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PÁG. 8

Defesa Civil promove treinamento de Brigada Voluntária de Incêndio

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio Defesa Civil da secretaria de Segurança Pública, realizou o treinamento de combate vo-
luntário a incêndio em vegetação rasteira dia 27 de maio. O treinamento foi ministrado pelo subtenente Aquino do Corpo de Bombeiros, 
com aulas teóricas no período da manhã e práti cas no período tarde, com a confecção/criação de material (abafadores) para combate a 
incêndios, sendo executados exercícios reais com os voluntários. 

Escola promove 
‘Projeto Educação 
Emocional’ para 
alunos e funcionários

PÁG. 3

Prefeito Isael Domingues recebe deputado 
Jorge Caruso e discute recursos para Pinda

O prefeito de Pindamonhan-
gaba Isael Domingues recebeu 
em seu gabinete, na última se-
mana, o deputado Estadual Jor-
ge Caruso, liderança do MDB no 
estado de São Paulo.

O prefeito estava acompa-
nhado do secretário adjunto de 

Finanças, Carlos Ribeiro Casé, 
presidente do partido no muni-
cípio, já o deputado participou 
do encontro com assessores e 
outras lideranças como Fábio 
Ribeiro, Cláudio Berenguel e 
Marcos Florindo.

PÁG. 3

Durante o encontro, as autoridades destacaram a execução de emendas parlamentares encaminhadas por 
deputados do MDB para Pindamonhangaba, em benefí cio de diversas demandas do município

Os motoristas serão avisados quando o sistema de fi scalização por radar entrar em funcionamento

Radares para fi scalização do 
controle de velocidade ainda 
não entraram em operação

Os novos radares para a fi sca-
lização eletrônica de velocidade 
nas vias municipais de Pinda 
ainda não estão em operação. 

Diante dos questionamentos 
nas redes sociais, a Prefeitura 
esclarece que os equipamentos 
estão em fase de implantação e 

a fi scalização eletrônica somen-
te será iniciada após intensa 
campanha de comunicação.

PÁG. 3

Pinda S.C consagra-se vice-
campeã da ‘Copa Ouro’

Pinda S.C chegou à fi nal da 
“Copa Ouro”, para jogar contra 
a equipe do São Paulo como a 
atual campeã do torneio e de-
pois de eliminar a equipe do 
Jaguariúna nos pênaltis. A fi -
nal entre Pinda e São Paulo foi 
disputada na sede social do São 
Paulo, na quarta-feira (18).

O time de Pinda fez um jogo 
duríssimo contra a forte equi-
pe do São Paulo, que terminou 
o campeonato invicto, fora de 
casa, mais acabou superado 
pelo placar de 2 a 0. Os gols da 
partida foram feitos pela atleta 
Duda Rodrigues.

PÁG. 5

Equipe, que enfrentou o ti me de São Paulo, foi recebida no Gabinete

Pinda realiza mais uma 
edição do City Tour 
aberto ao público

PÁG. 8
Alunos da rede estadual 
de ensino visitam 
Biblioteca Municipal

PÁG. 2

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Durante o mês de maio, 
a Escola Municipal Serafi m 
Ferreira – Sr. Sara tem reali-
zado encontros com profes-
sores, funcionários e alunos, 
abordando o tema Educação 
Emocional. No período de 16 
a 30 de junho, os professores 
parti ciparam de três encontros, 
onde a consultora de Tecnolo-
gia e Educação Paola 
Cicarelli.
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Editorial
Oferecer elementos para a continuidade do 

autoconhecimento. Pertencimento institucional. Alinhamento 
de trabalho entre as equipes escolares. Compreensão dos limites 
humanos – pessoais e familiares, entre outros valores. Esses 
são alguns dos objetivos do projeto “Educação Emocional” 
idealizado pela Escola Municipal Serafim Ferreira – Sr. Sara.

A iniciativa promove encontros com professores, funcionários 
e alunos com o intuito maior de “ajudar a todos a construírem 
relações seguras dentro e fora do ambiente escolar e de trabalho”.

Direcionadas aos educadores, as temáticas abordadas nos 
encontros trataram sobre os sentidos e os propósitos nas ações 
pedagógicas em sala de aula.

Além disso, as atividades também consistiram em uma roda 
de formação humana, norteada pelo senso de empoderamento 
feminino, deixando claro – de acordo com facilitadora da 
oficina –, a urgência de eliminar a autoanulação em relação ao 
trabalho, família e outras demandas que absorvem, sobretudo,  
a figura feminina. 

Equipes de Psicologia e de Assistência Social conduziram 
encontros de modo técnico e afetivo, proporcionando uma 
melhor compreensão sobre pertencimento institucional,  
atuação ética e equilíbrio emocional no ambiente de trabalho. 

Por fim, com o tema “Educação Familiar”, os encontros 
buscaram conscientizar os alunos do seu lugar no ambiente 
familiar; seu limite e possibilidades na relação familiar.

Por mais iniciativas que trabalhem a saúde emocional atrelada 
à educação! A primeira, escassa e extremamente importante.         
A segunda, indispensável ao crescimento humano e profissional.

Na noite de sexta-feira (27), 
em sua sede (Palacete 10 de 
Julho) a APL – Academia Pin-
damonhangabense de Letras, 
atualmente presidida por Ana 
Maria Guimarães Iadeluca, reu-
niu acadêmicos e convidados 
para a sessão solene pública de-
nominada “Reencontros”. 

Dois anos impossibilitada de 
acontecer, seguindo os proce-
dimentos recomendados pelas 
autoridades de saúde, contrá-
rios ao ajuntamento de pesso-
as devido à pandemia do vírus 
transmissor da covid, a primei-
ra sessão da volta foi aberta 
pela vice-presidente da entida-
de, Rhosana Dalle.

Compuseram a mesa os 
membros da diretoria eleita 
para o biênio 2022/2023 presen-
tes: presidente – Ana Maria C. G. 
Iadeluca; vice – Rhosana Dalle; 
1ª secretária – Evandra A. S. Cos-
ta (Eva Andrade); 2º tesoureiro 
– Fernando Prado Resende; co-
municação – José Luiz Gândara 
Martins (Luiz Gândara); eventos 
– Juraci de Faria Condé.  

 
Pronunciamentos

- Presidente APL, Ana Maria, 
e o responsável pela Comunica-
ção, Luiz Gândara, sobre as re-
alizações (participações, proje-
tos, eventos e demais atuações) 
da Academia.

- Vice-presidente Rhosana 
Dalle, a responsável pela apre-
sentação do evento, citou os aca-
dêmicos aniversariantes do mês 
e falou sobre a realização XVI 

APL volta a fazer reunião presencial

Festipoema – Festival de Poemas 
de  Pindamonhangaba – 2022.

Homenagens póstumas
- Pronunciamentos em me-

mória de acadêmicos que par-
tiram recentemente: acadêmica 
Suzana L.S. Ribeiro, homena-
gem ao acadêmico (seu pai), jor-
nalista e escritor Luiz Salgado 
Ribeiro; acadêmica Juraci de Fa-
ria, à professora Maria Norma 
Salgado Marcondes; acadêmico 
Edmar de Souza, ao professor 
Syllas Eduardo Pucinelli; acadê-
mico Luiz Gândara, ao profes-
sor Sebastião Nelson da Cruz.

Livro. Acadêmica Eva An-
drade realizou a apresentação 
de seu recente livro “A mágica 
essência das coisas” (disponível 
na “Giz, livros e Cia” do sho-
pping Pátio Pinda). Na apresen-
tação, a escritora recitou poema 
da obra com acompanhamento 
do saxofonista colega devoto da 
maior comunidade Hare Krish-
na da América Latina (Fazenda 
Nova Gokula).

Recado.  Acadêmica pro-
fessora Juraci de Faria, sobre a 
realização (com a participação 

da APL no julgamento) do con-
curso literário estudantil come-
orativo aos 140 anos de existên-
cia do jornal Tribuna do Norte 
- promovido pela Fundação Dr. 
João Romeiro.

 Palestra da noite. O acadê-
mico professor Fábio Mendes 
foi o responsável por um intera-
tivo papo cultural sobre “O po-
der da arte”, estimulando a par-
ticipação das pessoas presentes. 

Animação musical. Ficou 
por conta do acadêmico músi-
co, Kleber Duarte Santiago, voz 
e violão, animar a sessão solene 
da APL. 

O encerramento. Não faltou 
o tradicional chá com bolachas 
de uma Academia de Letras, 
reunindo acadêmicos e convida-
dos num agradável bate-papo.

O evento segundo a presi-
dente APL: “Um bálsamo nosso 
reencontro, após tantos dissa-
bores que nos foram impostos 
pelo isolamento, sentir o calor 
humano de nossos confrades e 
confreiras acalenta o coração e 
fortalece nossa esperança em 
dias melhores!”, disse Ana Ma-
ria Guimarães Iadeluca.

João Paulo Ouverney

No dia 19 de maio, a Biblio-
teca Pública Municipal Vere-
ador Rômulo Campos D’Arace 
recebeu a visita de cerca de 30 
alunos da Escola Estadual Célia 
Keiko Ikeda. 27 alunos nunca 
haviam entrado numa biblio-
teca antes. Os alunos foram 
acompanhados pela professora 
da disciplina eletiva Culturando 
em Pindamonhangaba, Fernan-
da Berthoud.

Nesta visita, eles puderam 
conhecer um pouco da dinâ-
mica da biblioteca, saber como 
funciona o empréstimo de li-
vros e como se dá a organiza-
ção deles na biblioteca. Ao final 
da visita, cada aluno pôde levar 
para casa um livro doado pela 
biblioteca. 

A professora Fernanda ex-
plica que “por também ter ha-
bilitação em língua portuguesa, 
inglês e pedagogia, eu levo um 
conteúdo interdisciplinar para 
a sala de aula. Dessa maneira, 
os alunos têm melhor desem-
penho e absorvem melhor os 
conteúdos abordados na dis-
ciplina”. Ainda segundo ela, os 
alunos ficaram encantados com 
tudo que viram e aprenderam.

Segundo o gestor de biblio-
tecas, Mauro Celso Barbosa, “as 
bibliotecas são um mundo a ser 
redescoberto, e ações como es-
sas são fundamentais para isso. 
A porta desse mundo mágico 
foi aberta a essas crianças, que 
na sua maioria, nunca tinham 
estado numa biblioteca”.

Biblioteca Pública 
ver. Rômulo 

Campos D’Arace 
recebe alunos da 

rede estadual
Estudantes puderam 

conhecer a dinâmica de 
funcionamento da unidade

Monteiro Lobato, o genial 
escritor taubateano que tan-
to falou à alma do povo e das 
crianças, em especial, era um 
ser humano sincero, amigo, leal, 
conforme atestam as longas 
cartas que escreveu aos amigos 
sobre os mais diversos temas. 
Manteve longa correspondência 
(40 anos) com Godofredo Rangel, 
a qual originou o agradável livro 
“Barca de Gleyre”. Lobato tinha 
uma admiração muito especial 
pelo Grande Educador Anísio 
Teixeira, nascido na Bahia em 
1900 e que nos deixou em 1971. 
O renomado baiano foi um gran-
de batalhador pela Educação 
Brasileira. Foi Professor de Fi-
losofia da Educação, Diretor do 
Instituto de Estudos Pedagógicos 
(Inep) do Ministério da Educa-
ção, Reitor da Universidade de 
Brasília e Professor Visitante das 
Universidades de Colúmbia e da 
Califórnia (Los Angeles). Segun-
do Monteiro Lobato, converteu-
se ‘a educação nova e no Tea-
cher`s College da Universidade 
de Colúmbia (Estados Unidos) foi 
lapidado por Dewey e Kilkpatri-
ck. Publicou, entre outras obras: 
“Educação Progressiva” (1932) 
“Educação para a Democracia” 
(1936) e Educação Não é Privilé-
gio (1957).

 Lobato e Anísio Teixeira fo-
ram corajosos e revolucionários 

com as suas ideias avançadas 
para o seu tempo. Ideias que de-
sagradavam, sobretudo, ao regi-
me político vigente: A Ditadura 
Vargas. Foram duramente per-
seguidos. Mas, eles eram supe-
riores. Eram seres especiais que 
nutriam mútua admiração. Apre-
ciemos o entusiasmo de Lobato 
em uma carta: “Anísio, lembrei-
me de um livro sobre Educação 
Progressiva” que me mandaste. 
Depois de lidas algumas páginas 
apenas, estou a dar berros de 
entusiasmo por essa coisa mara-
vilhosa que é a sua inteligência. 
Eureca! Eureca! Você é o líder, 
Anísio! Você é quem há de mol-
dar o plano educacional brasi-
leiro. Só você que aperfeiçoou a 
visão e teve o supremo deslum-
bramento, pode, neste país, falar 
de educação!”.

E, o que dizer da indignação 
de Monteiro Lobato quando o 
Educador Anísio Teixeira foi 
para outras plagas? Vejamos 
como o escritor taubateano se 
manifestou nesse trecho de uma 
carta: “Anísio, diz a notícia que 
você se prepara para seguir para 
Londres. Os verdadeiros valores 
que o Brasil possui se vêem na 
contingência de emigrar para 
que possam realizar seu destino 
de valores humanos. O fato de 
Anísio Teixeira ter ficado anos 
no Brasil, afastado da ação públi-

ca, foi o que me deu mais a medi-
da do “fracasso” que somos como 
povo ou país, espetáculo tão tris-
te que me levou, na velhice, com 
todos os meus cabelos brancos a 
mudar de terra pra não presen-
ciar uma decomposição progres-
siva e irremissível (Nessa época 
Monteiro Lobato estava em exi-
lo voluntário em Buenos Aires). 
Mas, agora sinto contente, ao ver 
que Anísio foi chamado a servir 
não ‘a Pátria chica que não o 
quer mas ‘a humanidade. Nunca 
me conformei com o ostracismo 
da sua inteligência, pois, exulto 
vê-la reconhecida”

Reconhecida além do Brasil! 
Que as noite escuras das Ditadu-
ras (sejam políticas, econômicas 
ou intelectuais) sejam sempre 
banidas do nosso País! Quando, 
quase no apagar das luzes de 
2010, tomamos conhecimento 
da censura, por parte do Conse-
lho Nacional de Educação, a uma 
das obras de Monteiro Lobato, 
sob a alegação de conteúdo ra-
cista, choramos de vergonha e 
de indignação! Como dizia o Po-
eta Alemão Goethe: “Licht, mehr 
Licht!” (“Luz! Mais Luz!”). Loba-
to, sem sombra de dúvidas, hon-
rou a Literatura Brasileira. Sua 
memória deve ser cultuada por 
tudo quanto realizou, por tudo 
quanto sonhou para ver um Bra-
sil melhor e respeitado.

LOBATO E  ANÍSIO TEIXEIRA

Vanguarda
 Literária

José Valdez de Castro Moura

O autor é médico, mestre e doutor 
pela USP, professor universitário, 

Magister ad Honorem da Universidade 
de Bolonha, e Professor Visitante das 

Universidades de Bonn,  Munique, 
Colônia e Berlim (Alemanha). 

Professor Convidado da Universidade 
de Paris V (Sorbonne)

Divulgação

Educação emocional e a 
comunidade escolar 
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cidade

Os novos radares para a 
fiscalização eletrônica de ve-
locidade nas vias municipais 
de Pindamonhangaba ainda 
não estão em operação. 
Diante dos questionamentos 
nas redes sociais, a Prefeitura 
esclarece que os equipamen-
tos estão em fase de implan-
tação e a fiscalização eletrô-
nica somente será iniciada 
após intensa campanha de 
comunicação.

Segundo o Departamen-
to de Trânsito, ainda serão 
instaladas e regulamenta-
das as placas indicativas de 
velocidade das vias públicas 
para, em seguida, os equipa-
mentos passarem por testes 
conforme as normas do 

Defesa Civil promove treinamento de Brigada Voluntária de Incêndio

Prefeito Isael Domingues recebe deputado 
Jorge Caruso e discute recursos para Pinda

O prefeito de Pindamonhan-
gaba Isael Domingues recebeu 
em seu gabinete, na última se-
mana, o Deputado Estadual Jor-
ge Caruso, liderança do MDB no 
estado de São Paulo.

O prefeito estava acompa-
nhado do secretário adjunto de 
Finanças, Carlos Ribeiro Casé, 
presidente do partido no muni-
cípio, e o deputado participou 
do encontro com assessores e 
outras lideranças como Fábio 
Ribeiro, Cláudio Berenguel e 
Marcos Florindo.

Durante a audiência, as 
autoridades destacaram a 
execução de emendas parla-
mentares encaminhadas por 
deputados do MDB para Pinda-
monhangaba, auxiliando em 
diversas demandas do muni-
cípio. Foram citados recursos 
que viabilizaram aquisição de 
veículo e equipamentos para 
Defesa Civil, caminhonetes 
para o Programa Segurança 
no Campo e obras de adequa-

ção e conservação em estra-
das rurais.

O prefeito reforçou outras 
demandas que estão em anda-
mento junto às lideranças do 
MDB, como a pavimentação 
da estrada municipal Ettore 
Afarelli no Bairro do Borba e a 
aquisição de uma retroescava-
deira para melhoramento na 
manutenção das estradas locais 
e um caminhão pipa.

Isael Domingues comentou 
sobre as principais ações que 
vem executando na cidade como 
a transformação em uma cidade 
inteligente e o trabalho de trans-
formação na área da zeladoria 
urbana, segurança pública e 
combate ao desemprego.

“Quero agradecer a acolhida 
do prefeito Isael e manifestar 
nossa parceria com Pindamo-
nhangaba, que sempre teve um 
papel importante na economia 
e política do Vale do Paraíba e 
do Estado de São Paulo”, afir-
mou o deputado. O prefeito Isael Domingues recebeu em seu gabinete liderança do PMDB no Estado de São Paulo

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio Defesa Civil da 
secretaria de Segurança Pública, 

Curso ensinou os participantes a produzirem alguns equipamentos usados no combate direto e indireto ao fogo

realizou o treinamento de comba-
te voluntário a incêndio em vege-
tação rasteira dia 27 de maio.

O treinamento foi ministra-
do pelo subtenente Aquino do 
Corpo de Bombeiros, com aulas 

teóricas no período da manhã e 
práticas no período tarde, com 
a confecção/criação de mate-
rial (abafadores) para combate 
a incêndios, sendo executados 
exercícios reais com os volun-
tários. 

A Defesa Civil também con-
tou com o apoio da Secretaria 
de Meio Ambiente, Corpo de 
Bombeiros e Sindicato Rural do 
município. Outras instituições 
que deram apoio foram: Escola 
CTI de bombeiros civil, Direto-
ria Estadual de ensino, GCMs da 
Rural, Grupo Suçuarana, AREXs 
VP, Conseg, BCOM de Bananal
-SP, Defesa Civil de Arapei-SP e 
Defesa Civil do Potim-SP.

“O curso é bastante comple-
to e os participantes aprende-
ram a combater e a produzir 
alguns equipamentos utilizados 
no combate direto e indireto ao 
fogo. Agora vamos emitir cer-
tificado aos participantes”, co-
mentou o subtenente Aquino. 

“Poder contar com os mora-
dores para auxiliar no combate 
aos incêndios é fundamental, 
pois em alguns casos o Corpo 
de Bombeiros e da Defesa Civil 
necessitam de ajuda, sobretu-
do nos bairros mais afastados, 
evitando maiores perdas e pre-
juízos ambientais”, explicou o 

diretor da Defesa Civil, Michel 
Cassiano.

“Além dos moradores locais, 
o treinamento ficou marcado 
pelo grande número de partici-
pantes das entidades de apoio, 
que estão totalmente compro-
metidas com a Defesa Civil, no 
objetivo de preservar a vida e 
as riquezas naturais do municí-
pio”, completou Michel. 

De acordo com o secretário 
de Segurança Pública, Fabrí-
cio Pereira, “o município vem 
investindo na prevenção. Em 
2021 criamos a Brigada de In-
cêndio no Ribeirão Grande, ago-
ra acabamos de criar outra no 
Piracuama. Estamos buscando 
a compra de drones para mo-
nitoramento destas áreas, pos-
sibilitando a detectar de forma 
mais precisa os focos de incên-
dio”. 

Segundo Douglas Luis, Bom-
beiro Civil e líder da brigada no 
Piracuama, “a região tem sofri-
do bastante com os incêndios 
constantes nos meses de seca. 
A brigada de incêndio é uma 
reivindicação antiga dos mo-
radores daqui. Agradecemos a 
Defesa Civil pelo treinamento e, 
nós moradores, estamos à dis-
posição para ajudar em caso de 
necessidade”.

Divulgação

RadaRes paRa fiscalização do contRole de 
velocidade ainda não entRaRam em opeRação

Equipamentos estão sendo instalados 
e passarão por testes; Prefeitura 
fará ampla campanha de divulgação 
quando a fiscalização iniciar
Inmetro, o que deverá durar de 
7 a 15 dias.

“Finalizado o período de testes 
é que iremos iniciar a campanha 
de comunicação para posterior-
mente começar o processo de 
fiscalização eletrônica. Entretan-
to, ressaltamos que essas vias já 
contam com limite de velocidade 
e é muito importante que os mo-
toristas respeitem os limites para 
que tenhamos um trânsito mais 
humanizado”, afirmou o secretário 
de Segurança, Fabrício Pereira.

Em março, a Prefeitura 
anunciou as novas ações de 
modernização da fiscaliza-
ção eletrônica no trânsito do 
município. Dentre as grandes 
cidades do Vale do Paraíba, 
Pindamonhangaba é a única 
que não tem radar de controle 
de velocidade.

O objetivo é reduzir ainda 
mais os números de acidentes 
de trânsito, preservar vidas em 
seu sistema de tráfego e reduzir 
o impacto nos serviços de saúde, 

que têm seus leitos e profissio-
nais ocupados no atendimento 
de acidentados e politraumati-
zados.

“Infelizmente perdemos 
algumas vidas pela imprudência 
humana e precisamos dar uma 
resposta para não termos outras 

vidas ceifadas. Os motoris-
tas que respeitam as leis de 
trânsito e são prudentes não 
precisam se preocupar, a pe-
nalidade será para quem não 
respeita a lei e coloca a vida 
humana em risco”, concluiu o 
secretário Fabrício.

Segundo o Departamento de 
Trânsito, serão oito pontos que 
irão receber o radar de fiscaliza-
ção eletrônica, entre eles alguns 
trechos do Anel Viário; rua Fontes 
Júnior (Alto Cardoso); rua Suíça 
(Carangola), dentre outros que 
ainda estão em levantamento.

Um dos pontos críticos 
apontado em levantamento da 

pontos com novos RadaRes

Prefeitura é o Anel Viário, 
no trecho próximo a por-
taria do Parque da Cidade, 
onde num período inferior a 
um ano tivemos dois aci-
dentes envolvendo motoci-
cleta e veículo, fazendo em 
cada ocorrência uma vítima 
fatal na faixa etária de 20 
anos.
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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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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 
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Audiência Pública da Secretaria de Finanças 
e Orçamento para a apresentação das 
Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2022

EXTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022

A Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba comunica que, no 
Pregão Presencial 03/2022, referente 
a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de switches core 
e de acesso, incluindo mão de obra de 
instalação, configuração e cabeamento, 
conforme especificações do termo de 
referência, o objeto foi adjudicado e 
homologado sem ressalvas como segue, 
no valor total de R$ 274.500,00 (duzentos 
e setenta e quatro mil e quinhentos 
reais) à A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA, 
CNPJ 03.023.592/0001-55.

A Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba realizou 
nos dias 26 e 27 de maio duas 
Audiências Públicas para de-
bater assuntos importantes e 
relevantes para o município. 
Ambas as audiências foram 
presididas pelo vereador Feli-
pe Guimarães Silva Figueiredo 
- Professor Felipe Guimarães 
(PODEMOS), atual presidente 
da Comissão de Finanças e Or-
çamento da Casa.

LDO 2023
A primeira Audiência Públi-

ca aconteceu na noite do dia 26 
de maio, quinta-feira e o assun-
to em pauta foi  o Projeto de Lei 
n° 51/2022, do Executivo, que 
“Dispõe sobre as Diretrizes Or-
çamentárias para o exercício de 
2023”, a conhecida LDO - Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.

Além do vereador Professor 
Felipe Guimarães, participaram 
da audiência os vereadores José 
Carlos Gomes - Cal (Presidente 
da Câmara/Repúblicanos), He-
rivelto dos Santos Moraes - He-
rivelto Vela (Secretário/PT), 
Rogério Ramos (PODEMOS) e 
Júlio César Carneiro de Souza - 
Julinho Car (PODEMOS).

Todas as secretarias muni-
cipais estavam representadas e 
presentes à Audiência Pública. 
Coube ao Secretário de Finan-
ças e Orçamento da Prefeitura, 
Cláudio Marcelo de Godoy Fon-
seca, abrir as explicações da 
noite. Ele relatou que “o Projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) foi elaborado em 
conformidade com o Plano Plu-
rianual e estabelecerá as metas 
e prioridades para o exercício 
financeiro seguinte, ou seja, 
para 2023”. Segundo Fonseca, 
“o principal objetivo da LDO é 
orientar a elaboração do Orça-
mento e foi elaborada entre os 
meses de março e abril deste 
exercício, seguindo uma expec-
tativa de receitas e conforme as 
recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo 
- TCESP, apurando-se os valo-
res com base nos últimos três 
exercícios, ressalvando as par-
ticularidades das receitas mais 
relevantes”.

O Secretário disse, ainda, 
que a composição da Proposta 
da LDO 2023 está assim defini-
da: Anexos V e VI – apresentam 
os programas e ações governa-

Audiências Públicas da LDO 2023
e das Metas Fiscais da Secretaria de 
Finanças movimentaram o plenário

da Câmara de Pindamonhangaba
Reuniões foram realizadas nos dias 26 e 27 de maio no Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira” e contou 
com a participação dos vereadores, Secretários Municipais e Diretores da Prefeitura de Pindamonhangaba

mentais; Anexos das Metas e 
Riscos Fiscais - trazem os da-
dos recomendados pelo TCESP 
e STN e metodologia dos cálcu-
los e estimativas. 

Metas Fiscais
1º Quadrimestre
E no dia 27 de maio, às 9 

horas foi realizada a Audiência 
Pública da Secretaria de Finan-
ças e Orçamento da Prefeitura 
para a apresentação das Metas 
Fiscais do 1º Quadrimestre de 
2022, compreendendo os me-
ses de janeiro, fevereiro, março 
e abril. A reunião foi presidida 
pelo vereador Professor Felipe 
Guimarães e o Secretário de Fi-
nanças e Orçamento do muni-
cípio, Cláudio Fonseca também 
apresentou os dados e valores 
referentes ao período.

Segundo o dirigente munici-
pal, “a demonstração e avalia-
ção do cumprimento das me-
tas fiscais no 1° Quadrimestre 
de 2022 deve ser feita confor-
me disposto no § 4° do artigo 
9° da Lei de Responsabilidade 
Fiscal”.  Entre os dados mais 
importantes que foram mos-
trados estão o Balanço Orça-
mentário com execução das 
receitas e despesas, o Demons-
trativo do Resultado Primário e 
o Demonstrativo do Resultado 
Nominal, entre outros.

Em relação ao “Balanço Or-
çamentário com execução das 
receitas e despesas”,  Cláudio 
Marcelo Fonseca frisou que as 
receitas até o 1º Quadrimes-
tre apresentaram uma reali-

zação de R$ 258.394.600,70 
do orçamento total de R$ 
621.977.000,00. Já as des-
pesas empenhadas até o 1º 
Quadrimestre totalizaram R$ 
354.349.771,86 do orçamento 
anual atualizado e as liquida-
das R$ 187.045.055,66. Com 
relação às despesas liquidadas 
ocorreu um superávit de R$ 
71.349.545,04. 

No quadro do “Demonstra-
tivo do Resultado Primário”, o 
dirigente municipal observou 
que o Resultado Primário no 1º 
quadrimestre apresentou su-
perávit  de R$ 66.154.715,69 
com relação às despesas liqui-
dadas e que a meta de resulta-
do primário fixada na LDO para 
o exercício de 2022 foi de - R$ 
94.000,00, o que indica que o 
município poderia atingir este 
déficit na execução comparado 
ao inicial e que neste 1°qua-
drimestre ficou evidente que o 
município obteve um superávit 
com relação às despesas liqui-
dadas. 

Resultado
 Nominal 
Outro dado apresentado foi 

o Demonstrativo do Resultado 
Nominal. Segundo Cláudio Mar-
celo, o resultado representa a 
evolução da Dívida Fiscal Lí-
quida, que até o 1° quadrimes-
tre foi de -R$ 68.374.146,51. 
Ele enfatizou que “esse valor 
é a diferença entre o saldo da 
dívida fiscal líquida acumu-
lada até o 1° quadrimestre do 
exercício e o saldo do exercício 
anterior, sendo que a meta de 
resultado nominal fixada na 
LDO para o exercício de 2022 
foi de R$ 18.744.000,00, o 
que indica que o município po-
deria atingir até esse patamar 
na evolução da dívida consoli-

dada”. Ele concluiu: “Neste 1° 
quadrimestre ficou evidente 
que o município obteve dispo-
nibilidade financeira superior 
para cobertura da dívida con-
solidada no valor apresentado 
na audiência”. 

No item “Demonstrativo de 
Restos a Pagar” e “Demons-
trativo das Disponibilidades 
Financeiras Orçamentárias”, o 
Secretário explicou que “foram 
pagos até o 1º quadrimestre o 
montante de R$ 63.622.131,17 
correspondentes aos valores 
inscritos até exercício de 2021 
dos restos a pagar processados 
e não processados e que todos 
os pagamentos foram efetua-
dos dentro das normas estabe-
lecidas, sendo que a disponibi-
lidade financeira do período foi 
de R$ 234.404.297,80. 

Saúde e
Educação 
Os quadros de “Aplicação 

de Recursos na Saúde” e “Apli-
cação de Recursos no Ensino” 
também foram relatados pelo 
secretário. As despesas em-

penhadas da Saúde até o 1º 
quadrimestre totalizaram R$ 
84.347.336,73, corresponden-
tes a 40,29% das receitas arre-
cadadas, sendo que as despesas 
efetivamente liquidadas cor-
responderam a 24,13%. Já na 
Educação, as despesas empe-
nhadas até o 1º quadrimestre 
totalizaram R$ 65.419.179,70, 
correspondentes a 31,25 % das 
receitas arrecadadas, sendo 
que as despesas efetivamente 
liquidadas corresponderam a 
18,86%.

Audiência Pública discutiu o Projeto de 
Lei n° 51/2022, do Executivo, que “Dispõe 
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2023”, a conhecida LDO 2023
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Pinda S.C chegou à fi nal da 
“Copa Ouro”, para jogar contra 
a equipe do São Paulo como a 
atual campeã do torneio e de-
pois de eliminar a equipe do 
Jaguariúna nos pênaltis. A fi -
nal entre Pinda e São Paulo 
foi disputada na sede social do 
São Paulo, na quarta-feira (18).

O time de Pinda fez um jogo 
duríssimo contra a forte equi-

Pinda S.C se consagra 
vice-campeã da ‘Copa Ouro’

pe do São Paulo, que terminou o 
campeonato invicto, fora de casa, 
mais acabou superado pelo placar 
de 2 a 0. Os gols da partida foram 
feitos pela atleta Duda Rodrigues.

O primeiro tempo terminou 
em zero a zero, logo no primei-
ro minuto do segundo tempo, o 
tricolor paulista abriu o placar 
após o rebote da goleira. Para 
fechar o placar, Duda marcou 

novamente no último minuto, 
fechando o jogo em 2 a 0.

As atletas e comissão técni-
ca do time realizaram na tarde 
dessa segunda-feira, a entrega 
simbólica da taça de vice-cam-
peão ao prefeito Isael Domin-
gues. O prefeito e o secretário 
de Esporte e Lazer, Everton Chi-
naqui receberam medalhas en-
tregues pelas atletas.

“Parabenizo o excelente tra-
balho da secretaria de espor-
tes, em parceria com a A.A Fer-
roviária, que vem dando todo o 
apoio para que nossas meninas 
continuem brilhando no gra-
mado. Estreamos com o time 
no ano passado, como campeã 
contra a Portuguesa e esse ano 
fomos vice contra o São Pau-
lo FC. Acreditamos no esporte 

como transformação social, 
resgatamos o fundo de apoio e 
hoje vemos nossos atletas co-
lhendo o fruto. Parabéns Ro-
drigo Monteiro, técnico Marcos 
Derrico e toda equipe nota dez. 
Foi um grande prazer receber 
vocês nessa tarde em nosso ga-
binete. Voltem com muitas ou-
tras conquistas” disse o prefei-
to, Isael Domingues.

Covid-19: confi ra locais, 
horários e públicos de vacinaçãohorários e públicos de vacinação

A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba mantém vaci-
nação para idosos com 60 anos 
ou mais nesta quarta-feira (1º/6); 
demais públicos seguem normal-
mente. Confi ra locais e horários.

1ª dose: Crianças de 5 
anos (população geral)
Das 8 às 11 horas: Estaciona-

mento Shibata Centro.
1º dose: a partir de 6 anos 

(população geral)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-

ras: USF Nova Esperança, USF 
Cidade Nova e Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 8 às 11 horas: Cisas (Mo-
reira César).

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 ho-

ras: USF Nova Esperança, USF 
Cidade Nova e Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 8 às 11 horas: Cisas (Mo-
reira César).
ASTRAZENECA (Conforme 
agendado na carteirinha)

Das 8 às 11 horas: USF Nova 
Esperança, USF Cidade Nova, Ci-
sas (Moreira César) e Estaciona-
mento Shibata Centro.

PFIZER / BIONTECH 
(Conforme agendado na 

carteirinha)
Das 08 às 11 horas: USF Nova 

Esperança, USF Cidade Nova, Ci-
sas (Moreira César) e Estaciona-
mento Shibata Centro.
2ª dose: PFIZER Pediátrica

Crianças de 5 a 11 anos 
(Conforme agendado na 

carteirinha)
Das 8 às 11 horas: Estaciona-

mento 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 ho-
ras:  USF Nova Esperança, USF 
Cidade Nova e Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 8 às 11 horas: Cisas (Mo-
reira César).

3ª Dose (Dose Adicional)
Adolescentes de 12 a 

17 anos com alto grau 
de Imunossupressão e 

esquema vacinal completo 
há 8 semanas

Das 8 às 11 horas: USF Nova 
Esperança, USF Cidade Nova, Ci-
sas (Moreira César) e Estaciona-
mento 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 ho-
ras: USF Nova Esperança, USF 
Cidade Nova e Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 8 às 11 horas: Cisas (Mo-
reira César).

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

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

ras: USF Nova Esperança, USF 
Cidade Nova e Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 8 às 11 horas: Cisas (Mo-
reira César).

Atenção
- A Secretaria de Saúde infor-

ma 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 encerra-
mento que retornem outro dia. 
Pedimos a compreensão.

- Todos precisam levar um do-
cumento de identifi cação (RG ou 
CPF), comprovante de endereço e 
o termo de vacinação preenchido 
(disponibilizado no site da Prefei-
tura). Originais e cópias.

- Quem perdeu a carteiri-
nha 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 pre-
ferencialmente informar o dia 

que tomou a primeira dose.
Comorbidades e 

defi ciências infantis
Insufi ciência cardíaca, cor

-pulmonale e hipertensão pul-
monar, cardiopatia hiperten-
siva, síndromes coronarianas, 
valvopatias, miocardiopatias e 
pericardiopatias, doenças da aor-
ta, grandes vasos e fístulas arte-
riovenosas, arritmias cardíacas, 
cardiopatias congênitas, próteses 
e implantes cardíacos, talasse-
mia, síndrome de Down, diabe-
tes mellitus, pneumopatias crôni-
cas graves, hipertensão arterial 
resistente e de artéria estágio 3, 
hipertensão estágios 1 e 2 com 
lesão e órgão alvo, doença cere-
brovascular, doença renal crôni-
ca, imunossuprimidos (incluindo 
pacientes oncológicos), anemia 
falciforme, obesidade mórbida, 
cirrose hepática e HIV.  
Grau de imunossupressão 

de adultos
Indivíduos que possuam: 

I - Imunodefi ciência 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 equi-
valente, por ≥14 dias; VI - Uso 
de drogas modifi cadoras da res-
posta imune*; VII - Pacientes em 
terapia renal substitutiva (he-
modiálise); VIII - Pacientes com 
doenças imunomediadas infl a-
matórias crônicas (reumatológi-
cas, auto infl amatórias, doenças 
intestinais infl amatórias);

Drogas modifi cadores de res-
posta imune consideradas para 
fi m de elegibilidade a dose adi-
cional da vacina para pessoas 
imunossuprimidas (checar no 
informe técnico).

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

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

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do depar-
tamento de Administração da 
Secretaria de Administração, vai 
credenciar ambulantes interes-
sados em comercializar alimen-
tos, brinquedos e bebidas em 
eventos do calendário ofi cial.

Os interessados devem ler o 
edital e seus anexos no site da Pre-
feitura e fazer o cadastro entre os 
dias 16 e 21 de junho de 2022.

No total são 80 vagas para ti-
tulares e 40 para lista de espera.

Os 80 estarão autorizados 
a comercializar produtos de 
acordo com o grupo ao qual es-
tarão inscritos, que poderá ter, 
por exemplo, salgados, massas, 
pastel, pizza, crepe, pipoca, 
yakissoba, churrasco, crepes, 
doces, lanche, hot-dog, pão com 
linguiça, hambúrguer, algodão 
doce, bebidas (água, suco, refri-
gerante, cerveja e chopp), brin-
quedos, fl ores, dentre outros.

Para o credenciamento, o am-
bulante deve acessar o site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br, lo-
calizar o link “ATENDIMENTO 
ELETRÔNICO”, acessar a página 
“PROTOCOLO”, inserir e-mail e 

senha (caso ainda não possua 
cadastro, será direcionado para 
a tela de cadastro), e procurar o 
assunto “INSCRIÇÃO PARA CRE-
DENCIAMENTO DE AMBULAN-
TE. Na sequência deverá anexar 
os documentos solicitados.

Oura forma é buscar atendi-
mento presencial, no Paço Mu-
nicipal ou na Subprefeitura de 
Moreira César, até as 16 horas 
do dia 21 de junho.

Os ambulantes que não se 
credenciarem não poderão co-
mercializar produtos nos even-
tos do município.

Após o credenciamento, ha-
verá sorteio eletrônico dia 22 
de junho para classifi cação, e o 
resultado será divulgado no site 
da Prefeitura, dia 23 de junho.

Poderão participar os mora-
dores de Pindamonhangaba há, 
no mínimo, 5 (cinco) anos; maio-
res de 18 anos; não possuírem 
débitos anteriores relacionados 
à atividade de ambulante; não 
serem funcionários da adminis-
tração direta ou indireta (ativos, 
licenciados ou em cargos de pro-
vimento em comissão). Só será 
aceita uma inscrição por pessoa.

Prefeitura abrirá 
cadastro para 
ambulantes 
trabalharem em 
eventos ofi ciais
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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); 
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 08/06/2022 às 9h30 
 
10º DENISE DE BORTOLI RIBEIRO 

 
 
 

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO ELETRÔNICO 087/2022 (PMP 3381/2022)
Para “aquisição de geladeira, bebedouro industrial, conjunto de mesa plástica e fogão 
industrial”, com recebimento das propostas até dia 14/06/2022, às 14h e início dos lances 
às 14h30.  

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

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO ELETRÔNICO 073/2022 (PMP 3140/2022) 
A autoridade superior, face à manifestação da equipe técnica da Secretaria de Obras e 
Planejamento e da pregoeira do certame, declarou, em 26/05/2022, fracassada a licitação 
supra, que cuida de “contratação de empresa de prestação de serviço para instalação de 
gás encanado no Mercado Municipal”. 

*** CONTRATOS ***

PREGÃO PRESENCIAL 062/2022 (PMP 3034/2022) 
Foi firmado o contrato 098/2022, de 30/05/2022, para “contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços funerários, incluindo espaço adequado para a 
realização de velório, materiais, mão de obra e translado para atender o Município para 
sepultamento de pessoas carentes e de baixa renda, conforme previsto em Lei Municipal”, 
no valor de R$ 574.092,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestora do contrato a Sra Ana Paula de Almeida Miranda, e pela contratada, empresa 
Velório Santo Expedito Ltda ME, a Sra Thelma Laiz Carvalho de Lima. 

PREGÃO PRESENCIAL 074/2022 (PMP 3376/2022) 
Foi firmado o contrato 100/2022, de 30/05/2022, para “contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de segurança e controladoria de acesso para 
atender o albergue municipal”, no valor de R$ 119.130,12, vigente por 12 meses, assinando 
pela contratante e como gestora do contrato a Sra Ana Paula de Almeida Miranda, e pela 
contratada, empresa Rseg Serviços Terceirizados Eireli, a Sra Ruth Rodrigues de Almeida. 

*** ATAS DE REGISTRO DE PREÇO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 032/2022 (PMP 1291/2022) 
Na licitação supra, que cuida de “contratação de serviço de lavanderia para atender o 
Centro de Acolhimento Provisório para moradores em situação de rua”, foi firmada a ata 
de registro de preço 149/2022, de 27/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante e como gestora da ata a Sra Ana Paula de Almeida Miranda, e pela contratada, 
empresa RZ Marcon ME, a Sra Renata Zanin Marcon. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 049/2022 (PMP 1294/2022) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de medicamentos para cumprir mandados 
judiciais do Município por um período de 12 meses”, foram firmadas as atas de registro 
de preço: 
Ata 138/2022, de 24/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Aglon 
Comércio e Representações Ltda, o Sr Eros Carraro; 
Ata 139/2022, de 24/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Cristalia 
Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, o Sr Adriano Gomes dos Santos; 
Ata 140/2022, de 24/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa DMC 
Distribuidoras Comércio de Medicamentos Eireli, a Sra Jéssica Maria Marini; 
Ata 141/2022, de 24/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Dupatri 
Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda, o Sr Andrios Gomes Ferreira Costa; 
Ata 142/2022, de 24/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Elfa 
Medicamentos S/A, o Sr Andrios Gomes Ferreira Costa; 
Ata 143/2022, de 24/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa 
Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, o Sr Cassiano Rodrigo Chmiel; 
Ata 144/2022, de 24/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Interlab 
Farmacêutica Ltda, o Sr Laércio Veríssimo dos Santos; 
Ata 145/2022, de 24/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa 
Natcofarma do Brasil Ltda, a Sra Marilaine Honorato Costa; 
Ata 146/2022, de 24/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Onco 
Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda, a Sra Mariana Lucci de 
Oliveira; 
Ata 147/2022, de 24/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Partner 
Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda, o Sr Mario Kanashiro Filho; 
Ata 148/2022, de 24/05/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa 
Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, a Sra Sirlei Terezinha Zambrin; 

*** RETIFICAÇÕES CONTRATUAIS ***

PREGÃO 051/2021 (PMP 2126/2021) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de produtos para lanche no café da manhã aos 
pacientes em tratamento”, foram firmadas as rerratificações: 
Rerratificação, de 13/05/2022, ao contrato 056/2021, corrigindo o valor contratual para 
R$ 7.496,28, assinando pela contratante a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e 
pela contratada, empresa EE Martuscelli Bustamante da Silva, a Sra Erika Martuscelli 
Bustamante da Silva; 
Rerratificação, de 13/05/2022, ao contrato 055/2021, corrigindo o valor contratual para 
R$ 2.880,00, assinando pela contratante a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela 
contratada, empresa Maria de Lourdes de Souza Rezende Me, o Sr Carlos César Rezende. 

— CMDCA — CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 
CONVOCAÇÃO – 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022

Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, Titulares e Suplentes do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes governamentais e da sociedade 
civil, convocados a comparecerem na data abaixo, para a realização da “10ª Reunião Ordinária de 
2022”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

• Aprovação da ata da 9ª Reunião Ordinária;
• Prestação de contas – Liceu Coração de Jesus;
• Edital Itaú;
• Outros assuntos pertinentes.
 
Data:  02/06/2022 (quinta-feira)
Horário:  8h30 (oito horas e trinta minutos)

Reunião virtual, por meio da plataforma Google Meet
Link da videochamada: https://meet.google.com/njp-qrpd-jnh

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br
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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 no Edital, a fim de preencher 

eventuais vagas. 

 

Uma vez elaborada a Lista dos Credenciados, o resultado será 

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

Prefeitura Municipal. 

O presente credenciamento será válido a partir da data de publicação e terá 

vigência até 31/12/2022, podendo ser prorrogado de acordo com deliberação da 

Administração Pública. 

Após findar o prazo a municipalidade irá providenciar novo chamamento. 

 

 

7. OBRIGAÇÕES DO AMBULANTE 
 

7.1 Apresentar-se para o exercício da atividade devidamente trajado 

com avental, touca e luvas, demonstrando rigorosa higiene pessoal, 

bem como do seu equipamento;  

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;  
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7.7 Cumprir ordens e instruções emanadas pela autoridade 

competente.  

8. DAS CATEGORIAS DISPONÍVEIS 
 
Grupo A – Food-truck / Trailer / Food-bike: Salgado, massa, pastel, pizza, crepe, 

yakissoba e bebida (água, suco, refrigerante, cerveja e chopp em copo ou lata); 

Grupo B – Food-truck / Trailer / Food-bike: Churrasco e bebida (água, suco, 

refrigerante, cerveja e chopp em copo ou lata); 

Grupo C – Food-truck / Trailer / Food-bike: Pipoca e bebida (água, suco, 

refrigerante, cerveja e chopp em copo ou lata); 
Grupo D – Food-truck / Trailer / Food-bike: Doces, crepes e bebidas (água, suco, 

refrigerante, cerveja e chopp em copo ou lata);  

Grupo E – Food-truck / Trailer / Food-bike: Lanche e bebida (água, suco, 

refrigerante, cerveja e chopp em copo ou lata); 

Grupo F – Food-truck / Trailer / Food-bike: Cerveja e Chopp (em copo ou lata); 

Grupo G – Barracas 3x3 metros: Lanche, hot-dog, pão com linguiça, hambúrguer 

e bebida (água, suco, refrigerante, cerveja e chopp em copo ou lata); 
Grupo H – Barracas 3x3 metros: Churrasco e bebida (água, suco, refrigerante, 

cerveja e chopp em copo ou lata); 
Grupo I – Barracas 3x3 metros: Salgado, massa, pastel, pizza, crepe, yakissoba 

e bebida (água, suco, refrigerante, cerveja e chopp em copo ou lata); 
Grupo J – Barracas 3x3 metros: Doce e bebida (água, suco, refrigerante, cerveja 

e chopp em copo ou lata); 
Grupo K – Barracas 3x3 metros: Cerveja e Chopp (em copo ou lata); 
Grupo L – Brinquedos; 
Grupo M – Flores; 
Grupo N – Carrinho de pipoca; 

Grupo O – Algodão doce. 
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Observações: 

- A autorização para venda de Cerveja e Chopp estará condicionada ao tipo 

de evento; 

- Para as categorias com “Trailers”, ressaltamos a necessidade de 

documentação dos equipamentos de acordo com Código de Trânsito Brasileiro. 

9. DA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS 
 

9.1 Uma vez elaborada e publicada a classificação dos ambulantes, de 

acordo com cada categoria, haverá a convocação para participação 

dos eventos; 

9.2 O ambulante que não realizou o credenciamento dentro do prazo 

estabelecido não terá direito a inclusão e/ou participação posterior; 

9.3 Através do cadastro realizado no Município, por meio do 

credenciamento, a Administração Pública irá convocar, via ofício e 

por ordem de classificação, os credenciados em quantidade igual a 

capacidade que o evento possuir; 

9.4 A quantidade de convocados para cada evento será informada pela 

Secretaria organizadora do mesmo; 

9.5 Será estabelecido, no ofício, o prazo para manifestação para que, 

dessa forma, seja possível cálculo e emissão das taxas devidas; 

9.6 As taxas serão calculadas de acordo com o uso do espaço público 

e a atividade a ser exercida; 

9.7 A Administração emitirá Autorização somente após a comprovação 

do pagamento; 

9.8 Aqueles que forem convocados e se manifestarem interessados no 

determinado evento irão participar e, automaticamente, irão para o 

final da listagem de classificação para que, dessa forma, todos os 

credenciados tenham oportunidade de participar dos eventos; 

9.9 Aqueles que não se manifestarem dentro do prazo perderão o 

direito de participar daquele evento e, automaticamente, irão para o 
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final da listagem de classificação para que, dessa forma, todos os 

credenciados tenham oportunidade de participar dos eventos;  

9.10 Aqueles que forem convocados e não participarem de dois eventos 

serão automaticamente descredenciados e serão convocados para 

a listagem de credenciados os que foram classificados na lista de 

espera.  

 

10. CRONOGRAMA 
 

*** Data 
Publicação 31/05/2022 

Inscrição 16/06 a 21/06/2022 

Sorteio 22/06/2022 

Publicação dos sorteados e classificação 23/06/2022 

 
 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Será cassada a permissão do ambulante na ocorrência das seguintes hipóteses:  

 

11.1 Exercer a atividade fora do local determinado pela Administração 

pública ou ceder o espaço a terceiros;  

11.2 Transferir a permissão de comércio ambulante para terceiro;  

11.3 Possuir mais de uma permissão ou fazer uso de nomes de terceiros 

para obtenção de outra permissão;  

11.4 Adulterar ou rasurar documentos necessários à sua atividade;  

11.5 Comercializar mercadorias ou prestar serviços em desacordo com 

sua permissão. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de 

Administração – Setor de Divisão de Posturas, através do presente Edital de 

Chamamento, torna pública a convocação para credenciamento de ambulantes 

interessados em comercializar alimentos, brinquedos e bebidas nos diversos 

eventos a serem realizados no Município.  

O Credenciamento será válido para todos os eventos do calendário oficial 

que vierem ocorrer no Município, através da Secretaria de Cultura e Turismo, e 

os demais que forem previamente estipulados. 

Todos os eventos serão divulgados para conhecimento de todos e em tempo 

hábil para prosseguimento do processo. 

 

 

2. DO OBJETO 
 

Constitui objeto do presente chamamento o credenciamento para 

preenchimento de 80 (oitenta) 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. 

 

 

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 seu credenciamento para 

prestação de serviços objeto deste, nos moldes descritos, preenchendo os 

requisitos e apresentando os documentos exigidos neste edital. 
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A inscrição deverá ser conforme abaixo: 

 

- Por meio eletrônico https://pindamonhangaba.1doc.com.br/atendimento a 

partir das 00h00 do dia 16 de junho de 2022 até as 23h59 do dia 21 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 CREDENCIAMENTO DE 
AMBULANTE”; 

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 30 de maio de 2022 
até as 16h00 do dia 10 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 Ser morador do Município há, no mínimo, 05 (cinco) anos;  

4.2 Não possuir débitos anteriores relacionados a atividade de 

ambulante; 

4.3 Ser maior de 18 anos;  
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4.4 Não ser funcionário da Administração Direta e indireta do Município, 

ativos, licenciados ou em cargos de provimento em comissão;  

4.5 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 (um comprovante por ano); 

5.3 Certidão de regularidade eleitoral;  

5.4 Certidão de antecedentes criminais estadual emitida pela SSP-SP; 

5.5 Indicação da categoria que deseja se inscrever, conforme Item 8; 

5.6 Informação do tipo e tamanho do equipamento que será utilizado 

para exercer a atividade; 

5.7 Fotos legíveis do equipamento que será utilizado para exercer a 

atividade. 

 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO / SORTEIO 
 

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; 

____________________0 o 0________________

- Ou através do atendimento presencial, no Paço Municipal 
ou na Subprefeitura de Moreira César, a partir das 8 horas 
do dia 16 de junho de 2022 até as 16 horas do dia 21 de 
junho de 2022.
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou no mês de 
maio a inovação da gestão dos 
PEVs – Pontos de Entrega Vo-
luntário –, onde a população 
pode realizar de forma corre-
ta o descarte de alguns tipos 
de resíduos. O objetivo é fa-
cilitar o acesso da população 
aos pontos para melhorar a 
limpeza pública, dar o desti-
no ambientalmente adequado 
aos materiais e ampliar com 
novas unidades.

Atualmente o município 
conta com oito unidades de 
PEVs, sendo três na região do 
Araretama e uma unidade no 
Crispim, Delta/Beta, Mantiquei-
ra, Cícero Prado e Feital. Para a 
gestão dessas unidades foi assi-
nado contrato com a empresa 
Valle Ambiental, que irá ope-
rar de forma mais profissional, 
atendendo de segunda à sába-
do, das 8h às 17h e agora aos 
domingos das 8h às 12h.

Dentre as melhorias im-
plantadas pela Prefeitura es-
tão a profissionalização da 
gestão dos PEVs, a ampliação 
do horário com abertura dos 
pontos aos domingos. A mes-
ma empresa deve realizar a 
trituração dos resíduos de 
construção civil que serão de-
volvidos à Prefeitura em for-
ma de agregado reciclado para 
utilização na manutenção de 
estradas rurais do município.

“É um passo importante 
que estamos dando com a ges-
tão sustentável de resíduos. 
Trata-se de uma empresa ex-
periente, que atua em diver-
sas cidades da região como 
São José dos Campos, Ilhabela 
e Santo Antônio, com experi-
ência de 10 anos no merca-
do”, afirmou o secretário de 
Governo e Serviços Públicos, 
vice-prefeito Ricardo Piorino.

Segundo o diretor da em-
presa, Luciano Toledo de 
Mira, a Valle já está atuando 
em Pinda, tendo sido gerado 
20 empregos diretos, todos 
contratados do município, 
via seleção no PAT, recebendo 
treinamento para bem opera-
cionalizar os postos.

“O PEV hoje é a melhor e 
mais prática solução para o 

descarte de vários tipos de 
materiais inservíveis. Com 
essa iniciativa e trabalho es-
tamos em consonância com 
as metas da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos e o Marco 
Legal de Saneamento, recen-
temente instituído pelo gover-
no”, ressaltou Mira.

Todo gerador de resíduos é 
o responsável em dar destina-
ção correta ao material, por-
tanto, é sua a responsabilida-
de de levar os resíduos ao PEV 
e proceder no local o descarte 
do material.  

Como forma de promover 
a gestão sustentável, a Prefei-
tura está implantando a reu-
tilização dos restos de cons-
trução, que a partir de agora 
passarão a ser triturados, be-
neficiados e classificados para 
serem reutilizados como base 
e subpavimento em estradas 
rurais. 

A empresa Valle Ambiental 
está realizando campanha de 
conscientização com divulga-
ção de material junto à comu-
nidade, bem como realizará 
ações nas unidades escolares 
próximas aos PEVs.

O que o PEV recebe?
Os PEVs recebem: sobras 

de construção, reforma ou 
demolição; tábuas, tijolos, fra-
ções, tubulações, pisos e mate-
riais de acabamento; móveis 
e equipamentos domésticos: 
sofás, cadeiras, armários (des-
montados); sobras de podas de 
jardim; madeiras; pilhas e ba-
terias; óleo de cozinha usado; 
lâmpadas fluorescentes intei-
ras (até 4 por entrega); pneus 
(até 4 por entrega) e materiais 
recicláveis.

O PEV não recebe: lixo or-
gânico, animais mortos, lixo 
hospitalar, volumes acima de 
1m³.

Segundo a Secretaria de 
Meio Ambiente e a Subpre-
feitura do Distrito de Moreira 
César, responsáveis pela defi-
nição dos espaços para novas 
unidades de PEVs, existem 
estudos para implantação de 
novas unidades nos bairros 
Maria Áurea, Campinas, Bela 
Vista, Vila São José e Jardim 
Azeredo.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Educação, promove o 
“Projeto Horta” na Escola Muni-
cipal Vito Ardito, no Araretama.

Com o retorno das aulas 
presenciais, além do desenvol-
vimento intelectual dos alu-
nos, surge a preocupação com 
a formação cidadã e, pensan-
do na agenda 2030 da ONU, é 
importante ir em busca de al-
cançar os objetivos postos em 
questão, como acabar com a 
fome, alcançar a segurança ali-
mentar e melhoria da nutrição 
e promover a agricultura sus-
tentável com a promoção de 
uma vida saudável e de bem
-estar para todos.

O “Projeto Horta” da Escola 
Municipal Vito Ardito, ideali-
zado e executado pela profes-
sora Patrícia Aparecida Vaz 
Pinto da Silva e pelos alunos 

dos quintos anos da manhã e 
da tarde, possui o intuito de 
preparar o solo, tirar os matos, 
fertilizar a terra, escolher as 
sementes, regar, plantar e ti-
rar ervas daninhas, potenciali-
zando o aprendizado do aluno 
e despertando o interesse por 
uma alimentação saudável, 
além de promover a conscien-
tização ambiental. Ademais, o 
cultivo das plantas propicia a 
interação entre os alunos, re-
duz o estresse e a ansiedade, 
fazendo um resgate à cultura 
da agricultura familiar, e apre-
senta ações de cidadania, dei-
xando o ambiente escolar ínte-
gro e saudável.

Segundo a professora ideali-
zadora, Patrícia Aparecida, para 
os alunos, o aprendizado com o 
projeto se torna mais significa-
tivo e o interesse aos assuntos 
abordados cresce a cada visita à 

horta. Ela disse: “Podemos per-
ceber a alegria dos educandos 
ao lidarem com a terra e o culti-
varem as flores e hortaliças.”

“Eu me sinto feliz em par-
ticipar do projeto. Estou cui-
dando das plantas e do planeta 
também. Além disso, gosto de 
interagir com as pessoas” disse 
o aluno Lucas Luiz da Silva.

A Secretária de Educação, 
Luciana Ferreira, pontuou que 
o objetivo é continuar apoian-
do e incentivando projetos 
assim, e reiterou: “O ‘Projeto 
Horta’ oportuniza o conheci-
mento, na prática, sobre a im-
portância dos alimentos para 
a saúde. Além de, através dos 
diálogos estabelecidos nos 
ambientes educativos, educar 
alunos a fazer a horta, incenti-
vando a estender o projeto às 
famílias, pela produção de hor-
tas caseiras.”

Prefeitura inova na gestão dos Pontos de Entrega 
Voluntário e planeja novas unidades em Pinda

Funcionários da empresa Valle Ambiental realizam a gestão no PEV Crispim, uma das 
oito unidades de entrega de material inservível

Funcionários da empresa passam por treinamento antes de iniciar a operação dos 
PEVs em Pinda

As oito unidades passaram a atender todos os dias da semana e os restos de construção serão 
agora reutilizados para manutenção das estradas rurais do município

Cidade promove “Projeto 
Horta” em Escola Municipal
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em pauta
Escola Serafim Ferreira - Sr. Sara realiza ‘Projeto 
Educação Emocional’ para alunos e funcionários

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba tem uma programa-
ção diversificada, com diversas 
atividades em comemoração à 
“Semana do Meio Ambiente”.

Dia 1º de junho (quarta-fei-
ra), das 8 às 12 horas, no auditó-
rio municipal, acontece a oficina 
do Puris-VP (Programa de Uni-
versalização Rural e Integração 
do Saneamento do Vale do Para-
íba). O público-alvo é a popula-
ção das áreas rurais e isoladas. 
Para maior sucesso das ações 
previstas, é importante a parti-
cipação dos gestores públicos, 
representantes do Programa Es-
tratégia Saúde da Família, vere-
adores, representantes da socie-
dade civil, conselhos municipais 
e demais instituições ligadas ao 
meio ambiente.

No dia 2 (quinta-feira) have-
rá doação de mudas na praça 
do Cisas em Moreira César, a 

Cepatas realiza ‘Café Junino 
Comunitário’ no próximo sábado

Durante o mês de maio, a Es-
cola Municipal Serafim Ferreira 
– Sr. Sara tem realizado encon-
tros com professores, funcioná-
rios e alunos, abordando o tema 
Educação Emocional, com o 
objetivo de oferecer elementos 
para a continuidade do auto-
conhecimento, pertencimento 
institucional, alinhamento de 
trabalho entre as equipes esco-
lares, compreensão dos limites 
humanos – pessoais e familia-
res, entre outros valores desen-
volvidos sob o tema.

No período de 16 a 30 de 
maio, os professores partici-
param de três encontros, onde 
a consultora de Tecnologia e 
Educação Paola Cicarelli, tratou 
sobre sentido e propósito nas 
ações pedagógicas em sala de 
aula; os encontros também con-
sistiram em uma roda de for-
mação humana, norteada pelo 
senso de empoderamento femi-
nino, deixando claro, segundo 
ela, a urgência de eliminarmos 
a autoanulação em relação ao 
trabalho, família e outras de-
mandas que absorvem a figura 
feminina. 

No dia 26 de maio, os fun-
cionários receberam a equipe 
de Psicologia e Assistência So-
cial da Secretaria Municipal de 
Educação, Ana Lídia da Costa 
Oliveira Gonçalves e Amanda 
Cristina Dias, respectivamente, 
conduziram encontros de modo 
técnico e afetivo, proporcionan-

do uma melhor compreensão 
sobre pertencimento institucio-
nal, atuação ética e equilíbrio 
emocional no ambiente de tra-
balho. 

No período de 30 de maio a 7 
de junho, a professora da Rede 
Municipal de Educação e, tam-
bém, estudante de Psicologia, 
Danielle Borges, tem realizado 
junto aos alunos, curtos en-
contros periódicos, sob o tema 
“Educação Familiar”, conscien-
tizando alunos do seu lugar no 
ambiente familiar, seu limite e 
possibilidades na relação fami-
liar.

Segundo o diretor escolar, 
Rodrigo Tarcha Amaral de Sou-
za, “esse tema é importante para 
a continuidade do desenvolvi-
mento humano de cada mem-
bro da unidade escolar, além 
de estar diretamente ligado ao 
campo pedagógico, favorecen-
do que professores, funcioná-
rios e alunos estejam alinhados 
e comprometidos com a educa-
ção”. O diretor ainda completa 
dizendo que o projeto Educação 
Emocional ainda continuará 
em uma próxima etapa, envol-
vendo a comunidade educativa.

Para a secretária de Edu-
cação, Luciana Ferreira, “esse 
projeto é de suma importância 
para a escola como instituição, 
para ajudar todos a construí-
rem relações seguras dentro e 
fora do ambiente escolar e de 
trabalho”.

Encontros também tiveram roda de formação humana, norteada pelo senso de empoderamento feminino

‘Semana do Meio Ambiente’ 
tem visita ao Trabiju, 
plantio e doação de mudas

partir das 9 horas; no dia 3 (sex-
ta-feira), a doação acontece no 
Shopping Pátio Pinda, a partir 
das 10 horas; dia 4 (sábado), no 
Parque da Cidade, a partir das 
9 horas.

A secretaria de Meio Am-
biente informou que a doação 
de mudas vai ocorrer até acaba-
rem as plantas destinadas para 
o dia. No ato da retirada, serão 
entregues mudas de acordo 
com a característica do imóvel 
do munícipe.

Ainda dia 4 (sábado) terá um 
dos eventos mais aguardados 
da Semana do Meio Ambiente, 
as visitas monitoradas às trilhas 
do Parque do Trabiju. Haverá 
grupos saindo às 8h, 9h, 10h e 
11 horas.

No dia 6 (segunda-feira) terá 
plantio de árvores com alunos 
da escola municipal Julieta Rea-
le, no Castolira, às 10 horas.

Crianças são estimuladas a participar  da “Semana do Meio Ambiente”

Pinda realiza mais uma edição 
do City Tour aberto ao público

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, através da secretaria de 
Cultura e Turismo, realizará mais 
uma edição do City Tour aberto 
à população. Serão 13 pessoas 
contempladas para o passeio que 
acontece no dia 25 de junho. 
Cada pessoa sorteada terá direito 
de levar um acompanhante.  As 
inscrições se encerram no dia 10 
de junho.

Para concorrer ao passeio, a 
pessoa interessada deve levar um 
quilo de alimento no Centro de 

Informações Turísticas (CIT), que 
fica localizado no Shopping Pátio 
Pinda, preencher o cupom e depo-
sitar na urna.

O roteiro começa com café da 
manhã no Shopping Pátio Pinda, 
seguido por visita guiada ao Museu 
Histórico e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina, almoço no 
Restaurante e Pizzaria Colmeia, visi-
ta guiada à Fazenda Nova Gokula 
para conhecer a cultura Hare Krish-
na e, ao fim, ainda existe degusta-
ção no Alambique Pinda Boa.

O tour é feito em um micro-ô-
nibus e conta com guia explicando 
os pontos turísticos e contando um 
pouco sobre a história e as curiosi-
dades de Pindamonhangaba.

Todas as paradas, entradas 
nos locais e a alimentação são 
gratuitos.

O sorteio será realizado no 
dia 12 de junho, a partir das 13 
horas, na praça de alimentação 
do Shopping. Logo após o sorteio 
haverá uma apresentação musical 
no local.

No próximo sábado, dia 4 
de junho, o Cepatas (Centro de 
Proteção e Atendimento aos 
Animais) realizará um “Café 
Junino Comunitário”, a partir 
das 9h30, em sua sede, na es-
trada do Maçaim s/n°, ao lado 
do Escoteiros Itapeva. Os inte-
ressados podem levar um prato 
ou bebida no tema junino para 
participar desse momento de 
descontração.

O evento acontece com o in-
tuito de atrair pessoas para o 
Cepatas para conhecerem o tra-
balho realizado no local, além 
de promover a adoção respon-
sável dos animais acolhidos 
pelo órgão.

Evento pretende atrair pessoas 
para que conheçam o trabalho 
realizado  pelo Cepatas

O café comunitário já acon-
tecia, antes de surgir a pan-
demia e as atividades presen-
ciais serem suspensas. Com a 
flexibilização das medidas sa-
nitárias, eles poderão voltar a 
acontecer. 

Para o diretor de Proteção 
aos Riscos e Agravos a Saúde, 
André Pereira, “essa iniciativa 
é uma forma da gente ter um 
contato mais próximo com a 
população, e bater um papo so-
bre as coisas que o Cepatas vem 
realizando, e promover uma 
conscientização a respeito dos 
animais que estão abrigados lá, 
precisando de uma adoção res-
ponsável”.
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