
O prefeito de 
Pindamonhangaba 

Isael Domingues está 
cumprindo agenda nesta 
semana em Brasília, em 
busca de recursos para 

obras de infraestrutura e 
de melhorias para saúde. 

Acompanhado do 
vereador Marcos Mayor, 
Isael esteve no Ministério 

Desenvolvimento 
Regional, onde 

apresentou quatro 
importantes demandas 

ao Governo Federal.
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Prefeito cumpre agenda em Brasília em busca 
de recursos para infraestrutura e saúde
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Equipe de Pinda é recebida pelo Ministro do 
Trabalho e reforça pedido de transferência 
de prédio do INSS para o município

Cumprindo mais um compromisso de agenda em Brasília, o prefeito Isael 
Domingues foi recebido na manhã dessa quarta-feira (25) pelo Ministro do 
Trabalho e Previdência José Carlos de Oliveira.

83º Aniversário da 
Primeira Igreja Batista 
em Pindamonhangaba

Durante o “Mês 
da Família”, a Pieb 
(Primeira Igreja 
Evangélica Batista em 
Pindamonhangaba-
SP), organizada 
no dia 26 de maio 
de 1939 e filiada à 
Convenção Batista 
Brasileira, completa 
seu 83º Aniversário 
de Organização, 
contando com 
programações 
especiais e 
festividades que tem 
como tema “83 anos:

Pinda promoveu 
capacitação para munícipes 
que utilizam cadeira de 
rodas na última sexta-feira

Na última sexta-feira, 20, a secretaria Munici-
pal de Saúde realizou um evento que abordou o 
Cateterismo Intermitente Limpo e a Prevenção de 
Lesão por Pressão - Uma Abordagem Eficiente.

A iniciativa teve como objetivo orientar, tanto 
as pessoas que utilizam cadeira de rodas, quan-
to seus familiares, em relação a procedimentos 
e cuidados na realização do cateterismo inter-
mitente para esvaziamento da bexiga urinária, 
e como prevenir o aparecimento de doenças e 
feridas. 
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Editorial

A indicação dessa semana  
é o fi lme  “Maze Runner”

Internet

Proseando
Maurício Cavalheiro

Maurício Cavalheiro 
ocupa a cadeira nº 30 da 

APL - Academia Pindamo-
nhangabense de Letra

QUEM NÃO DEVE NÃO TREME
Depois de vários anos na 

penúria, ele ganhou uma 
bolada no jogo de bicho, 
graças ao sonho persistente 
com o cunhado. Deu burro 
na cabeça.

Assim que chegou com 
os bolsos recheados, pediu 
à esposa que parasse de 
cerzir sua cueca furada, à 
filha que deixasse o banhei-
ro para limpar depois e ao 
filho que jogasse fora a co-
mida de anteontem.

— Iremos ao supermer-
cado. Acabou a miséria, fa-
mília. 

Como ninguém deu im-
portância a ele, arrancou a 
bolada dos bolsos.

— Posso pedir biscoitos re-
cheados? — inquiriu o filho.

— E eu, aquele shampoo 
das estrelas? ¬— indagou a 
filha.

— Você está dizendo que, 
depois de tantos anos tere-
mos carne? — deslumbrou-
se a esposa.

— Tudo o que quiserem. 
Cada um encherá um carri-
nho. O que acham?

Ele era um bom homem, 
mas trabalhar que é bom, 
nada. Mudara-se de cidade 
várias vezes, pois empres-

tava dinheiro e não pagava. 
Deixava os agiotas a ver na-
vios. 

No supermercado, como 
combinado, cada um enchia 
um carrinho. Quando esta-
vam na fila, a esposa obser-
vou:

— Aquele que está vindo 
não é o cara de quem você 
emprestou uma grana pre-
ta? Pagou?

Ele espremeu os olhos. 
Não bastasse a miopia, a 
idade estava catarateando 
seus dois olhos.

— Meu Jesus Cristinho! 
É ele mesmo. Não paguei. 
Ele tem fama de que tritura 
quem fica devendo a ele. Va-
mos sumir da fila. 

Sem alternativa, o com-
boio de quatro carrinhos 
serpenteou os corredores 
do estabelecimento. 

— Estamos chamando a 
atenção de muita gente. Va-
mos nos separar. 

Meia hora depois, ele pa-
rou para retomar o fôlego. 
Estava no corredor de papel 
higiênico. Nesse momento, 
o homem apareceu vindo 
em sua direção. Suas per-
nas bambearam. Pensou em 
fugir, mas as pernas não o 

obedeciam. Por pouco não 
precisou usar um daqueles 
produtos ali mesmo.

— Não me espanque, por 
favor. Eu tenho mulher e 
filhos. Eu vou pagar o que 
devo.

Enfiou a mão no bolso e 
deu quase todo o dinheiro 
ao homem que tentou dizer 
alguma coisa. Mas ele saiu 
correndo, levando a família 
até o estacionamento. Den-
tro do carro, desmoronou 
no banco. A esposa o abanava 
com um folheto do supermer-
cado. Minutos depois, enfiou a 
mão no outro bolso e mostrou 
outra bolada de dinheiro.

— Consegui salvar essa 
grana. Depois a gente volta.

Nesse momento, alguém 
diz ao lado do carro: 

— Ora, ora, se não é o 
Zé... ou melhor, o Zé Pilan-
tra! Pensou que ia me dar 
calote? — nisso, o homem 
arranca o dinheiro da mão 
dele — Vou ficar com esse 
só pra pagar os juros que 
me deve — e foi embora.

O Zé só percebeu que o 
homem dentro do super-
mercado não era o agiota, 
quando este passou por ele 
e o agradeceu.

O filme Maze Runner, 
na verdade é uma trilogia 

onde da sequência a his-
tória sobre uma doença 

devastadora que chegou na 
humanidade. Uma equipe 

de cientistas criam uma 
espécie de labirinto, onde 

realizam uma lavagem na 
memória dos jovens e são 
colocados lá como experi-

mento, para descobrir se no 
sangue deles existe a cura. 

Ao longo, os participan-
tes deste labirinto come-
çam a explorar o local e 

procurar meios para sair 
dali. Quando conseguem es-

capar encontram o mundo 
em meio ao caos, deixando 

a duvida de lutar pelo os 
seus direitos de vida ou se 

entregarem pela cura da 
humanidade. 

                                                                                                                  
Lucas Domingos- Vigilante 

Em busca da excelência 
profi ssional 

Sabemos que a capacitação representa 
importante alicerce para o nosso 

crescimento profissional e que o mercado de 
trabalho anda, cada vez mais, competitivo; 
impondo a necessidade nos mantermos 
atualizados profissionalmente. 

Nesse contexto, estudar, se capacitar, se 
reciclar é fundamental para se manter dentro de 
um mercado cada dia mais competitivo. 

Atenta a essa questão, a secretaria de 
Desenvolvimento Econômico em parceria com a 
empresa Gerdau, promove o programa ‘Gerdau 
Transforma’.

A iniciativa tem por intuito proporcionar o 
fortalecimento do participante, tanto no âmbito 
pessoal, quanto no profissional e torná-lo ciente 
do seu potencial empreendedor.

O tema do curso é: “Mude o Seu Futuro Com 
o Empreendedorismo” e ocorre cinco dias da 
semana. 

Um grande diferencial dessa formação é 
que após o término das aulas, os participantes 
que concluírem o Plano de Negócio serão 
selecionados para 90 dias de incubação. Nesse 
período os alunos passarão por uma consultoria 
remota recebendo todo acompanhamento para 
alcançar sucesso nos negócios.

Gostou da temática? Inscreva-se e aproveite 
mais esta oportunidade de capacitação 
profissional e pessoal. O estudo é um bem que 
ninguém pode nos roubar!

Já está participando do 
‘Concurso Cultural’ do 
jornal Tribuna do Norte?

Com o objetivo de for-
talecer a prática de leitura 
e escrita e, em celebração 
aos 140 anos do jornal Tri-
buna do Norte, a Fundação 
Dr. João Romeiro – mante-
nedora do Jornal – lançou, 
neste mês de maio, um 
“Concurso Cultural de Re-
dação e Desenho”.

Esta é a segunda edição 
do concurso, que tem en-
volvido educadores e 
alunos do 1º ao 9º ano 
do Ensino Fundamen-
tal ;  do EJA (Educação 
de Jovens e Adultos) e 

também estudantes do 
Ensino Médio,  de es-
colas públicas e priva-
das de Pindamonhan-
gaba.

O concurso engloba 
quatro categorias e pre-
miará do primeiro ao ter-
ceiro lugar de cada catego-
ria; com prêmios que vão 
desde cursos de inglês e 
informática à premiação 
em dinheiro. Todos os prê-
mios são frutos de doação 
da iniciativa privada.

São patrocinadores/
apoiadores da iniciativa: 

Absolute Escola Técnica; 
Imago Academia de Artes 
e Design; Ilha dos Óculos; 
Ri-happy; Play Burguer; 
Turma da Mônica Progra-
mas Educacionais; Loja 
Neto Jeans; Nova Impres-
são; Oscar Calçados; Rádio 
Vale FM; Rádio Super Pop; 
Wizard Escola de Idiomas.

Para mais informações, 
acesse: http://jornaltribu-
nadonorte.net/noticias/
jornal-tribuna-do-norte-
celebra-140-anos-de-histo-
ria-e-lanca-concurso-cul-
tural/
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Cidade promove curso de empreendedorismo 
com o programa ‘Gerdau Transforma’

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da secre-
taria de Desenvolvimento Eco-
nômico e em parceria com a 
Gerdau, promove o programa 
“Gerdau Transforma”.

O programa é uma reali-
zação da empresa Gerdau e 
execução da Besouro Agência 
de Fomento Social, tendo o in-
tuito de proporcionar o fortale-
cimento do participante, tanto 
no âmbito pessoal, quanto no 
profissional e torná-lo ciente do 
seu potencial empreendedor.

O curso proporcionado pelo 
programa é o “Mude o Seu Futu-
ro Com o Empreendedorismo” 
com 30 horas de aula em cinco 
dias da semana. Após o término 
das aulas, os participantes que 
concluírem o Plano de Negócio 
serão selecionados para 90 dias 
de incubação. Nesse período os 
alunos passarão por uma con-
sultoria remota recebendo todo 
acompanhamento para alcan-
çar sucesso nos negócios.

No curso serão abordados 
temas como “brainstorm”, “dis-
rupção”, “criatividade”, “ideia 
de negócio”, “identidade de 
marca”, “branding”, “pesquisa 
de mercado”, “simplificando os 
4P’s”, “definindo produto”, “es-
tratégias de vendas”, “projeção 
de vendas”, “conceitos de RH”, 
“gestão de pessoas”, “conceitos 
financeiros”, “análise pessoal” 
e “plano de negócios”.

O curso é presencial, vai do 
dia 6 ao dia 10 de junho, das 19 
às 22 horas, na Etec João Go-
mes de Araújo. 

O link para inscrições é ht-
tps://www.gerdautransforma.
com.br/2022-t7.

Divulgação

Os parti cipantes que concluírem o Plano de Negócio serão selecionados para 90 dias de incubação

Pinda promoveu capacitação para munícipes que 
utilizam cadeira de rodas na última sexta-feira

Na última sexta-feira, 20, a 
secretaria Municipal de Saúde 
realizou um evento que abor-
dou o Cateterismo Intermi-
tente Limpo e a Prevenção de 
Lesão por Pressão - Uma Abor-
dagem Eficiente.

A iniciativa teve como ob-
jetivo orientar, tanto as pes-
soas que utilizam cadeira de 

rodas, quanto seus familiares, 
em relação a procedimen-
tos e cuidados na realização 
do cateterismo intermitente 
para esvaziamento da bexiga 
urinária, e como prevenir o 
aparecimento de doenças e 
feridas. 

A expectativa era de rece-
ber pelo menos 50 pessoas, 

mas apenas 19 pessoas se ins-
creveram. A prefeitura dispo-
nibilizou transporte e, mesmo 
buscando as pessoas na porta 
de casa, apenas 6 pessoas com-
pareceram. 

Para a diretora de Atenção 
Básica à Saúde, Luciana Cruz, 
“ficamos desapontados ao ver 
que a secretaria de Saúde se 

preocupou em fazer uma ação 
inclusiva, e a população não 
teve interesse em aderir”.

Quando o município reali-
za ações que não têm adesão 
do público, entende-se que 
não é de interesse da popu-
lação que tais eventos sejam 
promovidos. 

Segundo a secretária de 

Saúde, Ana Claudia Macedo, 
“estamos sempre promoven-
do ações que levam conheci-
mento à população, para que 
as pessoas sejam cada vez 
mais autônomas para cuida-
rem de seu corpo e sua saúde. 
Para isso, é de suma importân-
cia que as pessoas participem 
de nossas iniciativas”.

Divulgação

Município promove ações que levam conhecimento à população, para que as 
pessoas sejam cada vez mais autônomas a cuidarem de seu corpo e da sua saúde



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:

TOMADA DE PREÇOS 007/2022 (PMP 2670/2022) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada para substituição de duas travessias e ajustes no 
canal Valetão do Araretama, com fornecimento de material e mão de obra”, com recebimento dos 
envelopes até dia 10/06/2022, às 08h30 e início da sessão às 09h.  

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.  

AUDIÊNCIA PÚBLICA

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

(3ª/3x)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA, ESTADO 
DE SÃO PAULO. EDITAL DE CITAÇÃO DOS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS E 
DE BEATRIZ MACHADO TEIXEIRA FRANCO EXPEDIDO NOS AUTOS DE USUCAPIÃO PROC. 
Nº 1000115-32.2020.8.26.0445, MOVIDO POR EDUARDO DA SILVA VALBÃO e sua mulher 
LIDIANE DOS SANTOS PEIXOTO VALBÃO, COM O PRAZO 30 DIAS. O DOUTOR WELLINGTON 
URBANO MARINHO, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE PINDAMONHANGABA, 
ESTADO DE SÃO PAULO. NA FORMA DA LEI, ETC...F A Z    S A B E R a todos quantos o 
presente virem ou conhecimento tiverem que perante este Juízo se processam os termos da ação 
de Usucapião n. 1000115-32.2020.8.26.0445, requerido por EDUARDO DA SILVA VALBÃO e 
sua mulher LIDIANE DOS SANTOS PEIXOTO VALBÃO, onde objetiva usucapir Terreno urbano 
situado nesta cidade, “Iniciando o caminhamento no sentido anti-horários do ponto de amarração 
denominado “A” conforme mapa anexo, ponto este situado junto ao alinhamento da Rua Paschoal 
Carlos Cornetti, distante 223,80m da Rua 21 de abril e 98,30m até o eixo da Rua Paschoal Carlos 
Cornetti; do ponto “A” segue no rumo magnético 12º03’27’’SE com ângulo interno de 75º47’29’’ 
por uma extensão de 87,50m até encontrar o ponto “B”, confrontando com a propriedade de 
Orlando Milton Menezes e sua mulher Rosana Barbosa Menezes, a partir desse ponto deflete-se a 
esquerda com rumo magnético 88º18’33’’ SE, com ângulo interno de 101º52’32’’, por uma extensão 
de 19,35m, até encontrar com o ponto “C”, confrontando com a propriedade da empresa The São 
Paulo Tramway Light Power Com. Ltda,  desse ponto deflete a esquerda com rumo magnético de 
12º31’04’’NW, com ângulo interno de 78º35’05’’, por uma extensão de 88,45m, até encontrar o 
ponto “D”, confrontando com a propriedade de Helton João Costa Cornetti e sua mulher Gabriela 
Machado Fernandes Cornetti, desse ponto deflete-se a esquerda com rumo 89º21’27’’SW com 
ângulo interno de 103º44’54’’ por uma extensão de 18,45m, confrontando com a Rua Paschoal 
Cornetti, até encontrar com o ponto “A”, ponto esse que deu origem a essa descrição, encerrando 
uma área de 1620,79m² (hum mil seiscentos e vinte metros e setenta e nove decímetros quadrados, 
com as medidas e confrontações constantes do memorial descritivo e levantamento topográfico 
constantes dos autos e aprovados pelo Oficial Registrador.. Assim, pelo presente edital CITA os 
AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS E BEATRIZ MACHADO TEIXEIRA FRANCO, para 
os termos da ação supra mencionada, ficando cientes de que não sendo contestada a ação em 
quinze (15) dias, a fluir da publicação deste edital, tornar-se-á por aceitos como verdadeiros os 
fatos narrados na inicial (art. 319 do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, expedido 
o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. 

WELLINGTON URBANO MARINHO  - JUIZ DE DIREITO

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PINDAba - 2 COL X 8CM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2ª VARA CÍVEL
Rua Alcides Ramos Nogueira , 780, ., N. Sra. do Perpétuo Socorro - CEP
12421-681, Fone: (12) 2126-5239, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pinda2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1005295-92.2021.8.26.0445
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Família
Requerente: Pedro Ivo dos Santos Pombo e outros
Requerido: Felipe Nogueira Santos

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1005295-92.2021.8.26.0445

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, Dr(a). Wellington Urbano Marinho, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Cartório da 2ª Vara, processam-se os autos supra descritos em que foi proposta
AÇÃO DE RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DE PATERNIDADE SÓCIO AFETIVA C.C.
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL por PEDRO IVO DOS SANTOS POMBO e outros
contra FELIPE NOGUEIRA SANTOS, brasileiro, portador do RG nº 45.494.783-5, demais dados
qualificativos desconhecidos, estando em local incerto e não sabido, o qual FICA
DEVIDAMENTE CITADO de todos os termos da ação acima mencionada, para querendo,
CONTESTÁ-LA, no prazo de 15 (quinze) dias, após o transcurso de 20 (vinte) dias da publicação
do presente edital. Fica ainda o réu advertido de que, em caso de não oferecimento de resposta
dentro do prazo estabelecido, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos
autores e será decretada sua revelia, nomeando-se curador especial para tutelar seus interesses,
prosseguindo o processo nos seus demais termos independentemente de novas intimações, até o
final julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1005295-92.2021.8.26.0445
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Família
Requerente: Pedro Ivo dos Santos Pombo e outros
Requerido: Felipe Nogueira Santos

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1005295-92.2021.8.26.0445

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, Dr(a). Wellington Urbano Marinho, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Cartório da 2ª Vara, processam-se os autos supra descritos em que foi proposta
AÇÃO DE RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DE PATERNIDADE SÓCIO AFETIVA C.C.
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL por PEDRO IVO DOS SANTOS POMBO e outros
contra FELIPE NOGUEIRA SANTOS, brasileiro, portador do RG nº 45.494.783-5, demais dados
qualificativos desconhecidos, estando em local incerto e não sabido, o qual FICA
DEVIDAMENTE CITADO de todos os termos da ação acima mencionada, para querendo,
CONTESTÁ-LA, no prazo de 15 (quinze) dias, após o transcurso de 20 (vinte) dias da publicação
do presente edital. Fica ainda o réu advertido de que, em caso de não oferecimento de resposta
dentro do prazo estabelecido, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos
autores e será decretada sua revelia, nomeando-se curador especial para tutelar seus interesses,
prosseguindo o processo nos seus demais termos independentemente de novas intimações, até o
final julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2ª VARA CÍVEL
Rua Alcides Ramos Nogueira , 780, ., N. Sra. do Perpétuo Socorro - CEP
12421-681, Fone: (12) 2126-5239, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pinda2cv@tjsp.jus.br
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AÇÃO DE RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DE PATERNIDADE SÓCIO AFETIVA C.C.
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qualificativos desconhecidos, estando em local incerto e não sabido, o qual FICA
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qualificativos desconhecidos, estando em local incerto e não sabido, o qual FICA
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do presente edital. Fica ainda o réu advertido de que, em caso de não oferecimento de resposta
dentro do prazo estabelecido, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos
autores e será decretada sua revelia, nomeando-se curador especial para tutelar seus interesses,
prosseguindo o processo nos seus demais termos independentemente de novas intimações, até o
final julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 10 de maio de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

CONVOCAÇÃO 
 

    Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade - RG; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino até 45 anos); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida e recente; 
14 - Se possuir dependentes – Certidão de Nascimento dos filhos e/ou 
dependentes; Caderneta de Vacinação dos filhos de 0 a 5 anos; Declaração de 
Escolaridade dos filhos de 6 a 14 anos. Comprovante do CPF do dependente, 
caso não conste na certidão de nascimento. 
 
 
PSICÓLOGO 
 
Dia  03/06/2022 às 10h 
 
 
25º ILKA CAMARGO DE MORAIS 

 
 
 

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

CONVOCAÇÃO 
 

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, por ordem 
de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade - RG; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
14 - Se possuir dependentes – Certidão de Nascimento dos filhos e/ou dependentes; 
Caderneta de Vacinação dos filhos de 0 a 5 anos; Declaração de Escolaridade dos 
filhos de 6 a 14 anos. 
 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Dia  02/06/2022 às 10h 
 
14º VANESSA POLYANA DE SOUZA BUSTAMANTE 

15º JULIANO CESAR IZIDORO 

16º MARIA ANGELICA DE PAIVA 

 
 

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

CONVOCAÇÃO 
 

    Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade - RG; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de registro no Conselho de Classe; 
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
14 - Se possuir dependentes – Certidão de Nascimento dos filhos e/ou dependentes; 
Caderneta de Vacinação dos filhos de 0 a 5 anos; Declaração de Escolaridade dos 
filhos de 6 a 14 anos. 
 
 
ENGENHEIRO 
 
Dia 02/06/2022 às 8h30 
 
6º SONIA MARIA SOUZA PEREIRA 
 
 
 

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

CONVOCAÇÃO 
 

    Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade - RG; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de registro no Conselho de Classe; 
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
14 - Se possuir dependentes – Certidão de Nascimento dos filhos e/ou dependentes; 
Caderneta de Vacinação dos filhos de 0 a 5 anos; Declaração de Escolaridade dos 
filhos de 6 a 14 anos. 
 
 
ENGENHEIRO 
 
Dia 03/06/2022 às 9h 
 
7º LUIZ RENATO RIBEIRO 
 
 
 

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

CONVOCAÇÃO 
 
 
    Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, o 
candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em original e 
cópia: 
01 - Comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade (RG); 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento (solteiro); 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
11 - Comprovante de residência; 
12 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
13 - Se possuir dependentes – Certidão de Nascimento dos filhos e/ou 
dependentes; Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos); Declaração de 
Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos). 
 
 
DIRETOR DE ESCOLA 
 
 
Dia 03/06/2022 às 10h30: 
 
88º KATIA ELIZA FERREIRA PEDRO DE ANDRADE 

89º VALDILENE DE CARLE RAPOSO 

90º TARCILENE DE CAMPOS ZAINA GOBBO 

 

 
 

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

CONVOCAÇÃO 
 

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade (RG); 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino até 45 anos); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
14 - Se possuir dependentes – Certidão de Nascimento dos filhos e/ou 
dependentes; Caderneta de Vacinação dos filhos de 0 a 5 anos; Declaração de 
Escolaridade dos filhos de 6 a 14 anos. Comprovante do CPF do dependente, 
caso não conste na certidão de nascimento. 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
 
Dia  02/06/2022 às 9h 
 
 
30º MARILENE APARECIDA GONÇALVES DE ARAÚJO 

31º VANESSA GOMES DA SILVA ROVIDA 

 
 
 

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

CONVOCAÇÃO 
 

    Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade - RG; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
14 - Se possuir dependentes – Certidão de Nascimento dos filhos e/ou dependentes; 
Caderneta de Vacinação dos filhos de 0 a 5 anos; Declaração de Escolaridade dos 
filhos de 6 a 14 anos. 
 
 
ENFERMEIRO 
 
Dia  03/06/2022 às 8h30 
 
 
8º ABNER FILIPE DE SOUSA 
 
 

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

7. OBRIGAÇÕES DO AMBULANTE

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 fi scalizações; 
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.

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.

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 classifi cação 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.

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.

- 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.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

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

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.

6. DA CLASSIFICAÇÃO / SORTEIO

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

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 fi m de preencher eventuais vagas.

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

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES AMBULANTES
“FEIRA LIVRE – MOREIRA CÉSAR”

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

Emissão das autorizações Até 17/06/2022

Realização da Feira Livre 19/06/2022

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO, 
PROCESSO Nº 1006240-21.2017.8.26.0445. 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Wellington 
Urbano Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MICHIO SUGAHARA (filho de Hiroshi e Miwako Sugahara) e 
ALICE MITIE KAMIGUCHI SUGAHARA, CPF 005.360.968-99, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que ESPÓLIO DE LUZIA MELLO ROMÃO ajuizou ação de 
USUCAPIÃO, processo nº 1006240-21.2017.8.26.0445, alegando que por justo título e de boa-fé adquiriu, de Jamil 
Samahá, mediante Escritura de Venda e Compra celebrada em 11/03/1968, uma casa e seu respectivo  terreno com área 
total de 492,87 m2, sito à Rua Ignácio Henrique Romeiro, nº 69, esquina com Rua Dr. Francisco Lessa Junior, Chácara da 
Galega, na cidade de Pindamonhangaba/SP, imóvel objeto da Transcrição nº 11.065, Fls. 157, Livro nº 3-S do Oficial de 
Registro de Imóveis de Pindamonhangaba, cadastrado perante a Municipalidade sob nº SO110816001000, sobre o qual 
exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta, com “animus domini”, há mais de 54 anos. Requerimento da parte autora no 
sentido de declarar por sentença a aquisição da propriedade em seu favor, com mandado para registro. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Pindamonhangaba, aos 17 de maio de 2022. 
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Convocação da Terceira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultura Biênio 2021/2023  

Ficam os senhores conselheiros convocados para a reunião ordinária, realizar-se-á de forma híbrida, on line 
pela plataforma Google Meet pelo link: meet.google.com/zyi-aojs-wkn, no dia 31 de maio de 2022 às 19h, 
tendo como pauta:  

 Preposição para o Artesanato; 
 Aprovação das atas; 
 Escolhas e indicações para o Prêmio Marcelo Denny; 
 Escolha medalha Athayde Marcondes; 
 Análise do Plano Municipal de Cultura 
 Informes.  

Quem não puder comparecer justificar a ausência pelo e-mail cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br   
  

Pindamonhangaba, 25 de maio de 2022  

  

  
Wagner Eduardo Conceição Souza  

Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba 
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Divulgação

Divulgação

Covid-19: Cidade mantém 
vacinação da 4ª dose para 
pessoas com 60 anos ou mais 
nesta quinta-feira (26)

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba mantém 
vacinação para idosos com 60 
anos ou mais na quinta-feira 
(26); demais públicos seguem 
normalmente. Confira locais 
e horários.

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

Das 8 às 11 horas: Estacio-
namento Shibata Centro.

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

Das 8 às 11 e das 13 às 16 
horas: USF Cidade Nova, Ci-
sas (Moreira César) e Estacio-
namento Shibata Centro.

Das 13 às 15 horas: USF 
Nova Esperança.

2ª dose:
Infantil, adolescente e 

adulto
2ª dose: CORONAVAC / 
SINOVAC / BUTANTAN 

(a partir de 6 anos)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 

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

Das 13 às 15 horas: USF 
Nova Esperança.

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 05 a 11 anos 
(Conforme agendado na 

carteirinha)
Das 8 às 11 horas: Estacio-

namento Shibata Centro.

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

completo há 4 meses
Das 8 às 11 e das 13 às 16 

horas: USF Cidade Nova, Ci-

sas (Moreira César) e Estacio-
namento Shibata Centro.

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 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 3º dose 

há 4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 

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

Das 13 às 15 horas: USF 
Nova Esperança.

60 anos ou mais e que 
tenham tomado a 3ª dose 

há 4 meses
Das 8 às 11 e das 13 às 16 

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

Das 13 às 15 horas: USF 
Nova Esperança.

Atenção
- A Secretaria de Saúde in-

forma que os frascos de vaci-
na são multidoses e possuem 
validade de 6 até 8 horas após 
abertos. Assim, para evitar 
desperdício, pode ser solici-
tado àqueles que chegarem 
próximo ao horário de encer-
ramento que retornem outro 
dia. Pedimos a compreensão.

- Todos precisam levar um 
documento de identificação 
(RG ou CPF), comprovante de 
endereço e o termo de vaci-
nação preenchido (disponibi-
lizado no site da Prefeitura). 
Originais e cópias.

- Quem perdeu a cartei-
rinha de vacinação da Co-
vid-19, favor procurar o pos-
to que irá tomar a próxima 
dose e pedir a segunda via. 
É necessário levar um docu-
mento com foto e preferen-
cialmente informar o dia que 

tomou a primeira dose.

Comorbidades e 
deficiências infantis
Insuficiência cardíaca, 

cor-pulmonale e hipertensão 
pulmonar, cardiopatia hiper-
tensiva, síndromes corona-
rianas, valvopatias, miocar-
diopatias e pericardiopatias, 
doenças da aorta, grandes va-
sos e fístulas arteriovenosas, 
arritmias cardíacas, cardio-
patias congênitas, próteses e 
implantes cardíacos, talasse-
mia, síndrome de Down, dia-
betes mellitus, pneumopatias 
crônicas graves, hipertensão 
arterial resistente e de ar-
téria estágio 3, hipertensão 
estágios 1 e 2 com lesão e ór-
gão alvo, doença cerebrovas-
cular, doença renal crônica, 
imunossuprimidos (incluin-
do pacientes oncológicos), 
anemia falciforme, obesida-
de mórbida, cirrose hepática 
e HIV.  

 

Grau de 
imunossupressão de 

adultos
Indivíduos que possuam: 

I - Imunodeficiência primá-
ria grave; II - Quimioterapia 
para câncer; III - Transplan-
tados de órgão sólido ou de 
células tronco hematopoiéti-
cas (TCTH) em uso de drogas 
imunossupressoras; IV - Pes-
soas 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 modificado-
ras da resposta imune*; VII 
- Pacientes em terapia renal 
substitutiva (hemodiálise); 
VIII - Pacientes com doenças 
imunomediadas inflamató-
rias crônicas (reumatológi-
cas, auto inflamatórias, doen-
ças 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 altera-
ções, em caso de dúvida li-
gue: (12) 3648-1912 (Sala de 
Vacina do Ciaf).

O telefone da ouvidoria da 
saúde é: (12) 3550-0605.
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Na segunda-feira (30), o Centro de Práticas Integrativas 
e Complementares oferece a palestra “Chambá (Justicia 
Pectoralis) – para sistema respiratório”, ministrada pela 

palestrante Dra Beatriz Franco Curcio. A ação acontece às 14 
horas, no próprio Cpic.

Do chambá pode ser feito um xarope para o tratamento de tosse 
e sintomas respiratórios. Nas últimas décadas, o interesse pela 

fitoterapia teve um aumento considerável e as folhas de Justicia 
pectoralis (Chambá) vêm sendo utilizadas pela população 

para tratamento de afecções do trato respiratório, como 
tosse, bronquite e asma, além de estarem sendo estudadas em 

diversos ensaios pré-clínicos e clínicos.
“A palestra ministrada pela Doutora Beatriz é importante para 

que a população entenda um pouco mais sobre o assunto e o 
auxílio que o Chambá pode dar principalmente para os pais 
que estão com os filhos com sintomas de tosse e problemas 

respiratórios”, disse a coordenadora do Cpic, Ticianna Santana.

Cpic promove estudo sobre planta para 
sistema respiratório na segunda-feira

A Prefeitura de Pindamonhanga-
ba e a Secretaria de Justiça e Cida-
dania do Estado de São Paulo vão 
realizar a apresentação da unidade 
municipal do Cravi (Centro de Refe-
rência e Apoio à Vítima), dia 30 de 
maio (segunda-feira), às 9h30, no au-
ditório municipal.

O evento contará com a presença 
do prefeito de Pindamonhangaba, 
Isael Domingues, da secretária de 
Assistência Social, Ana Paula Miran-
da, do secretário de Segurança Públi-
ca, Fabrício Pereira, da coordenado-
ra estadual do Cravi, Luane Natalle, 
do promotor de Justiça, Jaime Meira 
do Nascimento, dentre outros.

Na ocasião serão apresentados os 
trabalhos que serão realizados no 
Cravi de Pindamonhangaba (Rua Co-
ronel José Antônio Salgado, centro).

De acordo com a secretária de 
Assistência Social, a unidade é fruto 
de uma parceria entre o município 
e a Secretaria Estadual de Justiça e 
Cidadania, com apoio do Ministério 
Público.

Ela ressaltou que o Cravi busca 
promover o reconhecimento e o 
acesso aos direitos humanos, às ví-
timas de violência, seus familiares 
e pessoas próximas, “contribuindo 
para a consolidação dos direitos 
humanos e o exercício da cidada-
nia, promovendo o pleno aceso à 
justiça”.

Ana Paula explicou que “o objeti-
vo do Cravi é dar apoio, atendimento 
social e psicológico às vítimas e fami-
liares que passaram por situação de 
violência grave, consumada ou ten-
tada, como casos de homicídio, femi-
nicídio, latrocínio ou qualquer outra 
ação de natureza grave”.

O atendimento do Cravi é gratui-
to e oferta diversos serviços, como 
atendimento social, psicológico, 
orientações e conta com profissio-
nais interdisciplinares especializa-
dos na temática.

O prefeito Isael Domingues enal-
teceu o trabalho dos profissionais 
que atuam em defesa das vítimas. 
Ele lembrou que Pindamonhangaba 
será o primeiro município da Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba a 
contar com o equipamento. “Atual-
mente o Estado de São Paulo possui 
Cravis. Nos empenhamos muito para 
receber esta unidade, que fará um 
trabalho digno de acolhimento, am-
paro e apoio às vítimas de violência. 
A Secretaria da Assistência Social 

intermediou esta grande conquis-
ta para a cidade, que também tem 
apoio da Secretaria de Segurança 
Pública de Pinda e apoio do Minis-
tério Público. O Cravi vai contribuir 
ainda com órgãos e instituições do 
município”, concluiu o prefeito.

Mais sobre o Cravi
O Centro de Referência e Apoio à 

Vítima é um programa da Secretaria 
da Justiça e Cidadania, criado em ju-
lho de 1998 pelo Governo do Estado 
de São Paulo, dando eficácia ao arti-
go 245 da Constituição Federal e ao 
artigo 278 da Constituição Estadual.

Tem como missão: ser referência 
para ações e políticas públicas que 
visam a superar os ciclos de violên-
cia e promover reconhecimento, ci-
dadania e acesso aos direitos de víti-
mas de crimes violentos.

O Cravi oferece atendimento pú-
blico e gratuito às vítimas de crimes 
violentos e seus familiares. Conta 
com uma equipe interdisciplinar de 
triagem, especializada em receber, 
triar e encaminhar os usuários para 
a rede ou serviços pertinentes as 
suas demandas.

Também possui uma equipe in-
terdisciplinar de atendimento espe-
cializada em acolher, atender, infor-
mar e orientar vítimas e familiares 
de vítimas nos casos de crimes de 
homicídio, latrocínio e ameaça.

O Cravi disponibiliza espaço sigi-
loso e acolhedor para apoiar, escutar 
e cuidar do cidadão exposto ao sofri-
mento causado pela violência. Atra-
vés do atendimento presencial e de 
outras ações, o programa busca faci-
litar o acesso a informações, orienta-
ção jurídica e serviços públicos.

A assistência às vítimas auxilia 
no desenvolvimento de recursos psí-
quicos que proporcionam atitudes 
positivas frente às consequências da 
violência e promovem a reconstru-
ção de laços sociais, a confiança na 
Justiça e o exercício da cidadania.

O Cravi  identifica os problemas 
enfrentados pela vítima e a direcio-
na para tratamento no próprio cen-
tro ou nas instituições parceiras do 
programa.

Também incentiva e promove a 
criação de outros serviços de atendi-
mento às vítimas nos municípios do 
estado.

O Cravi realiza mensalmente ofi-
cinas abertas para o público sobre 
temas correlatos.

Pinda apresentará atribuições do 
Centro de Referência e de Apoio 
às Vítimas na segunda-feira (30)
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Durante o “Mês da Família”, 
a Pieb (Primeira Igreja Evangé-
lica Batista em Pindamonhanga-
ba-SP), organizada no dia 26 de 
maio de 1939 e filiada à Conven-
ção Batista Brasileira, completa 
seu 83º Aniversário de Organi-
zação, contando com programa-
ções especiais e festividades que 
tem como tema “83 anos: Aman-
do o Senhor e servindo ao Rei-
no” e divisa no texto da Bíblia 
Sagrada em João 12:26 – “Se al-
guém me serve, siga-me, e onde 
eu estiver, ali estará também o 
meu servo. E, se alguém me ser-
vir, meu Pai o honrará”.

Na noite do dia 28 de maio 
(sábado), a partir das 19 horas, 
será realizado o Culto de Ado-
ração ao Senhor Deus, com a 
preleção do pastor Marcos Davi 
Ferreira de Andrade, titular da 
Ibaji – Igreja Batista no Jardim 
das Indústrias (São José dos 
Campos). 

Já no dia 29 de maio (do-
mingo), com início às 9 horas 
da manhã, ocorrerá apenas o 
Culto Matutino, contando com 
a pregação das Sagradas Escri-
turas através do pastor Luciano 
Santágueda, titular da Primeira 
Igreja Batista em Taubaté–SP e 

atual presidente da Aibacolesp 
– Associação das Igrejas Batis-
tas no Cone Leste Paulista. Ex-
cepcionalmente neste dia, não 
haverá a EBD (Escola Bíblica Do-
minical).

Também no domingo, du-
rante o período da noite, às 19 
horas, acontecerá a Celebração 
Comemorativa com a mensagem 
bíblica proferida por meio do Pr. 
Luciano Santágueda e a partici-
pação musical do projeto “Sons 
da Missão”, o qual está ligado à 
Junta de Missões Nacionais.

Devido a Pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19), as reu-

niões rotineiras presenciais 
desta instituição cristã seguem 
alguns protocolos de segurança 
sanitária em conformidade com 
a legislação vigente.

A Igreja Batista situada à tra-
vessa Marquês do Herval, nº 96, 
no Centro de Pindamonhanga-
ba; tem sua liderança represen-
tada pelo pastor Cléber Francis-
co (ministro titular) e pelo irmão 
Darcy de Gusmão Oliveira (pre-
sidente administrativo). 

83 anos de história: Desde o fi-
nal da década de 1930, a Primei-
ra Igreja Evangélica Batista em 
Pindamonhangaba (Pieb Pinda), 

atual nomenclatura da Igreja 
Batista em Pindamonhangaba, 
é um trabalho batista pioneiro 
na região do Vale do Paraíba e 
no município de Pindamonhan-
gaba-SP, que prega a Palavra do 
Senhor Deus e o Evangelho de 
Jesus Cristo, com base na Bíblia 
Sagrada.

Mais informações sobre a 
Pieb Pinda podem ser consul-
tadas através do telefone (12) 
3642-1717 e também pelas redes 
sociais oficiais da organização – 
Facebook (fb.com/piebpindaofi-
cial) e Instagram (@piebpindao-
ficial).

83º Aniversário da Primeira Igreja Batista 
em Pindamonhangaba

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 
de boleto 
em papel.
Agora 
é tudo 

ONLINE!

IPTU, ISS fixo
e Taxas online. 
Seus carnês em 
formato digital.

DivulgaçãoDivulgação

Organização religiosa programou uma série de atividades comemorativas
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Já está disponível o resultado 
dos pedidos de redução de 50% 
do valor da taxa de inscrição do 
processo seletivo das Etecs (Es-
colas Técnicas Estaduais) para 
o segundo semestre de 2022. O 
material pode ser consultado 
no site www.vestibulinhoetec.
com.br. A prova do Vestibuli-
nho será aplicada no dia 3 de 
julho, de forma presencial.

O candidato beneficiado com 
a redução da taxa deverá efetu-
ar sua inscrição no Vestibuli-
nho para o segundo semestre, 
no período de 25 de maio a 6 de 
junho, exclusivamente pela in-
ternet. Caso o interessado não 
tenha acesso a computador e 
internet, as Etecs de todo o Es-
tado disponibilizarão os equi-
pamentos para que seja realiza-
da a inscrição. É preciso entrar 
em contato com a unidade para 
saber datas e horários disponí-
veis, antes de ir ao local.

O Vestibulinho para o segun-

Vestibulinho: sai o resultado dos 
pedidos de redução da taxa de inscrição

Solicitantes podem conferir, pela internet, se foram contemplados com o benefício; inscrições 
para processo seletivo das Etecs vão até dia 6 de junho e prova ocorre em 3 de julho

do semestre de 2022 oferece 
mais de 43 mil vagas para cur-
sos técnicos, Especializações 
Técnicas e para vagas remanes-
centes de segundo módulo. A 
inscrição deve ser feita exclusi-
vamente pela internet.

Para se inscrever, é preciso 
preencher a ficha disponível 
no menu “Área do candidato” 
e imprimir o boleto bancário 
para o pagamento da taxa. O va-

lor deve ser pago em qualquer 
agência bancária, via internet, 
por meio de aplicativo bancário 
ou ainda por meio da ferramen-
ta disponível no site oficial do 
processo seletivo, com cartão 
de crédito, até o dia 6 de junho.

 O fornecimento de informa-
ções corretas é de responsabi-
lidade do candidato ou de seu 
representante legal, quando 
menor de 16 anos. Mais infor-

Sensibilizar e mobilizar in-
teressados em geral, entre os 
quais profissionais das áreas 
de engenharia, ambientalistas, 
pesquisadores e estudantes 
para a importância da partici-
pação na construção de uma so-
ciedade sustentável e justa. Esse 
é o objetivo principal do “5º 
Ecovale - Encontro Ambiental 
do Vale do Paraíba”, que acon-
tece nos dias 8 e 9 de junho, no 
Hotel Ibis Styles, no bairro do 
Piracanguagá em Taubaté . O 
evento não tem fins lucrativos 
e é idealizado e organizado pela 
FNE (Federação o Nacional dos 
Engenheiros) e pelo Seesp (Sin-
dicato dos Engenheiros no Esta-
do de São Paulo), com apoio da 
Universidade de Taubaté. 

De acordo com o Vice-Pre-
sidente Seesp e Coordenador 

mações sobre o preenchimento 
da ficha de inscrição, documen-
tação necessária, disponibili-
dade de cursos e vagas de cada 
unidade podem ser conferidas 
na Portaria do Vestibulinho e 
no Manual do Candidato, dispo-
níveis na internet. 

Inclusão social
O candidato com deficiên-

cia, que necessite de condições 
especiais para realizar a pro-
va, deverá indicá-las na ficha 
de inscrição eletrônica e, tam-
bém, encaminhar o laudo mé-
dico, emitido por especialista, 
descrevendo o tipo e o grau da 
necessidade, por meio de link 
específico na Área do Candida-
to, impreterivelmente, até as 15 
horas do dia 6 de junho. 

O candidato transgênero que 
desejar ser tratado pelo nome 
social deverá informar o nome 
social completo no ato da inscri-
ção, no campo específico para 
isso. Caso não seja informado 

o nome social no ato da inscri-
ção, não será possível solicitar a 
inclusão posteriormente. Tam-
bém é preciso enviar durante 
o preenchimento da ficha, via 
upload, imagem do RG (frente e 
verso) e uma foto 3×4 recente. 

O Sistema de Pontuação 
Acrescida do Centro Paula Sou-
za concede acréscimo de pontos 
à nota final obtida no exame, 
sendo 3% a estudantes afro-
descendentes e 10% a quem 
tenha estudado, integralmente, 
da quinta a oitava série ou do 
sexto ao nono ano do Ensino 
Fundamental, na rede pública. 
Se o candidato estiver nas duas 
situações, recebe 13% de bônus.

Cabe ao candidato verificar 
na portaria se tem direito à 
pontuação acrescida porque a 
matrícula não poderá ser reali-
zada e a vaga será perdida se as 
informações não atenderem às 
condições estabelecidas em sua 
totalidade.

Candidato beneficiado deverá efetuar sua inscrição no período de 
25 de maio a 6  de  junho

‘5º Ecovale’ reúne profissionais e ambientalistas na busca de 
soluções para a preservação do meio ambiente e superação 
das desigualdades sociais no País 

Promovido pela FNE (Federação Nacional dos Engenheiros) e pelo Seesp (Sindicato dos Engenheiros no 
Estado de São Paulo) com apoio da Universidade de Taubaté, evento acontece nos 

dias 8 e 9 de junho e tem inscrições gratuitas
do Evento, engenheiro Carlos 
Alberto Guimarães Garcez, “o 
‘5º Ecovale’ também pretende 
atuar fortemente na busca de 
soluções para a preservação do 
meio ambiente e a superação 
das desigualdades sociais no 
País, influenciando as políticas 
públicas por meio de parcerias, 
compartilhamento de ideias e 
iniciativas com outras organi-
zações”. 

Palestras e Debates 
Entre os temas que serão 

abordados em palestras e dis-
cussões durante o Encontro 
Ambiental do Vale do Paraíba 
estão: “Cidades Inteligentes e 
Sustentáveis”, com a coorde-
nadora da Comissão de Meio 
Ambiente do Crea-SP, enge-
nheira Waleska Storani; “Usina 

de Beneficiamento de Resíduo 
Urbano e Fertilizantes”, com 
a Bióloga da Quimbiol Servi-
ços Ambientais, Lourdes Pelló-
gia; “Abelhas que alimentam o 
Mundo”, com a bióloga da Uni-
tau, Lídia maria Carelli Barreto; 
“Novas Soluções para velhos 
problemas de Saneamento”, 
com o engenheiro da Hydrus 
Brasil, Newton de Lima Azeve-
do Júnior; “Mudanças Climáti-
cas: Presente e Futuro”, com o 
meteorologista e pesquisador 
Gilberto Fisch; “Chuvas de Ve-
rão - Alerta Inundação”, com o 
engenheiro do CGE - Centro de 
Gerenciamento de Emergen-
ciais Climáticas da Prefeitura 
de São Paulo, Hassan Barakat, 
entre outros. 

Toda a programação do 5º 
Ecovale pode ser conferida no 

portal: www.ecovale.org.br . 
As discussões sobre os temas 
propostos no Ecovale serão me-
diadas pelos coordenadores, 
engenheiros Carlos Alberto Gui-
marães Garcez (Vice-Presidente 
do Seesp) e Breno Botelho Fer-
raz do Amaral Gurgel (Presi-
dente da Delegacia Sindical do 
Seesp em Taubaté ) e pela enge-
nheira de segurança do traba-
lho, Maria Judith Schmidt. 

Inscrições 
As inscrições para o 5º Eco-

vale são gratuitas. Os interessa-
dos podem participar do even-
to tanto de forma presencial 
quanto on-line. No momento da 
inscrição o, o interessado deve 
escolher a opção o que melhor 
se enquadra para sua partici-
pação o. O Hotel Ibis Styles está 

localizado na avenida Virgílio 
Cardoso Pinna, 8.043, bairro 
do Piracangaguá II (nas proxi-
midades do Via Vale Shopping 
- Taubaté ). 

O 5º Ecovale conta com o 
apoio da Prefeitura de Tauba-
té; Universidade de Taubaté; 
Ecovida Consultoria e Treina-
mento Ambiental; Graf Store; 
Abenc - Associação Brasileira 
de Engenheiros Civis de São 
Paulo, Associação Brasileira de 
Apicultura e Meliponicultura e 
Secretaria de Meio Ambiente e 
Bem Estar Animal de Taubaté. 
Conta, ainda, com os patroci-
nadores Sicoob – Crecres; Mil-
Clean; Comgás; Construtora 
Araújo Simão; Estrela do Vale; 
Orange 152 e Mutua - Caixa de 
Assistência dos Profissionais 
do Crea.

 Gastão Guedes
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Prefeito cumpre agenda em Brasília em busca 
de recursos para infraestrutura e saúde

O prefeito de 
Pindamonhangaba 
Isael Domingues está 
cumprindo agenda nesta 
semana em Brasília, em 
busca de recursos para 
obras de infraestrutura e 
de melhorias para saúde. 

Acompanhado do 
vereador Marcos Mayor, 
Isael esteve no Ministério 
Desenvolvimento 
Regional, onde 
apresentou quatro 
importantes demandas 
ao Governo Federal.

O prefeito apresentou 
o Plano Drenagem do 
município que prevê 
investimentos de R$ 
57 milhões para sanar 
reivindicações de 
drenagem em vários 
pontos e bairros da 
cidade.

Também foram 
discutidos recursos 
de R$ 7 milhões 
para ampliação do 
sistema ciclvoviário 
e R$ 23 milhões para 
implantação da Via 
Estrutural, nova avenida 
qie está sendo preparada 
para ligar a região da 
Fatec/Coruputuba até o 
Feital e região leste, além 
do pedido para envio 
do  trator agrícola para 
beneficiar a zona rural.

“Quero agradecer 
a oportunidade de 
participar esses dois dias 
aqui na capital servindo 
nossa cidade em busca 
de recursos”, afirmou o 
vereador Marcos Mayor.

Saúde
O prefeito Isael 

Domingues também 
esteve acompanhado do 
médico Dr  Fernando 
Calé e foram recebidos 
pelo deputado federal 
Marco Bertaioli (PSD). 
Foram reivindicados 
recursos de emenda 
parlamentar para a 
construção de uma nova 
unidade de saúde para 
beneficiar os moradores 
da região do Vista 
Alegre.

As autoridades 
estiveram ainda com o 
Dep. Pastor Paulo Freire 
(PL) e registraram o 
pedido de emenda para 
construção de uma nova 
unidade de saúde para a 
região central do Distrito 
de Moreira César.

“Vamos finalizar 
nossa agenda em 
Brasília nesta quarta-
feira com visitas a 
deputados no Congresso 
Nacional e ao Ministério 
do Trabalho” disse o 
prefeito.

Equipe de Pinda é recebida pelo Ministro do 
Trabalho e reforça pedido de transferência 
de prédio do INSS para o município

Cumprindo mais um com-
promisso de agenda em Brasí-
lia, o prefeito Isael Domingues 
foi recebido na manhã de 
quinta-feira (25) pelo Minis-
tro do Trabalho e Previdência 
José Carlos de Oliveira.

Durante a audiência, o 
prefeito ressaltou o pleito já 
apresentado em outras opor-
tunidades em que o município 
solicita a posse do prédio do 
INSS, localizado na Vila Nair, 
região central, que se encon-
tra em estado precário e 
sem utilização pelo governo 
federal.

Isael apresentou planos e 
intenções para utilizar o es-
paço para que o imóvel seja 
revertido para bom uso do 
município com contrapartida 
de permuta. “Conseguimos 
avançar mais algumas etapas 
para que nossa demanda seja 
atendida e para que a popu-
lação possa ganhar com ser-
viços públicos de qualidade”, 
afirmou o prefeito.

O encontro foi intermedia-
do pelo deputado federal Már-
cio Alvino que participou da 
audiência e reforçou o pedi-
do. “Agradecemos ao ministro 
pela acolhida e temos certeza 
de que a população ganhará 
muito com essa ação. Quere-
mos cada vez mais ajudar nas 
demandas de Pindamonhanga-
ba sendo seu representante em 
Brasília”, afirmou o deputado.

O vereador Marcos Mayor 
também esteve presente no 
encontro, juntamente com 
o médico Dr. Fernando 
Calé. “Fomos muito bem re-
cebidos e acreditamos que 
em breve estaremos ocu-
pando o imóvel, bem como 

aquele imenso terreno em 
frente ao INSS”, disse o ve-
reador.

Durante a conversa as au-
toridades também buscaram 
orientações sobre implanta-

ção efetiva de políticas públi-
cas para o fortalecimento do 
primeiro emprego no municí-
pio.

“Foi uma manhã muito pro-
dutiva e quero mais uma vez 

agradecer ao grande parceiro 
da nossa cidade, o Deputado 
Márcio Alvino que vem abrin-
do portas em Brasília para be-
neficiar Pindamonhangaba”, 
finalizou o prefeito Isael.

Divulgação

Divulgação

Espaço poderá ser uti lizado para oferta de serviços públicos de qualidade à população


