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S� ta-feira

Fundo Social de Solidariedade 
inicia ‘Campanha do Agasalho’

O FSS (Fundo Social de Solidariedade) de 
Pindamonhangaba iniciou a ‘Campanha do 
Agasalho 2022’. A insti tuição está arrecadan-
do roupas de inverno de modo geral, cober-
tores, mantas e outros produtos por meio de 

caixas distribuídas em estabelecimentos de 
Pindamonhangaba e de Moreira César. As cai-
xas estão identi fi cadas com logoti pos do FSS e 
da Prefeitura, e com o slogan ‘O Calor do Seu 
Coração Aquece Quem Mais Precisa’.

Divulgação

Pindamonhangaba realiza 
entrega ofi cial do Centro de 
Referência e de Apoio à Vítima

A secretaria Municipal de 
Assistência Social, a Secretaria 
Estadual de Justiça e Cidadania, 
e o Ministério Público realizam 
a visita ofi cial à primeira unida-
de do Cravi (Centro de Referên-
cia e Apoio à Vítima) do Vale do 

Paraíba, dia 6 de junho (segun-
da-feira), às 15 horas.

O evento contará com a entre-
ga da placa do prédio, que fun-
cionará o Cravi (rua Coronel José 
Antônio Salgado, 101, Centro).

PÁG. 3

PÁG. 9 Dia 30 de maio ocorreu o evento de apresentação do Centro de Referência e de Apoio à Víti ma

Prefeitura divulga 
programação de shows 
de aniversário de Pinda, 
no Parque da Cidade

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está iniciando os 
preparativos para as comemo-
rações dos 317 anos de eman-
cipação político-administrati-
va do município, em julho. E a 
tradicional festa no Parque da 
Cidade já tem sua programação 
de shows defi nida. 

De acordo com informações 
da secretaria de Cultura e Turis-
mo, que está organizando a fes-

ta, de 7 a 10 de julho o Parque 
da Cidade receberá o evento, 
com shows nacionais e regio-
nais com ingresso solidário (1 
kg de alimento), além de feira 
de artesanato, praça de alimen-
tação em prol das instituições 
assistenciais do município, es-
paço do Novo Turismo onde se-
rão divulgados os atrativos tu-
rísticos, entre outras atrações.

PÁG. 5

PÁG. 3
3PÁG. 

‘Festival Gastronômico 
de Inverno do Piracuama 
e Ribeirão Grande’ 
começa nesta sexta-feira

O “II Festival Gastronômico 
de Inverno do Piracuama e Ri-
beirão Grande” começa nesta 
sexta-feira (3), para aquecer 
a estação mais fria do ano. O 
primeiro dia do evento será no 
Mangueirão do Zé Bé, a partir 
das 19 horas, com muita músi-

ca e o prato principal da noite: 
bolinho caipira. O local está 
com decoração especial e comi-
das típicas, e promete agradar 
especialmente quem já estava 
com saudades de uma boa fes-
ta junina. 

PÁG. 5

Prato principal da noite será o famoso bolinho caipira

Sabesp e Prefeitura 
investem em 
prolongamento de 
rede de água no 
Ribeirão Grande

Escola Lauro 
Vicente recebe 
planetário da USP

Assistência Social 
e Fundação Casa 
debatem sobre 
programa “Pós-
Medida”-

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Rapper Projota 
é a grande atração 

do sábado, 
dia 9 de julho
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Editorial
Às vésperas de completar 140 anos de idade, o Jornal 

Tribuna do Norte, em parceria com o departamento de 
Comunicação da Prefeitura e com a secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, deu início à exposição “Caminhada 
Secular” – que expõe 14 capas de diversas edições desse 
centenário veículo de comunicação.

Fundado no dia 11 de junho de 1882, pelo jurista, 
político e poeta Dr. João Marcondes de Moura Romeiro, o 
Jornal Tribuna do Norte divulga ações dos três poderes: 
Executivo, Legislativo e Judiciário, além de matérias 
sobre diversas temáticas como educação, esportes, 
cultura; saúde, turismo, entre outras, há quase 140 anos.

Para celebrar as 14 décadas de existência, a Fundação 
Dr. João Romeiro – mantenedora do jornal – está 
realizando uma série de ações de difusão cultural e 
científi ca, entre elas um ‘Concurso Cultural de Redação 
e de Desenho’; a produção de vídeodocumentário e a 
exposição. 

Simbolicamente, os 14 servidores envolvidos nos 
ofícios do jornal escolheram 14 Capas de edições que 
têm para si um signifi cado peculiar e, representam 
as 14 décadas de atividade desse secular canal 
de informação. Para a escolha, eles levaram em 
consideração seus trabalhos de diagramação; de 
escrita; de fotografi a; além do valor histórico e 
emocional que cada uma dessas edições traz para eles. 

Além disso, o jornal também ganhou um selo 
comemorativo – que está presente em todas as edições 
desde o dia 1º de junho – e seguirá estampando as capas 
da Tribuna até o dia 30 de junho deste ano.

Todas as ações são pequenas diante da grandiosidade 
desse jornal secular que tanto tem a contar sobre a 
história de seu povo e sobre o povo de um lugar!

Quatorze décadas de história 

Construindo
Cidadania

Roberto Ravagnani

É palestrante, jornalista, 
radialista e consultor. Voluntário 

como palhaço hospitalar há 17 
anos, fundador da ONG Canto 

Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para 
América Latina e sócio da empresa de 

consultoria Comunidea.

A pluralidade cultural e ét-
nica na qual estamos vivendo 
ultimamente, estamos toleran-
do menos os vizinhos, amigos 
e parentes.

Os cidadãos estão fi cando 
cada dia mais egoístas e indi-
vidualistas, com a diversidade 
de opiniões.

Existe uma grande e cons-
tante necessidade do homem 
de viver em sociedade. E isto 
inclui todas as fases da sua 
vida. A necessidade do conví-
vio em grupo e de relacionar-
se com as demais pessoas é 
fundamental para o desenvol-
vimento de qualquer ser hu-
mano, considerando os bene-
fícios dessa convivência para o 
bem-estar físico e psicológico.

 Mas a falta de aceitação 
gera discriminação e violência 
na sociedade. É muito comum 
as mídias divulgarem sobre 
violências homofóbicas, clas-

ses sociais, racistas, intolerân-
cia religiosa e xenofobia. 

Aspectos culturais nos dife-
renciam uns dos outros. Com 
isso, é nossa função respeitar 
nossos semelhantes indepen-
dente do sexo, raça, idade ou 
religião. 

Aceitar o posicionamento 
do outro requer ainda pon-
deração, sem esquecer que a 
empatia é essencial para com-
preender o próximo. A con-
vivência é responsável pela 
socialização do ser humano, 
desde os primeiros anos de 
vida, mesmo diante dos mo-
mentos de altos e baixos nas 
relações interpessoais, as pes-
soas necessitam do contato 
com outros para que ambos 
possam viver bem.

O fato de conviver coletiva-
mente sempre foi um desafi o 
no sentido de buscar harmo-
nia nas relações humanas, 

equilibrando os pontos con-
troversos e compartilhando as 
diferentes visões do mundo.

Mas é a satisfação pesso-
al das relações interpessoais 
que é determinante para o 
bem-estar, uma vez que ela 
permeia toda a vida humana 
durante as múltiplas fases da 
vida. É importante frisar que 
a criança que convive em um 
ambiente saudável, terá mais 
chance de se tornar um adulto 
melhor na fase adulta.

Se por um lado, a solidão 
pode adoecer pessoas; por 
outro, os encontros só enri-
quecem e somente nos fazem 
bem. Nada com uma roda de 
conversa para aproximar pes-
soas e fortalecer os laços de 
amizades.

Adelson Cavalcante
Jornalista Mtb 56.011/sp
Presidente da AJOP

Conviver em sociedade é complicado, 
mas necessário

No próximo domingo, 5 de 
junho, estaremos come-

morando a festa de Pentecostes, 
ou seja, o cumprimento da pro-
messa do Senhor com o envio 

do Espírito Santo aos apóstolos, 
que se encontravam reunidos 
no cenáculo com Maria e outras 
mulheres.

Nos últimos dias, porém, 
estamos todos tentando enten-
der o que houve com os jovens, 
no Brasil e fora, que por moti-
vos diversos (e até sem motivo 
aparente), decidiram agredir 
e atirar contra namoradas, ex-
namoradas, colegas e até desco-
nhecidos. 

Infelizmente, algumas des-
sas vítimas chegaram a morrer 
tragicamente, como foi o caso 
da Juliana Fernandes Cândido e 
os 21 alunos da escola de Santa 
Fé no Texas.

Mas você deve estar se per-
guntando o que estes fatos têm 
a ver com a festa de Pentecos-
tes. Ao que tudo indica, foi jus-
tamente a falta de um espírito 
de discernimento entre o certo 
e o errado, que levaram esses 
jovens (assassinos) a tomar a 
pior decisão de suas vidas.

O Espírito Santo de Deus nos 
concede os dons necessários 
para vivermos em harmonia e 
com tolerância em relação às 
coisas que nos tiram do sério. 
Depois da ressurreição Jesus in-
formou aos seus discípulos que 
eles não fi cariam sozinhos, eles 
teriam o Espírito Santo para os 
acompanhar, “a cada um é dada 
a manifestação do Espírito em 
vista do bem comum” - 1Co-
rintios 12,7. Portanto todos nós 
temos os dons do Espírito que 
são: conselho, entendimento, 
fortaleza, sabedoria, piedade, 
ciência e temor de Deus, justa-
mente para nos valer no dia a 

dia e no bem comum da huma-
nidade.

Mas porque será que estes 
dons, ou valores, tão importan-
tes na nossa vida parece estar 
em falta nos dias de hoje?

Segundo especialistas no as-
sunto, os fatores são diversos: a 
começar dentro das casas (que 
deveriam ser lares), mas as re-
lações familiares são tão vio-
lentas, quanto as das ruas. De 
acordo com o Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública - FBSP “os 
jovens representam um quarto 
da população brasileira e estão 
entre as maiores vítimas de ho-
micídios. A violência contra a 
juventude negra, especialmen-
te, atingiu índices alarmantes 
no Brasil”. 

Os problemas são diversos, 
mas há solução, porém ela de-
pende do esforço de todos. Os 
pais precisam rever seus concei-
tos, ouvir mais seus fi lhos, parti-
cipar da vida deles, mantendo é 
claro o autocontrole e exercen-
do o papel que lhes foi confi ado. 
Os jovens precisam perceber e 
reconhecer que estão enfren-
tando problemas emocionais, 
para então poder contar com 
o apoio dos pais. Professores 
precisam estar mais atentos aos 
comportamentos dos estudan-
tes e sim, informar a quem de 
direito, sempre com o objetivo 
de encaminhar a criança/jovem 
a solução do problema.

O poder público também 
deve estar engajado nesta em-
preitada com políticas de en-
frentamento e prevenção da 
violência na juventude, levan-
do em consideração as diversas 
dimensões da vida dos jovens 
como educação, trabalho, fa-
mília, saúde, renda, igualdade 
racial e de oportunidades para 
todos. 

A comparação entre os me-
ses de abril de 2021 com abril 
de 2022, apresenta um aumento 
de vítimas de mortes violentas 
no Vale do Paraíba, Serra e Li-
toral, de 70%. É possível mudar 
este cenário, é possível ganhar 
este jogo, porém todos os joga-
dores devem estar focados num 
mesmo resultado.

Independentemente de sua 
religião peça a presença do Es-
pírito Santo em sua vida diaria-
mente. Inicie uma nova relação 
com sua família, busque a paz 
e harmonia familiar. Observe 
as pessoas ao seu redor, e, se 
identifi car alguém que precise 
de ajuda não se negue. Comece 
desde já a estudar os planos po-
líticos dos seus candidatos. Va-
mos tentar melhorar a vida ao 
nosso redor.

Infelizmente a medida Pro-
visória (MP) 1.099/2022, 

que cria o Programa Nacional 
de Serviço Civil Voluntário foi 
aprovada também pelo Senado. 
O programa oferece cursos de 
capacitação profi ssional, além 
de vagas de trabalho em troca de 
pagamento de bolsa. Onde foi fei-
ta pesquisas sobre este assunto?  
Gostaria de saber qual deputado 
ou senador debateu esse assunto 
com a sociedade civil, que vem lu-
tando há décadas pelo fortaleci-
mento do voluntariado no Brasil, 
agora recebe esta notícia triste e 
retrógrada para o voluntariado. 
Não é o que está sendo criado é 
somente a utilização da palavra 
voluntario de forma indevida e 
equivocada. O que certamente 

O voluntariado sendo atacado, 
mas continua sendo voluntariado
trará uma instabilidade jurídica 
para diversas organizações no 
Brasil. Ainda temos um último 
suspiro de esperança, visto que 
ainda a MNP tem que ser sancio-
nada pelo presidente. Quem sabe 
um sopro de luz divina o ilumina 
para retirar a palavra voluntário 
do texto. É só isso que pedimos, 
retirar ou melhor trocar uma 
palavra. Certamente o mérito da 
questão continuará igual. 

Mais uma prova irrefutável 
que os nobres deputados e se-
nadores, votam de acordo com 
seus interesses e não com co-
nhecimento ou buscam pessoas 
com conhecimento para pergun-
tar se o que estão votando vai 
atrapalhar a vida de alguem ou 
até mesmo vai emperrar outra 
lei do próprio estado brasileiro.

Mas julgando-se sábios e so-

beranos, aprovam algo sobre 
um assunto que não dominam 
e vão provocar um impacto gi-
gante em estatísticas, organi-
zações por todo o país, pessoas 
que trabalham com o assunto 
e juridicamente podem causar 
grandes prejuízos.

Dizem aos 4 cantos que o 
Brasil não é para amadores, 
realmente não é. Trabalhar no 
Brasil é tarefa árdua, pois en-
quanto tem um pessoal de boa 
índole puxando para um lado, 
tem outro pessoal que não ta 
nem aí, empurrando para o 
precipício e o pior, nós pagamos 
por isso.

Vamos continuar a lutar 
para a palavra voluntário ser 
tirada do texto, agora ou a qual-
quer momento, o importante é 
que se retire.
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cidade

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e a Sabesp fi rmaram 
nova parceria para ampliar o 
acesso à rede de abastecimento 
de água no município. A ação 
benefi ciará os moradores do Ri-
beirão Grande que receberão o 
prolongamento da rede de água 
até o Clube da Associação dos 
Servidores Públicos Municipais.

O prolongamento será exe-
cutado em 1.205 metros de ex-
tensão e será executado através 
do Sistema Pead com método 
de tubulação em eletrofusão. A 
obra está estimada em R$ 350 
mil (orçamento de março/22), 
cabendo a Prefeitura a quantia 
em torno de R$ 286 mil.

Na manhã dessa quinta-feira 
(2), o secretário de Governo e 
Serviços Públicos, vice-prefeito 
Ricardo Piorino, recebeu a di-
retoria da Associação dos Ser-
vidores Públicos Municipais, 
presidida por José Ricardo da 
Silva e assinou o ofício em que 
autoriza a Sabesp dar início às 
tratativas para realização dessa 
importante melhoria.

“Essa foi uma determinação 
do nosso prefeito Isael Domin-
gues, que não pode estar pre-
sente aqui, para priorizar em 
nossos investimentos essa de-
manda antiga de muitos anos 
da Associação dos nossos servi-
dores, e que também vai bene-
fi ciar outros vários moradores 
da região, garantindo a acesso 
à água potável de qualidade da 

Sabesp”, afi rmou Piorino.
O presidente da Câmara de 

Vereadores, José Carlos Gomes 
– Cal, também participou do en-
contro. “Fico feliz em ter parti-
cipado e intermediado essa con-
quista que há muitos anos vem 
sendo solicitada. Parabenizo 
também a Sabesp que irá atu-
alizar a proposta e assim que a 
Prefeitura recolher os valores 
será realizada a programação 
para execução”.

Para o presidente da Associa-
ção, José Ricardo, popularmen-
te conhecido por Ricardinho, a 
conquista trará melhorias para 
toda região e para os servidores 
públicos que utilizam a sede do 
clube de campo. “Quero agra-
decer esse apoio da Prefeitura 
e parabenizar toda nossa dire-
toria e associados, lembrando 
aqui do ex-presidente Cardosão, 
que muito batalhou por essa 
obra. Importante trabalharmos 
com essa sintonia e harmonia, 
buscando sempre o diálogo”, 
afi rmou Ricardinho.

Ao fi m do encontro, o vice
-prefeito enalteceu o trabalho 
da Associação. “Que essa seja 
mais uma de muitas melhorias 
que queremos fazer para nos-
sos servidores. Ressalto meu 
reconhecimento, respeito e va-
lorização dessa categoria, pois 
sempre lembro que nós somos 
passageiros e o funcionário pú-
blico permanece”, afi rmou Pio-
rino.

Prefeitura 
e Sabesp 
investem em 
prolongamento 
de rede de água 
no Ribeirão 
Grande

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A secretaria de Assistência 
Social, por meio do departa-
mento de Proteção Social Es-
pecial, com a equipe técnica 
do Creas (Centro de Referência 
em Assistência Social), recebeu 
a diretora da unidade Funda-
ção Casa de Taubaté, Célia Ju-
dite Santiago, dia 25 de maio, 
para reunião de apresentação 
dos trabalhos do programa Pós 
Medida do Governo do Estado.

De acordo com a diretora 
da Proteção Social Especial, 

Vânia Miguel, “o programa 
é importante porque acom-
panha adolescentes e jovens 
egressos da internação, semi-
liberdade e internação provi-
sória na Fundação Casa”.

Vânia explicou que o pro-
grama ainda visa a auxiliar os 
jovens no “processo de cons-
trução de novos vínculos com 
comunidade, buscando uma 
ponte com mercado de traba-
lho, para evitar a reincidência 
em atos infracionais”.

A diretora ressaltou que a 
secretária de Assistência So-
cial, Ana Paula Miranda, e 
toda a equipe do Creas estão 
participando de diálogos com 
a Fundação Casa para fechar 
um termo de adesão ao pro-
grama. “A Secretaria de Assis-
tência está trabalhando nesta 
questão, em contato com a 
equipe da Fundação Casa, e 
estamos defi nindo detalhes da 
aplicação do programa do mu-
nicípio”, explicou.

Assistência Social e Fundação Casa 
debatem sobre programa Pós Medida

A secretaria Municipal de 
Assistência Social, a Secretaria 
Estadual de Justiça e Cidadania, 
e o Ministério Público realizam 
a visita ofi cial à primeira unida-
de do Cravi (Centro de Referên-
cia e Apoio à Vítima) do Vale do 
Paraíba, dia 6 de junho (segun-
da-feira), às 15 horas.

O evento contará com a en-
trega da placa do prédio, que 
vai funcionar o Cravi (rua Co-
ronel José Antônio Salgado, 101, 
Centro).

No período da manhã, o pre-
feito de Pindamonhangaba, Dr. 
Isael Domingues, o Governador 
de São Paulo, Rodrigo Garcia, a 
Secretária Municipal de Assis-
tência Social, Ana Paula Miran-
da, e outras autoridades partici-
parão do programa Governo na 
Área, em São José dos Campos, 
onde ocorrerá o descerramento 
da placa inaugural do Cravi e a 
entrega simbólica de um título 
do Itesp.

O Governo na Área é uma 
iniciativa que aproxima a ges-
tão pública do cidadão em todas 
as regiões de São Paulo. Com-
preende uma agenda de entre-
gas no estado, que ocorrem em 
uma única cidade de determi-

nada região. Dia 6 de junho, a 
edição do Governo na Área será 
em São José dos Campos. A pla-
ca da inauguração do Cravi será 
trazida para Pindamonhangaba 
para instalação na unidade.

Para a visita ofi cial haverá 
a presença do prefeito de Pin-
damonhangaba, do vice e se-
cretário de Governo e Serviços 
Públicos, Ricardo Piorino, da 
secretária de Assistência Social, 
do secretário de Justiça e Cida-
dania do Estado de São Paulo, 
Fernando José da Costa, do pro-
motor de Justiça, Jaime Meira 
do Nascimento, dentre outras 
autoridades.

A unidade do Cravi de Pin-
damonhangaba iniciará os tra-
balhos na terça-feira, dia 7 de 
junho.

Na segunda-feira (30), a Pre-
feitura, o Estado de São Paulo e 
o Ministério Público realizaram 
a apresentação dos serviços do 
Cravi, cujo objetivo é dar apoio, 
atendimento social e psicológico 
às vítimas e familiares que pas-
saram por situação de violência 
grave, consumada ou tentada, 
como casos de homicídio, femi-
nicídio, latrocínio ou qualquer 
outra ação de natureza grave.

Pinda realiza entrega ofi cial do Centro de 
Referência e de Apoio à Vítima

Foto do evento de apresentação do Cravi, realizado no dia 30 de maio

Ricardo Piorino, vice-prefeito e secretário de Governo e Serviços Públicos recebeu a diretoria da 
Associação dos Servidores Públicos Municipais; o presidente da Câmara, Cal, parti cipou do encontro
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cotidiano
Fundo Social de Solidariedade 
realiza ‘Campanha do Agasalho’

Sindicato Rural de Pinda 
oferece ‘Programa de 
Morango Orgânico’

Há caixas com o logotipo do FSS em diversos pontos da cidade

O FSS (Fundo Social de Soli-
dariedade) de Pindamonhanga-
ba iniciou a ‘Campanha do Aga-
salho 2022’. A instituição está 
arrecadando roupas de inver-
no de modo geral, cobertores, 
mantas e outros produtos por 
meio de caixas distribuídas em 
estabelecimentos de Pindamo-
nhangaba e de Moreira César.

As caixas estão identificadas 
com logotipos do FSS e da Pre-
feitura, e com o slogan ‘O Calor 
do Seu Coração Aquece Quem 
Mais Precisa’.

Há caixas em diversos pon-
tos da cidade, como prédios pú-
blicos, Prefeitura, PAT, Farmá-
cia Municipal Central, Estação 
Arte Encanto, Vila dos Afetos, 
Parque da Cidade, Shopping Pá-
tio Pinda, projeto Gente Miúda, 
Progressão, Fasc/Colégio Bom 
Jesus. Outros estabelecimentos 
ainda vão receber caixas nos 
próximos dias.

A presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláudia Vieira 
Domingues, disse que os produ-
tos serão entregues às famílias 
em vulnerabilidade Social. “Va-
mos destinar os produtos aos 
mais necessitados. Tenho certe-
za que a população de Pindamo-
nhangaba vai colaborar mais 
uma vez com esta causa. Todas 
as ações que fazemos têm resul-
tado muito expressivo porque o 
povo de Pinda tem um coração 
enorme, solidário e sempre nos 
apoia nas causas sociais”.

O Fundo Social informou que 
este ano não está realizando ar-

De olho no mercado de or-
gânicos, que cresceu por volta 
de 87%, no segundo semestre 
de 2021 em relação ao mesmo 
período de 2020, produtores de 
Pindamonhangaba estão partici-
pando do Programa de Morango 
Orgânico oferecido pelo Sindica-
to Rural de Pindamonhangaba 
em parceria com o Senar-SP.

O programa que acontece até 
outubro no sítio Guaçatonga, no 
bairro do Pinga, oferece técnicas 
de cultivo da fruta que tem gran-
de demanda de mercado. Du-
rante o programa, os produtores 
aprendem na prática técnicas de 
manejo para que possam aplicar 
o aprendizado em suas proprie-
dades. 

No projeto do programa, a 
cultura foi plantada numa área 
de 500 m2, com quatro cultiva-
res diferentes: Monterey, Flórida 
Fortuna, Cabrillo e San Andreas. 
De acordo com Antônio Mar-
chiori, consultor e instrutor de 
agricultura orgânica do Senar
-SP, cada cultivar tem uma ca-
racterística diferente. “O Flórida 
Fortuna é uma variedade de dia 
curto, mais exigente em horas de 
frio - vai produzir antes e tam-
bém parar de produzir primeiro. 
Os demais cultivares são de dia 
neutro, menos exigentes em ho-
ras de frio, que permitem que o 
produtor faça o cultivo em regi-
ões e épocas em que o clima está 
mais quente”, explica. Marchiori 
salienta ainda que o comporta-
mento das cultivares de morango 
pode variar bastante - umas são 
mais sensíveis, outras mais pro-
dutivas e, outras mais resistentes 
a pragas. “Cabe ao produtor es-
colher qual variedade ele vai cul-
tivar, de acordo com a demanda 
e as preferências de mercado de 
sua região”, comenta. 

No programa os produtores 
aprendem ainda a preocupação 
com a utilização de uma muda de 
qualidade e procedência, além 
da colocação correta de adubos 
e fertilizantes permitidos pela 

agricultura orgânica. “A agricul-
tura orgânica utiliza tecnologia 
para que o produtor possa pro-
duzir de forma sustentável com 
maior rentabilidade. Buscamos o 
equilíbrio até mesmo com a adu-
bação. Os participantes do curso 
aprendem como manejar a ferti-
lidade das suas terras de forma 
racional, um aspecto cada vez 
mais importante, especialmen-
te agora com o grande aumento 
do preço dos fertilizantes. Tam-
bém aprendem sobre as novas 
formas de controle de pragas e 
doenças, como, por exemplo, o 
uso de bioinsumos a base de fun-
gos e bactérias, além de outras 
práticas que são permitidas na 
agricultura orgânica”, explica o 
instrutor. 

Marchiori aponta ainda o uso 
da palha das plantas de cobertu-
ra, e a diversificação dos cultivos, 
como práticas importantes para 
a proteção das plantas e para 
uma melhor produção. “No sítio 
Guaçatonga a presença das plan-
tas aromáticas vai ser importan-
te para a proteção das cultivares 
dos ataques de insetos”, destaca. 

Para Hamilton Trajano Ca-
bral, produtor rural e proprie-
tário do sítio onde o programa 
acontece, a oportunidade tem 
sido muito enriquecedora. “É 
gratificante, pois o conhecimen-
to técnico vem colaborar com a 
experiência do sítio no cultivo de 
plantas aromáticas e o cultivo do 
morango orgânico pode agregar 
para a geração de renda”, come-
mora. Na propriedade, que tra-
balha com plantas aromáticas 
para a produção de óleos essen-
ciais, existe também o cultivo de 
frutas orgânicas nativas da mata 
atlântica consorciadas com ou-
tras espécies nativas e exóticas 
para extração do óleo essencial. 
“O cultivo do morango orgânico 
também pode contribuir nesse 
sentido, no processo de rotação 
de cultura para agregar valor 
biológico para o solo”, conclui o 
produtor. 

O programa que acontece até outubro no 
sítio Guaçatonga, no bairro do Pinga

recadação de casa em casa. Por-
tanto, caso alguém peça produtos 
na porta das casas, não se trata 

da Campanha do Agasalho orga-
nizada pelo Fundo Social da Pre-
feitura de Pindamonhangaba.

Divulgação
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Saguão da Prefeitura 
recebe exposição 
com capas do Jornal 
Tribuna do Norte

Uma ação 
integrada levou 
diversas capas 
de jornais para 
uma exposição 
no saguão da 
Prefeitura de 
Pindamonhangaba

Às vésperas de completar 140 
anos de idade, o Jornal Tribuna do 
Norte, em parceria com o departa-
mento de Comunicação da Prefei-
tura e com a secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, deu início à 
exposição “Caminhada Secular” 
– que expõe 14 capas de diversas 
edições desse centenário veículo 
de comunicação.

Fundado no dia 11 de junho de 
1882, pelo jurista, político e poeta 
Dr. João Marcondes de Moura Ro-
meiro, o Jornal Tribuna do Norte 
divulga ações dos três poderes: 
Executivo, Legislativo e Judiciário, 
além de matérias sobre diversas 
temáticas como educação, espor-

tes, cultura; saúde, turismo, entre 
outras, há quase 140 anos.

Para celebrar as 14 décadas 
de existência da Tribuna, como é 
carinhosamente chamada, a Fun-
dação Dr. João Romeiro – mante-
nedora do jornal – está realizando 
uma série de ações de difusão 
cultural e científica, entre elas um 
‘Concurso Cultural de Redação e 
de Desenho’; a produção de vídeo-
documentário e essa exposição. 

Simbolicamente, os 14 ser-
vidores envolvidos nos ofícios 
do jornal escolheram 14 Capas 
de edições que têm para si um 
significado peculiar e, represen-
tam as 14 décadas de atividade 

desse secular canal de informa-
ção. Para a escolha, eles levaram 
em consideração seus trabalhos 
de diagramação; de escrita; de 
fotografia; além do valor histórico 
e emocional que cada uma dessas 
edições traz para eles. 

Quem visitar a exposição po-
derá apreciar e revisitar manchetes 
como: os cem anos de fundação do 
Jornal Tribuna do Norte; a vitória 
de João do Pulo (outubro de 1975); 
ou uma capa em que narra o fim da 
Segunda Guerra Mundial (setembro 
de 1945), por exemplo. “Em tempos 
de tantos desafios e conflitos, segui-
mos escolhendo a paz. O diálogo. O 
fato. As boas notícias”. 

CAMINHADA SECULAR

Divulgação

Divulgação
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‘Festival Gastronômico de Inverno do Piracuama 
e Ribeirão Grande’ começa nesta sexta-feira (3)

O “II Festival Gastronômico 
de Inverno do Piracuama e Ri-
beirão Grande” começa nesta 
sexta-feira (3), para aquecer 
a estação mais fria do ano. O 
primeiro dia do evento será no 
Mangueirão do Zé Bé, a partir 
das 19 horas, com muita música 
e o prato principal da noite: bo-
linho caipira. O local está com 
decoração especial e comidas 
típicas, e promete agradar espe-
cialmente quem já estava com 
saudades de uma boa festa ju-
nina. 

No sábado (4), das 12 às 18 
horas, e no domingo (5), das 8 às 
18 horas, o festival continua no 
Restaurante e Pizzaria Colmeia 
e seu tradicional ‘Arraiá do Col-
meia’, com atrações juninas 
como música e comidas típicas, 
tendo seu prato principal o bo-
linho de mandioca com pernil. 

A iniciativa do “Festival Gas-
tronômico de Inverno” é uma 
parceria entre os restaurantes 
das regiões do Piracuama e do 
Ribeirão Grande com a Prefei-
tura de Pindamonhangaba, por 

meio da Secretaria de Cultura e 
Turismo “Novo Turismo”, apoio 
do Fundo Social de Solidarieda-
de, Departamento de Comuni-
cação da Prefeitura e Comtur – 
Conselho Municipal de Turismo. 

O “Festival Gastronômico de 
Inverno” inova com uma pro-
gramação em todos os finais de 
semana de junho e julho, com 
ações nos restaurantes partici-
pantes. Além de atrações musi-
cais, feiras e exposições, o foco 
gastronômico contará com pra-
tos especialmente elaborados 
pelos restaurantes e que serão 
o carro-chefe de cada estabele-
cimento. 

A iniciativa tem o apoio 
da Prefeitura, pois, segundo o 
ponto de vista da secretaria de 
Cultura e Turismo, retornando 
agora com os eventos na cidade 
após o período mais crítico da 
pandemia, iniciativas como es-
sas são muito bem-vindas para 
o fomento do turismo na cidade. 
“Esse formato de festival tem 
como objetivo dar visibilidade 
aos estabelecimentos, dando 
opções aos turistas e moradores 
de retornarem em outras oca-
siões. Tendo em vista um car-
dápio diversificado, indicamos 
que todos os estabelecimentos 

sejam visitados para que todos 
os pratos possam ser provados 
pelos visitantes, pois está difícil 
escolher o melhor”, indicou o 
secretário adjunto de Cultura e 
Turismo, Ricardo Flores. 

“É preciso voltar os olhos 
para as belezas da região ru-
ral de Pindamonhangaba, em 
especial os bairros do Ribeirão 
Grande e Piracuama, com suas 
opções em gastronomia e la-
zer. O Festival certamente será 
uma ótima oportunidade para 
os moradores de Pinda explo-
rarem esse lado do município 
e também uma atração para os 
visitantes da cidade e região”, 
analisou a representante dos 
bares e restaurantes junto ao 
Comtur, Kelly Faria. 

O “II Festival Gastronômico 
de Inverno de Pindamonhan-
gaba - Piracuama e Ribeirão 
Grande” – será realizado de 3 
de junho a 31 de julho. Mais in-
formações estão no site oficial 
da Prefeitura, o www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

Comida boa e paisagens incríveis aguardam o público

Prefeitura divulga Programação 
de shows de aniversário de 
Pinda, no Parque da Cidade

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba está iniciando os prepa-
rativos para as comemorações 
dos 317 anos de emancipação 
político-administrativa do municí-
pio, em julho. E a tradicional festa 
no Parque da Cidade já tem sua 
programação de shows definida. 

De acordo com informa-
ções da secretaria de Cultura e 
Turismo, que está organizando a 
festa, de 7 a 10 de julho o Parque 
da Cidade receberá o evento, 
com shows nacionais e regionais 
com ingresso solidário (1 kg de 
alimento), além de feira de arte-
sanato, praça de alimentação em 
prol das instituições assistenciais 
do município, espaço do Novo 
Turismo onde serão divulgados os 
atrativos turísticos, entre outras 
atrações.

A programação de shows pro-
mete agradar a todos os públicos. 
A festa começa na quinta-feira, 
dia 7, às 19 horas, com apresen-
tações da Quadrilha de Bone-
cões, Banda Radiola, Dj Serginho 
e a principal atração da noite, 
Inimigos da HP, com muito samba 
e pagode, apresentando sucessos 
como “Nosso Filme”,” Toca um 
samba aí”, entre outros; na sexta-
feira, dia 8, o sertanejo será o 
som oficial da noite, com a dupla 
Bruno e Hiago e Banda abrindo 
a noite para a dupla Maurício & 
Mauri. Os irmãos de Chitãozinho 
e Xororó vão apresentar seus 
grandes sucessos animando o 
público no Parque da Cidade. 

Dia 07
19h: Quadrilha de Bonecos 
20h: Banda Radiola
• 21h: Dj Serginho
• 22h: INIMIGOS DA HP

Dia 08
20h: Bruno Iago e Banda
22h: MAURÍCIO & MAURI 

 
Dia 09

20h: Banda O Cerco 
22h: PROJOTA

Dia 10
20h: Banda Electricall
21h: Dj Yago
22h: DETONAUTAS

Sábado, dia 9, quem abre as fes-
tividades é a banda O Cerco, abrindo 
o show da grande atração da noite, o 
rapper Projota, que vai agitar o Par-
que da Cidade com sucessos como 
“Muleque de Vila”, “Ela só quer paz” 
e outros. 

Domingo, dia 10 de julho, aniver-
sário da cidade e último dia da festa, 
a noite começa com a Banda Electri-
call, seguida pelo Dj Yago e o grande 
show com Detonautas, fechando 
com chave de ouro a festa no Parque 
da Cidade. 

Solidariedade - De acordo com 
o secretário adjunto de Cultura e 
Turismo da Prefeitura, Ricardo Flores, 
os ingressos para os shows (1 kg de 
alimento não-perecível, exceto sal e 
açúcar) serão trocados com ante-
cedência, em local e horário ainda 
a serem definidos. “A festa dos 317 
anos de Pindamonhangaba é uma 
oportunidade para a população se 
divertir e ainda ajudar o próximo. Os 
alimentos arrecadados serão entre-
gues ao Fundo Social de Solidarieda-

de, que irá encaminhar às famílias 
mais necessitadas da cidade”, 
destacou. 

Além do quilo de alimento, a 
população poderá ser solidária 
também na Praça de Alimentação 
da festa, que terá espaço espe-
cialmente reservado para as ins-
tituições assistenciais da cidade. 
“Abrimos o convite para que as 
entidades participassem com um 
estande na praça de alimentação 
e mais uma vez teremos este 
espaço social destinado a ajudar 
a quem mais precisa”, explicou 
Flores. 

A reunião com as instituições 
foi realizada na quarta-feira (1), 
com a presença de representan-
tes do Fundo Social de Solida-
riedade, Projeto Jataí, Projeto 
Crescer, Lar São Judas Tadeu, 
Apae, SOS e Cavalgar Equotera-
pia. Na ocasião, foi realizada a 
escolha dos espaços na praça de 
alimentação, de acordo com o 
projeto da festa. 

Aniversário de PindAmonhAngAbA - 317 Anos
PARQUE DA CIDADE - Mês de Julho

Gastronomia típica, música de qualidade e atrações juninas

Divulgação
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Cepatas realiza ‘Café 
Junino Comunitário’ 
neste sábado (4)

Neste sábado, dia 4 de junho, 
o Cepatas (Centro de Proteção e 
Atendimento aos Animais) rea-
liza um “Café Junino Comunitá-
rio”, a partir das 9h30, em sua 
sede, na estrada do Maçaim s/
n°, ao lado do Escoteiros Itape-
va. Os interessados podem levar 
um prato ou bebida no tema ju-
nino para participar desse mo-
mento 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.

O café comunitário já acon-
tecia, antes de surgir a pande-
mia e as atividades presenciais 
serem suspensas. Com a flexibi-
lização das medidas sanitárias, 
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”.

Evento tem por intuito atrair pessoas para conhecerem o trabalho 
realizado no local; e promover a adoção responsável

Divulgação

Praça de Alimentação terá espaço reservado para as instituições assistenciais da cidade
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O conteúdo editorial desta página é de inteira
responsabilidade da Divisão de Comunicação da

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

18ª Legislatura - 2021/2024
Mesa Diretora 2021/2022: 

Vereador José Carlos Gomes - Cal (Republicanos) 
Presidente 

Vereador Francisco Norberto Silva
Rocha de Moraes - Norbertinho (PP)

1º Vice-Presidente 
Vereador Felipe Guimarães Silva Figueiredo

- Professor Felipe Guimarães (PODEMOS)
2º Vice-Presidente  

Vereador Herivelto dos Santos
Moraes - Herivelto Vela (PT)

1º Secretário 
Vereador Renato Nogueira 

Guimarães - Renato Cebola (PV)
2º Secretário 

Vereadores:
Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PL), Regina Célia Daniel 

Santos - Regininha (PL), Júlio César Carneiro de Souza - Julinho Car 
(PODEMOS), Rogério Ramos (PODEMOS),

Marco Aurélio de Souza Mayor - Pastor Marco Mayor (PSDB)
e Gilson Cândido - Locutor Gilson Nagrin (PP).

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - (12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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ORDEM DO DIA
19ª Sessão Ordinária do ano de 2022, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo
dia 06 de junho de 2022, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei nº 44/2022, do Vereador José Carlos Gomes - Cal, que “Denomina o prédio da ESF – 
Estratégia da Saúde da Família, na Av. Jataí, n° 162, do Bairro Goiabal de JOSÉ PINTO DA SILVA”.

II. Projeto de Lei n° 82/2022, do Vereador Júlio César Carneiro de Souza – Julinho Car, que “Institui no 
Município de Pindamonhangaba a SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE TRANSTORNO DE 
DEFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH), a ser celebrada, anualmente, na semana em que recair 
do dia 13 de julho, e dá outras providências”.

III. Projeto de Decreto Legislativo n° 09/2022, do Vereador Herivelto dos Santos Moraes – Herivelto Vela, 
que “Concede o Título de CIDADÃO PINDAMONHANGABENSE”.

Pindamonhangaba, 01 de junho de 2022.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente

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

Plenário da Câmara 
de Pindamonhangaba 

aprovou 3 projetos 
listados na Ordem do Dia 

da 18ª sessão ordinária

Os vereadores de Pinda-
monhangaba voltaram a se 
reunir nesta segunda-feira, 
dia 30 de maio, para a realiza-
ção da 18ª Sessão Ordinária. 
A reunião oficial aconteceu 
no plenário “Francisco Ro-
mano de Oliveira” e a Ordem 
do Dia contou com 3 Projetos 
que foram analisados, debati-
dos e votados pelos vereado-
res. Por unanimidade, todos 
os projetos foram aprovados.

Estação Arte Encanto
A Ordem do Dia da tarde 

deste dia 30 foi aberta com a 
apreciação do Projeto de Lei 
nº 283/2021, dos vereado-
res Renato Nogueira Guima-
rães - Renato Cebola (PV) e 
José Carlos Gomes - Cal (Re-
publicanos), que “Denomina 
de MIGUEL VIEIRA MACHA-
DO o prédio da Estação Arte 
Encanto, localizada na Rua 
Barão Homem de Melo, s/n°, 
Centro”. Após o adiamento 
de 7 dias, o projeto recebeu 
a votação unânime dos parla-
mentares e foi aprovado pelo 
plenário.

Biografia 
Miguel Vieira Machado 

nasceu em Pindamonhanga-
ba no dia 29 de setembro de 
1962, onde viveu sua vida 
toda. Ele foi criado na Fazen-
da Santa Rita, onde morou 
cerca de 18 anos com os pais 
Benedita do Carmo Machado 
e Sebastião Vieira Machado 
e seus irmãos. Miguel foi um 
bom filho, motivo de orgu-
lho para seus pais, menino 
travesso, adorava brincar e 
aprontar com seus irmãos. 
Aos 18 anos saiu da Fazen-
da Santa Rita para servir ao 
Exército Brasileiro. Ao longo 
de sua trajetória, conheceu 
Mara Silva dos Santos Macha-
do, com quem se casou e teve 
um filho: Matheus dos Santos 
Machado. 

Miguel sempre foi um ho-
mem de família. Tornou-se 
funcionário público e dedi-
cou 38 anos de sua vida ao 
trabalho como eletricista da 
Prefeitura Municipal de Pin-
damonhangaba. Ficou conhe-
cido por todos como o Miguel 
da Elétrica. Faleceu no dia 06 
de maio de 2021, vitima da 
Covid-19, deixando saudades 
a todos que o conheciam. Sua 
bondade e amor ao próximo 
estarão para sempre marca-
dos em nossos corações. 

Dia do Pedagogo
O segundo item da pau-

ta foi o Projeto de Lei n° 
72/2022, do vereador Júlio 
César Carneiro de Souza – 
Julinho Car (PODEMOS), que 
“Dispõe sobre a criação do 

Em votação tranquila, alterações 
na Lei do Código de Edificações de 

Pindamonhangaba são aprovadas por 
unanimidade pela Câmara de Vereadores

Plenário deliberou aprovara também a denominação da Estação Arte Encanto
e o projeto que cria o Dia Municipal do Pedagogo

Dia Municipal do Pedagogo”. 
O plenário da Casa aprovou o 
documento por 10 votos.

Assim, conforme redação 
do artigo 1º, “fica instituído 
e incluído no Calendário de 
Eventos do Município, o Dia 
Municipal do Pedagogo, a 
ser comemorado anualmen-
te no dia 20 de Maio”. Se-
gundo o parlamentar, a data 
é celebrada no Brasil e lem-
bra a importante função de 
ensinar, planejar, executar e 
coordenar tarefas do setor 
da educação. “Instituído em 
2015, por meio da Lei Federal 
n° 13.083, o Dia do Pedagogo 
surge como uma oportunida-
de de homenagear esses pro-
fissionais que tanto se dedi-
cam à formação de crianças 
e adolescentes”, concluiu o 
vereador.

Alterações no
Código de Edificações
Fechando a Ordem do Dia, 

os vereadores votaram - e 
aprovaram por unanimida-
de - o Projeto de Lei Com-
plementar n° 02/2022, do 
Poder Executivo, que “Altera 
dispositivo da Lei  Comple-
mentar n° 09/2008, que ins-
titui o Código de Edificações 
de Pindamonhangaba”.

Com a alteração aprova-
da, o Projeto estabelece que 
o artigo 53 da Lei Comple-
mentar n° 09, de 16 de de-
zembro de 2008, Código de 
Edificações do Município de 
Pindamonhangaba, passa a 
vigorar com a seguinte reda-
ção: 

“Art. 53. A ocupação do 
solo para as zonas da MZU 
- Macrozona Urbana deverá 
obedecer os seguintes pa-
râmetros definidos na Lei 
Complementar n° 66, de 06 
de janeiro de 2022, que ins-
tituiu o Plano Diretor de Pin-
damonhangaba (quadro): 

Outra alteração foi proposta 
no artigo 2º: “ Art. 2° Altera as 
indicações de Zona Mista (ZM) 
e Zona Predominantemente 
Residencial (ZPR), constantes 
dos dispositivos da Lei Com-
plementar n° 09 de 2008, as 
quais passam a vigorar como 
Zona de Ocupação Prioritária 
(ZOP) e Zona de Ocupação 

Moderada (ZOM), respec-
tivamente, de acordo com as 
classi�icações previstas na Lei 
Complementar n° 66, de 06 de 
janeiro de 2022 (Plano Dire-
tor)”. E no artigo 3°, o projeto 
esclarece que “a Lei entra em 
vigor na data da sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a 
20 de abril de 2022, revogan-
do-se as disposições em con-
trário”.

19ª Sessão Ordinária 
A Câmara de Pindamonhan-

gaba deve realizar na próxima 
segunda-feira, dia 06 de junho, 
a partir das 14 horas, no Ple-
nário “Dr. Francisco Romano 
de Oliveira” do Palácio Legis-
lativo “Dr. Geraldo José Rodri-
gues Alckmin” a 19ª sessão 
ordinária do ano. A participa-
ção da comunidade é permi-
tida e o objetivo é dar maior 
transparência dos atos legis-
lativos. A sessão ordinária - 
que é pública e aberta - terá 
a transmissão “ao vivo” pelo 
canal 4 da Operadora CLARO 
e, também, pela internet no 
portal www.pindamonhan-
gaba.sp.leg.br. A novidade é 
a inclusão do serviço de tra-
dução e interpretação em LI-
BRAS (Língua Brasileira de 
Sinais) nas referidas trans-
missões da TV Câmara Pin-
damonhangaba.
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A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba mantém 
vacinação para idosos com 60 
anos ou mais na sexta-feira 
(03); adolescentes de 12 anos 
ou mais sem comorbidades 
recebem a 3ª dose (dose de 
reforço). Demais públicos se-
guem 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 Nova Esperança, 
USF Cidade Nova, Cisas (Mo-
reira César) e Estacionamento 
Shibata Centro.

2ª dose:
Infantil, adolescente e 

adulto
2ª dose: CORONAVAC / 
SINOVAC / BUTANTAN 

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

horas: USF Nova Esperança, 
USF Cidade Nova, Cisas (Mo-
reira César) e Estacionamento 
Shibata Centro.

ASTRAZENECA (Conforme 
agendado na carteirinha)

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

PFIZER / BIONTECH 
(Conforme agendado

 na carteirinha )
Das 08 às 11 horas: USF 

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

2ª dose: PFIZER Pediátrica
Crianças de 05 a 11 anos 
(Conforme agendado na 

carteirinha)
Das 8 às 11 horas: Estacio-

namento Shibata Centro.

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

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

3º Dose (Dose Adicional)
Adolescentes de 12 a 

17 anos com alto grau 
de Imunossupressão e 

esquema vacinal completo 
há 8 semanas

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

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 Nova Esperança, 
USF Cidade Nova, Cisas (Mo-
reira César) e Estacionamento 
Shibata Centro.

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

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

horas: USF Nova Esperança, 
USF Cidade Nova, Cisas (Mo-
reira César) e Estacionamento 
Shibata Centro.

Atenção
- A Secretaria de Saúde in-

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

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

- Quem perdeu a cartei-
rinha de vacinação da Co-
vid-19, favor procurar o posto 
que irá tomar a próxima dose 
e pedir a segunda via. É ne-
cessário levar um documento 
com foto e preferencialmente 
informar o dia que tomou a 
primeira dose.

Comorbidades e 
defi ciências infantis

Insufi ciência cardíaca, 
cor-pulmonale e hipertensão 
pulmonar, cardiopatia hiper-
tensiva, síndromes corona-
rianas, valvopatias, miocar-
diopatias e pericardiopatias, 
doenças da aorta, grandes va-
sos e fístulas arteriovenosas, 
arritmias cardíacas, cardio-
patias congênitas, próteses e 
implantes cardíacos, talasse-
mia, síndrome de Down, dia-

betes mellitus, pneumopatias 
crônicas graves, hipertensão 
arterial resistente e de artéria 
estágio 3, hipertensão está-
gios 1 e 2 com lesão e órgão 
alvo, doença cerebrovascular, 
doença renal crônica, imu-
nossuprimidos (incluindo pa-
cientes 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 célu-
las tronco hematopoiéticas 
(TCTH) em uso de drogas imu-
nossupressoras; IV - Pessoas 
vivendo com HIV/Aids com 
CD4 < 200 cel/mm3; V - Uso de 

corticóides em doses ≥20 mg/
dia de prednisona, ou equiva-
lente, por ≥14 dias; VI - Uso de 
drogas modifi cadoras da res-
posta imune*; VII - Pacientes 
em terapia renal substitutiva 
(hemodiálise); VIII - Pacientes 
com doenças imunomediadas 
infl amatórias crônicas (reu-
matológicas, auto infl amató-
rias, doenças intestinais infl a-
matórias);

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.

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

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, através da Secretaria de Se-
gurança Pública e Departamento 
de Trânsito, ministrou uma palestra 
sobre segurança no trânsito para 
alunos de 6 a 17 anos 
no Colégio Bom Jesus 
Externato, dando con-
ti nuidade nas ações da 
“Campanha Mundial do 
Maio Amarelo 2022”. 

A escola também 
parti cipou do Maio 
Amarelo com seus alu-
nos, produzindo ma-
terial educati vo para 
a conscienti zação de 
toda a comunidade es-
colar e seus parentes.

Segundo o pales-
trante, José Ouverney 
Júnior, “foram aborda-
dos os seguintes temas: 
pedestre e travessia de 
vias, direitos e deveres 

do ciclista, uso de cinto de segu-
rança e equipamentos de retenção 
para crianças, celular e bebidas al-
coólicas na direção, genti leza no 
trânsito e noções de legislação e 

CNH para os adolescentes com 
idade próxima para primeira habi-
litação”.

Interessados em agendar pales-
tras educati vas de trânsito, incluin-

do outros temas, podem fazê-lo 
através do site htt ps://pindamo-
nhangaba.1doc.com.br/atendi-
mento, abrindo um protocolo com 
o assunto “TRÂNSITO - Agendar 

palestra com Setor de 
Educação para o trân-
sito”.

“É muito impor-
tante esse assunto 
ser tratado nas esco-
las. É necessário que 
os adolescentes que 
logo estarão ti rando 
sua CNH, saiba da se-
gurança de trânsito. 
Não se trata só da sua 
segurança, mas a se-
gurança do próximo. 
É muito importante 
a conscienti zação do 
Maio Amarelo”, disse 
o secretário de Segu-
rança Pública, Fabrício 
Pereira.

Pinda realiza palestra em comemoração 
ao ‘Maio Amarelo’ em escola
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IPTU, ISS fixo
e Taxas online. 
Seus carnês em 
formato digital.

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!

EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE

CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUMCAD -

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 12/2022 (Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FUMCAD)

Processo Administrativo: Nº 5.822/2022
Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de

Assistência Social / Lar São Judas Tadeu
Objeto: Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente – FUMCAD, para promover o
desenvolvimento do Projeto Arte Instrumento de Transformação,
especificamente para despesas de custeio compreendidas no plano
de trabalho integrante do Processo Administrativo nº 5.822/2022,
de 19 de maio de 2022.

Prazo: Até 31/12/2022
Valor: R$ 55.000,00
Data da assinatura: 01/06/2022

2 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 14/2022 (Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FUMCAD)

Processo Administrativo: Nº 5.472/2022
Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de

Assistência Social / Projeto Social Grêmio União
Objeto: Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente – FUMCAD, para promover o
desenvolvimento do Projeto: Câmera & Ação, especificamente para
despesas de auxílio compreendidas no plano de trabalho
integrante do Processo Administrativo nº 5.472/2022, de 13 de
maio de 2022.

Prazo: Até 31/12/2022
Valor: R$ 14.993,16
Data da assinatura: 01/06/2022

3 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 15/2022 (Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FUMCAD)

Processo Administrativo: Nº 5.479/2022
Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de

Assistência Social / Projeto Social Grêmio União
Objeto: Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente – FUMCAD, para promover o
desenvolvimento do Projeto: Câmera & Ação, especificamente para
despesas de custeio compreendidas no plano de trabalho
integrante do Processo Administrativo nº 5.479/2022, de 13 de
maio de 2022.

Prazo: Até 31/12/2022
Valor: R$ 65.756,84
Data da assinatura: 01/06/2022

4 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 20/2022 (Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FUMCAD)

Processo Administrativo: Nº 5.455/2022
Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de

Assistência Social / NOUS - Escola Noética da Vinci (Consciência
Plena)

Objeto: Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FUMCAD, para promover o
desenvolvimento do Projeto: O Teatro de Grupo na Escola,
especificamente para despesas de custeio compreendidas no plano
de trabalho integrante do Processo Administrativo nº 5.455/2022,
de 13 de maio de 2022.

Prazo: Até 31/12/2022
Valor: R$ 50.000,00
Data da assinatura: 01/06/2022

5 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 21/2022 (Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FUMCAD)

Processo Administrativo: Nº 5.524/2022
Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de

Assistência Social / Casa Transitória Fabiano de Cristo de
Pindamonhangaba

Objeto: Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FUMCAD, para promover o
desenvolvimento do Projeto Educacional Anália Franco 2022,
especificamente para despesas de custeio compreendidas no plano
de trabalho integrante do Processo Administrativo nº 5.524/2022,
de 16 de maio de 2022.

Prazo: Até 31/12/2022
Valor: R$ 115.000,00
Data da assinatura: 01/06/2022

6 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 22/2022 (Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FUMCAD)

Processo Administrativo: Nº 5.552/2022
Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de

Assistência Social / Associação Corporação Musical Euterpe
Objeto: Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente – FUMCAD, para promover o
desenvolvimento do Programa Aprendiz CME, especificamente
para despesas de auxílio compreendidas no plano de trabalho
integrante do Processo Administrativo nº 5.552/2022, de 16 de
maio de 2022.

Prazo: Até 31/12/2022
Valor: R$ 8.200,00
Data da assinatura: 02/06/2022

7 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 23/2022 (Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FUMCAD)

Processo Administrativo: Nº 5.554/2022
Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de

Assistência Social /  Associação Corporação Musical Euterpe
Objeto: Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente – FUMCAD, para promover o

desenvolvimento do Programa Aprendiz CME, especificamente
para despesas de custeio compreendidas no plano de trabalho
integrante do Processo Administrativo nº 5.554/2022, de 16 de
maio de 2022.

Prazo: Até 31/12/2022
Valor: R$ 54.000,00
Data da assinatura: 02/06/2022

8 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 24/2022 (Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FUMCAD)

Processo Administrativo: Nº 5.721/2022
Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de

Assistência Social / Associação dos Salesianos Cooperadores de
Pindamonhangaba

Objeto: Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FUMCAD, para promover o
desenvolvimento do Projeto Resgatando Vidas, especificamente
para despesas de auxílio compreendidas no plano de trabalho
integrante do Processo Administrativo nº 5.721/2022, de 18 de
maio de 2022.

Prazo: Até 31/12/2022
Valor: R$ 26.976,15
Data da assinatura: 02/06/2022

9 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 25/2022 (Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FUMCAD)

Processo Administrativo: Nº 5.724/2022
Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de

Assistência Social / Associação dos Salesianos Cooperadores de
Pindamonhangaba

Objeto: Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FUMCAD, para promover o
desenvolvimento do Projeto Resgatando Vidas, especificamente
para despesas de custeio compreendidas no plano de trabalho
integrante do Processo Administrativo nº 5.724/2022, de 18 de
maio de 2022.

Prazo: Até 31/12/2022
Valor: R$ 138.765,12
Data da assinatura: 02/06/2022

10 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 26/2022 (Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FUMCAD)

Processo Administrativo: Nº 5.728/2022
Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de

Assistência Social / Associação dos Salesianos Cooperadores de
Pindamonhangaba

Objeto: Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FUMCAD, para promover o
desenvolvimento do Projeto Camerata Jovem, especificamente
para despesas de auxílio compreendidas no plano de trabalho
integrante do Processo Administrativo nº 5.728/2022, de 18 de
maio de 2022.

Prazo: Até 31/12/2022
Valor: R$ 14.000,00
Data da assinatura: 02/06/2022

11 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 27/2022 (Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FUMCAD)

Processo Administrativo: Nº 5.889/2022
Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de

Assistência Social / Associação dos Salesianos Cooperadores de
Pindamonhangaba

Objeto: Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FUMCAD, para promover o
desenvolvimento do Projeto Camerata Jovem, especificamente
para despesas de custeio compreendidas no plano de trabalho
integrante do Processo Administrativo nº 5.889/2022, de 20 de
maio de 2022.

Prazo: Até 31/12/2022
Valor: R$ 139.743,12
Data da assinatura: 02/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

TOMADA DE PREÇOS 006/2022 (PMP 2688/2022) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada para substituição de uma travessia e ajustes na calha 
do Ribeirão do Araretama, com fornecimento de material e mão de obra”, com recebimento dos 
envelopes até dia 20/06/2022, às 08h30 e início da sessão às 09h.  

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 100/2022 (PMP 5723/2022) 
Para “aquisição de material de expediente, para atender aos diversos setores da Prefeitura”, com 
recebimento das propostas até dia 21/06/2022, às 08h30 e início dos lances às 09h.  

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

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO 056/2022 (PMP 2523/2022) 
A autoridade superior negou provimento ao recurso da empresa Junque Peças e Serviços Odonto 
Médico Hospitalares Ltda, e, com base na análise técnica de documentos, homologou, em 
01/06/2022, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço para realização de manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos odontológicos e equipamentos de inaloterapia, pelo período de 12 meses”, em favor 
da empresa Comprehense do Brasil Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda, o item 01, no valor 
total de R$ 124.800,00. 

PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022 (PMP 3764/2022) 
A autoridade superior deu provimento ao recurso da empresa Pira Sinal Comércio de Materiais para 
Sinalização Ltda, desclassificando a empresa Fertela Indústria e Comércio de Telas e Ferragens 
Eireli, e homologou, em 01/06/2022, ao adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que cuida 
de “aquisição de tubo de ferro galvanizado para sinalização vertical em solo no Município de 
Pindamonhangaba”, em favor da empresa Pira Sinal Comércio de Materiais para Sinalização Ltda, 
o item 01, no valor total de R$ 80.850,00. 

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  10/06/2022 às 9h 
 
 
33º TATIANA DERRICO VIEIRA 

 
 
 

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 6.180,  DE 02 DE JUNHO DE 2022.
Dispõe a retomada do trabalho presencial e revoga a modalidade de Escala de Revezamento 
extraordinário e do Teletrabalho no Serviço Público.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e, 

Considerando a Portaria GM/MS nº 913, de 22 de abril de 2022, que declara o encerramento da 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção 
humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e revoga a Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro 
de 2020.
Considerando a publicação da Lei Federal nº 14.311, de 9 de março de 2022, que alterou a Lei 
Federal nº 14.151, de 12 de maio de 2021;

DECRETA:
Art. 1° Fica determinada a retomada integral das atividades presenciais nos órgãos da Prefeitura de 
Pindamonhangaba a partir da publicação deste Decreto.
Art. 2º Fica revogada a modalidade de Escala de Revezamento e do Teletrabalho no Serviço 
Público em caráter excepcional e temporário, previsto no Decreto nº 5.806, de 15 de junho de 2020, 
devendo os servidores e empregados públicos retornarem ao trabalho presencial.
Art. 3º  Este Decreto entra vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 02 de junho de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 02 de junho de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 
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entretenimento

A Escola Municipal Profes-
sor Lauro Vicente de Azevedo, 
do Residencial CDHU do Ipê II, 
contará com o planetário da 
USP na quadra da escola dos 
dias 8 a 10 de junho. Essa ação 
faz parte do curso “Metodolo-

Escola Lauro 
Vicente recebe 
planetário da USP

A Prefeitura de Pindamonhangaba apresenta, nesta sexta-feira (3), 
mais um episódio do PindaCast, o podcast da Prefeitura, que é mais 
uma ferramenta de comunicação com a população. O entrevistado 

desta semana é a diretora de Cultura, Rebeca Guaragna Guedes, que 
vai falar sobre equipamentos municipais de Cultura, de uma maneira 

bem humorada e didática, contando várias histórias e curiosidades. 
O primeiro programa falou sobre as redes sociais da Prefeitura e o 
segundo, sobre Defesa Civil, o terceiro sobre Cidades Inteligentes 

e o quarto, sobre Vigilância Sanitária. O intuito do PindaCast 
é apresentar entrevistas com as pessoas da gestão municipal 
que estão por trás dos serviços oferecidos, tirando as dúvidas 

e mostrando o lado humano dessas atividades, de forma leve e 
simples. A produção e apresentação do PindaCast são feitas pela 

equipe do Departamento de Comunicação da Prefeitura. 
O PindaCast está disponível gratuitamente no Spotify, no canal 

Youtube da Prefeitura de Pindamonhangaba e no Google Podcast, 
com atualizações todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas. 

Além do PindaCast, a Prefeitura de Pindamonhangaba 
possui os seguintes canais de Comunicação com a população: 
página oficial no Facebook Prefeitura de Pindamonhangaba, 
no instagram como @pref_pinda, no TikTok como prefpinda, 

Flickr como Prefeiturapinda, além do perfil no LinKedIN como 
Prefeitura de Pindamonhangaba, e os apps E-ouve e 1 DOC.

PindaCast traz entrevista sobre 
Cultura, com Rebeca Guaragna Guedes

gias Ativas no ensino de Ciên-
cias da Natureza”, por meio de 
um convênio firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Pin-
damonhangaba e a Universi-
dade de São Paulo (USP-EEL). 

A exposição atenderá tam-
bém alunos e professores 
das escolas municipais José 
Gonçalves da Silva (Seu Ju-
quinha), Serafim Ferreira, 
Professora Raquel de Aguiar 
Loberto, Francisco de Assis 
César e João Cesário.

Os professores responsá-
veis por levar o planetário à 
escola, Professor Dr. Carlos 
Shigue e Professora Dra. San-
dra Schneider, acreditam que 
iniciativas como essa causam 
encantamento e favorecem o 
desenvolvimento da ciência. 

A professora responsável 
pelo curso, Fernanda Ataide, 
explica que esta é uma das 
atividades diversificadas de-
senvolvidas junto aos profes-
sores e turmas participantes. 
Afirma ainda que, como parte 
desta ação, os professores das 
seis escolas participarão de 
uma atividade de observação 
do céu noturno na noite da 
próxima quarta-feira, 7, des-
de que o tempo não esteja nu-
blado ou chuvoso. 

Para a professora, “é muito 
gratificante levar essa experi-
ência aos alunos e aos docen-
tes, uma vez que isso ajuda a 
despertar o interesse pela ci-
ência, além de complementar 
muito bem os conteúdos vistos 
e trabalhados em sala de aula”.

Segundo a secretária de 
Educação, Luciana Ferrei-
ra, “essa proposta indica um 
avanço na educação pública 
municipal, levando aos alu-
nos uma oportunidade que, 
talvez, não teriam tão cedo, se 
não fosse o convênio firmado 
com a USP, com o intuito de so-
lidificar cada vez mais o ensi-
no e a aprendizagem”.



esportes

A secretaria de Esportes e 
Lazer da Prefeitura de Pinda-
monhangaba promove a pri-
meira etapa do “Circuito de 
Corrida de Rua de 2002” nes-
te domingo (5), às 8 horas, no 
Parque da Cidade.

Parque da Cidade recebe 1ª etapa do 
‘Circuito de Corrida de Rua’ no domingo

Um dos responsáveis pela 
organização da prova, o pro-
fessor Luís Fernando, informou 
que quem for correr deve levar 
o termo de inscrição assinado.

Ele destacou que este ano ha-
verá novas categorias, como a 

inclusão de corridas kids, para 
crianças com idade a partir dos 
dois anos e distâncias entre 50 
e 1.000 metros “Teremos cinco 
categorias masculino e femi-
nino para crianças e outras 13 
categorias masculino e femini-
no para as demais, dos 17 anos 
para cima – sem limite de ida-
de – com percurso entre 4km e 
6km, além de provas para pes-
soas com deficiência”.

Kids 1, dos 2 aos 5 anos; kids 
2, dos 6 aos 7 anos; pré-mirim 
(8 a 10 anos); mirim (11 a 13 
anos); infantil (14 a 16 anos); 
juvenil (17 a 19 anos); adulto 1 
(20 a 24 anos); adulto 2 (25 a 29 
anos), máster 1 (30 a 34 anos), 
máster 2 (35 a 39 anos), máster 
3 (40 a 44 anos), veterano 1 (45 
a 49 anos), veterano 2 (50 a 54 
anos), veterano 3 (55 a 59 anos), 
veteraníssimo 1 (60 a 64 anos), 
veteraníssimo 2 (65 a 69 anos), 
veteraníssimo 3 (70 anos ou 
mais); e pessoa com deficiência.

Os pais das crianças das ca-
tegorias Kids 1 e Kids 2 podem 

levar os filhos para correr, sem 
necessidade de inscrições.

Todos os participantes rece-
bem medalhas. Ao fim de todas 
as etapas, os primeiros coloca-
dos também ganharão troféus.

Para este ano, a Secretaria de 
Esportes e Lazer está trabalhan-
do com a possibilidade de fazer 
cinco etapas. “No ano passado 

fizemos quatro etapas e este 
ano pensamos em cinco provas. 
Aos poucos as atividades vão 
voltando ao normal e podemos 
voltar a realizar nossos even-
tos. Para as próximas etapas 
ainda vão estudar quais locais 
terão condições de receber a 
corrida”, avaliou o secretário 
da pasta, Everton Chinaqui.

A equipe masculina de Ru-
gby: Pinda Rugby, conheci-
da como Leões do Vale, joga 
nesse sábado (4), às 14 horas, 
no CE João do Pulo, contra os 
Tamanduás Bandeira, de São 
Paulo.

A partida vale pela tercei-
ra rodada da segunda divisão 
do Campeonato Paulista. Os 
Leões do Vale somam 5 pon-
tos e estão em segundo lugar 
no grupo E, com uma vitória 
e uma derrota.

Para se classificar para a 
próxima fase, o time precisa 
de uma vitória contra os Ta-
manduás, sendo a terceira 
rodada a última da fase de 
grupos.

O capitão e abertura dos 
Leões do Vale, Yago Morei-
ra César, disse que apesar do 

Pinda Rugby enfrenta time de São Paulo pelo Paulista no sábado
time adversário ser uma equi-
pe nova e inexperiente e ter 
acumulado uma derrota com 
mais de 100 pontos contra o 
Piracicaba, o Pinda Rugby está 
concentrado e focado em fazer 
uma boa partida. Não pode-
mos bobear em nenhum ins-
tante e sabemos que eles não 
vão permitir uma derrota des-
sa mais uma vez.

Nosso objetivo é tentar 
marcar o máximo de pontos 
possíveis e colocar nosso siste-
ma de jogo em prática, de ma-
neira eficiente de acordo com 
o que estamos treinando. Não 
vai ser fácil, mas estamos bem 
preparados, completou Yago.

A equipe tem o apoio da 
Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer de Pindamo-
nhangaba.

No último fim de semana, a 
equipe de judô de Pindamonhanga-
ba participou em São José dos Cam-
pos da 1ª etapa da 37° edição dos 
Jogos Abertos da Juventude, os co-
nhecidos “Joguinhos”. E mais uma 
vez, nossos judocas demonstraram 
sua competência e capacidade téc-
nica: o judoca Israel Guilherme 
conquistou o título de campeão na 
“Categoria Meio-Pesado e Absolu-
to” e a atleta Aparecida Yvone ficou 
com o vice-campeonato na catego-
ria “Absoluto Feminino”.

Nesta Competição Regional, 
os atletas de Pindamonhangaba 
obtiveram ótimos resultados, 
com duas medalhas de ouro, 
três de prata e outras cinco de 
bronze. Porém, conforme o re-
gulamento, nesta competição re-
gional apenas os atletas que con-
quistam “medalhas de ouro” se 
classificam para a próxima fase, 
que será realizada na cidade de 

Presidente Prudente (SP). “Este é 
um dos mais importantes even-
tos do nosso calendário, pois reú-
ne apenas os melhores atletas de 
cada cidade, fazendo desta, uma 
competição fortíssima, exigindo 
grande condicionamento físico e 
destreza técnica dos atletas par-
ticipantes. Apesar da pouca ida-
de, nossos atletas se mostraram 
aguerridos e muito dispostos em 
suas disputas, fazendo assim óti-
mas lutas e provando novamen-
te a força do judô de Pindamo-
nhangaba”, salientou o técnico 
da temporada 2022 de Pindamo-
nhangaba, sensei Rudnei Toledo.

Nesta primeira etapa da “37ª 
edição dos Jogos Abertos da Ju-
ventude”, a cidade foi representa-
da pelos atletas: Nicolas Di Fonso, 
Cristian Valeriano, José Adriano, 
Nicolas Martins, Israel Guilher-
me, Laís Silva, Júlia Silva, Caroli-
na Farias e Aparecida Yvone. 

Atletas de Pinda demonstram força do Judô da cidade e garantem 
10 medalhas Fase Regional dos  “37° Jogos Abertos da Juventude”

Competição aconteceu em São José dos Campos e reuniu os melhores judocas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba
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Serão cinco categorias entre feminino e masculino

Todos os participantes recebem medalhas

Para se classificar para a próxima fase, time precisa de uma vitória contra os Tamanduás
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variedades

‘Semana do Meio Ambiente’ segue 
com programação até segunda-feira

Iniciada no dia 1 de junho, 
no auditório municipal, com 
uma oficina do Puris-VP (Pro-
grama de Universalização Rural 
e Integração do Saneamento do 
Vale do Paraíba, a “Semana do 
Meio Ambiente” da Prefeitura 
prossegue com várias ações.

Nesta sexta-feira (3) acontece 
a doação de mudas no shopping 
Pátio Pinda, a partir das 10 ho-
ras; no sábado (4), a partir das 9 
horas, no Parque da Cidade. Na 
quinta-feira (2) houve doação 
de mudas na praça do Cisas em 
Moreira César 

A Secretaria de Meio Am-
biente informou que a doação 
de mudas ocorre até acabarem 
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 

A OBA (Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astronáutica) 
vem sendo realizada em Escolas 
Municipais de Pindamonhangaba.

Os estudantes dos quartos 
e quintos anos da EM Professor 
Abdias Júnior Santiago e Silva, 
localizada no bairro Santa Ce-
cília, participaram pela primeira 
vez da Olimpíada. O evento é 
realizado pela Sociedade Astro-

Como parte da programação da “Semana do Meio Ambiente” promovida pela Prefeitura, houve distribuição de mudas em Moreira César na última quinta-feira (2)

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 Re-
ale, no Castolira, às 10 horas, 
encerrando a Semana do Meio 
Ambiente.

A secretária de Meio Am-
biente, Maria Eduarda San Mar-
tin, ressaltou que, apesar da 
Prefeitura concentrar algumas 
atividades durante a Semana, 
as ações ambientais acontecem 
durante todo o ano em várias 
partes da cidade.

Munícipes recebem orientação 
sobre plantio e cuidados; a 

doação de mudas é uma das 
ações que integram a “Semana 

do Meio Ambiente”

EstudantEs dE Escola Municipal participaM 
da oBa E praticaM lançaMEntos dE foguEtEs

nômica Brasileira (SAB) em parceria 
com a Agência Espacial Brasileira 
(AEB) e apoio da Secretaria de 
Educação da Prefeitura de Pinda-
monhangaba.

Os professores trabalharam o 
conteúdo de astronomia e astronáu-
tica durante vinte dias, oferecendo 
diversas atividades envolvendo ma-
teriais impressos, vídeos, construção 
de foguete com o apoio das famílias. 

Os alunos inscritos puderam praticar 
atividades como lançamentos de fo-
guetes no dia 19 de maio e também 
fizeram uma prova com dez questões 
objetivas no dia 20.

A diretora da Escola, Camila 
Vasconcelos de Araújo, disse que 
“no dia do lançamento do foguete 
cada aluno teve a oportunidade de 
fazer o lançamento de seu foguete 
duas vezes e foi computada a maior 

distância. A conferência da distância 
foi feita por professoras e funcioná-
rias da unidade escolar. Eles estão 
concorrendo com o Brasil inteiro 
e todos receberam certificados de 
participação. Estamos aguardando 
o resultado, torcendo para que os 
trabalhos de nossos alunos possam 
ser reconhecidos”.

A OBA ainda será realizada nas 
Escolas Municipais Rachel de Aguiar 

Loberto, Lauro Vicente de Azeve-
do e Augusto César Ribeiro.

A secretária de Educação, 
Luciana Ferreira, pontuou: 
“As Olimpíadas oportunizam 
trabalhar concomitantemen-
te os conteúdos acadêmicos 
e a prática. Os estudantes se 
apropriam muito mais do que 
é apresentado, pois o saber é 
testado no fazer.”

Divulgação

Divulgação
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sociaisociais
Fotos: Arquivo pessoal

Sabedoria e paz 
Na vida da Iracema Ribeiro, que cele-

bra mais um ano de vida neste sábado dia 
4. Ela recebe o carinho dos fi lhos, dos ne-
tos, dos bisnetos, de todos os familiares e 
dos amigos.

Muita luz
Na vida da Maria José Felipe, a Masé, 

que celebrou mais um ano de vida no úl-
timo dia 1º. Seu esposo Paulo, suas fi lhas 
Erika e Tatiane, seus netos Luis Gustavo 
e João Paulo, os genros Marcos e Carlos 
e toda a sua família e amigos desejam 
muitas bênçãos, saúde e paz. 

Em dose tripla
No dia 25 de maio o príncipe Noah comemorou seu segundo aninho 

de vida. No dia 1º de junho, sua mãe Gabrilelly, também celebrou ani-
versário. E neste sábado dia 4 de junho, o Fernando Louzada, bisavô 
do Noah, comemora seus 80 anos de vida e muita alegria. Parabéns ao 
trio! Todos os familiares e amigos desejam bênçãos, saúde e muita paz. 

Muita festa  

Na casa da Marcela Franco (secreta-
ria de Obras e Planejamento) que iniciou 
mais um ciclo de vida nesse dia 1º de 
junho; no dia 24 de maio, seu pai João 
comemorou 72 anos de muita alegria; e 
no próximo dia 10, sua caçula Maria Eu-
gênia celebrará seis anos de vida. Toda a 
sua família, em especial do esposo Adria-
no, desejam saúde, alegria, sabedoria e 
muita luz na vida dos três. 

Duplo parabéns
À duplinha que é pura energia e 

alegria: Helena e Melissa. Elas comple-
taram mais um ano de vida no dia 20 de 
maio e celebraram ao lado dos pais, de 
familiares e de amigos. Todos desejam 
muita luz e saúde. 

Muita energia 
 E alegria na casa do atleta José Orlando Ferreira, aniversariante dessa quinta-

feira (2). Ele, que participa das atividades da Semelp (Vôlei da Terceira Idade) e aos 
sábados, é goleiro nos jogos de Futebol da Ferroviária, recebe o carinho da esposa, 
dos fi lhos e dos netos. Parabéns Sr. Orlando! 

Prosperidade 

 E muita luz na vida da Denise Cruz 
Gontijo, aniversariante do próximo dia 
7 de junho. Ela recebe os parabén e o de-
sejo de muitas bênçãos e paz do esposo 
João Henrique Gontijo, fi lhas Mariana 
Gontijo, Ana Clara Gontijo e as netas 
Maria Luiza e Ana Cecília, de familiares 
e de amigos.

Chuvas de bênçãos 

Na vida da professora Elizabeth Silva 
Dias, que celebrará mais um início de ci-
clo na próxima segunda-feira, dia 6 de ju-
nho. Seu esposo Ademir, seus fi lhos, seus 
netos, seu irmão, cunhados, familiares e 
amigos desejam muita saúde, sabedoria 
e luz em seu viver.

Parabéns!
Quem iniciou um novo ciclo de vida 

no dia 1º de junho foi a Marcela Bel-
monte. Ela recebeu o carinho de todos 
os familiares, do namorado, e dos fi lhos: 
Victor e Júlia. Todos desejam muita luz e 
bênçãos em sua vida.

Tudo de bom
Para o professor Júlio César do Valle 

(USP), que celebra mais um ano de vida 
neste sábado, dia 4. Sua mãe Mônica, seu 
pai Eduardo, seu irmão Wagner, toda a 
sua família e amigos, em especial o Ale-
xandre, desejam um novo ciclo repleto de 
luz, de amor e muita alegria.
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