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Lançamento do ‘Festival Gastronômico de
Inverno’ no Ribeirão Grande e Piracuama
reúne imprensa, autoridades e empresários
Divulgação

Prefeito Isael Domingues
destacou a importância do
evento para fomentar o potencial
turístico, cultural e gastronômico
de Pinda

Pindamonhangaba realiza,
a partir do dia 3 de junho, o “II
Festival Gastronômico de Inverno do Piracuama e Ribeirão
Grande”. O lançamento oficial
da programação foi realizado
com uma cerimônia na manhã
de quinta-feira (26), no Palacete
10 de Julho, reunindo imprensa,
profissionais do setor turístico e
autoridades municipais, que foram recepcionados em grande
estilo, pelo músico Hélisson, da
Corporação Musical Euterpe.
O ‘Festival de Inverno” será realizado em um formato diferente.
Neste ano, em vez de ser em um
só local fixo, o festival terá uma
programação ampla, sendo cada
fim de semana em um ou mais
restaurantes das regiões do Piracuama e do Ribeirão Grande.
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PINDA PROMOVE NOVO PROJETO
DIDÁTICO NO BAIRRO BEM VIVER
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Educação, promove projeto didático “Conhecendo o Era Uma Vez”.
O projeto, dentre muitas ações,
como trabalhar os valores éticos e
morais, prevê também uma forma diferenciada de contar histórias clássi-

cas. Essa forma, diferente de apenas
contar uma “historinha”, consiste em
colocar o aluno como personagem
principal, mesmo a contação tendo
um narrador. Esse narrador instiga a
participação, convida a criar, a participar e interage com a plateia o tempo todo.
Divulgação

Curso de Maquiagem está entre as ofertas de vagas do “Reinvente”

Fundo Social abre vagas
para cursos proﬁssionais
para o mês de junho
O FSS (Fundo Social de Solidariedade) de Pindamonhangaba vai abrir novas vagas para
cursos de capacitação profissional por meio do projeto “Reinvente”.
As novas turmas são para
o mês de junho. As inscrições
já estão abertas para a moda-

lidade de artesanato e para os
demais cursos devem ser feitas
nos seus locais no dia de início.
As vagas são para pessoas com
16 anos os mais.
A quantidade de vagas varia
de acordo com a capacidade de
absorção de cada curso.
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Bairro das Campinas recebe retomada das obras do
Centro Comunitário e ampliação de escola municipal
O prefeito Isael Domingues
estará, na manhã desta sexta-feira
(27), no bairro das Campinas para
conferir a retomada das obras de
construção do Centro Comunitário
do bairro e realizar o lançamento das
obras de reforma e ampliação da EM
Prof. Alexandre Machado Salgado e
do antigo prédio da Cmei Durvalino
dos Santos.
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Sábado tem Show
Acústico com
projeto “Raízes
e Conexões” no
Galpão
PÁG. 5
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Editorial
‘Dia do Desaﬁo’ e os hábitos
saudáveis

C

om o intuito de divulgar práticas
de atividades físicas para a
população, o “Dia do Desafio” é um evento
mundial que acontece desde 1995; e que
proporciona uma “disputa saudável” entre
as cidades participantes.
O município de Pindamonhangaba
busca participar todos os anos das
atividades; e, por meio da Secretaria de
Esportes e Lazer, promoveu na última
quarta-feira, dia 25 de maio, o tradicional
“Dia do Desafio”, com atividades de
incentivo aos hábitos saudáveis.
Nesta edição, o evento não contou com
a disputa entre cidades - como ocorria
anteriormente -, porém a programação de
ações por toda Pindamonhangaba seguiu
de forma normal com diversas atividades
abertas ao público.
No Parque da Cidade ocorreu a
caminhada orientada, sobre ritmo,
vestimenta adequada e locais apropriados
para a prática de atividades físicas, além
de realização de testes de IMC (Índice de
Massa Corpórea).
As atividades físicas e de lazer
aconteceram em diversos espaços como
academias, escolas e centros esportivos,
por todas as regiões da cidade; e o público
participou ativamente.
Todas as ações contribuíram para o
sucesso do evento - que teve a finalidade
de colocar os participantes para se
exercitarem e, consequentemente,
refletirem sobre uma rotina mais
saudável!

A Singularidade Tecnológica da Inteligência Artiﬁcial
O primeiro computador digital foi inventado em 1937 como
uma forma de ajudar a humanidade e de uma forma geral, os
computadores e a inteligência
artificial nos deram muitas coisas boas.
Além dos smartphones, internet e os consoles de videogames, ela nos permitiu explorar
a galáxia, fazer novos medicamentos e até desenvolver robôs.
Mas, quem levou ao nascimento
da tecnologia foi a inteligência
humana.
Se continuarmos a melhorar
a inteligência artificial cada vez
mais, ela pode se tornar esperta o suficiente para começar a
funcionar sozinha. A tecnologia
poderá se tornar tão avançada
que não precisará mais de nós
para operá-la, podendo se tornar incontrolável.
A inteligência artificial pode
chegar a ser mais inteligente
que o próprio ser humano, seria capaz de criar novas tecno-

logias inimagináveis, tornando
mais evoluída a cada segundo,
usando isso para melhorar a si
mesmo, isso é conhecido como
Singularidade Tecnológica.
Essa singularidade poderá
permitir que a inteligência artificial possa quase tudo, até mesmo fisicamente, como colocar
robôs para assumir o controle
de novas máquinas de manufatura.
Se isso acontecer, ou quando
acontecer, essa inteligência artificial vai poder criar suas próprias máquinas. Com certeza
não seria muito bom para nós,
humanos.
Desde a década de 1980, os
principais líderes em inteligência artificial e tecnologia têm
previsto essa possibilidade. Se
isso acontecer, o que vai significar para nós como seres humanos? Nós seríamos apenas
coisas ocupando o espaço, não
teríamos mais utilidade.
Já assistimos isso no filme

Fundação Dr. João Romeiro
Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de M aio de 1980 - Órgão
mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/000135 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
Jucélia Batista Ferreira
MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE:
Os textos assinados são de inteira
responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO
DE ANÚNCIOS:
Praça Barão do Rio Branco, 25,
Centro. Tel. (12) 3644-2077
CEP 12.400-280
Pindamonhangaba/São Paulo

REPRESENTANTE COMERCIAL:
Edson França Reis
comercial@jornaltribunadonorte.net
IMPRESSÃO:
S. Billota e Billota Ltda - ME (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

www.jornaltribunadonorte.net
contato@jornaltribunadonorte.net

Adelson Cavalcante
Jornalista Mtb 56.011/sp
Presidente da AJOP

É hora de nos mobilizarmos para ajudar essas pessoas em situação de risco que
não têm acesso a alimentação
de qualidade e medicamentos, o que as torna ainda mais
suscetíveis a doenças.
Com o objetivo de aquecer
quem tem frio e mobilizar as
comunidades para uma causa
tão importante, cidades e entidades estão criando pontos
de coleta de roupas e de cobertores para doar a pessoas
em situação de rua. Na maioria dos casos, basta levar as
peças limpas e ainda em boas
condições para o uso.
Em Pindamonhangaba podemos destinar nossas doações para:
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Matrix. Como a inteligência artificial não precisa das mesmas
prioridades que nós, provavelmente não se importariam com
nossas frágeis necessidades humanas.
O CEO da Tesla e SpaceX,ElonMuskressaltou, porém, que
a IA um dia construirá software
por si só, tornando essas posições obsoletas também. Musk
acredita que a interação mais
humana será necessária em sociedades futuras, já que a tecnologia cuidará quase sozinha
da fabricação e distribuição de
produtos e serviços.
Com muita sorte conseguiríamos viver ou coexistir, talvez
como animais de estimação,
quem sabe?
Seria esse o preço da tecnologia?

O inverno é a mais fria das
quatro estações do ano.
Temperaturas baixas, noites mais longas e dias mais
curtos.
No Brasil, o inverno possui uma grande importância
climática e ambiental, principalmente com o turismo, aumentando a atividade econômica das regiões serranas do
pais.
Mas com a chegada do inverno torna-se mais visível
a desigualdade social, muito
mais evidente devido à crise
financeira, consequência da

pandemia do covid-19.
Existem muitas pessoas
que sem nenhuma escolha,
precisaram resistir ao frio
cortante do inverno apenas
coberto com panos ou papelão.
Na maioria das vezes essa
situação pode parecer distante demais da realidade de
muitos, mas a quantidade de
pessoas vivendo desta maneira só vem aumentando.
Mas, com solidariedade
todos nós unidos na mesma
causa podemos fazer a diferença na vida de muita gente.

- Fundo Social de Solidariedade, Rua Deputado Claro
César, 53, centro, Pindamonhangaba,
Telefone: (12) 3643-2223.
- S.O.S: Rua Frederico Machado, 270, São Benedito, Pindamonhangaba,
Telefone: (12) 3642-2787.

- Casa Transitória Fabiano de Cristo, Rua Guaratinguetá, 555, Res. Andrade, Pindamonhangaba,
Telefone: (12) 3642-6277.
Ou em uma igreja mais
próxima de sua casa.
Neste inverno, seja solidário e ajude quem precisa.

Pinda/Unifunvic/São Miguel Saúde começa com vitória no ‘Paulista Sub-21’
Em um jogo equilibrado, a equipe Pinda/Unifunvic/São Miguel
Saúde marcou com vitória a sua
estreia no “Campeonato Paulista
Sub- 21 Masculino”. Na noite de
quarta-feira (25), em Boiçucanga,
no Litoral Norte, bateu o São Sebastião por 3 sets a 1, com parciais
de 25/21, 24/26, 25/15 e 25/22,
somando os primeiros pontos na
competição. O grupo do técnico
Marcus Bichini Júnior terá seu segundo confronto o Paulista no dia
2 de junho, a partir das 18 h, no
Ginásio do Taquaral, em Campinas,
quando enfrentará o Vôlei Renata.
Em casa, o time fará seu primeiro jogo no dia 12/6, contra a AD
ABCD/Diadema/Unisanta, a partir
das 11 h, no Ginásio Juca Moreira.
A partida de estreia, como era
esperado, acabou sendo marcada

pelo nervosismo das equipes neste
começo de trabalho na temporada
2022. Porém, mesmo jogando na
casa do adversário, o Pinda/Unifunvic/São Miguel Saúde conseguiu impor seu ritmo de jogo. Depois de vencer o set inicial, 25/21,
o time acabou perdendo o seguinte, 24/26. Isso, entretanto, não
abalou o grupo, que voltou a vencer sem diﬁculdades no terceiro,
com 25/15, e encaminhou a vitória
no quarto, com 25/22, e começando com o pé direito o torneio.
Para o treinador, o time, de
uma forma geral, comportou-se
de forma positiva em Boiçucanga
“Estreia é sempre estreia e não há
como evitar aquele friozinho na
barriga. Os meninos começaram
um pouco exaltados, mas foram
encaixando o jogo ao longo da par-

Divulgação

tida. A partir do terceiro set, com
um ritmo de jogo melhor, pude fazer várias mudanças e percebi que
o volume está bom, mas ainda falta
entrosamento e a parte física. Vamos trabalhar isso nos próximos
dias”, destacou.
Marcus ainda ressaltou outro
ponto positivo: equilíbrio entre
os atletas. “Fiz trocas em várias
posições e o nível continuou
forte. Isso é muito importante,
pois podemos contar com todo
o elenco e variar conforme e
necessidade de cada adversário. Estão todos de parabéns”,
declarou. “Na próxima rodada,
teremos o Vôlei Renata pela
frente, um desafio mais forte e
que será importante para avaliar
o time”, completou.

“Paulista Sub 21”
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/

Unisanta, 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.
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Bairro das Campinas recebe retomada das obras do
Centro Comunitário e ampliação de escola municipal
Divulgação

Cidade sedia oﬁcina de
saneamento ambiental
A Prefeitura de Pindamonhangaba vai sediar a oficina do Puris-VP (Programa
de Universalização Rural e
Integração do Saneamento
do Vale do Paraíba), dia 1°
de junho, das 8 às 12 horas,
no auditório municipal.
O programa está sendo
desenvolvido pela Fundag
(Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola) com financiamento do Fehidro e visa
construir um diagnóstico e
plano de saneamento rural
para os 39 municípios que
compõem a UGHRI 2 (Unidade de Gerenciamento de
Recursos Hídricos do Rio
Paraíba do Sul - trecho no
Estado de São Paulo).
O público alvo da oficina
participativa diagnóstica no
município é a população das
áreas rurais e isoladas. Para
maior sucesso das ações
previstas, é importante a
participação dos gestores
públicos, representantes do
Programa Estratégia Saúde
da Família, vereadores, representantes da sociedade
civil, conselhos municipais
e demais instituições ligadas ao meio ambiente.
O Puris visa a promover a compreensão de que
os serviços de saneamento
são indissociáveis à promoção da qualidade de vida da
população e à proteção dos

Divulgação

Iniciativa vai ao encontro do trabalho que o município tem
desenvolvido na área nos últimos anos
ambientes rurais. A iniciativa vai ao encontro do trabalho que o município tem
desenvolvido na área nos últimos anos.
A secretária de Meio Ambiente, Maria Eduarda San
Martin, explicou que “a oficina e os trabalhos desenvolvidos pelo PURIS têm a missão
de elaborar um banco de dados e sistema de informação
socioeconômico e ambiental
de áreas isoladas e rurais.
Com isso, será possível um
levantamento para diagnóstico das áreas rurais do município e usar o conhecimento para futuras implantações
de melhorais”.
Uma das formas de levantamento de dados é a análise
de banco de informações, re-

alização de oficinas participativas e visitas a campo.
Por meio das oficinas e
das visitas, será possível ouvir os moradores sobre suas
visões a respeito do saneamento de suas comunidades.
“Convidamos os interessados no tema a participarem da oficina, contribuindo com as suas percepções
sobre o saneamento na área
rural em Pindamonhangaba”, completou a secretária
de Meio Ambiente.
As oficinas participativas
vão ocorrer entre junho e setembro. E as visitas técnicas
vão ocorrer entre novembro
de 2022 e março de 2023. O
calendário completo está
disponível no site www.purisvp.com.br.

O prefeito Isael Domingues
estará, na manhã desta sextafeira (27), no bairro das Campinas para conferir a retomada das obras de construção do
Centro Comunitário do bairro e
realizar o lançamento das obras
de reforma e ampliação da EM
Prof. Alexandre Machado Salgado e do antigo prédio da Cmei
Durvalino dos Santos.
O evento será realizado na
quadra esportiva do bairro, às
10 horas, e na sequência, as autoridades irão visitar os locais
onde acontecem as obras que
irão beneficiar os moradores
dessa região e que totalizam
um investimento de mais de R$
2 milhões.
Centro Comunitário
Sonho antigo dos moradores,
as obras do Centro Comunitário do bairro tiveram início em
agosto de 2020 porém, em 2021,
em virtude de decisão unilateral da empresa construtora, a
obra foi interrompida e, no final do ano passado, a prefeitura
abriu nova licitação para finalizar a obra.
O novo equipamento público terá uma área construída de
368m² de área útil contemplando um grande salão com palco,
vestiários feminino e masculino, copa, arquivo, sala de apoio
e administração. Na primeira
fase da construção foram investidos R$ 675 mil e agora na fase
II a Prefeitura investirá R$ 292
mil, totalizando um investimento de R$ 967 mil.
A retomada dos serviços está
sendo realizada pela empresa
Habiltech Engenharia e o prazo
de conclusão está previsto para
setembro deste ano, com a rea-

lização dos serviços de instalações sanitárias, elétricas e pintura, paisagismo, pavimentação
externa e obtenção do AVCB
junto ao Corpo de Bombeiros.

Escola Municipal
Outro benefício que o bairro
está recebendo é a ampliação
da Escola Municipal Prof. Alexandre Machado, que será integrada à antiga creche do bairro
(Cmei Durvalino dos Santos).
Atualmente, a escola tem um
área de 1.127 m2, e com a ampliação passará a atender com
uma área total de 1824 m2. O
prédio passará a contar com 9
salas de aula, quadra poliesportiva coberta, amplo refeitório e
cozinha, sanitários acessíveis,
sala de informática, biblioteca/
sala multimídia e pátios cobertos
Para esse avanço na área
educacional do bairro, a Prefeitura está investindo R$ 1,2
milhão. O prazo de execução
das obras será de oito meses e
a empresa responsável pelo trabalho é PS Engenharia, Construção e Comércio Ltda.
Para a secretária de Obras
e Planejamento, Marcela Franco, os investimentos objetivam
melhorar o convívio social da
comunidade, bem como os trabalhos educacionais da rede
pública do município. “Trabalhamos de forma integrada,
sempre orientados pelo prefeito Dr. Isael, que através de
recursos do tesouro municipal
está proporcionando esse dois
benefícios para a comunidade
das Campinas, que já recebeu
uma escola de tempo integral e
agora recebe esses novos benefícios”, afirmou.

Pinda recebe curso gratuito
de empreendedorismo
com o programa “Gerdau
Transforma”
Divulgação

PindaCast traz entrevista sobre Vigilância
Sanitária, com diretor André Pereira

Representantes da Prefeitura, da Acip, do Sebrae e da
Gerdau em acordo para implantação do curso

A Prefeitura de Pindamonhangaba apresenta, nesta sexta-feira (27), mais um episódio
do PindaCast, o podcast da Prefeitura, que é mais uma ferramenta de comunicação com a
população. O entrevistado desta
semana é o diretor de Proteção
aos Riscos e Agravos à Saúde,
André Marcos Pereira, que vai
falar de Vigilância Sanitária, de
uma maneira bem humorada e
didática, contando várias histórias e curiosidades.
O primeiro programa falou
sobre as redes sociais da Prefeitura e o segundo, sobre Defesa
Civil, e o terceiro sobre Cidades
Inteligentes. O intuito do PindaCast é apresentar entrevistas
com as pessoas da gestão municipal que estão por trás dos serviços oferecidos, tirando as dúvidas e mostrando o lado humano
dessas atividades, de forma leve
e simples. A produção e apresentação do PindaCast são feitas
pela equipe do Departamento de
Comunicação da Prefeitura.

A empresa Gerdau, com o
apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento,
promove mais uma edição do
programa “Gerdau Transforma”.
O programa é uma realização da empresa Gerdau e execução da Besouro Agência de
Fomento Social, tendo o intuito de proporcionar o fortalecimento 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 Futuro Com o Empreendedorismo” com 30h de aulas em 5 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 consultoria remota recebendo todo
acompanhamento para alcan-

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

Comunicação com a população:
página oficial no Facebook Prefeitura de Pindamonhangaba,
no instagram como @pref_pinda, no TikTok como prefpinda,
Flickr como Prefeiturapinda,
além do perfil no LinKedIN
como Prefeitura de Pindamonhangaba, e os apps E-ouve e 1
DOC.

çar sucesso nos negócios.
Durante os 5 dias de aula, os
temas abordados serão: “Tirando Um Sonho do Papel”, no 1º
dia, com aulas de brainstorm,
disrupção, criatividade e ideia
de negócio; “Dando Forma ao
Seu Negócio”, no 2º dia, com
aulas de identidade de marca,
branding e pesquisa de mercado; “Marketing de A – Z”, no 3º
dia, com aulas de simplificando
os 4P’s do marketing, definindo
produto e estratégias de venda;
“Planejando o Futuro”, no 4º
dia, com aulas de projeção de
vendas, conceitos de RH e gestão de pessoas; “Colocando em
Prática”, no 5º dia, com aulas de
conceitos financeiros, análise
pessoal e plano de negócios.
O curso é presencial e totalmente gratuito, vai do dia 06 ao
dia 10 de junho, das 19h às 22h,
na ETEC João Gomes de Araújo.
O link para inscrições é https://
www.gerdautransforma.com.
br/2022-t7 .
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Fundo Social abre vagas para cursos
proﬁssionais em junho
O

FSS (Fundo Social
de
Solidariedade)
de
Pindamonhangaba vai abrir
novas vagas para cursos de
capacitação proﬁssional por
meio do projeto “Reinvente”.

As novas turmas são para
o mês de junho. As inscrições
já estão abertas para a
modalidade de artesanato e
para os demais cursos devem
ser feitas nos seus locais no

dia de início. As vagas são para
pessoas com 16 anos os mais.
A quantidade de vagas
varia de acordo com a
capacidade de absorção de
cada curso.

Culinária
Início 1º/6
Local: Centro Comunitário
Parque das Palmeiras
Horário: 8 às 13 horas
De segunda a sexta feira

Centro comunitário Campos Maia início 6/6
Segundas e terças, das 13
às 18 horas

Padaria e Confeitaria
Início 1º/6
Centro comunitário Cidade
Nova

Barbeiro
Início 6/6
Local: Salão da Igreja do
Santana / praça em frente ao
Semar Santana

Padaria
Segunda a sexta, das 7h30
às 12h30

Maquiagem
Início 1º/6
Local: Estação Cidadania /
Vale das acácias
Manhã: segunda a quinta,
das 8 às 12 horas
Sexta-feira, das 8 às 10h45
Tarde: segunda a quarta,
das 13 às 18 horas
Quinta-feira, das 13 às 16h45
Manicure
Início 6/6
Local: Centro Comunitário
Nancy Borges / Bairro São Judas Tadeu em frente à escola
Gilda Molica
Segunda e quarta, das 18
às 22 horas
Centro comunitário do Alto
Cardoso início 7/6
Terças e quintas, das 18 às
22 horas

Segunda e terça
Manhã, das 8 às 13 horas
Tarde, das 14 às 19 horas
Quarta-feira
Manhã, das 8 às 10h30
Tarde, das 14 às 16h30
Decoração de balões
Início 2/6
Local: Centro Comunitário
Ouro Verde
Terças, quintas e sextas,
das 13 às 17 horas
Centro comunitário Jardim
Resende
Terças, quintas e sextas,
das 8 às 12 horas

Divulgação

Inscrições para castração
gratuita de animais serão
realizadas nesta sexta-feira
na Prefeitura
Pindamonhangaba realizará mais uma ação de castração
gratuita em cachorros e gatos. Desta vez, além dos bairros
da cidade, serão abertas inscrições nesta sexta-feira (27), na
Prefeitura, até as 16 horas.
No ato da inscrição, os proprietários de cães e gatos devem
levar RG, CPF e comprovante de endereço.
As castrações serão realizadas nos dias 31 de maio (20
caninos), 1° de junho (20 caninos), 2 de junho (10 felinos) e
3 de junho (20 caninos), no Cepatas, às 8h30.
O animal deverá estar em jejum absoluto de água e comida
a partir das 20 horas do dia anterior, estar limpo (pode dar
banho no dia anterior), estar sem pulgas e carrapatos, e
o tutor deve levar o pet com coleira e guia, além de uma
toalha ou lençol limpo para o animal. É obrigatório a
utilização de roupa pós cirurgia e/ou colar elizabetano.
“Estamos iniciando uma nova fase de castração, onde serão
disponibilizadas essas ações no próprio Cepatas. Uma
oportunidade para o munícipe castrar seu animal, sem que
precise aguardar pela castração itinerante. Lembrando
que esse cadastro é para todos que desejam castrar seu
animal, independente da proximidade ou não da unidade
Cepatas. Esperamos o apoio da população em mais essa
iniciativa”, disse o responsável pelo Cepatas, o diretor do
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
André Pereira.

Confeitaria
Segunda a sexta, das 13 às
18 horas

Divulgação

Entre os
cursos
oferecidos
está o de
Padaria e
Confeitaria

Artesanato:
Início 1º/6 (inscrições já estão abertas)
Estação Arte Encanto – Rua
Barão Home de Melo, centro
Com turmas de manhã e
de tarde, sendo 16 vagas para
cada modalidade (8 por período) e o aluno ﬁcará 2 meses

em curso, pois existe módulo
básico e avançado.
Segunda: Bonecas
Terça: Peças para decoração de lavabos
Quarta: Macramê
Quinta: Costura criativa
Sexta: Patch aplique

Pinda promove novo
projeto didático no
bairro Bem Viver
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de
Educação, promove o projeto didático “Conhecendo o Era Uma Vez”.
O projeto, dentre muitas
ações, como trabalhar os valores
éticos e morais, prevê também
uma forma diferenciada de contar histórias clássicas. Essa forma, diferente de apenas contar
uma “historinha”, consiste em colocar o aluno como personagem
principal, mesmo a contação tendo um narrador. Esse narrador
instiga a participação, convida a
criar, a participar e interage com
a plateia o tempo todo.
Segundo informações da Secretaria de Educação, a contação

ocorre toda sexta-feira e é possível notar que as crianças têm ﬁcado cada vez mais interessadas
e participativas. A equipe de professores dá um verdadeiro show
de criatividade e ainda ocorre
roda de música, com professoras
cantoras e auxiliares tocadores.
Durante a contação, a plateia
participa e vibra a cada trecho da
história, e ao ﬁnal sempre contempla os colegas atores. Com o
“Conhecendo o Era Uma Vez” se
cumpre vários aspectos previstos
na BNCC (Base Nacional Comum
Curricular), sendo o aluno protagonista de seu próprio aprendizado, por meio de metodologias ativas. Cumpre-se também

o esperado na educação infantil,
uma vez que a criança em seu
processo de aprendizado é movimento, gesto e experimentação.
O projeto ocorre no Cmei
(Centro Municipal de Ensino
Infantil) Ruth Dóris Lemos, no
bairro Bem Viver, região do
Araretama, e está previsto para
que se amplie cada vez mais.
“As histórias infantis abordam as situações vividas no dia a
dia, como alegria, medo, perdas,
amizade, de forma lúdica. O trabalho com histórias favorece o
raciocínio, as linguagens, contribuindo com o desenvolvimento
infantil”, destacou a secretária
de Educação, Luciana Ferreira.
Divulgação

Nesse contexto, o narrador instiga a participação, convida a criar, a participar e interage com a plateia o
tempo todo
Divulgação

Pindamonhangaba, 27 de maio de 2022

Tribuna do Norte

em pauta

5

Lançamento do ‘Festival Gastronômico de
Inverno’ no Ribeirão Grande e Piracuama
reúne imprensa, autoridades e empresários
Pindamonhangaba realiza,
a partir do dia 3 de junho, o “II
Festival Gastronômico de Inverno do Piracuama e Ribeirão
Grande”. O lançamento oﬁcial
da programação foi realizado
com uma cerimônia na manhã
de quinta-feira (26), no Palacete
10 de Julho, reunindo imprensa,
proﬁssionais do setor turístico e
autoridades municipais, que foram recepcionados em grande
estilo, pelo músico Hélisson, da
Corporação Musical Euterpe.
Secretários, adjuntos e diretores da gestão municipal
marcaram presença ao lado
dos vereadores Regininha, Carlos Moura Magrão, Felipe Guimarães, Julinho Car e Rogério
Ramos, além do presidente da
Acip, Mauro de Almeida. Foram
chamados à frente o vice-presidente da Câmara, vereador
Norberto; a representante de
bares e lanchonetes do Comtur,
Kelly Faria; o secretário adjunto
de Cultura e Turismo, Ricardo
Flores; o secretário de Cultura e
Turismo, Alcemir Palma, a presidente do Fundo Social de Soli-

dariedade, Claudia Maria Vieira
Domingues e o prefeito Isael
Domingues.
O ‘Festival de Inverno” será
realizado em um formato diferente. Neste ano, em vez de ser
em um só local ﬁxo, o festival
terá uma programação ampla,
sendo cada ﬁm de semana em
um ou mais restaurantes das
regiões do Piracuama e do Ribeirão Grande.
Além de atrações musicais,
feiras de artesanato do Fundo
Social de Solidariedade e exposições, o foco gastronômico
contará com pratos criados pelos restaurantes e que serão o
carro-chefe de cada estabelecimento. De bolinho caipira e
torresmo, passando por pratos
como moranga com camarão e
tilápia, feijão tropeiro, feijoada,
vaca atolada, baião de dois, truta com alcaparras, tilápia com
abobrinha e mel, prato feito de
contraﬁlé, caldinhos, coxinha
de jaca e bolo de paçoca, o cardápio principal do festival promete ser eclético, agradando a
todos os gostos.

Um vídeo especialmente elaborado para divulgar o festival
foi apresentado na ocasião, com
imagens dos pratos principais
ao som de um cordel personalizado para o evento, recebendo
elogios de todos os presentes. O
vídeo pode ser conferido nas redes sociais da Prefeitura de Pindamonhangaba (Facebook, Instagram, Youtube e Tiktok). Além
deste primeiro vídeo, estão programados vídeos curtos, que serão divulgados semanalmente,
convidando a todos para as atrações de cada ﬁnal de semana.
A iniciativa é uma parceria
entre os restaurantes das regiões do Piracuama e do Ribeirão
Grande com a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Cultura e Turismo “Novo Turismo”, apoio do
Fundo Social de Solidariedade,
Departamento de Comunicação
e Comtur – Conselho Municipal
de Turismo.
Ao ﬁnal do evento, que teve
como convidada especial a dupla Pedro Branco e Zé Moreno,
foi servido um café da manhã

comunitário, com produtos oferecidos pelos restaurantes integrantes do festival, dando uma
amostra da qualidade dos pratos de cada estabelecimento.
O “II Festival Gastronômico de
Inverno de Pindamonhangaba –
Piracuama e Ribeirão Grande” –
será realizado de 3 de junho a 31
de julho, aos ﬁns de semana, nos

restaurantes integrantes. Mais
informações estão no site oﬁcial
da Prefeitura, o www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Além do lançamento do festival, foi apresentado oﬁcialmente o novo produto do Novo
Turismo, que é o mapa turístico
de bolso, já entregue a todos os
presentes no evento.

Divulgação

Divulgação

Pinda proporcionou
atividades em toda cidade
durante o ‘Dia do Desaﬁo’

Empresários participantes do festival, com prefeito e secretário adjunto de cultura e Turismo

Sábado tem Show Acústico
com projeto
“Raízes e Conexões”
no Galpão

Divulgação

Apresentação contará com DJ’s,
MC’s, Graﬁtti e Break, além de uma
viagem histórica pelo Rap Nacional
Cultura urbana. Hip Hop. Luta.
Graﬁtti. Break. Música clássica.
Instrumental. Sample. Você tem
familiaridade com algum desses
temas? Caso não, neste sábado,
dia 28 de maio, o Espaço Cultural
Teatro Galpão receberá o Show
Acústico do projeto “Raízes e Conexões” - que aborda a temática.
Conectados e com raízes fortes na música, principalmente na
cultura Hip Hop, os irmãos Anderson de Jesus, Jorge Fernando
Voiola e Daniele Voiola prepararam uma programação pra lá de
especial para levar ao público.
O show contará com a presença de DJ’s, MC’s, Graﬁtti e Break,
além de uma rica viagem pelo
Rap Nacional, trazendo referências sobre temas sociais abordados pelos rappers brasileiros em
suas músicas, por meio de im-

provisos e de releituras
autorais.
A paixão pela cultura Hip Hop é passada
de geração em geração
dentro do movimento e
com esses três não foi diferente: por herança cultural através
de um tio, eles foram tomando
gosto pelo universo musical, em
especial pelo Hip Hop.
“Estou inserido dentro dessa
cultura do Hip Hop e do skate há
mais de 20 anos. Como professor
de educação básica, eu levo para
os meus alunos um pouco dessa
cultura e da luta das periferias;
porque a cultura Hip Hop surgiu nos bairros mais afastados...
Meu irmão, o Joi, é graﬁteiro, já
realizou vários eventos de arte,
inclusive, graﬁtando espaços públicos como o viaduto do centro,

por exemplo; minha irmã, que
é musicista, tendo atuado em
grandes orquestras e com grandes artistas, mesmo tendo mais
contato com a música clássica se
juntou a nós, para juntos, criarmos o projeto ‘Raízes e Conexões’, que tem muita coisa boa
para levar ao público”, contou
Anderson de Jesus.
O evento – que tem apoio da
Prefeitura de Pindamonhangaba, através da secretaria Municipal de Cultura e Turismo –, ocorrerá às 19 horas, com entrada
gratuita, com classiﬁcação indicativa de 12 anos.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, promoveu nesse dia 25 de maio
(quarta-feira), o tradicional
“Dia do Desaﬁo”, com atividades de incentivo para hábitos
saudáveis.
O “Dia do Desaﬁo” é um
evento mundial que acontece
desde 1995 e possui o intuito
de divulgar práticas de atividades físicas para a população. Esse ano, o evento não
contou com a disputa entre
cidades que ocorria anteriormente, porém a programação de ações por toda Pinda
seguiu de forma normal com
diversas atividades abertas
ao público.
No Parque da Cidade ocorreu a caminhada orientada,
sobre ritmo, vestimenta adequada e locais apropriados
para a prática de atividades
físicas, além de realização de
testes de IMC (Índice de Massa Corpórea).
Em Moreira César aconteceu a caminhada com alongamento, do Zito à praça do
Cisas.

Os ingressos são limitados e
poderão ser retirados a partir
das 17 horas do dia 28 de maio.
Participarão do evento músicos como LK O Marroquino;
Killa Bi; EIPS; Di Preto; Ataliba NB; DJ Célio Lopes; DJ DM;
B.Boy Biel; B.Boy Jhow; B.Girl
Juliane Aquino e os graﬁteiros
Joi e Alana.

Um pouco mais sobre o
projeto

O “Raízes e Conexões –
Hip Hop Pindamonhangaba”
foi contemplado pelo edital
31/2021 do Proac Editais e desenvolve ações de divulgação

Na praça da Bíblia o público participou do desaﬁo
funcional, da aula de zumba
e das atividades livres para
pais e ﬁlhos. No Shopping Pátio Pinda houve aulas abertas
de Mat Pilates, condicionamento físico e Ritbox.
Academias, escolas e centros esportivos com equipes
de esportes e lazer também
participaram do “Dia do Desafio” e contribuíram muito para o evento e para a
realização de um cotidiano
com mais atividades físicas
e consequentemente mais
saudável.
A Secretaria de Esportes
estima que 45.318 pessoas se
mobilizaram e participaram
do “Dia do Desaﬁo” em Pindamonhangaba.
“Somos gratos a todos os
parceiros que nos ajudaram
nesse desaﬁo, o objetivo foi
realizado pois através dessa
incrível participação conseguimos ocupar espaços e reunir pessoas em prol de uma
adoção de hábitos saudáveis”,
avaliou o gestor regional de
Lazer, Claudio Marcondes.

e fortalecimento da Cultura na
cidade de Pindamonhangaba.
O Proac (Programa de Ação
Cultural, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa) do Estado de São Paulo tem como objetivo principal regulamentar a
oferta de patrocínios culturais
no estado com a maior economia do Brasil.
Entre as principais ações
do projeto “Raízes e Conexões”
estão: Documentário; Pocket
show; atividades em escola; rodas de conversas sobre a cultura Hip Hop; legado da cultura
Hip Hop para a cidade e para os
jovens, entre outros.
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poder legislativo

Com aval dos vereadores,
Pindamonhangaba deve instituir o
Conselho Municipal da Cidade - ConCid
Os vereadores de Pindamonhangaba promoveram nesta segunda-feira, dia 23 de maio a 17ª
Sessão Ordinária. A reunião o�icial
aconteceu no plenário “Francisco
Romano de Oliveira” e teve a Ordem do Dia com 3 Projetos de Lei
que foram apreciados, analisados
e votados pelos vereadores. Por
unanimidade, dois projetos foram
aprovados e um terceiro acabou
adiado por uma semana.
Adiamento
A Ordem do Dia desta tarde foi
aberta com a apreciação do Projeto de Lei nº 283/2021, dos vereadores Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola (PV) e José
Carlos Gomes - Cal (Republicanos), que “Denomina de MIGUEL
VIEIRA MACHADO o prédio da Estação Arte Encanto, localizada na
Rua Barão Homem de Melo, s/n°,
Centro”. O projeto recebeu o pedido de adiamento do vereador José
Carlos Gomes - Cal por uma semana e a solicitação recebeu aprovação unânime do plenário.
Manobra de Heimlich
O segundo item da pauta de
votação da Ordem do Dia desta
sessão ordinária foi o Projeto de
Lei n° 62/2022, do vereador Júlio
César Carneiro de Souza – Julinho
Car (PODEMOS), que “Dispõe sobre a a�ixação de cartazes sobre
o método hospitalar denominado
manobra de Heimlich e dá outras
providências”. O projeto acabou
sendo aprovado por unanimidade.
Assim, �ica instituída, no município de Pindamonhangaba, a
obrigatoriedade de a�ixação, em
restaurantes, lanchonetes, praças de alimentação de centros
comerciais, shopping centers e
estabelecimentos similares, de
material publicitário de interesse
do consumidor que demonstre a
aplicação da manobra da vida ou
manobra de Heimlich (compressão abdominal), empregada para
desobstruir rapidamente as vias
respiratórias. De acordo com o
artigo 2, “para garantir a visibilidade da informação pelo consumidor, o material deverá ser a�ixado em local visível e em número
compatível com as dimensões do
estabelecimento”. O projeto estipula, ainda, que “a não observância do disposto nesta Lei sujeitará
o infrator às sanções e multas a
serem regulamentadas pelo Poder Executivo”.
ConCid é aprovado
E como último item da Ordem
do Dia, os vereadores analisaram
e aprovaram - por unanimidade - o Projeto de Lei n° 64/2022,
do Poder Executivo, que “Institui
o Conselho Municipal da Cidade
(ConCid) de Pindamonhangaba e
dá as diretrizes para sua composição, funcionamento e elaboração
de seu Regimento Interno”.
Com a aprovação, “o Conselho
Municipal da Cidade — ConCid,
órgão colegiado de natureza deliberativa e consultiva, vinculado
diretamente à Secretaria Municipal de Obras e Planejamento,
terá por �inalidade implementar o
Plano Diretor, acompanhar a elaboração dos projetos setoriais, estudar e propor as diretrizes para
a formulação e implementação da
Política Municipal de Desenvolvimento Urbano, bem como acompanhar e avaliar a sua execução,
conforme dispõe a Lei n° 10.257,
de 2001 - Estatuto da Cidade e o
Plano Diretor de Pindamonhan-

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

Durante a Ordem do Dia da sessão ordinária, plenário confirmou o adiamento do projeto que
denomina o prédio da Estação Arte Encanto e aprovou o projeto que determina a
fixação de cartazes sobre o método hospitalar denominado “Manobra de Heimlich”
gaba”. O projeto aprovado estabelece que ao ConCid compete:
I- acompanhar a implementação
do Plano Diretor, analisando e
deliberando sobre questões relativas à sua aplicação; II- deliberar
e emitir pareceres sobre as revisões sistemáticas e extraordinárias e proposta de alteração da
Lei do Plano Diretor; III- acompanhar a execução de planos e
projetos de interesse do desenvolvimento urbano, inclusive os
planos setoriais, decorrentes do
Plano Diretor; IV- propor programas voltados ao aprimoramento
do processo de planejamento e do
desenvolvimento local; V- deliberar sobre projetos de lei de interesse da política urbana, antes de
seu encaminhamento à Câmara
Municipal, entre outras competências. Segundo o teor do artigo
3°, o “ConCid será composto por
16 (dezesseis) membros titulares
e seus suplentes, do poder público municipal e da sociedade civil
de forma paritária, com renovação bienal, assim distribuídos: 08
(oito) representantes do Poder
Público Municipal sendo: 01 (um)
da Secretaria de Obras e Planejamento; 01 (um) da Secretaria de
Cultura e Turismo; 01 (um) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 01 (um) da Secretaria de
Governo e Serviços Públicos; 01
(um) da Secretaria de Habitação;
01 (um) da Secretaria de Meio

Ambiente; 01 (um) da Secretaria
de Segurança Pública e 01 (um)
da Secretaria de Administração.
E 08 (oito) representantes da sociedade civil, sendo: 04 (quatro)
representantes de entidades não
governamentais, constituídas por
entidades de classe e a�ins ao planejamento urbano, entidades ambientais e instituições cientí�icas,
sendo: 01 (um) da Associação dos
Pro�issionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pindamonhangaba - APEAAP; 01 (um)
da Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba - ACIP;
01(um) do Conselho Municipal
de Meio Ambiente - CONDEMA e
01 (um) do Conselho Municipal
de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de
Pindamonhangaba - CMPHCAAP
e outros 04 (quatro) representantes de bairros, sendo ao menos 01 (um) representante
do Distrito de Moreira César
e 01(um) representante da
Zona de Ocupação Controlada - ZOC ou da Zona de Ocupação Restrita (ZOR). O Conselho da Cidade deverá se
reunir, ordinariamente, uma
vez a cada 02 (dois) meses e
extraordinariamente quando convocado por seu Presidente ou por iniciativa de um
terço de seus membros, na
forma que dispuser seu regimento interno.

Visita oficial
Durante o expediente da sessão ordinária, a Câmara de Pindamonhangaba recebeu a visita
oficial da vereadora de Caçapava,
Dandara Pereira César Leite Gissoni (PSD). A vereadora teria sofrido um ato de violência política
de gênero por parte de um outro
parlamentar - vereador Wellington Felipe (Cidadania) - no Plenário da Câmara de Caçapava, na
sessão ordinária realizada no dia
26 de abril.
Em sinal de cortesia, a Mesa
Diretora concedeu a palavra
à parlamentar caçapavense.
Dandara Gissoni afirmou que
repudia “qualquer forma de
violência política, discriminação e desigualdade de tratamento por gênero ou raça,
entendendo que esse comportamento além de criminoso

representa um ataque direto e
frontal a democracia”. Ela enfatizou que “as mulheres precisam
ter garantido um maior espaço
de participação política na sociedade e que lugar de mulher
é onde ela quiser”. Ela concluiu:
“que as mulheres não se calem
diante dessas agressões e desses
abusos. Que a gente nunca passe
pano pra essa situação. Denunciem sempre e cobrem providências e justiça”.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ORDEM DO DIA
18ª Sessão Ordinária do ano de 2022, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo
dia 30 de maio de 2022, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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)

I. Projeto de Lei nº 283/2021, do Vereador Renato Nogueira Guimarães e do Vereador José Carlos
Gomes - Cal, que “Denomina de MIGUEL VIEIRA MACHADO o prédio da Estação Arte Encanto,
localizada na Rua Barão Homem de Melo, s/n°, Centro e dá outras providências”.

II. Projeto de Lei n° 72/2022, do Vereador Júlio César Carneiro de Souza – Julinho Car, que
“Dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Pedagogo”.

III. Projeto de Lei Complementar n° 02/2022, do Poder Executivo, que “Altera dispositivo da
Lei Complementar n° 09/2008, que institui o Código de Edificações de Pindamonhangaba e dá
outras providências”.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2022.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio.

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

DECRETO LEGISLATIVO N.º 04,
DE 17 DE MAIO DE 2022.
Concede o Título de MÉRITO
LEGISLATIVO
VEREADOR JOSÉ CARLOS
Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, usando de
que lhe são conferidas por
seguinte Decreto Legislativo:

GOMES - CAL,
Vereadores de
suas atribuições
Lei, promulga o

Art. 1° Fica concedido o Título de MÉRITO
LEGISLATIVO à Sra. DALVA DOS SANTOS
MORAES, pelos serviços prestados à comunidade
pindamonhangabense a frente do Lar São Vicente
de Paulo por 20 anos, garantindo a qualidade de
vida a centenas de idosos.
Art. 2° A entrega do diploma correspondente
à honraria de que trata o artigo anterior,
será entregue ao homenageado em data a ser
agendada pelo autor da homenagem.

Art. 3° As despesas decorrentes com a
execução deste Decreto Legislativo correrão por
conta de dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de maio de 2022.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente

Projeto de Decreto Legislativo n.º 17/2021, de autoria do Vereador
Herivelto dos Santos Moraes – Herivelto Vela.
Publicado no Departamento Legislativo.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

LEI N.º 6.545,
DE 12 DE MAIO DE 2022.
Institui o DIA MUNICIPAL DO MÉDICO
(Projeto de Lei n° 27/2022, de autoria
do Vereador Marco Mayor
e do
Vereador Herivelto dos Santos Moraes
– Herivelto Vela)
VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL,
Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara
manteve e, nos termos do Parágrafo único do
artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1° Fica instituído o DIA MUNICIPAL DO
MÉDICO, a ser comemorado, anualmente, no dia
18 de outubro.

Art. 2° Cada vereador poderá indicar 01
(um) nome de um profissional médico, que atua
na cidade e inscrito no Conselho Regional de
Medicina de São Paulo (CREMESP), para ser
homenageado pela Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba.

Art. 3° A data da entrega dos diplomas será
marcada pela Mesa Diretora, no mês de Outubro,
levando em consideração a data comemorativa do
DIA MUNICIPAL DO MÉDICO.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2022.

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
PRESIDENTE

Pindamonhangaba, 27 de maio de 2022
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saúde

Covid-19: Confira locais, horários e
públicos de vacinação
A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba mantém vacinação para idosos com 60 anos ou
mais na sexta-feira (26); 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, Cisas (Moreira César) e Estacionamento Shibata
Centro.

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

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, Cisas (Moreira César) e Estacionamento Shibata
Centro.

3ª Dose (Dose Adicional)
Adolescentes de 12 a
17 anos com alto grau
de Imunossupressão e
esquema vacinal 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, Cisas (Moreira César) e Estacionamento Shibata
Centro.

Divulgação

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

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

Atenção

- A Secretaria de Saúde informa que os 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 hipertensiva, 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
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) 36481912 (Sala de Vacina do Ciaf).
O telefone da ouvidoria da
saúde é: (12) 3550-0605.

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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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 (Terça-feira) - Somente servidores com nomes
iniciados pelas letras F, G, H, I, J, K, L;
- Dia 01/06 (Quarta -feira) - Somente servidores com nomes
iniciados pelas letras M, N, O, P, Q;
- Dia 02/06 (Quinta-feira) - Somente servidores com nomes iniciados
pelas letras: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
- Dias 03/06 (Sexta-feira) e 06/06 (Segunda-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 ACEITOS 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);
04) O horário de entrega será das 8:00 às 16:00 horas.
Essa deliberação foi determinada pelo COMITÊ COMBATE À
CRISE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), e estará valendo até segunda
ordem.
Haverá, também, entrega de cestas na Subprefeitura de
Moreira César, para facilitar aos servidores que residem ou
trabalham naquela região.
A intenção é atender da melhor maneira possível a todos os
servidores e seus familiares.
Salientamos que este período não será prorrogado em
hipótese alguma.
Solicitamos dessa forma, que todos os servidores atentem-se
às datas e horários, para que possamos nos adequar e fazer um
trabalho mais eficiente.

Pindamonhangaba, 27 de maio de 2022

Poupatempo ainda tem vagas para o mutirão
de renovação da CNH deste sábado (28)
Motoristas que possuem habilitação prestes a vencer devem ficar atentos e
aproveitar a oportunidade para regularizar o documento
Termina no próximo dia 31 de
maio o prazo para renovar a CNH
(Carteira Nacional de Habilitação)
vencida entre os meses de janeiro
e fevereiro de 2021. Para ajudar os
condutores que ainda não regularizaram a situação do documento, o
Poupatempo promove neste sábado
(28) mais uma ação para atender
esse público, com prioridade àqueles que precisam realizar alterações
na habilitação, como transferência
interestadual, por exemplo.
Ainda há vagas disponíveis e,
para solicitar o serviço presencialmente, é obrigatório realizar o
agendamento prévio pelos canais
digitais – portal Poupatempo, aplicativo Poupatempo Digital ou totens de autoatendimento.
A renovação simplificada deve
ser feita preferencialmente de forma remota, tanto pelo Poupatempo quanto nos canais do Detran.
SP. Para isso, o motorista não pre-

cisa comparecer presencialmente
em uma unidade, bastando seguir
o passo a passo do atendimento
online, realizar o exame médico
na clínica indicada durante o processo e o novo documento chegará ao endereço de cadastro, pelos
Correios.
Vale lembrar que motoristas
que tenham CNH nas categorias C,
D ou E precisam realizar o exame
toxicológico em laboratório credenciado pela Secretaria Nacional
de Trânsito (Senatran) com antecedência, pois o laudo poderá ser
solicitado durante o exame médico. O exame é válido por dois anos
e meio para menores de 70 anos e
tem a mesma validade da CNH para
maiores de 70 anos. Outra opção
é o motorista solicitar o rebaixamento de categoria, o que também
pode ser feito pelos canais digitais,
inclusive durante o processo de renovação simplificada.

Neste ano, o Poupatempo já realizou mais de um milhão de atendimentos para solicitações de renovação de CNH, sendo que apenas 414
mil foram feitas presencialmente,
nas unidades do programa. Ao longo de todo o ano passado, sete milhões de cidadãos deram entrada ao
processo de renovação da habilitação no Poupatempo e, desse total,
4,5 milhões de solicitações (65%)
foram realizadas de forma online.

Renovação da CNH

Para renovar a CNH, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.
gov.br ou aplicativo Poupatempo
Digital, clicar em Serviços > CNH >
Renovação de CNH. Após confirmar
ou atualizar os dados, o motorista
agenda e realiza o exame médico
na clínica credenciada indicada
pelo sistema.
Mais informações em: www.
poupatempo.sp.gov.br.

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

de 2022 até as 16h00 do dia 03 de junho de 2022.

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.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

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.
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

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 23 de maio de 2022.
SMA/egga/memo 21436.2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os
candidatos nominados a seguir, por ordem de 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.

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:
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.
Uma vez elaborada a Lista dos Sorteados, o resultado será

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

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.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 652, DE 24 DE MAIO DE 2022.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, e considerando o parecer
da Comissão Sindicante, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2021,
constituído através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 375, de 22
de julho de 2021, pelo período de 24 de maio de 2022 a 22 de junho de 2022, nos termos do
memorando 21.551/2022.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 24 de maio de 2022.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 24 de maio de 2022.
SMA/egga/Memo 21551.2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n°
1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS 070/2022 (PMP 2351/2022) – reabertura
Para “aquisição de água mineral acondicionada em galão de 20 litros, a fim de atender aos
departamentos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, com
recebimento dos envelopes até dia 09/06/2022, às 14h e início da sessão às 14h30.
Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também
https://bnc.org.br/ para pregões eletrônicos). Maiores informações no endereço acima das
8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

Dia 06/06/2022 às 10h30

CONVOCAÇÃO

16º ERICK DE MORAES SANTOS PIORINO

Dia 06/06/2022 às 9h
26º REBECA DE CARVALHO RODRIGUES

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PSICÓLOGO

7. OBRIGAÇÕES DO AMBULANTE

6. DA CLASSIFICAÇÃO / SORTEIO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 651, DE 23 DE MAIO DE 2022.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando o parecer da
Comissão Processante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo
Administrativo Disciplinar nº 003/2021, para dar continuidade à apuração do processo, para que
no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de 17 de maio de 2022, sejam concluídos os
trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 17 de maio de 2022.
Pindamonhangaba, 23 de maio de 2022.

HOMOLOGADO e publicado o ato no Diário Oficial do Município e no
Site da Prefeitura Municipal.

Errata
Na última convocação de reunião ordinária onde lê-se “Terceira”, na verdade é Quarta. Onde lê-se “de forma
híbrida”, é pela plataforma Google Meet.
Pindamonhangaba, 26 de maio de 2022

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 06/06/2022 às 9h30
8º JOAQUIM FRANCO HILARIO CIOFFI
9º MARCOS AMARAL ROSA

Wagner Eduardo Conceição Souza
Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Pindamonhangaba, 27 de maio de 2022
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'Arte no Outono' recebe grandes
artistas da música popular brasileira
Depois de mais dois anos de
isolamento social, as atividades
presenciais estão, aos poucos,
retomando aos seus lugares. E
quem não quer ficar de fora de
bons shows e bons encontros
precisa acompanhar a agenda
cultural da nossa região; entre
elas, a série “Arte no Outono Campos: Cores & Cantos”, com
shows aos fins de semana.
As apresentações tiveram
início no dia 23 de abril e segue
com shows, aos fins de semana,
até o dia 25 de junho.
Já passaram pelo palco do
Auditório Cláudio Santoro, em
Campos do Jordão, nomes como
Maria Rita, Sandra de Sá e Alceu
Valença. E ainda estão previstas
as apresentações: Zélia Duncan e
Paulinho Moska (3 de junho); Renato Teixeira e o violeiro Yassir
Chediak (4 de junho); Chico César
e Geraldo Azevedo (11 de junho);
Lenine e Bruno Giorgi (18 de junho); e Gal Costa (25 de junho).
De acordo com o curador e
produtor do Festival, Fábio Mazzoni, uma das propostas da série é oferecer apresentações de
qualidade com preços acessíveis.
“São dois objetivos principais:
proporcionar uma programação
de excelência da MPB para a população de Campos do Jordão, de
todo o Vale do Paraíba e demais
turistas a preços populares; e oti-'

Reprodução

mizar a programação do Auditório Cláudio Santoro, equipamento ícone da cidade e que agora
recebe mais dois festivais: ‘Arte
no Outono’, focado nos principais
intérpretes da MPB e o ‘Arte na
Primavera’ – que trará grandes

nomes do teatro e da dança para
a Vale. Ou seja, o auditório passa
ter uma programação cultural de
altíssimo nível nas quatro estações do ano.
Mazzoni ressalta que a “curadoria foi desenhada a partir de

um estudo de repertórios de
shows versus disponibilidade de
agenda de mais 40 artistas que
estavam retomando suas atividades presenciais após mais de
dois anos de isolamento social”.
As apresentações têm iní-

cio previsto para as 19 horas; e
os ingressos estão disponíveis
na plataforma Sympla: https://
www.sympla.com.br/
O auditório Claudio Santoro fica
na avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880, em Campos do Jordão.

‘Vestibular Solidário’: Anhanguera troca inscrição
de vestibular por doação de agasalhos e alimentos
Vestibulandos podem doar agasalhos ou alimentos, presencialmente, ao realizarem o vestibular na unidade ou no ato da matrícula
A menos de um mês do
início do inverno, a queda
abrupta nas temperaturas já
mostrou o que a população
deve esperar da estação mais
fria do ano. É nessa época
que fica mais evidente a situação de vulnerabilidade
de moradores de rua e famílias, que dependem da doação de agasalhos, cobertores
e até mesmo alimentos. Em
prol dessa causa, a Faculdade Anhanguera realiza mais
uma edição do “Vestibular
Solidário”, em que a inscrição do candidato é substituída pela doação de roupas
de inverno e alimentos, beneficiando as entidades que

Divulgação

‘Vestibular Solidário’ da Anhanguera arrecada alimentos e roupas
para entidades beneficentes
farão a distribuição para a
população vulnerável.
“Entendemos que a nossa

contribuição para a sociedade vai muito além da oferta
de educação de qualidade e

também diz respeito à importância de olharmos com
mais atenção para população mais vulnerável e disseminarmos campanhas de impacto social que beneficiem
as comunidades ao entorno
das nossas unidades”, afirma
Pedro Ferraz, sócio e diretor
Comercial da Kroton, detentora da Faculdade Anhanguera.
O processo seletivo será
realizado nas modalidades
online e presencial nos dias
26, 27 e 28 de maio. Os vestibulandos podem procurar
uma das mais de 2.500 unidades ou polos da Kroton espalhadas pelo Brasil e entre-

gar sua doação diretamente
na unidade escolhida para
frequentar o curso. A população também poderá fazer
sua contribuição nos pontos
de coleta. Serão recolhidos
agasalhos, cobertores e alimentos não perecíveis.
Dentre os cursos com vestibular aberto estão inclusos os
de Direito, Farmácia e Engenharia Civil presenciais, além
de oportunidades na modalidade de ensino a distância. O
edital completo e a lista dos
cursos disponíveis podem ser
consultados no site da Faculdade Anhanguera.
Mais informações em: https://www.anhanguera.com/
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Fotos: Arquivo pessoal

Tudo de lindo
Para a linda
Gleisy Souza (Se
cretaria de Negócios
Jurídicos). Ela celebrou mais um ano
de vida nessa quintafeira, dia 26 de maio.
Seus amigos, toda a
sua família, em especial suas filhas Ana
Laura e Emilly desejam bênçãos, saúde,
alegria e muita luz.

Muitas bênçãos
Na vida do jornalista Luis Claudio Antunes (Portal R3) que completa mais um ano de vida nesta
sexta-feira, dia 27 de maio. Toda a sua família e os
amigos da imprensa de Pindamonhangaba desejam
um novo ciclo repleto de saúde, alegria e paz.

Parabéns!
A gatíssima Maria
Luiza celebrou 17 aninhos no último dia 24.
Seus pais Cris e Henrique, seus irmãos, familiares e amigos desejam
muita luz, alegria e
sabedoria em seu novo
ciclo.

Novo ciclo
Quem inicia um novo ciclo de vida no próximo domingo, dia 29
de maio, é a servidora pública Imaculada Silva. Toda a sua família
e amigos, em especial a equipe do jornal Tribuna do Norte desejam
saúde, sabedoria, alegria e muita paz!

Muita luz
Na vida do Paulo Ramos Mello que
celebrou mais um ano de vida no último
dia 25. Sua esposa, toda a sua família,
seus amigos e colegas de trabalho desejam um novo ano repleto de saúde, de
alegria e de muita luz.

‘Mês das Mães’
Com muita música, apresentadas
pelos alunos, o colégio Bom Jesus Externato celebrou o “Dia das Mães”, no
dia 14 de maio. As mamães participaram de dinâmicas e de momentos de
descontração com seus filhos e, ao som
de canções como, ‘Esperando Na Janela’ e ‘No meu coração você vai sempre
estar’, elas puderam apreciar o talento
dos seus pequenos artistas!

