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Quinta-feira

Prefeitura fi naliza mais 
de dois quilômetros de 
calçada no Mombaça

Por meio da Secretaria de 
Governo e Serviços Públicos, a 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba fi nalizou a construção de 2,2 
quilômetros de novas calçadas 
que estão trazendo mais segu-
rança e novo visual para os mo-
radores do Mombaça.

As obras tiveram início em 
fevereiro pelas avenidas Alfe-
res Manuel Ribeiro do Amaral e 
Carlos de Castro, chegando até 
o bairro Jardim Mariana numa 
extensão de 1.650 metros. Em 
seguida, o trabalho adentrou ao 
bairro Flamboyant onde foi exe-

cutado mais 550 metros próximo 
ao campo de futebol do Areião. 
Atualmente os serviços encon-
tram-se na terceira etapa, que 
compreende o Mombaça I, onde 
extensa área receberá  concreta-
gem ligando ao Campo Belo.

PÁG. 8

São mais de 2 km de calçadas fi nalizados no bairro Mombaça

Divulgação

Fundação José Carlos da Rocha leva idosos 
para piquenique no Bosque da Princesa

A Fundação José Carlos da Rocha, em parceira com o Lar São Vicente de Paulo, promoveu um piquenique 
com os idosos no Bosque da Princesa, em Pindamonhangaba, no fi m de maio. O objeti vo era proporcionar um 
passeio, ti rando os residentes do lar e realizando ati vidades ao ar livre, ouvindo músicas em roda de violão, 
alimentando peixes, vendo os pássaros e o rio Paraíba do Sul. No bosque, os idosos caminharam, fi zeram exercí-
cios leves, parti ciparam de rodas de conversas, se descontraíram.

Divulgação

PÁG. 3

Cmei Yolanda Immediato 
Fryling promove 
atividades lúdicas com 
alunos, toda sexta-feira

PÁG. 4

Todas as sextas-feiras, a 
Cmei do Alto Cardoso promo-
ve um tipo de interação com 

os alunos. Na semana do ‘Dia 
do Trabalhador’, por exemplo, 
a equipe escolar organizou a 
“Feira das Profi ssões”. Com o 
intuito de promover a intera-
ção e a brincadeira, foram or-
ganizados vários “cantinhos 
lúdicos”, onde as crianças pu-
deram vivenciar diversas pro-
fi ssões já conhecidas dentro do 
seu meio.

A escola promoveu ati vidades lúdicas com as crianças por ocasição da semana do “Dia do Trabalhador”

Pinda oferece 260 vagas para 
‘Programa Bolsa-Trabalho’

A Prefeitura de Pindamonhanga-
ba está oferecendo 260 vagas para 
o Pead (Programa Emergencial de 
Auxílio Desemprego), do Governo do 
Estado de São Paulo. As inscrições 

para o bolsa-trabalho acontecem de 
30 de maio a 17 de junho, e devem 
ser feitas pelo portal Bolsa do Povo, 
por meio do link www.bolsadopovo.
sp.gov.br. 

Divulgação
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Editorial
Junho é mês de brincadeiras ligadas a fogos e 

fogueiras, típicas das festas juninas. Por isso todo 
cuidado é pouco para evitar que as festas tradicionais 
terminem em tragédias.

O primeiro passo, referente aos fogos de artifício, 
e muito importante, é observar a origem dos fogos 
adquiridos e não usar materiais de fabricação caseira. 
Não se deve guardar grande quantidade de fogos em 
um único local, pois um acidente será certamente fatal.

Na hora de soltar fogos, alguns cuidados podem 
evitar lesões nas mãos, braços, rosto ou mesmo 
auditivas:

Nunca soltar rojão segurando diretamente na mão: o 
ideal é interpor com vários rojões já usados ou mesmo 
varetas, deixando uma distância de pelo menos 60 cm 
da mão e afastado do rosto;

Não apontar para onde há pessoas circulando;

Evitar proximidade com fi os elétricos.

E não são somente os fogos de artifício que podem 
provocar acidentes. Mesmo na hora de acender 
fogueiras, a atenção deve ser redobrada. As bebidas 
típicas de festa junina, como o vinho quente e o 
quentão, também são infl amáveis, e sua proximidade 
às fogueiras pode resultar em acidentes.

Além disso, deve-se evitar a combinação álcool e 
fogos de artifício: Se beber, não solte fogos ou mesmo 
brinque nas proximidades de fogueiras.

É importante especial atenção às crianças nesta 
época do ano, principalmente com as tradicionais 
“biribinhas”. As faíscas podem acabar atingindo 
substâncias com potencial para incêndio, como o 
álcool utilizado para iniciar o fogo das fogueiras, por 
exemplo.

Tomando todos esses cuidados e também evitando 
os riscos de contaminação da covid 19, que junho traga 
alegria para todos nós.

Divulgação
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Cuidado com o fogo
A Pieb (Primeira Igreja Evan-

gélica Batista) em Pindamo-
nhangaba – fi liada à Convenção 
Batista Brasileira, através do 
Ministério de Mulheres Cristãs 
em Missão (MCM) –, sob a lide-
rança da irmã Arlete Bertini, já 
iniciou em maio e dá seguimen-
to no mês de junho, a “Campa-
nha do Agasalho 2022”.

O propósito da campanha é 
de ajudar a obra missionária, le-
var a Palavra de Deus a humani-
dade e fazer o bem a quem mais 
precisa de auxílio, objetivando 
também despertar a comunida-
de local quanto a ação social e ao 
compartilhamento da fé cristã.

No decorrer das semanas, 
de segundas às quintas-feiras, 
das 07h30 às 16h00, bem como 
às sextas-feiras, das 08h00 às 
15h00, são recolhidas as doa-

‘Campanha do Agasalho 2022’: 
Pieb Pinda arrecada doações

ções de roupas, calçados, 
agasalhos e cobertas para 
suprir as necessidades de 
famílias carentes, visando 
também diminuir o sofri-
mento daqueles que não 
tem como se aquecer. 

As coletas ocorrem na sede 
da própria Igreja Batista. 

O pastor Cléber Francis-
co (ministro titular) reforça 
a importância da iniciativa 
para a organização religio-
sa, principalmente no que 
tange a mobilização da co-
munidade local e ao exercício 
da solidariedade.

Para mais informações, os in-
teressados podem procurar pes-
soalmente a instituição cristã e/
ou entrar em contato pelo telefo-
ne (12) 3642-1717, como também 
consultar as informações dispo-

níveis através das redes sociais 
ofi ciais da PIEB Pinda - Facebook 
(fb.com/piebpindaofi cial) e Insta-
gram (@piebpindaofi cial).

A sede da Igreja Batista fi ca 
na travessa Marquês do Herval, 
nº 96, Centro.

Internet

A série se baseia na vida 
de um adolescente chamado 
Sam, que tem o diagnostico 
de autismo. Procuram retra-
tar bastante e nos fazer en-
xergar as difi culdades que 
podem surgir  no dia a dia, 
como a escola, relaciona-
mentos, trabalho e até mes-
mo o simples fato de sair de 
casa. Além de mostrar mui-
to esse lado, a série também 
foca nos outros personagens 
da família, trazendo assun-
tos como casamentos des-
gastados, traição, sexualida-
de. Deixando assim de uma 
forma menos monótona e 

O eu indico desta semana é a série
“Atypical”

interessante por apontar di-
versos assuntos.   

Marisa Cristina - Atendente

A Fundação José Carlos da 
Rocha, em parceira com o Lar 
São Vicente de Paulo, promoveu 
um piquenique com os idosos 
no Bosque da Princesa, em Pin-
damonhangaba, no fi m de maio.

O objetivo era proporcio-
nar um passeio, tirando os re-
sidentes do lar e realizando 
atividades ao ar livre, ouvin-
do músicas em roda de violão, 
alimentando peixes, vendo os 
pássaros e o rio Paraíba do Sul. 
No bosque, os idosos caminha-
ram, fi zeram exercícios leves, 
participaram de rodas de con-
versas, se descontraíram.

A professora Letícia Godinho 
explicou que muitos se recor-
daram da época da juventude, 
quando passeavam no Bosque 
da Princesa. Em conserva com 
algumas idosas, Letícia relatou 
que elas se emocionaram ao fa-
lar do passado, recordar fatos da 
infância com os pais, irmãos, na-
morados. “Foi uma experiência 
muito divertida e que despertou 
sentimentos de alegria nos ido-
sos. Primeiro porque o Bosque 

Fundação José Carlos da Rocha leva idosos 
para piquenique no Bosque da Princesa

da Princesa é lindo, é agradável, 
é um passeio que anima muito 
os idosos. Além disso, eles pude-
ram ‘voltar ao passado’ e relem-
braram o que sentiam na infân-
cia e adolescência”.

A professora Flávia do Amaral 
disse que a iniciativa faz parte 
das ações de passeio dos idosos, 
que estavam paralisadas devi-
do à pandemia. “Temos alguns 

trabalhos que retiram os idosos 
os lares e proporcionam visitas, 
passeios ao ar livre, contato com 
a natureza. Essas atividades esta-
vam suspensas com toda a situa-
ção da Covid-19 e, agora, aos pou-
cos, poderemos retomar, sempre 
com muita cautela e analisando 
a questão da doença, tudo para 
proteger e garantir a plena saúde 
dos idosos”.

No dia 6 de junho se inicia a 
Semana Regional de Conscien-
tização. O evento, intitulado de 
“Ações Estratégicas Para a Erra-
dicação do Trabalho Infantil”, 
passará pelas cidades de Pinda-
monhangaba, Guaratinguetá, 
Taubaté, São José dos Campos 
e Jacareí. Realizado pelo Tribu-
nal Regional do Trabalho 15ª 
Região, Anamatra (Associação 
Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho), pelo CIEE 
(Centro de Integração Empre-
sa-Escola), Senac, Prefeitura de 
São José dos Campos, Prefeitura 
de Jacareí, o evento conta com 
apoio da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, CMDCA (Conse-
lho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente) de 
São José dos Campos, de Pinda-
monhangaba e de Jacareí, do 
Programa de Combate ao Tra-
balho Infantil e de Estímulo à 
Aprendizagem, e do PETI Pin-
damonhangaba (Programa de 
Erradicação do Trabalho Infan-
til), órgão ligado à Secretaria de 
Assistência Social da Prefeitura.

A Semana Regional de Cons-
cientização tem o objetivo de 
promover uma refl exão sobre 
as estratégias para erradicar 
o trabalho infantil do país. A 
programação do evento conta 
com ações nos municípios de 
Jacareí, Guaratinguetá, Pinda-
monhangaba, Taubaté e São 

Pinda recebe ações de Semana Regional 
de Conscientização para erradicação 
do trabalho infantil

José dos Campos, 
além de exposição 
itinerante de “Um 
Mundo Sem Traba-
lho Infantil”, que 
passará por todas 
essas cidades, nos 
respectivos dias em 
que estiverem se-
diando o evento. Os 
encontros contarão 
com a participação 
de juízes, advogados, membros 
do Ministério Público do Traba-
lho, professores e integrantes 
da rede de proteção prioritária 
da criança e do adolescente do 
Vale do Paraíba.

No dia 8 de junho, o encontro 
acontece em Pindamonhangaba, 
no Senac, das 8 e meia da manhã 
até meio dia, com entrevista/pa-
lestra telepresencial “Não Pule a 
Infância: A Idade Mínima Para o 
Trabalho”, com a Coordenadora 
do Programa de Princípios e Di-
reitos Fundamentais no Traba-
lho da OIT no Brasil, Maria Clau-
dia Falcão; palestra ‘O combate 
ao Trabalho Infantil em Tempos 
de Pandemia”, com o ativista so-
cial cofundador dos Comitês de 
Adolescentes pela Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil 
e Conselheiro da UNICEF Brasil, 
Felipe Caetano; além de depoi-
mento da ex-aprendiz do Senac, 
Larisse Tauffer Bastos Leite.

De acordo com a diretora 

de Proteção Social Especial da 
Secretaria de Assistência So-
cial de Pindamonhangaba, Vâ-
nia Moreira, “esse evento é de 
grande relevância, uma vez 
que Pinda possui uma comis-
são ligada ao Departamento de 
Proteção Social Especial, a fi m 
de realizar ações do PETI no 
município”.

Para a secretária de Assis-
tência Social, Ana Paula Miran-
da, “essa é uma oportunidade 
da população trabalhar junto 
dos órgãos públicos para a er-
radicação do trabalho infantil, 
a fi m de preservar as crianças 
e que elas tenham seus direitos 
assegurados”.

Os interessados devem se 
inscrever por meio do link ht-
tps://bit.ly/3GFEcUv. Confi ra 
a programação completa pelo 
Instagram do Juizado Especial 
da Infância e da Adolescência 
do Vale do Paraíba, @jeia_vale_
do_paraiba.
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cidade

A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba mantém vaci-
nação para idosos com 60 anos 
ou mais nesta quinta-feira (2); 
adolescentes de 12 anos ou mais 
sem comorbidades recebem a 3ª 
dose (dose de reforço). Demais 
públicos seguem normalmente. 
Confi ra locais e horários.

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

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

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

horas: USF Cidade Nova, Cisas 
(Moreira César) e Estaciona-
mento Shibata Centro.

Das 8 às 11 e das 13 às 15 ho-
ras: USF Nova Esperança.

2ª dose:
Infantil, adolescente e adulto

2ª dose: CORONAVAC / 
SINOVAC / BUTANTAN 

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

horas: USF Cidade Nova, Cisas 
(Moreira César) e Estaciona-
mento Shibata Centro.

Das 8 às 11 e das 13 às 15 ho-
ras: USF Nova Esperança.
ASTRAZENECA (Conforme 
agendado na carteirinha)

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

PFIZER / BIONTECH 
(Conforme agendado na 

carteirinha )
Das 8 às 11 horas:  USF Nova 

Esperança, USF Cidade Nova, 
Cisas (Moreira César) e Estacio-
namento Shibata Centro.

2ª dose: PFIZER Pediátrica
Crianças de 05 a 11 anos 

(Conforme agendado 
na carteirinha)

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

3ª dose (dose adicional)
Pessoas com 12 anos ou 
mais esquema vacinal 
completo há 4 meses

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

Das 8 às 11 e das 13 às 15 ho-
ras: USF Nova Esperança.

4º 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 Cidade Nova, Cisas 
(Moreira César) e Estaciona-
mento Shibata Centro.

Das 8 às 11 e das 13 às 15 ho-
ras: USF Nova Esperança.

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

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

Das 8 às 11 e 13 às 15 horas: 
USF Nova Esperança.

Atenção
- A Secretaria de Saúde in-

forma que os frascos de vaci-
na são multidoses e possuem 
validade de 6 até 8 horas após 
abertos. Assim, para evitar 
desperdício, pode ser solicita-
do àqueles que chegarem pró-
ximo ao horário de encerra-
mento que retornem outro dia. 
Pedimos a compreensão.

- Todos precisam levar um 
documento de identifi cação 
(RG ou CPF), comprovante de 
endereço e o termo de vacina-
ção preenchido (disponibiliza-
do no site da Prefeitura). Origi-
nais 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 
aorta, grandes vasos e fístulas 
arteriovenosas, arritmias car-
díacas, cardiopatias congêni-
tas, próteses e implantes car-
díacos, talassemia, síndrome 
de Down, diabetes mellitus, 
pneumopatias crônicas graves, 
hipertensão arterial resistente 
e de artéria estágio 3, hiperten-

são estágios 1 e 2 com lesão e 
órgão alvo, doença cerebrovas-
cular, doença renal crônica, 
imunossuprimidos (incluindo 
pacientes oncológicos), anemia 
falciforme, obesidade mórbi-
da, 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 tron-
co hematopoiéticas (TCTH) em 
uso de drogas imunossupres-
soras; IV - Pessoas vivendo com 
HIV/Aids com CD4 < 200 cel/
mm3; V - Uso de corticóides em 
doses ≥20 mg/dia de predni-
sona, ou equivalente, por ≥14 
dias; VI - Uso de drogas modi-
fi cadoras da resposta imune*; 
VII - Pacientes em terapia re-
nal substitutiva (hemodiálise); 
VIII - Pacientes com doenças 
imunomediadas infl amatórias 
crônicas (reumatológicas, auto 
infl amatórias, doenças intesti-
nais infl amatórias);

Drogas modifi cadores de 
resposta imune consideradas 
para fi m de elegibilidade a 
dose adicional da vacina para 
pessoas imunossuprimidas 
(checar no informe técnico).

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

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

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba 
está oferecendo 260 vagas para 
o Pead (Programa Emergencial 
de Auxílio Desemprego), do Go-
verno do Estado de São Paulo. As 
inscrições para o bolsa-trabalho 
acontecem de 30 de maio a 17 
de junho, e devem ser feitas pelo 
portal Bolsa do Povo, por meio do 
link www.bolsadopovo.sp.gov.br. 

O programa, com o intuito 
de recolocar o benefi ciário no 
mercado de trabalho, concede 
uma bolsa-auxílio no valor de 
450 reais, e de cesta básica equi-
valente a 90 reais, totalizando o 
valor de 540 reais mensais, pelo 
período de cinco meses. O tra-
balho é de quatro horas diárias, 
totalizando 20 horas semanais 
em atividades junto à comuni-

dade ou a órgãos públicos, além 
da participação em curso de 
qualifi cação profi ssional.

Para participar, o interessado 
deve ter idade mínima de 18 anos 
até a data da inscrição; estar em 
situação de desemprego, desde 
que não seja benefi ciário de se-
guro-desemprego ou programa 
assistencial equivalente; residir 
pelo período mínimo de dois anos 

no Estado de São Paulo e integrar 
núcleo familiar com renda per ca-
pita de até meio salário mínimo e 
que não tenha outros membros 
benefi ciários do mesmo auxílio.   

Para o diretor de Emprego e 
Renda, Marcelo Camargo, “esse 
programa é importante para 
a população se recolocar no 
mercado de trabalho, além de 
contribuir com a economia do 

município por meio da remune-
ração do programa”. 

Os interessados poderão 
buscar auxílio para efetivação 
do cadastro em um dos Postos 
de Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT), na Av. Albuquerque 
Lins, 138, São Benedito, ou na 
Av. José Augusto Mesquita, 170 
- Sub Prefeitura de Moreira Cé-
sar, das 9 às 16 horas.

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba 

O programa, com o intuito 
de recolocar o benefi ciário no 

Pinda oferece 260 vagas para 
‘Programa Bolsa-Trabalho’

No mês em que se comemo-
ra o “Dia Mundial do Meio Am-
biente”, celebrado no próximo 
dia 5 de junho, Pindamonhan-
gaba está fi rmando mais uma 
parceria para ampliar as ações 
de logística reversa. A Prefeitu-
ra, através da secretaria de Meio 
Ambiente, fi rmou parceria com 
o Instituto Jogue Limpo para im-
plantação do sistema de logística 
reversa de embalagens plásticas 
de lubrifi cantes usadas.

O programa atende a Lei Fe-
deral nº 12.305/10 da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos 
e impõem aos fabricantes um 
conjunto de ações e procedi-
mentos para viabilizar a coleta 
e a restituição dos resíduos só-
lidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo 
ou em outros ciclos produtivos, 
e outras destinações fi nais am-
bientalmente adequadas. 

A ação será continua e não 
terá custos para a municipa-
lidade, comerciantes e distri-
buidores de óleo lubrifi cantes. 
O Instituto Jogue Limpo, que é 
uma associação de empresas 
fabricantes ou importadoras de 
óleo lubrifi cantes, irá realizar a 
coleta e a reciclagem das emba-
lagens plásticas de óleo lubrifi -
cante usadas, em acordo seto-
rial fi rmado entre o Governo 
do Estado de São Paulo e com a 
anuência da Cetesb.

Qualquer estabelecimento, 
posto de gasolina ou ofi cina, 
pode entrar em contato com o 
Jogue Limpe e fazer o seu ca-
dastramento, para posterior-
mente a Prefeitura realizar a 
divulgação como um ponto do 
programa.

Para cadastrar o ponto de 
coleta e solicitar que as embala-
gens de óleo lubrifi cantes usadas 
geradas no seu estabelecimento 
sejam destinadas ao Instituto 
Jogue Limpo, se faz necessário 
a realização de contato através 
dos telefones 0800.773.0323, (19) 
2119-5012, (19) 97426-5945 ou 
pelo e-mail comercialjl@mben-
genharia.com.

“Uma vez implantado o sis-
tema de logística reversa de 
embalagens plásticas de lubri-
fi cantes usadas, iremos propor-
cionar uma melhor rastreabili-
dade e controle sobre a correta 
destinação destas embalagens 
de óleo lubrifi cante usadas 
dentro do município de Pinda-
monhangaba e para isso con-
vidamos a todos acessar o site 
https://www.joguelimpo.org.br/
institucional/index.php para 
mais esclarecimentos”, afi rmou 
a secretária de Meio Ambiente, 
Maria Eduarda San Martin. 

Este é o segundo eixo da im-
plantação do sistema de logís-
tica reversa de embalagens no 
município. O primeiro, destina-
do à disponibilização do ponto 
de coleta de lixo eletrônico e 
eletrodoméstico, foi implantado 

Prefeitura implanta mais uma linha de 
logística reversa de embalagens plásticas

em 2021 nas dependências do 
Shopping Pátio Pinda (em fren-
te a Drogaria SP) em parceria 
com ABREE - Associação Brasi-
leira de Reciclagem de Eletro-
eletrônico e Eletrodoméstico. 

Sustentabilidade - Proprie-
tário há 20 anos de uma loja de 
troca de óleo lubrifi cante para 
veículos em Pinda, o comer-
ciante Sérgio Pires aprovou a 
ideia e manifestou interesse em 
participar do programa. Atual-
mente ele já entrega o óleo usa-
do para uma empresa especiali-
zada de coleta e agora passará a 
dar destinação correta também 
às embalagens plásticas.

“Achei muito interessante 
essa ideia, hoje descartamos 
nossas embalagens para a reci-
clagem comum e agora podere-
mos dar um destino mais corre-
to e ideal”, afi rmou.

Covid-19: Pinda inicia vacinação de 3ª dose 
para adolescentes de 12 anos ou mais



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 2 de junho de 20224

em pauta
Alunos da  escola 
municipal 
‘João Cesário’ 
produzem jornal 
e gravam podcast

Os alunos do 5º ano da esco-
la municipal João Cesário, loca-
lizada no Feital, cientes das ne-
cessidades do bairro em que a 
unidade escolar está inserida, 
se propuseram a realizar uma 
grande ação que auxilia direta-
mente a comunidade. Durante 
o Projeto Leitura, que ocorre 

na escola, os alunos iniciaram 
pesquisas, entrevistas, leituras 
e debates, com objetivos de 
produzir um jornal bimestral 
de utilidade e informativo aos 
moradores da região, fomen-
tando a leitura e a oferta de 
informações em toda a comu-
nidade. 

Inicialmente escolheram os 
temas de maior relevância e 
impacto na comunidade, como 

eleições, vacinação, instituto 
IA3 entre outros. Cada grupo 
destrinchou o tema com pesqui-
sas, visitas in loco e entrevistas. 
Na sequência realizaram a pro-
dução da matéria para o jornal, 
incluindo as etapas de digitação 
e formatação. 

Para complementar esse tra-
balho, cada grupo gravou um 
podcast narrando o texto pro-
duzido e inseriram no jornal 
através de QRcode. 

A 1ª edição do Jornal JC News 
(João Cesário News) foi divulga-
da no encerramento do primei-
ro bimestre e contou com a par-
ticipação de toda a comunidade 
escolar e agora os alunos já se 
debruçam na elaboração da 
nova edição, que será lançada 
ao final do 2º bimestre.O jornal produzido pelos alunos abordou temas de revelância na atualidade, como vacinação e eleições Alunos na “redação do jornal”

Desenho Aladdin é exibido ao 
público em Moreira César

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secreta-
ria de Cultura e Turismo, voltou 
a promover sessões presencias 
do “Projeto Mostra de Dese-
nhos”, que havia sido tempo-
rariamente suspenso devido à 
pandemia por Covid-19.

A ‘Mostra de Desenho’ é uma 
parceria da Prefeitura e Ponto 
MIS (Museu da Imagem e do 
Som), que já ocorre no municí-
pio desde 2018 e tem o intuito 
de mostrar ao público alguns 
filmes animados de sucesso das 
últimas décadas.

No dia 27 de maio, última 
sexta-feira, o desenho exibido 
foi Aladdin, na biblioteca Ma-

ria Bertha César, em Moreira 
César. Os alunos da Escola Mu-
nicipal Francisco de Assis César 
puderam assistir à aventura, 
que narra a saga de Aladdin.

A Secretaria de Cultura e Tu-
rismo informou que a parceria 
com o Ponto MIS proporciona 
um grande avanço na propaga-
ção da arte e da cultura à comu-
nidade.

Os gestores de escolas inte-
ressadas em receber a iniciativa 
devem entrar em contato pelos 
números 3642-1080 ou 3643-
2690, da Secretaria de Cultura.

Os próximos filmes e locais 
do ‘Projeto Mostra de Desenhos’ 
serão divulgados em breve.

No dia 27 de maio, 
o desenho Aladdin 
foi exibido na 
biblioteca Maria 
Bertha César

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Reprodução

Divulgação

Foram organizados vários “cantinhos lúdicos” onde as crianças puderam vivenciar diversos ofícios

Cmei Yolanda Immediato Fryling promove 
atividades lúdicas com alunos, toda sexta-feira

Todas as sextas-feiras, a 
Cmei Yolanda Immediato Fryling 
(Alto Cardoso) promove um tipo 
de interação com os alunos. Na 
semana do ‘Dia do Trabalhador’, 
por exemplo, a equipe escolar 
organizou a “Feira das Profissões”. 
Com o intuito de promover a 
interação e a brincadeira, foram 
organizados vários “cantinhos lú-
dicos”, onde as crianças puderam 
vivenciar diversas profissões já 
conhecidas dentro do seu meio. 

Na semana do trabalho, tão 
importante quanto a identidade, 
é a cidadania que futuramente as 
crianças, quando crescidas, terão de 
exercer – visto que se tornarão pro-
fissionais importantes, necessários e 
diversificados.

De acordo com o diretor da 
unidade escolar, Sérgio Rezende, 
“as profissões, ocupam uma parte 
especial no imaginário infantil. Além 
da já natural curiosidade, as crian-
ças quase sempre se veem na tarefa 

de responder o que querem ser 
quando crescer”.

No dia 25 de maio, os alunos 
receberam aula de zumba em 
comemoração ao ‘Dia do Desa-
fio’, no qual é realizada a maior 
campanha mundial de incentivo 
à prática regular de atividades 
físicas e esportivas em todas as 
fases da vida e para todos os 
públicos.

Ainda de acordo com Sérgio, 
“sonhar e fantasiar a vida dos 
adultos é parte integral do ‘ser 
criança’. Faz parte de um proces-
so muito íntimo, de construção 
da própria identidade no meio de 
tantas outras que nos cercam”. 

Para a secretária de Edu-
cação, Luciana Ferreira, “essas 
atividades são essenciais para 
as crianças dessa idade, dos 4 
meses aos 3 anos e 11 meses. 
Uma vez que essa fase é a jane-
la em que experiências, desco-
bertas e afeto são levados para 
o resto da vida”.

Divulgação

Divulgação

A 1ª edição do Jornal JC News (João Cesário 
News) foi divulgada no fim do primeiro bimestre
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A equipe de ginásti ca rítmica da Semelp (secretaria Municipal 
Pinda disputou, no últi mo fi m de semana, a “Copa São Paulo de 

Ginásti ca Rítmica” – campeonato organizado pela Federação 
Paulista de Ginásti ca, em São Bernardo do Campo, 

e conseguiu grandes destaques.
A ginásti ca infanti l entrou em ação, no sábado (28), no Conjunto 
de 5 bolas e Individual Mãos Livres e Bola, foram seis equipes na 

disputa. Pindamonhangaba conseguiu a segunda colocação com: 
Jamile, Bianca, Taís, Beatriz, Nikolly e Luana.

Na disputa individual, Bianca Biase fi cou em primeiro lugar na 
bola e Thaís Penaforte terminou na quarta colocação. No geral, 

Bianca Biase foi a campeã e Penaforte terminou em terceiro 
lugar. Os resultados garanti ram o primeiro lugar por equipe para 

Pindamonhangaba no Nível 1.
Na disputa das mãos livres, Nikolly Brandino garanti u o 

3º lugar no Infanti l Nível 1. Na categoria Infanti l Nível 2, 
Pindamonhangaba fi cou em terceiro lugar por equipe com Beatriz, 

Jamile, Saha e Alice, enquanto que no Individual, Beatriz Pombo 
garanti u o 3º lugar no Mãos Livres. No domingo foi a vez da equipe 

adulta fazer sua apresentação no Colégio Ábaco,
na categoria Individual.

Pinda se destaca na ‘Copa São Paulo de 
Ginástica Rítmica’

O “Projeto 1° Try”, com o 
apoio da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da secre-
taria de Esportes e Lazer, vem 
incentivando a prática de Rugby 
às pessoas. O projeto existe des-
de 2012 e tem o intuito de intro-
duzir crianças, jovens e adoles-
centes ao primeiro contato com 
o esporte e, assim, tornar possí-
vel a transformação e o fortale-
cimento da moralidade através 
dos princípios do Rugby.

No dia 27 de maio, o projeto 
esteve presente na Escola Muni-
cipal Orlando Pires (bairro Bon-
sucesso), com turmas do ensino 
infantil, para aplicar uma ofi ci-
na que educa sobre a história do 
Rugby e seus valores, além de 
atividades práticas lúdicas que 
mostram um pouco da atmosfe-
ra da prática do esporte (passe 
de bola, marcar pontos, treinar 
o contato com as almofadas 
escudo e correr). Cerca de 100 
crianças do período da manhã, 
de 5 a 7 anos, participaram da 
ofi cina, que durou 1 hora e 30 
minutos. No dia 10 de junho, o 
projeto volta à escola para mais 
uma ofi cina, dessa vez com os 
alunos do período da tarde.

O ciclista Rodrigo Melo, da 
equipe de Pindamonhanga-
ba (UniFunvic/Semelp/Gelog) 
venceu as 100 Milhas Road 
Challenge, prova disputada 
no último domingo (29), em 
Pouso Alegre (MG).

A prova teve largada no Sest 
Senat de Pouso Alegre, com o 
pelotão percorrendo 160 km 
em um circuito de ida e volta 
pela rodovia Fernão Dias. Fal-
tando 300 metros para a che-
gada, Didi, como é conhecido o 
ciclista de Pindamonhangaba 
no pelotão, vinha em uma fuga 
com outro ciclista e arrancou 
forte para cruzar a linha de 
chegada sozinho com o tempo 
de 3h41min54.

Além do campeão Rodrigo 
Melo, a equipe ainda contou 
com a participação na prova 
dos ciclistas Euller Magno e 
Flávio Santos, que fi zeram um 
bom trabalho em prol da vitó-
ria do companheiro de equipe.

“É uma das maiores provas 
de estrada do Brasil, com 160 
km. Foi um grande resultado 
para a nossa equipe e ainda 
uma preparação especial para 
o Campeonato Brasileiro de Ci-
clismo de Estrada”, destacou o 
diretor Benedito Tadeu, o Kid, 
que comemorou o parabeni-
zou o campeão pela vitória.

Antes de disputar o Bra-
sileiro de Estrada, a equipe 
ainda terá como último desa-
fi o a disputada da “19ª Volta 
Ciclí stica de Goiá s” – que será 
realizada entre os dias 8 e 12 
de junho em Caldas Novas.

Patrocinadores: Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, Se-
melp (Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer de Pinda-
monhangaba); UniFunvic – 
Centro Universitário, Grupo 
Gelog e King Sports.

Apoio:  FastCycle, Meias 
Young, Géis Going, Logos De-
sign, PortalR3 e Bike76.com

‘Projeto 1° Try’ promove 
ofi cina de Rugby para 
alunos da ‘Orlando Pires’

O capitão do Pinda Rugby, 
equipe masculina da modalida-
de de Pindamonhangaba, Yago 
Moreira César, disse que “o ru-
gby é uma excelente ferramenta 
de desenvolvimento de caráter e 
de respeito em crianças e adoles-

centes. Os valores que o esporte 
dá vão além da própria prática. 
Por isso, o projeto, além de ter 
o intuito de formar atletas, tem 
como objetivo levar a sua essên-
cia educativa, que é fundamen-
tal para a comunidade”.

Rodrigo Melo 
conquista vitória pra 
Pindamonhangaba 
nas ‘100 Milhas Road 
Challenge’

DivulgaçãoDivulgação

O ciclista Rodrigo Melo, da 
equipe de Pindamonhanga-
ba (UniFunvic/Semelp/Gelog) 
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Senat de Pouso Alegre, com o 
pelotão percorrendo 160 km 
em um circuito de ida e volta 
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gada, Didi, como é conhecido o 
ciclista de Pindamonhangaba 
no pelotão, vinha em uma fuga 
com outro ciclista e arrancou 
forte para cruzar a linha de 
chegada sozinho com o tempo 
de 3h41min54.

Além do campeão Rodrigo 
Melo, a equipe ainda contou 
com a participação na prova 
dos ciclistas Euller Magno e 
Flávio Santos, que fi zeram um 
bom trabalho em prol da vitó-
ria do companheiro de equipe.

“É uma das maiores provas 
de estrada do Brasil, com 160 
km. Foi um grande resultado 
para a nossa equipe e ainda 
uma preparação especial para 
o Campeonato Brasileiro de Ci-
clismo de Estrada”, destacou o 
diretor Benedito Tadeu, o Kid, 
que comemorou o parabeni-
zou o campeão pela vitória.

Antes de disputar o Bra-
sileiro de Estrada, a equipe 
ainda terá como último desa-
fi o a disputada da “19ª Volta 
Ciclí stica de Goiá s” – que será 
realizada entre os dias 8 e 12 
de junho em Caldas Novas.

Patrocinadores: Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, Se-
melp (Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer de Pinda-
monhangaba); UniFunvic – 
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Gelog e King Sports.
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nas ‘100 Milhas Road 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS 
MORADORES DO LOTEAMENTO VEREDA DOS MANACÁS

No dia 13 de junho de 2021, às 19:00hs, com primeira convocação mediante a presença de 
metade mais um dos associados e em segunda convocação as 19:15 com a presença de quantos 
associados estejam presentes, será realizada a Assembleia Geral da Associação dos Moradores 
do Loteamento Vereda dos Manacás, na sede da Associação dos Moradores, situado a avenida 
Antonio Pinheiro Junior, sem numero. Contamos com sua presença.
A pauta da reunião será

Reajuste da taxa do condomínio
E outros assuntos de interesse dos moradores.

Pindamonhangaba, 31 de maio de 2022

HELLEN CRISTINE FERREIRA LOPES
Presidente da Associação dos Moradores

do loteamento Vereda dos Manacás

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

CONVOCAÇÃO 
 

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade (RG); 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino até 45 anos); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente); 
14 - Se possuir dependentes – Certidão de Nascimento dos filhos e/ou 
dependentes; Caderneta de Vacinação dos filhos de 0 a 5 anos; Declaração de 
Escolaridade dos filhos de 6 a 14 anos. Comprovante do CPF do dependente, 
caso não conste na certidão de nascimento. 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
 
Dia  08/06/2022 às 10h 
 
 
32º HELOISE HELENA PEREIRA NUNES 

 
 
 

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA 
Travessa Ruy Barbosa, n.º 37, Centro, Pindamonhangaba/SP 

(11) 96816-6232 / comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br 

0002/2022 

CHAMADO PARA A COMISSÃO DA MEMORIA DA ESCRAVIDÃO DE 

PINDAMONHANGABA. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 
NEGRA, no desempenho de suas atribuições, torna pública as inscrições para composição 
de sua COMISSÃO DA MEMÓRIA VERDADE E JUSTIÇA DA ESCRAVIDÃO EM 
PINDAMONHANGABA. As interessadas e interessados encaminhar ao e-mail 
comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.govbr sua manifestação de interesse 
acompanhada de currículo e carta de motivação - explicitando seus conhecimentos 
técnicos e práticos, assim como apontando suas potenciais contribuições ao 
desenvolvimento dos trabalhos da Comissão.  

Pindamonhangaba, 30 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

DRA. RAFAELA P. R. MENDES  
Presidente do Conselho de Participação de Desenvolvimento da Comunidade Negra. 

 

 

 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA 
Travessa Ruy Barbosa, n.º 37, Centro, Pindamonhangaba/SP 

(11) 96816-6232 / comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br 

0003/2022 

Reunião Ordinária Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da 

Comunidade Negra de Pindamonhangaba. 

O Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de 
Pindamonhangaba, convida suas conselheiras e conselheiros, a comunidade negra e todos 
os interessados, para sua reunião ordinária.                         

Data: 30/06/2022  

Horário: 18h30m 

Local: Travessa Ruy Barbosa, 37, Centro, Pindamonhangaba/SP 

 

 

 

 

 

Pindamonhangaba, 30 de junho de 2022. 

 

 

 

 

DRA. RAFAELA P. R. MENDES 
Presidente do Conselho de Participação de Desenvolvimento da Comunidade Negra. 

 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA 
Travessa Ruy Barbosa, n.º 37, Centro, Pindamonhangaba/SP 

(11) 96816-6232 / comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br 

0004/2022 
CALENDÁRIO DE REUNIÕES D0 CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA 

 
O Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de 
Pindamonhangaba, torna público seu calendário de reuniões ordinárias para o segundo 
semestre de 2022, que se realizarão às 18h30 em sua Sede, localizada na Travessa Ruy 
Barbosa, 37, Centro, Pindamonhangaba, SP. 
 
28 de julho 
25 de agosto 
29 de setembro 
27 de outubro 
24 de novembro               
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DRA. RAFAELA P. R. MENDES 
Presidente do Conselho de Participação de Desenvolvimento da Comunidade Negra. 
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DRA. RAFAELA P. R. MENDES 
Presidente do Conselho de Participação de Desenvolvimento da Comunidade Negra. 

 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA 
Travessa Ruy Barbosa, n.º 37, Centro, Pindamonhangaba/SP 

(11) 96816-6232 / comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br 

0003/2022 

Reunião Ordinária Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da 

Comunidade Negra de Pindamonhangaba. 

O Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de 
Pindamonhangaba, convida suas conselheiras e conselheiros, a comunidade negra e todos 
os interessados, para sua reunião ordinária.                         

Data: 30/06/2022  

Horário: 18h30m 

Local: Travessa Ruy Barbosa, 37, Centro, Pindamonhangaba/SP 

 

 

 

 

 

Pindamonhangaba, 30 de junho de 2022. 

 

 

 

 

DRA. RAFAELA P. R. MENDES 
Presidente do Conselho de Participação de Desenvolvimento da Comunidade Negra. 

 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA 
Travessa Ruy Barbosa, n.º 37, Centro, Pindamonhangaba/SP 

(11) 96816-6232 / comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br 

0002/2022 

CHAMADO PARA A COMISSÃO DA MEMORIA DA ESCRAVIDÃO DE 

PINDAMONHANGABA. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 
NEGRA, no desempenho de suas atribuições, torna pública as inscrições para composição 
de sua COMISSÃO DA MEMÓRIA VERDADE E JUSTIÇA DA ESCRAVIDÃO EM 
PINDAMONHANGABA. As interessadas e interessados encaminhar ao e-mail 
comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.govbr sua manifestação de interesse 
acompanhada de currículo e carta de motivação - explicitando seus conhecimentos 
técnicos e práticos, assim como apontando suas potenciais contribuições ao 
desenvolvimento dos trabalhos da Comissão.  

Pindamonhangaba, 30 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

DRA. RAFAELA P. R. MENDES  
Presidente do Conselho de Participação de Desenvolvimento da Comunidade Negra. 

 

 

 

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 REGISTRO DE PREÇOS 
066/2022 (PMP 2719/2022) 
Para “contratação de empresa para locação de pá 
carregadeira, visando a complementação da frota 
produtiva da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
para a execução das obras e serviços de pavimentação 
em vias urbanas, rurais e logradouros públicos, pelo 

período de 12 meses”, com recebimento das propostas 
até dia 15/06/2022, às 08h e início dos lances às 08h30.  

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS 
098/2022 (PMP 4810/2022)
Para “aquisição de refeição tipo marmitex para utilização 
dos reeducandos que prestam serviços na Subprefeitura 
Distrital de Moreira César, Secretaria Municipal de 
Governo e Serviços Públicos e Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente pelo período de 12 meses”, com 
recebimento dos envelopes até dia 15/06/2022, às 14h 
e início da sessão às 14h30.  

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 
099/2022 (PMP 5195/2022)
Para “aquisição de ração, a fim de atender o Cepatas 

- Centro de Proteção e Tratamento de Animais, por um 
período de 12 meses”, com recebimento das propostas 
até dia 20/06/2022, às 08h e início dos lances às 08h30.  

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

*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO ELETRÔNICO 068/2022 (PMP 2797/2022) 
A autoridade superior, face à manifestação da pregoeira, 
declarou, em 01/06/2022, deserta a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de veículos tipo picape para atender 
as necessidades do Departamento de Meio Ambiente”. 

PORTARIA GERAL Nº 5.763, DE 16 DE MAIO DE 2022.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na Lei Municipal nº 
6.105, de 12 de março de 2018, que institui o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) aos servidores da Prefeitura de Pindamonhangaba, 
regulamentada pelo Decreto nº 6.117, de 10 de janeiro de 2022; 
Considerando o pedido de adesão ao PDV, através de requerimento próprio pelos servidores a seguir elencados;
Considerando o parecer favorável das respectivas secretarias e o deferimento do Chefe do Executivo.

R E S O L V E:
Art. 1º EXONERAR, os servidores públicos municipais, a seguir relacionados, do quadro efetivo de empregos da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, nos termos do Programa de Desligamento Voluntário – PDV:

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos, para cada servidor, a partir da data do seu desligamento.
Pindamonhangaba, 16 de maio de  2022.

Dr. Isael Domingues     -    Prefeito Municipal   
Marcelo Ribeiro Martuscelli - Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 16 de maio de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA EMPREGO PROTOCOLO DATA 
DESLIGAMENTO 

Maria Roseli Lemes Castro 846020 Auxiliar Enfermagem 1.278/2022 04/04/2022 

Ricardo Oki 

 
847995 Médico Plantonista Pediatra 1.614/2022 04/04/2022 

Claudia de Lima Marques Alves 

 
847990 Auxiliar Classe 16.526/2022 04/04/2022 

Francine Correa Domingues 

 
849949 Professor Ensino Infantil I 17.087/2022 04/04/2022 

Octair Alves de Carvalho 

 
705300 Guarda 17.219/2022 04/04/2022 

Thalita Cristine Gonçalves Silva 

 
846859 Professor Ensino Fundamental I 17.578/2022 04/04/2022 

Rubens Jacintho Ribeiro 846719 Assistente Serviços Gerais 17.751/2022 04/04/2022 

Wagner Leite Ferraz 

 
332900 Motorista Especializado 18.157/2022 04/04/2022 

Roseli dos Santos Bassanelli Pereira 

 
846794 Professor Ensino Infantil I 18.339/2022 04/04/2022 

José Ribeiro 590300 Guarda 18.370/2022 04/04/2022 
José Luiz Pereira Neto 

 
57103 Auxiliar Segurança 1.113/2022 06/04/2022 

José Vital de Lima 

 
253620 Guarda 2.166/2022 06/04/2022 

Heldilene Correa Galvão 624200 Auxiliar Escritório 18.154/2022 08/04/2022 
Maria Ivete Ultramari Rosa 

 
739600 Encarregado de Setor 1.486/2022 11/04/2022 

Priscila Gabriel da Rocha Mateus 

 
749300 Professor de Educação Física 8.037/2022 11/04/2022 

Maria Celeste Freire dos Santos 

 
374700 Assistente Social 5.031/2022 13/04/2022 

Vânia Maria de Oliveira Andrade 367500 Professor Ensino Infantil I 18.519/2022 19/04/2022 
Leni Teixeira Félix 

 
753100 Encarregado de Setor 18.740/2022 19/04/2022 

Primo José Sobreira Neto 

 
846786 Médico Plantonista Clínico Geral 19.000/2022 19/04/2022 

Rosa Emília Bernardino Fernandes 

 
850071 Agente de Organização Escolar 19.095/2022 19/04/2022 

Maria José Ribeiro Soares 548200 Professor Ensino Fundamental I 19.240/2022 19/04/2022 
Maria de Lourdes Vicentini 

 
847988 Agente Comunitário de Saúde 6.323/2022 25/04/2022 

Tatiana Lenhatti Dos Santos 827700 Oficial de Administração 7.120/2022 25/04/2022 
 
Elizabete Aparecida Marcondes 
Pimenta 

 
847498 Assistente Serviços Gerais 16.311/2022 25/04/2022 

João Inácio Lemes 

 
661300 Pedreiro 16.960/2022 25/04/2022 

José Apolinario de Paula 

 
846923 Ajudante (Obras/Geral) 17.073/2022 25/04/2022 

GonçaloTeófilo 

 
32291 Pedreiro 19.628/2022 25/04/2022 

Maria Aparecida Lucrécia Caltabiano 
Silva 743100 Professor Ensino Infantil I 20.109/2022 25/04/2022 

Áurea Maria Piorino Vinci 

 
843800 Oficial de Administração 20.113/2022 25/04/2022 

Regina Célia Pereira 

 
845824 Professor Ensino Fundamental I 20.223/2022 25/04/2022 

João Benedito Tolentino 

 
171909 Ajudante (Obras/Geral) 20.466/2022 25/04/2022 

Maria Francisca de Oliveira 

 
847500 Assistente Serviços Gerais 20.638/2022 25/04/2022 

Izana Nicoli Vezzaro Lobo 

 
847056 Professor Ensino Infantil I 20.656/2022 25/04/2022 

Luciana Amadei de Souza Fonseca 543400 Professor Ensino Fundamental I 20.931/2022 25/04/2022 

Carmen Lúcia Rodrigues Conti 846297 Médico PSF 5.364/2022 29/04/2022 
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ONLINE!
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE O SITE:
WWW.PINDAMONHANGABA.SP.GOV.BR/PORTAIS/TRIBUTO-DIGITAL

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

Chega 
de boleto 
em papel.
Agora 
é tudo 

ONLINE!

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

cotidiano

Os empresários de Pinda-
monhangaba podem partici-
par de um workshop gratuito 
sobre Compras Públicas – desa-
fios e oportunidades. As inscri-
ções estão abertas e devem ser 
feitas pelo link https://bit.ly/
compraspinda e as vagas são 
limitadas. O evento vai ocorrer 
dia 8 de junho, das 14 às 17 ho-
ras, no auditório da Prefeitura 
de Pindamonhangaba.

O workshop é uma parceria 
entre a Prefeitura, por meio 
das secretarias de Adminis-
tração e de Desenvolvimento 
Econômico, o Sebrae, e a Acip 

(Associação Comercial de Pin-
damonhangaba), o Sincomér-
cio, e ao Portal das Compras 
Públicas

Durante o encontro, os em-
presários serão orientados 
sobre as formas de encontrar 
editais, concorrer em licita-
ções, documentos necessários, 
maneiras de formular propos-
tas por envelope, participar de 
pregões presenciais e on-line, 
dentre outros quesitos funda-
mentais para compras e licita-
ções públicas.

“Queremos que os empre-
sários de Pindamonhangaba 

conheçam a metodologia de 
contratação de serviços e aqui-
sição de produtos. É uma forma 
que o poder público, juntamen-
te com nossos parceiros, tem 
para orientar os empresários a 
participarem e, com isso, con-
seguirem vender seus produtos 
e serviços aos órgãos públicos, 
especialmente Prefeitura, e 
desta forma acontece a ajuda 
mutua. O município poderá ter 
acesso a produtos e serviços de 
forma mais acessível e o em-
presário poderá ter giro maior 
de estoque, fornecer serviços, 
gerar emprego e renda. É uma 

ação de ‘ganha-ganha’. Bom 
para a cidade e bom para o em-
presário”, frisou o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Roderley Miotto.

O secretário de Administra-
ção, Marcelo Martuscelli, disse 
que muitos empresários não 
participam do processo licita-
tório por não conhecerem os 
procedimentos ou não estarem 
em dia com a documentação 
legal. “Muitas vezes deixam 
de participar porque não sa-
bem como formular propostas, 
apresentar documentação. Al-
guns acreditam ser difícil par-

ticipar e sair vencedor em uma 
licitação, pois pensam que é 
procedimento muito compli-
cado. Mas na realidade, é uma 
ação que necessita apenas de 
alguma orientação. Desta for-
ma, acreditamos que daremos 
um passo importante para ins-
truir os empresários da cidade 
a estarem aptos às licitações. 
Assim teremos maior concor-
rência e poderemos adquirir 
produtos e serviços com valor 
mais acessível aos cofres pú-
blicos e oportunizar ao empre-
sário local a chance de estarem 
no pleito”.

Pinda vai 
orientar 

empresários 
a participar 
de licitações
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zeladoria
Prefeitura fi naliza mais 
de dois quilômetros de 
calçada no Mombaça

Através da Secretaria de Go-
verno e Serviços Públicos a Pre-
feitura fi nalizou a construção 
de 2,2 quilômetros de novas cal-
çadas que estão trazendo mais 
segurança e novo visual para os 
moradores do Mombaça.

As obras tiveram início em 
fevereiro deste ano pelas aveni-
das Alferes Manuel Ribeiro do 
Amaral e Carlos de Castro, che-
gando até o bairro Jardim Ma-
riana numa extensão de 1.650 
metros. Em seguida, o trabalho 
adentrou ao bairro Flamboyant 
onde foi executado mais 550 
metros próximo ao campo de 
futebol do Areião.

Atualmente os serviços en-
contram-se na terceira etapa, 
que compreende o bairro Mom-
baça I, onde uma extensa área 
receberá a concretagem ligan-
do ao bairro Campo Belo.

“Essa é uma demanda da 
Associação dos Moradores de 
Bairro, que teve uma forte insis-
tência do vereador Renato Ce-
bola e aproveita para agradecer 
nossos servidores que ao longo 
desse período estão no bairro, 
eliminando os riscos de segu-
rança à locomoção de pedestres 
que acabavam utilizando a bei-
rada da pista, competindo com 
fl uxo de veículos e bicicletas”, 
afi rmou o secretário da pasta, 
vice-prefeito Ricardo Piorino.

Moreira César

No Distrito de Moreira Cé-
sar, a Subprefeitura fi nalizou 
as obras de construção de cal-
çada na ligação bairro Padre 
Rodolfo à estrada do Atanázio, 
garantindo mais segurança 
para essa região. Recentemen-
te, foram recuperados diversos 
trechos danifi cados de calçada 
na Av. Dr. José Adhemar César 
Ribeiro.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba irá intensifi car os trabalhos 
da Operação Tapa Buraco no 
município com a contratação de 
uma empresa especializada para 
o trabalho, somando aos esforços 
prati cados pelos servidores da 
Usina de Asfalto da Secretaria de 
Governo e Serviços Públicos.

A abertura das propostas 
das empresas parti cipantes do 
certame aconteceu no início 
de maio e a licitação segue em 
fase de análise de recursos. 
O contrato será fi rmado para 
fornecimento de material e mão 

Operação Tapa-Buraco 
será intensifi cada com 
contratação de empresa

de obra para dar maior agilidade 
aos serviços.

O trabalho realizado pela Usina 
de Asfalto segue em ritmo intense 
e nos últi mos dias foram realizados 
serviços de tapa-buraco em diver-
sas ruas de Moreira César e dos 
bairros Maricá, Jardim Morumbi, 
Mombaça e na estrada municipal 
Antônio Vioti  Nogueira de Sá, no 
bairro Ribeirão Grande.

No bairro Lago Azul, foram exe-
cutadas as melhorias no encontro 
da Avenida dos Flamboyants com 
a Rua dos Pessegueiros, limite com 
a estrada de terra.

MOMBAÇA

PADRE RODOLFO-ATANÁZIO

PREFEITURA EM AÇÃO

Confi ra diversas outras ações de zeladoria Urbana realizadas 
pela Prefeitura que estão trazendo novo visual

Toldos da Feira Coberta recebem manutenção
Equipe de zeladoria da Prefeitura trabalha na manutenção do 
trecho do Caminho da Fé Pindamonhangaba-Santo Antônio

Parque infanti l ganha manutenção no Azeredo e no Jardim Regina

PREFEITURA EM AÇÃO

Portal dos Eucaliptos e Estrada do 
Borba recebem limpeza e manutenção

Novos abrigos para passageiros de ônibus são 
instalados na Av. NS Bom Sucesso

Acabamento 
asfálti co é 
realizado 
na Pista de 
Pump Track 
no Parque da 
Cidade

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação Divulgação
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