneros alimentícios;
7.6 Respeitar o horário de trabalho determinado pela Administração;
7.7 Cumprir ordens e instruções emanadas pela autoridade competente.

4.1 Não possuir débitos anteriores relacionados a atividade de ambulante;
4.2 Ser maior de 18 anos;
4.3 Não ser funcionário da Administração Direta e indireta do Município,
ativos, licenciados ou em cargos de provimento em comissão;
4.4 Fica vedada a apresentação de mais de uma inscrição por participante.
5. DA HABILITAÇÃO
Serão consideradas habilitadas os participantes que apresentarem os
documentos abaixo relacionados:
5.1 Documento pessoal que contenha RG e CPF;
5.2 Cópia do comprovante de residência em nome do requerente, ou que
comprove a relação parentesca;
5.3 Certidão de regularidade eleitoral;
5.4 Certidão de antecedentes criminais estadual emitida pela SSP-SP
através do link https://www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspx;
5.5 Informação do tamanho da barraca / banca que será utilizada para
exercer a atividade;
5.5.1 As vagas disponíveis comportam barraca / banca nos tamanhos: 2 x
3 metros ou 2 x 4 metros ou 2 x 5 metros;
5.6 Fotos legíveis da banca / barraca.

8.

CRONOGRAMA
***

Data

Inscrição

23/05 a 03/06/2022

Sorteio

06/06/2022

Publicação dos sorteados

07/06/2022

Convocação

07/06 a 10/06/2022

Emissão das taxas

13/06/2022

6. DA CLASSIFICAÇÃO / SORTEIO

Emissão das autorizações

Até 17/06/2022

Caso sejam recebidas inscrições além do número de vagas disponíveis,
após o encerramento das inscrições e da habilitação será realizado sorteio
de classiﬁcação da seguinte forma:

Realização da Feira Livre

19/06/2022

a) acessar o site www.pindamonhangaba.sp.gov.br;
b) localizar no site o link correlato ao “ATENDIMENTO ELETRONICO”;
c) localizar na página “PROTOCOLO”;
d) inserir e-mail e senha (caso ainda não possua cadastro, será direcionado
para a tela de cadastro – preencher todos os dados);
e) procurar o assunto “INSCRIÇÃO PARA FEIRA LIVRE DE MOREIRA
CÉSAR”;
f) anexar os documentos solicitados no Item 5.

6.1 Será eletrônico e o resultado divulgado pela internet no site da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;
6.2 Não haverá participação presencial dos inscritos no sorteio;
6.3 Só irão participar do sorteio os inscritos que apresentarem dentro do
prazo os documentos exigidos conforme expostos neste Edital;
6.4 Também serão sorteados participantes para compor a lista de vagas
de suplência, em número correspondente a 50% (cinquenta por cento) das
vagas disponíveis neste Edital, a ﬁm de preencher eventuais vagas.

- Ou através do atendimento presencial, no Paço Municipal ou na
Subprefeitura de Moreira César, a partir das 8h00 do dia 23 de maio de
2022 até as 16h00 do dia 03 de junho de 2022.

Uma vez elaborada a Lista dos Sorteados, o resultado será HOMOLOGADO
e publicado o ato no Diário Oﬁcial do Município e no Site da Prefeitura
Municipal.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
Será cassada a permissão do ambulante na ocorrência das seguintes
hipóteses:
9.1 Exercer a atividade fora do local determinado pela Administração
pública ou ceder o espaço a terceiros;
9.2 Transferir a permissão de comércio ambulante para terceiro;
9.3 Possuir mais de uma permissão ou fazer uso de nomes de terceiros
para obtenção de outra permissão;
9.4 Adulterar ou rasurar documentos necessários à sua atividade;
9.5 Comercializar mercadorias ou prestar serviços em desacordo com sua
permissão.

Pindamonhangaba, 25 de maio de 2022
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Crea-SP realiza força-tarefa de fiscalização
em Pindamonhangaba e Roseira
Durante essa semana, até
a sexta-feira (27), o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado de São
Paulo (Crea-SP) realiza a força-tarefa de fiscalização em
Pindamonhangaba e Roseira.
Com caráter orientativo e preventivo, a ação tem como foco
assegurar a presença de profissionais habilitados à frente das atividades abrangidas
pelo Conselho para garantir a
segurança da população.
Estão previstas cerca de
200 diligências nos dois municípios. Nesta ação, nove
agentes fiscais identificados
atuam em obras de médio e
grande porte, demandas das
Comissões Auxiliares de Fiscalização (CAF’s) e empresas
sem registro ou responsável
técnico.
“Reforçaremos a fiscalização de forma orientativa
e preventiva para garantir a
presença de profissionais habilitados à frente das atividades abrangidas pelo Conselho.
Desta forma, podemos contribuir com a segurança da sociedade e dos próprios profissionais”, ressaltou a gerente
regional do Crea-SP, Eng. Joana Flávia Soares Borges.

Balanço do primeiro
trimestre
O Crea-SP encerrou o primeiro trimestre de 2022 com
80 mil ações de fiscalização
em todo estado de São Paulo
e, até o final do ano, o objetivo é chegar a 400 mil ações.
No mesmo período, na região de São José dos Campos
e Taubaté - contemplada pelos municípios de Pindamonhangaba e Roseira -, o Conselho registrou 7,3 mil ações
fiscalizatórias.
Em 2021, o Crea-SP realizou 292 mil ações de fiscalização em todo território
paulista, superando em mais
de 45% a meta estabelecida.
Foi um recorde histórico.
De 2015 a 2021, as fiscalizações do Conselho aumentaram cerca de 900%. O crescimento se deve ao uso das
tecnologias para apoio às
atividades, com pesquisas
e apurações remotas, antes
dos agentes fiscais irem a
campo, e à adoção do modelo
das forças-tarefas no Estado.
Denúncia
O Crea-SP abre canais em
todas as unidades de atendimento para o registro de
queixas, além do site; dos

telefones 0800 017 18 11 ou
0800 770 27 32 e do e-mail:
faleconosco@creasp.org.br.
São infrações à legislação profissional: a ausência
de responsável técnico em

projetos, execuções ou prescrições; obras clandestinas;
falta de placa na obra ou de
identificação de responsável em atividades sujeitas à
fiscalização; produção irre-

gular de material ou insumo
aplicáveis na Engenharia,
Agronomia e Geociências; e
outras situações relacionadas à violação do exercício
técnico.
Divulgação

Estão previstas cerca de 200 diligências nos municípios

COMUS — Conselho Municipal de Saúde
CONVOCAÇÃO – 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Conselho Municipal de Saúde
Ficam os Senhores Conselheiros Titulares e Suplentes
do Conselho Municipal de Saúde (COMUS), convocados
a comparecer e toda a população convidada a participar
da “48ª Reunião Ordinária em 2022”, a ser realizada de
forma presencial no auditório da prefeitura para interação
e discussão da pauta a seguir:
01 – Aprovação da Ata da 47º Reunião Ordinária; 02

– Apresentação e Deliberação do 1º RDQA 2022 03 –
Outros Relatórios;
04 – Pronunciamentos Pessoais;
Informes:
1.
2.
3.
Data: 31/05/2022 (Terça-Feira)

Horário: Primeira chamada: 18:30h / Segunda chamada:
19:00h
Endereço: Av. Nossa Sra. do Bonsucesso, 1400 - Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba - SP, 12420-010
Pindamonhangaba, 24 de Maio de 2022.
THIAGO DA SILVA
Presidente

IPTU, ISS fixo
e Taxas online.

Chega
de boleto
em papel.
Agora
é tudo

ONLINE!
ONLINE!

Seus carnês em
formato digital.

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

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE O SITE:

WWW.PINDAMONHANGABA.SP.GOV.BR/PORTAIS/TRIBUTO-DIGITAL
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Moradores do Bairro das Campinas recebem
‘Rua de Lazer’ no sábado

Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, levará
o “Rua de Lazer” ao bairro das
Campinas, no sábado (28), das
13h30 às 17h30.
O evento ocorrerá na quadra
de esportes do bairro e contará
com muitas atrações para crianças e adolescentes.
O ‘Rua de Lazer’ terá mini vô-

lei, mini futebol, tênis de mesa,
confecção de balangandã, brinquedoteca, pintura de rosto, gincanas, jogos e outras atividades.
A diretora de Lazer, Marilda
de Oliveira, disse que espera um
grande público para o sábado.
“Assim como ocorreu no Castolira, será mais um grande sucesso. O “Rua de Lazer” leva entretenimento, esporte, atividades

recreativas e artísticas até o
bairro da pessoa. As ações acontecem a um, dois quarteirões de
sua casa. Assim, é um evento
que não compromete o dia das
pessoas, elas não necessitam de
transporte e nem de muito tempo para se divertir. Podendo,
desta forma, participar das gincanas e brincadeiras oferecidas
pela Prefeitura”, completou.
Divulgação

Pinda exibe o filme
“O Iluminado” na
Estação Cidadania
em Moreira César

Empreendedora auxilia
micro e pequenos negócios a
se consolidarem no mercado
do Vale do Paraíba
Empresária no segmento veterinário, Alessandra Rister, é consultora de
negócios e comenta dicas para quem está pensando em empreender

Cada vez mais em alta, o empreendedorismo é tido como um
grande sonho para a maioria dos
brasileiros. Só em 2021, o país
somou 14 milhões de pessoas,
com idades entre 18 e 64 anos, à
frente do próprio negócio - o número compila apenas empresas
com mais de 3,5 anos de operação (chamados empreendedores
estabelecidos). Essa alavancada
permitiu que o Brasil saltasse seis
posições para ocupar o 7º lugar
no ranking de empreendedorismo mundial, como mostra a GEM
- Global Entrepreneurship Monitor 2021, divulgada no último dia
24 de março.
“O Brasil é um país cheio de
oportunidades e problemas a
serem resolvidos. Então, apesar
de toda a parte burocrática que
pode envolver a abertura de uma
empresa, ainda somos um país
propício ao empreendedorismo.
A pandemia foi um momento que
potencializou essa gama criativa
que o nosso povo tem. Muitas soluções inovadoras foram criadas
a fim de ajudar as pessoas a enfrentarem esse período com uma
certa leveza”, pontua Alessandra
Rister, empresária no segmento
veterinário há 25 anos.
Embora tenha aberto caminhos para múltiplas inovações,
a pandemia colaborou para o
crescimento do empreendedorismo por necessidade que, de
acordo com a pesquisa realizada
pelo Sebrae em parceria com o
Instituto Brasileiro de Qualidade
e Produtividade (IBPQ), caiu de
50,4% para 48,9%. “Quem empreende por necessidade tende
a abrir o seu negócio motivado
pelo financeiro. Ou seja, o objetivo é reverter uma situação

A secretaria Municipal de Cultura e Turismo de
Pindamonhangaba promove sessão presencial do
Projeto Mostra Também Sou Hype com o filme
“O Iluminado” de 1980, do diretor Stanley Kubrick.
O filme “O Iluminado” é uma das grandes produções
cinematográficas das últimas décadas e tem
classificação indicativa de 16 anos.
A Mostra Também Sou Hype é uma parceria da Prefeitura
com o Ponto MIS (Museu da Imagem e do Som), a ação
integra as atividades do programa de formação e difusão
cultural com atuação em todo o Estado de São Paulo, com
o intuito de mostrar às cidades filmes, oficinas, palestras,
exposições e formação em gestão cultural, visando formação
de novos públicos para a cultura e para o cinema.
A exibição acontece no dia 26 de maio, quinta-feira,
às 14 horas, na Estação Cidadania Vale das Acácias,
Avenida das Orquídeas, 355, Moreira César.
A entrada é livre.
Divulgação

Divulgação

pessoal de dificuldade, que pode
ser um trabalho estagnado (ou a
falta de um) ou um salário defasado, por exemplo. Se não houver um bom planejamento, um
estudo de mercado, é possível
que este novo negócio entre para
as estatísticas de encerramento
de operação com menos de um
ano”, explica Rister, que é também consultora de negócios.
Focada no público feminino,
que tem conquistado um importante papel no mundo dos negócios, Alessandra atua no Vale
do Paraíba, onde ajuda micro
e pequenas empreendedoras a
se consolidarem no mercado:
“Me especializei em gestão e
atendimento ao longo dos últimos anos e, desde então, todo
o conhecimento adquirido foi
aplicado no meu negócio, hoje
já bastante sólido e em fase de
expansão. Durante esse processo, algumas pessoas me procuraram para buscar soluções para

os seus negócios também. A partir disso, criei uma metodologia
própria que compreende no entendimento da empresa e nas soluções que ajudem a alcançar a
conversão que ela precisa”.
Para Rister, a essência de um
negócio de sucesso está atrelada
à capacitação. Por isso ela indica buscar uma especialização
ou unir forças com profissionais
que ajudem a tirar as ideias do
papel: “Isso diminui as chances
de erro na execução, bem como
a probabilidade do fechamento
precoce da sua empresa. Para
validar o seu negócio, você precisa conhecê-lo, e isso se faz com
planejamento e estudo (inclusive
de mercado). É fundamental conhecer seus concorrentes, analisar a potencialidade dos clientes
(entendendo as suas necessidades), descobrir o seu diferencial
e definir a sua persona. Assim, o
caminho para o sucesso torna-se
mais fácil”.

Dicas para quem está começando
O primeiro passo é entender
o que está segurando a sua empresa, quais são as dificuldades.
“É muito comum as pessoas chegarem até mim pedindo soluções
para vender mais. Mas às vezes o
problema não está relacionado à
venda em si, mas ao atendimento,
à própria gestão, à falta de comunicação – e aqui se inclui o marketing do negócio. Vender é uma
consequência de uma série de
passos que precisam estar alinhados e que a gente consegue identificar durante o diagnóstico de
cada mentoria”, diz Alessandra.
Saber separar as contas de
pessoa física da pessoa jurídica
também é fundamental e considerado um dos erros mais comuns nos pequenos negócios.
“Por isso é recomendado que

você tenha uma retirada mensal,
um salário pré-estabelecido que
garanta suas despesas mensais
sem comprometer a saúde financeira do seu negócio”, pontua ela,
que cita a estratégia de comunicação como um dos pilares do sucesso de toda empresa: “Ser visto
para ser lembrado é uma máxima
que precisa ser considerada sempre. Com absolutamente tudo no
alcance das mãos, se fazer presente onde seu público está é fundamental para ter bons resultados a
médio e longo prazo”.
Por fim, e não menos importante, ela aconselha paciência.
“Nenhum negócio nasce sendo
um sucesso estrondoso, nem trazendo retornos rápidos. Empreender é um processo que demanda tempo”, conclui.

